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Forskning og klinisk erfaring viser at læringsprogrammet Mindfulness-basert stress
reduksjon (MBSR) kan være relevant i arbeid med eldre mennesker for å fremme
helse og livskvalitet. Programmet fortjener videre klinisk utprøving.
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Det er økende interesse for programmet Mind
fulnessbasert stressreduksjon (MBSR) og andre
mindfulnessbaserte tilnærminger innen helse
feltet. MBSR er et standardisert gruppebasert
læringsprogram der evnen til å være til stede
øves opp ved å legge merke til det som er her og
nå, slik som tanker, følelser og kroppsfornem
melser, på en oppmerksom og ikke-dømmende
måte (1). Programmet går over åtte uker med
én ukentlig samling på to og en halv til tre timer
og én heldagssamling. Det er praktisk rettet
med øvelser i mindfulness meditasjon og yoga,
med undervisning om stress, stressmestring og
kommunikasjon, og det gis rom for refleksjon
og dialog i gruppen. Egenaktivitet med øvelser
mellom samlingene er sentralt i programmet.
Øvelsene bygger på buddhistisk meditasjons
praksis, men inneholder ikke religiøse elementer
og er tilpasset en vestlig helsesetting. Flere
andre mindfulnessbaserte tilnærminger er

utviklet med utgangspunkt i MBSR, slik som
behandlingsprogrammet Mindfulness-basert
kognitiv terapi (MBCT) for å redusere risiko for
tilbakefall av depresjon (2). MBSR er brukt
overfor ulike pasient- og deltakergrupper, og
yrkesgrupper slik som helsepersonell.
Det er en betydelig forskningsaktivitet
knyttet til MBSR og andre mindfulnessbaserte
tilnærminger. MBSR er blitt undersøkt i forhold
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til ulike pasientgrupper slik som deltakere med
smertetilstander, kreft, diabetes, nevrologiske
tilstander og vaskulær sykdom, psykiske lidel
ser, og også i ikke-kliniske utvalg. Resultater fra
meta-analyser indikerer effekt mellom annet
for symptomer på angst, depresjon og stress
ved disse tilstandene (3-5).

MBSR for eldre?

I undersøkelser av MBSR er de fleste deltakerne
i yrkesaktiv alder, men det er et program som
også beskrives som godt egnet for eldre deltak
ergrupper (6-7). MBSR har et helhetlig fokus på
helse, og dette gjør programmet godt egnet
som tilnærming til eldre med sammensatte
helseplager, for eksempel angst og samtidige
kroniske smerter, eller depresjon ved kreftsyk
dom. 
Videre har MBSR fokus på ressurser
heller enn svekkelse, der programmet er ment
å styrke deltakernes mestringsmuligheter.
Mange eldre foretrekker på grunn av bivirk
ninger av medikamenter, ikke-medikamentelle
behandlingstilnærminger for eksempel i for
hold til smerter, søvnvansker og lettere psykiske
helseplager. Det sosiale aspektet ved å delta i
en MBSR-gruppe vil for mange eldre oppleves
positivt, og mange knytter vennskap som også
varer i tiden etter programmet. Aldring inne
bærer for mange det å finne mening med det
som er og har vært, for eksempel å erkjenne at
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også sykdom og funksjonssvekkelse er en del av livet. MBSR kan bidra til å
møte tanker og følelser knyttet til det som er vanskelig og utfordrende på en
ikke-dømmende og erkjennende måte. Dette kan virke som en buffer for å
utvikle psykiske helseplager og stressbelastning.

Enkle øvelser basert
på yoga brukes i
MBSR-programmet.

