
	  

Vigtigt	  at	  vide	  
Hvis	  du	  deltager	  i	  projektet:	  

Det	  er	  gratis	  at	  deltage	  

De	  informationer	  du	  giver	  bliver	  
behandlet	  fortroligt	  og	  anonymt	  

Det	  er	  frivilligt	  at	  deltage	  

Du	  kan	  til	  en	  hver	  tid	  vælge	  at	  
afbryde	  deltagelsen	  i	  projektet	  og	  

det	  vil	  ikke	  påvirke	  andre	  tilbud	  eller	  
anden	  støtte.	  

	  

Projektet	  er	  godkendt	  af	  
Videnskabsetisk	  komite	  

ID:	  	  S-‐20140036	  

Hvis	  du	  er	  interesseret	  i	  projektet	  	  og	  
gerne	  vil	  vide	  mere,	  så	  kan	  du	  eller	  

dine	  forældre	  kontakte	  den	  
projektansvarlige	  på:	  	  

email:melandersen@health.sdu.dk	  

Eller	  

Tlf:	  65504625	  

Projektansvarlig	  
Adjunkt	  Mette	  Elmose,	  cand	  psych.	  Phd.	  
Institut	  for	  Psykologi,	  Campusvej	  55,	  5230	  

Odense	  M	  

melandersen@health.sdu.dk	  

Mindfulness	  	  
for	  unge	  med	  

autisme	  
spektrum	  

forstyrerelse	  



	  
	  

Information	  om	  projektet	  

1

Deltagelse	  i	  projektet:	  

Hvis	  du	  deltager	  i	  projektet	  vil	  du	  gratis	  få	  
et	  mindfulness	  forløb.	  
	  
Mindfulness	  forløbet	  består	  9	  sessioner	  og	  
en	  opfølgningssession	  for	  den	  unge.	  
Hver	  session	  varer	  90	  minutter.	  	  
	  
I	  sessionerne	  trænes	  forskellige	  typer	  af	  
mindfulness	  øvelser,	  enkle	  yogaøvelser	  og	  
enkle	  øvelser	  derhjemme.	  	  
Vi	  vil	  også	  tale	  om	  formålet	  med	  øvelserne,	  
erfaringer	  med	  øvelserne	  og	  hvordan	  de	  
kan	  bruges	  i	  hverdagen.	  
	  

2

Mindfulness	  
Mindfulness	  er	  træning	  af	  opmærksomheden,	  inspireret	  af	  østlige	  meditationsteknikker,	  hvor	  
formålet	  er	  at	  øge	  opmærksomheden	  på	  den	  aktuelle	  situation	  og	  reducere	  automatiske	  reaktioner.	  	  
Der	  er	  mange	  positive	  effekter	  af	  mindfulness,	  men	  vi	  mangler	  viden	  om,	  hvorvidt	  mindfulness	  også	  
har	  en	  positiv	  effekt	  for	  unge	  med	  autisme	  spektrum	  forstyrrelser.	  

Med	  projektet	  vil	  vi	  videnskabeligt	  afprøve	  et	  program	  for	  unge	  med	  autisme	  spektrum	  forstyrrelse	  

For	  at	  deltage	  i	  projektet:	  

Skal	  du	  være	  mellem	  13	  og	  21	  år	  gammel.	  

Du	  skal	  have	  en	  autisme	  spektrum	  forstyrrelse.	  

Derudover	  skal	  du	  opleve	  vanskeligheder	  
eksempelvis	  med	  angst	  	  og	  bekymringer	  eller	  
være	  nedtrykt	  eller	  depressiv	  eller	  være	  
stresset.	  Hvis	  du	  er	  i	  tvivl	  om	  det	  gælder	  for	  dig	  
kan	  du	  kontakte	  den	  projektansvarlige.	  

En	  forældre	  eller	  begge	  skal	  ønske	  at	  deltage	  i	  
projektet.	  

Dig	  og	  dine	  forældre	  skal	  udfylde	  daglige	  
registreringer	  om	  hvordan	  du	  har	  det	  og	  en	  
række	  af	  spørgeskemaer	  4	  gange	  i	  løbet	  af	  
projektet.	  


