
Vill du använda dig av mindfulness professio-
nellt med individer eller grupper? Vill du ha 
verktyg för att öka din egen och andras livskva-
lité? Bli diplomerad instruktör i mindfulness! Vi 
erbjuder instruktörskurser sedan 2006 och är en 
av Sveriges mest meriterade utbildare!

Syften med instruktörsutbildningen i mindfulness är 
att alla deltagare ska:
1. Fördjupa den egna mindfulnessträningen.

2. Få fördjupad förståelse för mindfulness i teori och 
praktik samt bli insatt i mindfulnessforskningen.

3. Förvärva grundläggande instruktörsfärdigheter.

Målet är att du efter genomförd utbildning ska kunna 
använda dig av mindfulness både med individer och 
grupper. Du kan dels hålla kurser utifrån Oas – ett 
mindfulnessprogram, spela in egna övningar eller guida 
dem du träffar live.

UR KURSINNEHÅLLET:

• Mindfulness – definitioner, teori och forskning.
• Att integrera mindfulness i sitt liv.
• Formell och informell träning.
• Praktiska övningar, t ex sittande meditation, kropps

scanning, enkel yoga/medvetna rörelser.
• Övning i att guida andra i de grundläggande 

mindfulnessövningarna.
• De sju mindfulnessattityderna.
• En dag i tystnad.
• Hemuppgifter enligt strukturerat schema (3060 

min per dag 6 dagar/vecka i 8 veckor).
• Spela in en kortare valfri övning och få individuell 

feedback från kursledaren.
• Dialoger med frågor och svar.

MÅLGRUPP: Denna utbildning vänder sig till alla som 
vill fördjupa sig inom mindfulness och bli diplomera
de mindfulnessinstruktörer. Utbildningen är öppen för 
olika yrkeskategorier, t ex psykologer, läkare, fysiotera
peuter, psykoterapeuter, sjuksköterskor, hälsopedago
ger, coacher, lärare och andra som arbetar med att 
hjälpa människor. 
 
FÖRKUNSKAPSKRAV: Tidigare erfarenhet av mindful
ness är ett krav för att delta, t ex vår introduktionsdag 
i mindfulness eller en åttaveckorskurs i mindfulness. 
Tidigare retreaterfarenhet är önskvärt, men inget krav. 
Kursledaren beslutar om förkunskapskravet. Kontakta 
oss om du har frågor kring detta!

TIDER: Utbildningen är fördelad på tre dubbeldagar, 
21–22 september, 19–20 oktober och 16–17 november 
2020. Tid, kl 10–17 dag 1 och kl 9–16 dag 2. Mellan 
gångerna har ledaren och kursgruppen kontakt via 
epost för att följa upp träningen.
 
PLATS: Centrala Stockholm.

SEXDAGARSKURS I STOCKHOLM – KURSLEDARE JOHAN BERGSTAD
21–22 september, 19–20 oktober, 16–17 november 2020
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Fortsättning

Johan Bergstads tidigare ca 15 instruktörskurser 
har fått helhetsbetyget 6.7 av 7.0. 

Röster från tidigare deltagare:
”Mycket bra och givande.” 
”Bra fördelning mellan praktiska upplevelsebaserade 
övningar och teori.” 

”Proffsigt och inbjudande upplägg.” 
”Inspirerande kursledare och mycket bra upplägg.” 
”Rikt kursmaterial.” 
”Tydliga instruktioner och bra manual och handbok.”



–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

KOSTNAD: 18 650 kr + moms. I kursavgiften ingår:
• Handbok för instruktörer.
• Kurspärm.
• Oas – ett mindfulnessprogram i MP3format samt 

Cdskiva (Oasprogrammet finns även som app) 
• Handledarmanual för Oasprogrammet och hur du 

kan lägga upp en åttaveckorskurs.
• Längre övningar (MP3).
• Fika ingår, men ej logi eller måltider.
• Kursdiplom.
• Som instruktör via oss får du inbjudningar till 

fördjupningsdagar och möjlighet att knyta kontakt 
med andra instruktörer.

OBLIGATORISK KURSLITTERATUR (ingår ej):
• Johan Bergstad (2019). Hjärnfokus – Så blir du lugn, 

kreativ och fokuserad (Bokförlaget Forum).
• Jon KabatZinn (2013). Full Catastrophe Living – How 

to Cope with Stress, Pain and Illness Using Mindfulness 
Meditation. Revised and updated edition.

I Full Catastrophe Living beskrivs MBSRprogrammet 
(MindfulnessBased Stress Reduction). Det åttaveck
orsprogram som ingår i vår utbildning, Oas – ett 
mindfulnessprogram, bygger på principer från MBSR 
även om övningarna är kortare. 

Anmäl dig idag på www.expomedica.se

Johan Bergstad är leg. 
psykolog, författare, 
mindfulnesslärare och en av 
Skandinaviens främsta 
experter på mindfulness. Han 
har grundat Mindfulness 
Academy Scandinavia samt Mindful
ness Apps. Johan är utbildad mindfulness
lärare i MBSR via bl a Center for Mindfulness (USA) 
och har arbetat med mindfulness sedan 2006. Han 
är även utbildad i Mindful SelfCompassion (MSC), 
MindfulnessBased Cognitive Therapy (MBCT) och 
CorporateBased Mindfulness Training (CBMT). 
Johan har tränat mindfulness sedan 1990talet och 
har gett instruktörskurser sedan tio år tillbaka. 

Johan Bergstad har gjort ”Oas – ett mindfulnesspro-
gram”, ”Dagliga droppar mindfulness”, ”Mindfulness 
– Lugn och lycklig” och är författare till ”Mindfulness 
steg för steg” samt ”Hjärnfokus – 
Så blir du lugn, kreativ och 
fokuserad” (Bokförlaget Forum).

Instruktörsutbildning i Mindfulness

ANMÄLAN OCH INFORMATION:

Sexdagarskurs i Stockholm:
21–22 september, 19–20 oktober, 16–17 november 2020
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       Jag uppskattar Johans framtoning mycket – han har hjärta, hjärna   
       och är ödmjuk inför det komplexa.”

Johan Stiernstedt, psykiater och leg psykoterapeut 

Anmälan emottages fram till en månad före kursstart. 
Efteranmälan i mån av plats. OBS! Utöver denna 
anmälan behöver varje deltagare besvara några frågor 
kring bakgrund, förväntningar mm. Kontakta Per 
Persson på Expo Medica för ytterligare information. 

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören organiserar utbildningen 
och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med vederbörandes personliga medicinalansvar och behörighet, 
samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att 
ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter 
till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för 
eventuella fel i denna kursinformation.

Webben: www.expomedica.se
Epost: info@expomedica.se
Telefon: 08 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö


