
Velkommen til introkurs
Angst og bekymring



Angst og bekymring. Plan for dagen:

• Hva er angst?

• Panikkanfall

• Bekymring, vedvarende uro

• Pause

• Mestringsstrategier og råd



Hvorfor snakke om angst og bekymring?

• Mange som tar kontakt med oss strever med engstelse, bekymringer, 
redsel og angst. 

• Angst og depresjon: to sider av samme sak? 



Hva er angst?



Hva er angst?

• Vi opplever alle frykt eller angst 

• Man skiller i teorien mellom frykt og angst: 

• Ved frykt er det et rimelig forhold mellom trussel og reaksjon. 

• Ved angst er reaksjonene sterkere enn det situasjonen skulle tilsi. 
Med andre ord, det er ikke et rimelig forhold mellom trussel og 
reaksjonene. 

• Felles for frykt og angst er følelsen av ubehag. 



Forskjellige typer angstlidelser

• Panikkangst

• Spesifikke fobier

• Sosialangst

• Generalisert angst

• Tvangstanker og handlinger

• Post-traumatisk stresslidelse



Angstens komponenter

• Kroppsreaksjoner: Hjertebank, økt puls, pustebesvær, svette, anspent, svimmelhet, 
prikking, m.m.

• Tankemønstre: det er en sammenheng mellom tankene, den kroppslige aktiveringen og 
følelsen av angst. Tankene kan: 
• skape angst 
• føre til angsten øker 
• bidra til å opprettholde den 

• Handlinger: den vanligste reaksjonen ved sterk angst er å prøve å komme bort og unngå 
å oppsøke situasjonen på nytt. Fight/flight or freeze

• Det er vanlig at en gjør spesielle ting for å prøve å mestre angsten i situasjonen. 



Fight or flight; hva skjer i kroppen?





Hva er panikkanfall?

• https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0

https://www.youtube.com/watch?v=SXsuV9u8Rk0


Angstreaksjoner i hjernen



Angstkurven



Ting man ofte gjør som opprettholder angsten



Tolkninger og tanker om angsten

«Hvis jeg går dit får jeg angst» 

«Jeg kommer til å få panikk» 

«Hvis jeg tar heisen, vil jeg ikke få puste» 

«Hvis noen ser at jeg har angst, vil de tenke at jeg er dum» 

«Jeg blir gal eller mister kontrollen!» 

«Jeg får hjerteinfarkt hvis angsten øker mer nå» 

• Når angsten øker, får vi mindre tilgang til alternative tolkninger og vi tror 
mer på katastrofetankene våre 





Hva kjennetegner bekymringer?

• Vi snakker til oss selv om mulige fremtidige hendelser som kan skje, 
og som vi er redde for

• Å bekymre seg er en form for årvåkenhet for trussel, og et forsøk på å 
mentalt løse problemer som enda ikke har funnet sted

• …. Men en god løsning blir sjeldent funnet når man er ordentlig 
bekymret. 



«Tenk om» bekymringer

• Mennesker med generalisert angst har ofte en indre samtale om ting de frykter 
kan skje. 

• Bekymringer oppstår derfor ofte i form av spørsmål som starter med ordene «Hva 
om…» eller «tenk om». 

• «Tenk om jeg ikke rekker avtalen min i tide?!»

• «Hva om jeg stryker på eksamen?»

• «Tenk om jeg ikke klarer å fullføre jobben!»

• «Hva om jeg ikke klarer å forsørge familien?»

• «Tenk om noe skjer med barnet mitt!»

• «Tenk om ektefellen min havner i en ulykke!»

• «Tenk om jeg blir syk!»

• «Hva om de andre kursdeltakerne  ikke liker meg?»



Skriv ned dine «tenk om» bekymringer



Vanlige tankefeller ved bekymring/angst

• Verstefallstenkning: 

• Overestimere/overvurdere sannsynlighet for at noe negativt skal skje 

• Overestimere hvor ille (omfang) det blir hvis X skjer – og 
konsekvensene etterpå 

• Overestimere varigheten av X

• Overestimere av hva det vil kreve å håndtere X

• Underestimering av egen evne til å håndtere og/eller «holde ut» X



Hva opprettholder bekymringer?

