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 Kerne-færdigheder i Compassion:  
Undgå empati-udmattelse for  

fag-professionelle
4. og 5. september 2020, Himmelbjerggaarden v. Ry. 

Underviser: Helle Laursen, Nordic Compassion
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For at vi kan udvikle autentisk medfølelse for andre  

skal vi først have en basis hvorfra vi kan kultivere medfølelse. 
Og den basis er evnen til at forbinde os med vores egne følelser, 

og tage vare på vores eget velvære. 
At tage vare på andre, kræver at vi tager vare på os selv

– Dalai Lama (2000) –

Kerne-færdigheder i Compassion:  
Undgå empati-udmattelse for fag-professionelle
De to dage er en introduktion til Mindful Self-Compassion (MSC)- programmet, et 
evidensbaseret program baseret på Chris Germers kliniske perspektiv og Kristin Neffs 
banebrydende forskning.

Når evnen til at være opmærksom kombineres med evnen til Self-Compassion, øger vi 
vores følelsesmæssige indre styrke. Opmærksomheden er et første skridt. Det er at 
vende os mod det vi reelt oplever (følelser, stemninger, tanker, fysiske fornemmelser), og 
Self-Compassion kommer derefter ved at vi bringer venlighed og visdom til vores 
oplevelse. Tilsammen giver de en oplevelse af varme, nærhed og forbundethed til os selv 
og andre. Det er en aktiv måde at forholde os til det der opleves som udfordrende i 
hverdagen.

Self-Compassion inkludere evnen til at lindre og berolige os selv, men også evne til at 
sætte sunde grænser og motivere os til at nå vores mål. Evnen til Self-Compassion kan 
læres af alle.
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En overvældende mængde forskning peger på tæt sammenhæng mellem Self-
Compassion og mental sundhed, evne til at håndtere livsudfordringer, mindske angst, 
depression, stress og belastningsreaktioner, sundere livsstilændringer, dybere og mere 
meningsfulde relationer og en lang række andre postive faktorer. 

Efter denne workshop vil du kunne
•Praktisere Self-Compassion i hverdagen
•Forstå meningen bag og forskningen i Self-Compassion
•Motivere dig selv med medfølelse i stedet for selvkritik
•Håndtere svære følelser med større lethed
•Forstå forskellen på empati og Compassion og hvorfor det er afgørende i en 
arbejdsdag hvor empati er en forudsætning for dit arbejde.
•Mindske empati-udmattelse
•Øge glæde og anerkendelse af dig selv 

Målgruppe
Specifikt fokus er for dig der som fag-professionel arbejder med andre mennesker. Fx 
alle indenfor sundheds-branchen, social og omsorg, undervisning og relaterede 
fagområder. Ingen forudgående erfaring med emnet er nødvendig.  
 
Dagene er primært oplevelsesorienterede, så du får en konkret oplevelse af hvad Self-
Compassion er. Alle tilgange er umiddelbart brugbare ind i din hverdag og dit arbejde. 
Særligt fokus er på at mindske empati-udmattelse.

Tid og sted 
Undervisning på Himmelbjergaarden ved Ry.

Fredag den 4. September og Lørdag den 5. September 2020. Begge dage kl 9.00 - 
16.00. Der er forplejning inkluderet i dagen.

Du vil modtage lydfiler med de specifikke øvelser efterfølgende, så du kan øve videre 
hvis du vil.
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Pris og tilmelding  
Kr. 3000,- + moms (ialt kr. 3600,-) 
Faktura fremsendes ved tilmelding. Ved EAN faktura bedes du sende relevant info 
sammen med tilmelding.

 
Underviser: 
Helle Laursen, cand.mag. fra Aarhus Universitet, 
certificeret underviser i MSC forløbet via Universitet i 
Californien (UCSD). Helle underviser bl.a. for Center 
For Mindful Self-Compassion, både på deres Live 
Online internationale Mindful Self-Compassion (MSC) 
kurser, og på deres Live Online Teacher Training. 
Helle er desuden en efterspurgt underviser i 
organisationer og virksomheder, der ønsker at øge 
medarbejderes robusthed via øget evne til empati og 
Self-compassion. 
 
Se mere på nordic-compassion.dk  
Du er altid velkommen til at kontakte Helle Laursen  
på telefon nr. 30257548 eller pr. mail til helle@nordic-
compassion.dk

Mindful Self-Compassion (MSC)      © 2019 Nordic-Compassion, Helle Laursen     www.Nordic-Compassion.dk

http://www.nordic-compassion.dk
http://nordic-compassion.dk