Forskningsresultater

Det er etter hvert publisert flere undersøkelser som har sett på om MBSR
har effekt på helse og livskvalitet hos eldre deltakergrupper. Flere av disse
undersøkelsene kjennetegnes av metodiske svakheter slik som lavt antall
deltakere og lite kontroll for ulike betingelser, men det finnes også noen
studier av høyere metodisk kvalitet - såkalte randomiserte kontrollerte
studier (RCTer). Her blir deltakerne tilfeldig fordelt til en behandlings
gruppe med MBSR og en kontrollgruppe, og effekten blir beregnet ved å
sammenligne endringene mellom gruppene.
Tabell 1 gir en oversikt over sju RCTer med MBSR for eldre deltakere
(65+ år). Tre av undersøkelsene ble gjort i kliniske utvalg og fire i ikke-
kliniske utvalg. Som det fremgår av t abellen rapporteres om effekt knyttet
til smerteopplevelse (8), ensomhetsopplevelse (9), positiv affekt og depre
sjon (10), grad av mindfulness (11-12), kognitive funksjoner inkludert opp
merksomhetsfunksjoner (11-12), helserelatert livskvalitet (8, 12), erkjen
nelse/aksept og psykologisk fleksibilitet relatert til redusert funksjonsnivå
(13) og kroniske søvnvansker/insomni (14). Det finnes så langt ikke publi
sert resultater fra RCTer der en har sett på effekt av behandlingsprogram
met MBCT for e ldre, men foreløpige studier viser positive resultater (15).
Det er publisert to RCTer av effekt av MBSR for pårørende til eldre p
 ersoner
med demens, og i disse studiene deltar både eldre og yngre voksne og er der
for ikke tatt med i oversikten over. Whitebird og medarbeidere (16) sammen
lignet MBSR med et oppfølgingsprogram (undervisning og støtteinter
vensjoner) for 78 døtre til hjemmeboende foreldre med demens, og
rapporterte at de som deltok i MBSR-programmet hadde signifikant større
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bedring i generell mental helse, stress og symp
tomer på depresjon enn sammenlignings
gruppen. Brown og medarbeidere (17) under
søkte stress hos 38 pårørende til personer med
demens og sammenlignet MBSR med sosial støt
te. Undersøkelsen viste at MBSR-deltakerne
hadde signifikant lavere stress og psykiske
symptomer sammenlignet med sosial støtte like
etter programmet var ferdig, men ved opp
følging etter tre måneder var det ingen forskjell
mellom de to gruppene.
Det finnes også kvalitative undersøkelser
som er systematiske analyser av innholdet i
skriftlige besvarelser eller intervju/samtale.
Slike undersøkelser gir mulighet for å gå i dybden
på deltakernes opplevelse av hvilken mening
programmet gir. Morone og medarbeidere (18)
så på nedtegnelser i loggbøker fra MBSR-
programmet for 27 deltakere. Deltakerne be
skrev smertereduksjon, bedret oppmerksom
het, bedret søvn (innsovning og søvnkvalitet)
og større velvære generelt sett. Martins (12)
gjorde en analyse av innholdet i samtaler og
intervju med de 12 MBSR-deltakere. Tema som
går igjen var at de opplevde bedret evne til å
observere og være oppmerksom på det som er,
at de i større grad senket tempoet i hverdagen,
og samtidig var det en økt grad av aksept/
erkjennelse for livet, og økt erkjennelse av at
livet er foranderlig. I intervjuundersøkelse fant
Moss og medarbeidere at MBSR-deltakere rap
porterte økt oppmerksomhet, redusert negativ
beømming og økt selvmedfølelse (13).

Er tilpasninger av programmet
nødvendig?

MBSR er et program med gode muligheter for
tilpasninger for den enkelte deltaker eller for
hele gruppen, uten at det trenger å gå ut over
rammene eller innholdet i programmet. Så i ut
gangspunktet vil det ikke være nødvendig med
så store tilpasninger for eldre deltakergrupper.
Morone og medarbeidere har gjennomført flere
MBSR-studier med eldre deltakere, og i en egen
artikkel har de beskrevet hvilke tilpasninger
som kan være aktuelle (19). Det gjelder blant
annet tilpasninger av meditasjonsstillinger og
yoga-øvelser ved mobilitets- og balansevansker,
og tilpasninger ved nedsatt hørsel og lettere
kognitiv svikt. Det er også vanlig å ha noe
kortere gruppesamlinger (for eksempel 1,5–2
timer) enn det som er standard (2,5–3 timer)
og kortere lengde på meditasjonsøvelsene på
grunn av trettbarhet (6).
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MBSR for sykehjemsbeboere
med demens?

«… programmet kan
bidra til å gi livet
mer kvalitet og
meningsinnhold tross
alvorlig demens og
funksjonssvikt.»

