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Chris Norre 
Uddannet filosof i bevidsthedsfilosofi på Københavns Universitet. Tidligere forsker i 
Mindfulness samt elite ekstremløber med bl.a. 30 marathonløb rundt i Danmark på 30 dage. 
Yogalærer i tibetansk yoga. Grundlægger af firmaet Mind Business der leverer Mindfulness 
løsninger til såvel det private som offentlige erhvervsliv.  
  
www.mindbusiness.dk 
 
 
 
Peter Thybo 
Sundhedsinnovator og fysioterapeut. Peter Thybo er en af Danmarks førende og 
internationalt anerkendt specialist i sundhedsfremme og forebyggelse. Har en mastergrad i 
læreprocesser med speciale indenfor kultur og læring samt diplomeksamen i almen 
pædagogik. Han har skrevet lærebøger og en lang række artikler om bl.a. trivsel og sundhed, 
hjernens funktion, motorik, (neuro)pædagogik, læring og udvikling i et 
sundhedsfremmeperspektiv. Peter Thybo er topevalueret til forskellige konferencer og kurser 
samt kendt for at være en af Danmarks bedste og engagerende undervisere. 
www.peterthybo.dk 
 
 

 
 

Baggrunden for kurset 
 
Fremtiden kommer stadig med en hastighed af 60 minutter i timen, men forandringerne langt hurtigere end 
tidligere.  
 
Tidens mantra er at være fleksibel og omstillingsparat, men konsekvensen heraf ses bl.a. i et stigende antal 
mennesker med stress, udbrændthed og depressioner. Det bliver stadig sværere at finde ro i nu’et - både på 
arbejdspladsen og i familien.  
 
Kombinationen af viden om salutogenese og praktiske øvelser med Mindfulness tilbyder en unik mulighed for at 
komme ind i ”Orkanens Øje”. Her kan tiden for et øjeblik stå stille i en oplevelse af nærvær og kontakt, hvormed du 
finder livsenergi til dig selv og dine opgaver. 
 

  

 

 



Hvad er Salutogenese? 
Kurset præsenterer begrebet og forskningsfeltet salutogenese, der omhandler mekanismer bag menneskers trivsel og 
sundhed (saluto = sundhed; genese = udviklingen af). Der tages udgangspunkt i en ressourceorienteret og eksistentiel 
forståelse, hvor sundhed ikke blot er fravær af sygdom, men et udtryk for den enkelte persons robusthed, evne til at 
klare udfordringer og skift i tilværelsen samt at finde balance i livet.  
 
Der er i dag klar evidens bag, at en stærk følelse af sammenhæng, meningsfuldhed, begribelighed og håndterbarhed er 
de faktorer, der til sammen danner fundamentet for den robusthed og mestringsstrategier, som udgør rammen for 
den enkeltes handlekraft. 
 

 
Hvad er Mindfulness ? 
Mindfulness er en tusind år gammel østlig meditationsteknik, som kan bidrage væsentligt til at opbygge den vigtige 
følelse af sammenhæng og dermed til trivsel samt mental og fysisk sundhed.  

 
• Mindfulness & Meningsfuldhed: Handler om at give os indre ro (ro i maven) til at opbygge den gode livshistorie, 

eller som giver den ro til at lytte til fx patientens/borgerens livshistoriefortælling – den livshistorie, der er kernen i 
oplevelse af meningsfuldhed.  
 

• Mindfulness & Begribelighed: Handler om at give os det nærvær i livets oplevelser og situationer der gør os i 
stand til at observere vore følelser uden at de styrer os. Hermed kan vi bedre sætte oplevelserne ind i 
historiefortællingen – hvilket er centralt for begribelighed.  
 

• Mindfulness & Håndterbarhed: Handler om at give os evnen til at stoppe op, trække vejret ned i maven, mærke 
sig selv og dermed se den situation, man står i med fokus, så man bliver bedre i stand til at skabe balance imellem 
indre og ydre krav og den belastning som situationen, relationen og/eller opgaven indeholder – dette er centralt 
for håndterbarhed og dermed at kunne mestre.  

 

 

  

 
En rolig stund, hvor Chris Norre guider deltagere gennem Mindfulness-øvelser  

 



Indhold på kursusdagene (3 dage over 4 uger) 
 

Dag 1 
 
09.00 – 11.00  Introduktion til Salutogenesen: Hvad er trivsel og sundhed? Hvilke mekanismer og læreprocesser 

ligger bag? Hvilke sammenhænge og forskelle er der mellem trivsel, sundhed og det fysiske helbred? 
v/ Peter Thybo. 

