
 

3 komponenter i egenomsorg 

Her kan I finde inspiration til egenomsorg med udgangspunkt i tre komponenter defineret af 

professor og forsker i egenomsorg, Kristin Neff. 

Venlighed mod os selv 

Egenomsorg indebærer at være forstående og venlig overfor os selv, når vi fejler, er kede af det 

eller føler os utilstrækkelige fremfor at ignorere vores smerte og kritisere os selv.  

Når vi yder omsorg for sig selv, prøver vi at acceptere, at det at være uperfekt, at fejle og opleve 

udfordringer i livet er uundgåeligt, og fremfor at blive vred og frustreret, forsøger vi at være venlig 

over for os selv. Hvis vi ikke sørger for at være venlig overfor os selv, øges stress, frustrationer og 

selvkritik, og vi risikerer at nå til et punkt, hvor vi ikke har mere at give af, og hvor vi brænder ud.  

Vi kan ikke undgå smerte og svære følelser, selvom vi er venlige mod os selv, men vi kan lindre 

smerten, når vi ikke er så hårde ved os selv og acceptere, at det er okay at lave fejl.  

Øvelse: Tager du dig selv i at tale grimt til dig selv, så prøv at tænk over, hvordan du 

ville tale til en ven. Du ville formentlig ikke være så kritisk og hård overfor andre, så 

prøv at øv dig i at tale til dig selv, som du ville gøre til en ven. 

Fælles menneskelighed 

Frustrationer over ikke at gøre ting godt nok bliver ofte efterfulgt af en irrationel følelse af, at vi er 

den eneste, der fejler. Vi kan have en tendens til at tænke: ”det er altid mig, jeg er altid uheldig, det 

er altid mig, der aldrig kan tingene” og måske tænke, at alle andre har styr på tingene og kan klare 

det hele. Men alle mennesker fejler og kæmper med deres udfordringer – det at være menneskelig 

betyder netop, at vi er sårbare og uperfekte.  

Derfor indebærer egenomsorg, at vi anerkender, at udfordringer og personlig utilstrækkelighed er en 

fælles menneskelig egenskab – noget vi alle oplever, fremfor noget der kun sker for ”mig” alene. 

Det at, der er noget, vi har svært ved, eller noget vi ikke kan, eller at vi fejler - det er helt okay, og 

det er betingelsen for, at vi udvikler os. Ved at vi anerkender dette, bidrager det til, at vi får mere 

overskud. 



 

Øvelse: Når du fejler eller ikke føler dig god nå, så prøv at sig til dig selv, at alle 

mennesker fejler og alle mennesker somme tider føler sig utilstrækkelige – for det gør 

de! I stedet for at banke dig selv i hovedet over, at noget ikke er gået helt, som du 

synes, det skulle, så prøv at tænk over, hvordan du kan tackle lignende situationer 

fremover.  

Mindfulness og evnen til nærvær 

Egenomsorg handler om at have en afbalanceret tilgang til vores negative følelser, sådan at vi ikke 

undertrykker eller overdriver vores følelser. Det handler om at være villig til at observere vores 

negative tanker og følelser med en åbenhed og klarhed. I mindfulness tillader man alle tanker og 

følelser, som de er, uden at prøve at undertrykke eller benægte dem. Vi kan ikke ignorere vores 

smerte og anerkende den på samme tid. Samtidig handler mindfulness om ikke at overidentificere 

sig med sine tanker og følelser, så vi bliver indhyllet i negative tankemønstre og reaktioner.  

Mindfulness handler om at være nærværende og mærke efter. Man stræber efter at mærke følelserne 

og tankerne uden at blive overvældet af det og lade frustrationerne, der fylder indeni os tage over. I 

det øjeblik hvor vi anerkender vores svære følelser og giver dem plads bliver det lettere, og vi bliver 

mere nærværende.  

Øvelse: Det kan være rigtigt svært at være nærværende, men du kan starte med at lave 

enkle øvelser som denne. Sæt dig til rette på en stol. Luk øjnene og ret din fulde 

opmærksomhed på åndedrættet og observer, når du trækker vejret ind og ud. Hver 

gang du oplever at blive distraheret af andre tanker, så prøv at give slip på tankerne, 

og vend dit fokus tilbage på åndedrættet. Du vil opleve at tankerne igen og igen vil 

vandre af sted fra åndedrættet – øvelsen er at blive ved med at vende tilbage til nuet, 

så du på den måde øver dig i at være nærværende.  

 


