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Förekomst psykisk ohälsa i Sverige
• 20-40% av befolkningen lider någon gång under året av psykisk ohälsa

• 5-10% av befolkningen är varje år i behov av vård för sin psykiska ohälsa

• 12-17% av Sveriges befolkning uppfyller under 1 år kriterierna för en 

ångestdiagnos

• 1/3 av alla kvinnor och 1/4 av alla män i Sverige uppfyller någon gång i livet 

kriterierna för depression

• Ca. 1500 personer dör varje år i självmord, 10 gånger fler gör försök och 100 

gånger fler har självmordstankar

• 1/3 av de som söker hjälp för missbruk/beroende visar symptom på ångest 

eller depression
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Ångest och dess funktion

• Naturlig reaktion vid hotande fara

• Funktion för vår sociala överlevnad

• Rädsla eller ångest?
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”Att försöka kontrollera ångesten är 
problemet – inte lösningen”



Medicinering med Bensodiazepiner som strategi

• Tolerans och beroendeutveckling

• Påverkar andra funktioner som minne och uppmärksamhet, försämrar ens förmåga 

att fungera i vardagen

• Korttidsbehandling (Går inte att exponera ångesten när man använder 
Bensodiazepiner (BZD)

• Medicinering – kan leda till ett undvikandebeteende

• Medicin ska alltid utsättas i samråd med läkare 

6



Strategier för ångesthantering

 Minska ångestens påverkan på livet

 Det är utmanande – men hjälper

 Den egna insatsen är avgörande 

 Bristande motivation – eller bristande tilltro till 

sig själv?
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Strategier för ångesthantering

För att kunna bli fri från ångest behöver man tillåta sig att komma över rädslan för sina känslor

Exempel på strategier:

• Ta ett varmt bad

• Lyssna på musik 

• Andningsövningar

• Kroppskontakt

• Sätta fötterna stadigt i marken

• Promenader 
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Att skriva en handlingsplan och sätta upp synligt 
någonstans, kan hjälpa dig när du behöver det!



”När olika feltolkningar av verkligheten har vuxit sig tillräckligt starka eller blivit 
vanliga bildar de ofta en bas för en ångestutveckling. När ångesten väl har 

utvecklats bidrar sättet att tänka även till att ångesten vidmakthålls eller ökas”.
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De automatiska tankarna vid 
ångest/depression speglar:

Synen på sig själv som hjälplös.

”Jag kommer aldrig att klara det här.”
”Jag kommer att förstöra allt.”
”Jag kommer att gå under.”
”Jag kommer att misslyckas.”

Synen på omvärlden som hotfull.
”De kommer att tycka att jag är dum och tråkig.”
”Ingen vill hjälpa mig.”
”De försöker lura mig.”

• Synen på framtiden som oförutsägbar.
”Det finns inget jag kan göra för att det ska bli 
bättre.”
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Behandlingsprinciper
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• Andningen

• Avslappningsövningar

• Mindfulness

• Acceptans

• Arbeta med sina känslor

• Testa katastroftankar

• Kartläggning 

• Beteendeanalyser 
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Mindfulness
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• Medveten närvaro – att vara här och nu

• Att uppmärksamma vad vi upplever är 
första steget i att möta vår ångest

• Kan vara hjälpsamt när man behöver stå 
ut med sina känslor

• Hjälper oss att observera vad som 
händer ”utifrån” vilket kan hjälpa oss ta 
bättre beslut i svåra stunder



Varför använda Mindfulness?
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• Kan minska stress och ångest och 
hjälpa oss att stå ut 

• Uppmärksamma tankar som just 
tankar och inte fakta

• Träna på att vara här och nu 

• Skapa distans till våra känslor

• Försök att uppmärksamma det 
tankar du mår bra av 

• Träna hjärnan 



Träna Mindfulness
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• Som med all träning är regelbunden 
träning bäst 

• Med enkla övningar lär du dig att bli 
alltmer mindful (medveten)

• Vissa blir oroliga eller rastlösa i 
början – detta minskar i takt med 
att du tränar

• Blir det för jobbigt kan man alltid 
avbryta



Hemuppgift; ”Uppmärksamhetsövning”

• Ta en stund varje dag när du övar på att rikta din 
uppmärksamhet. Du kan vara vart som helst när du 
genomför övningen men du behöver kunna blunda.

• Sitt/ligg/stå bekvämt och rikta sedan 
uppmärksamheten mot:

• 3 olika ljud du hör

• 3 olika saker du ser

• 3 olika saker du kan förnimma med känseln

• 3 dofter du kan känna (kan vara svårt ibland)

• Observera intrycken som dom är, försök att inte 
värdera det du upplever. Låt observationen ta lite 
tid, lyssna noga, titta noga, känn efter ordentligt 
och försök hitta dofterna.
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Acceptans
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• Tillåta/låta vara (utan att vara passiv)

• Hjälper oss att bära upplevelser & 
problem som inte går att lösa just nu 
eller kanske inte alls

• Fungerar bra vid ångesthantering!
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• Hur upplever du ångest? 

• Vad är ångest för dig? 

• Finns det speciella situationer där du 
upplever ångest? 

• Finns det saker/situationer du undviker på 
grund av ångest? 
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Dina funderingar kring ångest 



Hemuppgift: Kartläggning av automatiska tankar (arbetsblad 1)  
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Situation
När var det? Var var du? Vem var du med? 

Vad gjorde du?

Automatiska tankar 
Vilka tankar for genom ditt huvud? Hur 

trovärdiga var dom (0-100)?

Konsekvenser
Av situationen och dina känslor i situationen

Fysiska symptom 
Hjärtklappning, yrsel, skakningar, etc. 

Beteende 
Vad gjorde du för att hantera 

situationen? 
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Välkommen på kurs i

Ångesthantering



Syftet med kursen 

• Lära sig vad ångest är och varför vi har ångest

• Förstå hur ångesten påverkar vår kropp

• Lära sig hur tanke, känsla och handling samverkar

• Få exempel på ”verktyg” för att hantera sin ångest

• Få information om olika ångestsyndrom och olika 
behandlingsalternativ för dessa
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Sessionernas innehåll
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Kursintroduktion

Session 1: Allmänt kring ångest

Session 2: Ångestens gemensamma drag 

Session 3: Skarpa och falska alarm, kroppsliga 

reaktioner

Session 4: Försvarsbeteenden

Session 5: Automatiska tankar och tankefällor

Session 6: De vanligaste ångestsjukdomarna

Session 7: Panikattacker och paniksyndrom

Session 8: Mindfulness och acceptans

Session 9: Behandling

Session 10: Nu och framåt



Sessionernas upplägg

• Tid: 30- 60 min (ca.)

• 10 sessioner (delas sessionerna upp 
så kan det bli fler)

• Genomgående teman:
• Genomgång av föregående 

hemuppgift
• Information och diskussion
• Hemuppgift
• Strategier
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Varför hemuppgift?

• Det är mellan sessionerna det verkliga jobbet 
sker

• Möjlighet att träna på att påverka beteenden

• Underlättar för dig att använda dig av nya 
strategier för att hantera din ångest

• Arbeta med hemuppgiften så mycket som 
möjligt mellan sessionerna
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Min Handlingsplan 
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”Det är först när jag förstår att, och hur jag själv 
skapar min ångest, som jag kan påbörja min väg ut ur 

ångesten”
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