• Antagelser om egen tenkning (bekymringer): 

• «Det å tenke på hva som kan skje gjør meg mer forberedt til å takle 
fremtidige kriser» 

• «Det at jeg bekymrer meg betyr at jeg bryr meg» 

• «Bekymring fører meg nærmere løsning» 

• «Jeg kan ikke kontrollere bekymringen» 

• «Bekymrer jeg meg mer nå så kommer jeg til å bli gal» 

• Tanker om bekymringsprosessen kan bidra til å opprettholde og forsterke 
vedvarende bekymring! 



Angstdempende handling

• Uhensiktsmessige mestringstategier:

• Ta angstdempende medisin

• Drikke alkohol

• Isolere seg

• Flere ting?



PAUSE



Mestring av angst

• Er angsten et signal om at det er forhold i livet som ikke fungerer så 
bra? 

• Uansett bakenforliggende årsaker er det nødvendig å utfordre 
unngåelse som opprettholder problemet 

• Dette kalles angsttrening eller eksponeringstrening 

• Treningen anbefales å foregå planmessig, systematisk og regelmessig 

• Du må selv føle at du har kontroll over utformingen av 
treningsopplegget: ditt tempo og dine mål 



Mestring av angst 

• Utsett deg for det du er redd for (eksponering): 

• Lenge nok (slik at angsten får avta) 

• Ofte nok (slik at du får mange nok opplevelser med dette) 

• Uten å «stikke av»/dempe angsten 



Reelle problemer versus bekymring

Reelle problemer

• Telefonregningen og strømregningen 
har forfall samtidig, og jeg har ikke 
penger til å betale begge.

• Jeg har alt for mange oppgaver å 
fullføre på jobb/skolen/hjemme 
denne uka.

• Jeg har hatt en krangel med min 
ektefelle, og nå prater vi ikke 
sammen.

Bekymringer
• Kanskje ektefellen min havner i en ulykke

• Kanskje barnet mitt begynner med dop 
når han kommer i tenårene

• Kanskje det blir et terrorangrep

• Kanskje renten går opp

• Kanskje jeg blir alvorlig syk



Er noen av dine bekymringer reelle problemer 
som kan løses?

• Er problemet ekte og noe som skjer nå?

• Er problemet noe du har kontroll over og kan gjøre noe med? 





Reelt problem eller ikke? 

Umulig å hindre at bekymringstankene kommer! 

MEN: 
• Du kan begrense varigheten og intensiteten av dem 
• Du kan øve på å spørre deg selv: 

• Er dette er faktisk problem her og nå? 
• Er det mulig å iverksette konkrete tiltak? 
• Prøv å skille mellom ting du kan gjøre noe med og ting som er utenfor din kontroll 

• Er disse tankene nyttige, og hvor leder de meg hen? 

Tanker er ikke fakta, de er bare tanker. 



Bekymringsutsettelse

• Bekymringsutsettelseseksperimentet har to formål: 
• 1) Teste ut om antagelsen om at du ikke har noen kontroll over din 

bekymringsaktivitet virkelig stemmer

• 2) Begrense hvor mye tid og krefter du bruker på å bekymre deg

• Å drive med bekymringsutsettelse betyr ikke at du skal forsøke å 
undertrykke bekymringstanker. 



Bekymringsutsettelse

Når en bekymring kommer: 

• Si at den kan vente litt 

• Henvis til kontortiden 

• Ikke ager på impulsen til å handle 

I kontortiden: 

• Hent fram bekymringstankene på et bestemt tidspunkt og studer dem 
nøye. F.eks. 17.30-17.45 

• Forsøk å gjøre dette flere dager etter hverandre



Velg ditt «bekymringstidspunkt»

• Dette kan godt være en fast avsatt tid, og et fast sted hvor du skal 
gjennomføre all din bekymringsaktivitet. 

• Planlegg når, hvor og hvor lenge du skal bekymre deg. 



Bekymringsfrie soner



Oppsummering

• Angst vs frykt
• Angsten komponenter 

• kroppsreaksjoner- fight/flight
• tankemønstre 
• handlingsmønstre – unngåelse

• Angstkurven
• Mestring av angst

• Eksponeringstrening 

• Bekymringer vs reelle problemer
• Problemløsning
• Bekymringsutsettelse



Muligheter etter endt kursrekke

• Assistert.no

• Selvhjelps videoer https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-
egenpleie/selvhjelpskurs-for-psykiske-lidelser/

• Kurs i Bekymringsmestring

• Youtube: Ingvard Wilhelmsen Årskonferansen 2018

https://nhi.no/psykisk-helse/psykisk-egenpleie/selvhjelpskurs-for-psykiske-lidelser/


Tilbakemeldinger


