
 
  Temadage og kurser for jer, der arbejder med mennesker og som skal kunne 
• Skabe tillid og møde andre med forståelse
• Aflæse og håndtere komplekse situationer i eller mellem mennesker
• Navigere i potentielt svære eller følelsesladede situationer
• Rumme både sårbarheder og styrker i jer selv og andre, så fagligheden kan udfoldes 
 
I får viden om

• Forskellen på empati og medfølelse, og hvordan de er nøgler til personlig robusthed 
• Personlig robusthed som en fag-personlig egenskab, i perspektiv af psykisk arbejdsmiljø 

og løsning af de faglige kerneopgaver
• Compassion-strategier som metode og forskningen bag  
 
I får konkrete redskaber til at

• Styrke evnen til at navigere i komplekse situationer i arbejdsdagen
• Rumme og håndtere andres svære følelser eller livssituationer, uden at 

arbejdsopgaverne fortsat rumsterer og hænger ved, når I har fri
• Forebygge og mindske empati-udmattelse. Redskaber og tilgange, der kan bruges midt i 

de konkrete udfordrende arbejdssituationer
• Kunne videregive compassion-strategier til klienter/patienter/brugere, der har brug for 

øget følelsesmæssig robusthed  
 

Empati-udmattelse er et begreb der er kommet meget i fokus, særligt blandt fagfolk i 
omsorgs- og sundhedssektorer. Det betyder at de fagpersoner, der bruger empati i 
løsningen af deres arbejdsopgaver, kan være i risiko for at opleve udmattelse eller 
belastningsreaktioner over tid. 
I forbindelse med Psykisk Arbejdsmiljø-undersøgelser kaldes det for de følelsesmæssige 
krav i arbejdet. 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Hvorfor Self-Compassion 
De Self-Compassion-strategier jeg arbejder med og underviser i er evidensbaserede 
tilgange baseret på det omfattende formelle Mindful Self Compassion program. 
Strategierne giver meget konkrete kompetencer, som øger følelsesmæssige styrke og 
robusthed, og mindsker risikoen for stress- eller belastningsreaktioner. 
Self-Compasion kan praktiseres  i de enkelte situationer der opstår både i fritid og i 
arbejdsliv - også direkte ind i mødet med klienter/patienter/brugere. 

Self-Compassion gør det muligt at opdage og tage vare på vores egne reaktioner og gør 
det muligt at reagere hensigtsmæssigt med omsorg og respekt overfor både os selv og 
andre. Self-Compassion gør det markant lettere at kunne være der for andre uden at blive 
drænet. Det giver overskud og mere plads til fagligheden.

Om Helle Laursen  
Cand.mag. fra Aarhus Universitet.  
Certificeret underviser fra University of California i Mindful  
Self-Compassion programmet. Underviser i dag bl.a. for  
Center for MSC i USA på deres internationale MSC-kurser. 
 
Har flere års projektledererfaring fra kommunale projekter for 
sygemeldte borgere med stress og/eller depression, samt 
undervisning i psykisk arbejdsmiljø og personlig 
kommunikation.  
Har gennemført psykiske APV’er i virksomheder og mellemstore organisationer, primært i 
brancher med store følelsesmæssige krav. 
Arbejder i dag udelukkende med undervisning i compassion- strategier, både for 
fagpersoner i arbejdsregi, og for private. 

 
Læs mere på www.Nordic-Compassion.dk 
og ring for en uforpligtende snak på tlf.nr. 30257548  
eller skriv til Helle@Nordic-Compassion.dk
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