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Inbjudan/Välkommen till 

Mindfulnessutbildning 
Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba 
med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du 
kommer att få lära dig om vad mindfulness är och hur du 
kan använda det som ett verktyg i din yrkesroll.  

Mindfulness är ett förhållningssätt som handlar om att leva i större 
medvetenhet om sig själv och det som finns omkring oss just nu.  

Med mindfulness får din målgrupp redskap för att möta svåra 
situationer i livet genom att praktisera medveten närvaro, reflektera 
över sina invanda beteendemönster samt hitta vägar för att landa i 
en acceptans. 
 
Målsättningen är att du efter kursen skall ha tillräcklig kunskap för 
att utifrån ett manualbaserat material hålla i mindfulnessgrupper för 
patienter.  

Kursen riktar sig till kuratorer/socionomer i VGR som i sitt arbete 
möter cancerpatienter. Utbildare är Sarvin Jamei, Leg. Hälso-och 
sjukvårdskurator från Onkologkliniken på SÄS.  

  

Datum: 5 april 2022 + 23 maj 2022 
alternativt 
6 april 2022 + 24 maj 2022 

Tid: 09.00–15.00 
Plats: Stationshuset konferens (nära 

Regionens Hus) 
Bergslagsgatan 2, Göteborg 

Kostnad: Kostnadsfritt  
Anmälan: Anmäl HÄR till 5/4 + 23/5 

 
Anmäl HÄR till 6/4 + 24/5 
 
Sista anmälningsdag är 21/2 2022 
 
 

https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/2419
https://regionkalender.vgregion.se/sv/evenemang/2420


 

 

Regionalt cancercentrum väst 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18 G | Telefon: 010-441 28 23 
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 
 

 

Program  

Upplägget är upplevelsebaserat där teoretisk kunskap kombineras 
med praktiska moment. Du kommer att få prova på övningar, och 
även få möjlighet att hålla i övningar. Vi kommer att föra 
diskussioner om att ha patienter i grupp samt din roll som ledare. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Kursen är fördelad under två tillfällen men fem veckor emellan för 
att du ska få tid att praktisera dina nya kunskaper. Anmälan 
förutsätter din medverkan båda dagarna.  

Kursen genomförs under förutsättning att rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten kan följas. 
 

Varmt välkommen!  

 

 

Carina Mannefred 
utvecklingsledare 
Regionalt cancercentrum väst 
carina.mannefred@rccvast.se 

 
 
 
 
 

 

 Dag 1 

Föreläsning 

• Vad är mindfulness? 
• Vad kan man använda 

mindfulness 
till/användningsområden? 

Diskussioner 

Övning 

• Prova på 
mindfulnessmeditation 

 

 

Dag 2 

Föreläsning 

• Gruppdynamik och 
gruppsammansättning 

• Evidens för mindfulness 

 

Diskussioner 

Övning 

• Träning i att hålla i 
mindfulnessövningar för 
varandra 
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