11.00 – 12.00  Mindfulness i et salutogenetiske perspektiv – en introduktion. v/ Peter Thybo og Chris Norre. 
 
Frokost 
 
13.00 – 15.00  Mindfulness øvelser: At finde orkanens øje v/ Chris Norre  

(som herefter er gennemgående underviser på kurset). 
15.00 – 16.00  Hvordan integreres Mindfulness i din arbejdsdag – Du skal hjem og øve mindfulness teknikkerne og 

indsigterne fra salutogenese i din hverdag. Derudover inviterer vi til at du er kreativ og undersøgende i 
forhold til hvordan teknikkerne kan integreres i din faglighed og dit nærvær til andre. Vi skal bruge 
disse refleksioner til diskussioner på dag 2.  

 
14 dage til næste kursusdag. Deltagerne får lydfiler, så de kan arbejde med Mindfulness-øvelser hjemme hver dag. 
 

 
Dag 2 
 
09.00 – 11.00  Siden sidst: Hvad lærte deltagerne derhjemme og på arbejdet (hos patienter, borgere osv.). 
11.00 – 12.00  Nye mindfulness øvelser. 
 
Frokost 
 
13.00 – 14.00  Nye mindfulness øvelser, forsat. 
14.00 – 15.00  Gruppeanalyse af arbejdssituationer – hvad er de bedste Mindfulness-redskaber? 
15.00 – 16.00  Hvordan integreres Mindfulness-øvelserne i din hverdag? Du skal hjem og øve nye mindfulnessøvelser 

og endnu engang vi vil invitere dig til at være kreativ og undersøgende, men nu i forhold til hvordan 
du kan hjælpe de mennesker du møder i dit faglige virke til at finde ro igennem din ro og de dialoger i 
har i et salutogenetisk perspektiv. 

 
14 dage til næste kursusdag. Deltagerne får lydfiler, så de kan arbejde med nye Mindfulness-øvelser hjemme hver dag. 
 

 
Dag 3 
 
09.00 – 11.00  Hvad lærte deltagerne derhjemme og på arbejdet (hos patienter, borgere osv.) 
11.00 – 12.00  Flere Mindfulness øvelser 
 
Frokost 
 
13.00 – 16.00  Diskussion og erfaringsdannelse: Hvad er de bedste Mindfulness redskaber, og hvordan kommer 

deltagerne videre med anvendelsen af Mindfullness. 
Hvordan bringer deltagerne deres nye viden med hjem til kolleger, ledere og andre i deres faglige 
virke? 



Som deltager får du helt konkret 
• Viden og praktiske øvelser som kan bruges både i det faglige arbejde med andre mennesker på almen og 

specialområdet (børn, unge, voksne og ældre) samt på det personlige plan. 
 

 

Du får svar på følgende 
• Den nyeste evidensbaserede viden indenfor sundhedsfremme og empowerment der bl.a. omhandler hvilke 

mekanismer, der ligger bag menneskers trivsel, robusthed og handlekraft. Budskabet understøttes med de nyeste 
resultater fra bl.a. hjerneforskningen og social netværksforskning.  

• Et overblik over de læreprocesser, der udvikler trivsel, sundhed, robusthed og handlekraft.  
• Introduktion til Mindfullness.  
• Praktiske Mindfulness øvelser og teknikker om, hvordan man kan skabe ro i sig selv.  
• Hvordan man kan skabe ro i andre – gennem min egen ro og igennem de redskaber jeg kan give andre 

mennesker.  
• Hvordan ved man at patienten/borgeren har forstået det budskab, jeg bringer, og hvordan lytter jeg til 

patientens/borgerens situation og fortælling – sådan at budskab og borger/patient finder det bedst mulige 
samspil. 

 

 
Kurset henvender sig til 
• Sundhedfagligt personel  
• Social- og Sundhedsassistenter  
• Pædagoger/medhjælpere  
• Undervisere  
• Ledere  
• Andre der er interesseret i at lære at anvende Mindfulness-øvelser 
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Chris Norre: chris@mindbusiness.dk   /   Tlf. 6063 3460 
Peter Thybo: pt@peterthybo.dk   /   Tlf. 2028 6065 
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