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Mindfulness-baseret tilbagefaldsforebyggelse ved 
afhængighed 

Mindfulness-based relapse prevention – MBRP 
 

 
Bliv mindfulness-instruktør i misbrugsbehandling!  

 
På baggrund af mange års erfaring med MBRP tilbyder vi kursusforløb, træning og 
supervision for misbrugsbehandlere. Et stort antal behandlere fra kommunale og 

selvejende behandlingssteder - alkohol- og stofmisbrug, ambulant og døgnbehandling - er 
nu trænede MBRP-instruktører, og vi ser frem til at byde velkommen til det næste hold!  

 
 
 

MBRP-instruktørkursus 2021                                                                                                        
Består af et introduktionskursus, et internat og et implementeringskursus, i alt ti dage: 

 
Introduktionskursus: Teori og egen praksis. To dage.                                                                         
Omfatter teorien bag og opbygningen af mindfulness-baseret misbrugsbehandling samt træning af 
programmets øvelser.   
Første dag arbejder vi med øvelserne. Frokost foregår i stilhed.   
Anden dag gennemgår vi grundelementer og nøglebegreber i mindfulness-baseret tilbagefalds-
forebyggelse, indsatsens opbygning, fokuspunkter og evidens samt MBRP-instruktørens 
kompetencer.  
Aftale om deltagernes egen træning indtil internatet.          
 
Tid: 21. – 22. september 2021, kl. 9-15.30. 
Sted: Roskildevej 46, 2. sal, 2000 Frederiksberg. 
   
                                                                                                                                                                                                                                                                
Instruktørtræning, internat. Seks dage.                             
På internatet arbejder vi med materialet i mindfulness-baseret misbrugsbehandling. Formen 
veksler mellem øvelserne i praksis, oplæg, diskussion, træning og stilhed. Undervisningen er 
dynamisk og erfaringsbaseret med fokus på træning af de enkelte elementer såvel som hele 
potentialet i MBRP. 
 
D. 24. oktober ankomst fra kl. 11.30, frokost kl. 12, kurset starter kl. 14. De følgende morgener 
starter med frivillig deltagelse i morgenmeditation kl. 7.15, og der vil være aftensessioner de fleste 
aftener. Kurset slutter d. 29. oktober kl. 12.30. Aftale om egen træning indtil det afsluttende kursus 
i januar 2022. 
En forudsætning for at deltage i internatet er, at du har gennemført introduktionskurset.                                                            
 
Tid: 24. – 29. oktober 2021. 
Sted: Villa Fjordhøj, Rådmandsvej 23 B, 4230 Skælskør. 



 
 

Træning og implementering To dage.                               
På disse afsluttende kursusdage træner vi øvelserne i programmet med fokus på at give 
instruktion, udføre undersøgende dialog samt implementering af arbejdet med MBRP. Hvad 
kræver klientarbejde med MBRP af os som instruktører, hvordan kan det implementeres i de 
respektive institutioner, og hvad der skal til, for at I kan komme i gang? 
  
Tid: 10. – 11. januar 2022, kl. 9-15.30. 
Sted: Roskildevej 46, 2. sal, 2000 Frederiksberg.  
 
 
Formålet med træningsforløbet til MBRP-instruktør er, at du:                                                                                                        

 Opnår en erfaringsbaseret forståelse af principperne i MBRP og den rolle, mindfulness kan 
spille i tilbagefaldsforebyggelse i misbrugsbehandling. 

 Opnår basale færdigheder i at kunne anvende MBRP i dit arbejde som misbrugsbehandler, 
herunder meditationerne, øvelserne og den undersøgende dialog. 

 Får indsigt i behandlingsmæssige og logistiske emner i forbindelse med mindfulness-
baseret misbrugsbehandling.  

 Opbygger eller uddyber din egen mindfulness-praksis. 
 
 
Målgruppe: Behandlere inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet samt privatpraktiserende 
psykologer og terapeuter, som har klienter med et misbrug. For at få fuldt udbytte af kurset er 
erfaring med mindfulness-meditation en fordel, men er du nybegynder, kan du komme i gang i 
forbindelse med introduktionskurset.                                                             
 
 
Pris:  

 Hele træningsforløbet (i alt 10 dage): 14.800 kr. + moms (inkl. moms = 18.500 kr.).   
 

 Samme forløb plus to dages kursus i åbent gruppekoncept, se nedenfor (i alt 12 
dage)  17.000 kr. + moms (inkl. moms = 21.250 kr.). 

 

 Introduktionskurset alene (2 dage): 3.000 kr. + moms (inkl. moms = 3.750 kr.).  
 
Prisen omfatter:  
På introduktionskursus og træningsdage (fire dage i alt) får du frokost og kaffe/te/vand.  
Du sørger selv for evt. overnatning i København. 
På internatet får du overnatning i eneværelse med fælles toilet/bad og fuld forplejning. Her har du kun 
udgifter til transport. Instruktørguide fremsendes til udprint forud for internatet.  
Du køber selv vejledningen ’Mindfulness-baseret misbrugsbehandling – en MBRP-vejledning’, som kan 
bestilles hos forlaget KLIM på www.klim.dk. Den medbringes på internatet. 
 

Tilmelding: Ønsker du at deltage, så send en mail til mbrp.dk@gmail.com med oplysning om 
navn, arbejdssted og e-mail hvortil faktura kan tilsendes.  
 

Sidste frist for tilmelding og betaling: 19. august 2021. Efter denne dato refunderes indbetalt 
kursusgebyr ikke, men en anden deltager kan træde i stedet.  
 



Undervisere: Stella Lützer, socionom, mangeårig misbrugsbehandler, mindfulness-lærer MFD, 
Tove Mørkøv Kristiansen, socialrådgiver, psykoterapeut MPF, mangeårig misbrugsbehandler, 
mindfulness-lærer MFD. Ved færre end 6 deltagere underviser Stella Lützer alene. 
 
 

EKSTRA: Træning i det manualbaserede åbne MBRP-gruppeforløb: 
På dette kursus gennemgår og afprøver vi det åbne gruppeforløb med løbende optag af borgere. 
Dette gruppeformat, som nu er gennemprøvet med positivt resultat, kan ofte være et mere 
anvendeligt tilbud end det ’lukkede’ 8-ugers forløb. Læs mere på www.mbrp.dk  
Henvender sig til alle færdigtrænede MBRP-instruktører samt deltagere på instruktørkursus. 
 
Pris: 2.800 kr. + moms (inkl. moms = 3.500 Kr.). Som del af instruktørtræningen: 2.200 kr. + 
moms.     
 
Tid: 6. – 7. december 2021, begge dage kl. 9 – 15.30. Sted: Roskildevej 46, 2. sal, 2000 
Frederiksberg.  
 
Sidste frist for tilmelding og betaling: 4. november 2021.  
 

Arrangør: MBRP-DK - CVR nr. 13 18 77 89. 
Kontakt: Stella Lützer, tlf. 26 43 70 63, e-mail: mbrp.dk@gmail.com 

 