Etter hva forfatteren kjenne til er det ingen RCTer
som har sett på MBSR eller varianter av program
met i forhold til eldre med demens, men det er
flere som har beskrevet erfaringer med å bruke
programmet for deltakere med demens, blant
annet Lucia McBee (7). Hun har i en årrekke
arbeidet med eldre sykehjemsbeboere med alvor
lig demens og funksjonssvikt og har utviklet et
program for dette – Mindfulness-based Elder
Care (MBEC). I programmet brukes elementer fra
MBSR som enkle meditasjons- og yogaøvelser, i
kombinasjon med blant annet håndmassasje og
aromaterapi. På en varm og jordnær måte be
skriver hun hvordan programmet kan bidra til å
gi livet mer kvalitet og meningsinnhold tross
alvorlig demens og funksjonssvikt. MBEC om

fatter også program for pårørende til personer
med demens, og for helse- og omsorgspersonell
som arbeider på sykehjem.

Kompetanse

Utdannings- og sertifiseringsprogram for instruk
tører i MBSR og MBCT er utarbeidet ved lære
sentre i England og USA. Disse sentrene har ut
arbeidet standarder for programmet og krav
for instruktører (20). Dersom en skal holde
MBSR-program for eldre i klinisk sammenheng
anbefales erfaring med arbeid med eldre,
kjennskap til psykiske helseutfordringer hos
eldre, fysiske aspekter ved aldring, og kjenn
skap til generell aldringspsykologi (6).

Avslutning

Denne korte gjennomgangen av forskning og
erfaringer fra MBSR for ulike deltakergrupper
av eldre viser foreløpige, men positive resul
tater som gjelder psykiske helseplager, smerte
opplevelse, søvnvansker, ensomhet, kognisjon
og livskvalitet. Programmet er også prøvd ut for
pårørende til personer med demens, og
elementer av programmet kan også tilpasses
arbeid med eldre med demens i sykehjem.

MBSR kan være en mulig tilnærming for eldre i
primær- og spesialisthelsetjenesten her til
lands, men det er behov for mer erfaring og
kunnskap om effekt av programmet for ulike
deltakergrupper.
arvid.skjerve@gmail.com

Tabell 1.
Randomiserte kontrollerte undersøkelser (RCTer) for effekt av MBSR for eldre deltakere
Referanse

Deltakere

Hovedfunn MBSR

Morone 2008a (8)

Klinisk gruppe: 40 hjemmeboende
eldre med kroniske korsryggsmerter 65+ år (USA).

Reduksjon i smerteopplevelse/bedret aksept for smerter,
økt fysisk aktivitet og bedring i mål på helserelatert
livskvalitet.. Nær halvparten av deltakerne hadde
reduksjon i bruk av smertestillende og sovemedisiner ved
tre mnd oppfølging.

Creschwell 2012 (9)

Ikke-klinisk gruppe: 40 hjemme
boende eldre 55+ år (USA).

Reduksjon i ensomhetsopplevelse og
relatert pro-inflammatorisk genuttrykk.

Gallegos 2013 (10)

Ikke-klinisk gruppe: 200 hjemmeboende eldre 65+ år (USA).

Øket positiv affekt ved seks md oppfølging der økningen
var tydeligst for deltakere 70+ år og for de som hadde
færre symptomer på depresjon i utgangspunktet.

Moynihan 2013 (11)

Ikke-klinisk gruppe: 201 hjemmeboende eldre 63+ år (USA).

Bedring i oppmerksomhetsfunksjoner ved nevropsyko
logisk testing, bedring i mål på mindfulness, endring i
venstresidig frontal alfa-assymetri ved EEG-registrering.

Martins 2014 (12)

Ikke-klinisk gruppe: 24 hjemme
boende eldre 65+ år (Portugal)

Bedring i ulike mål på psykisk helse: mindfulness,
medfølelse, livskvalitet og nevropsykologisk funksjon.

Moss 2015 (13)

Klinisk gruppe: 39 hjemmeboende
eldre 65+ år (USA)

Bedring i aksept/erkjennelse og økt psykologisk
fleksibilitet relatert til fysisk funksjonssvekkelse.

Zhang 2015 (14)

Klinisk gruppe: 60 eldre med
kronisk insomni 75+ år (Kina)

Bedring i søvn og fungering i dagliglivet og bedring i
symptomer på depresjon.
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