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Håndter panikanfald 

på en hensigtsmæssig måde 

 

Trin #0 

Gør det stik modsatte af, hvad der står i Panikangst-manuskriptet.  

 

Dvs. læs det igennem hver dag og se, om du stadig gør noget af det. 

 

  

Trin #1 

Forstå og inviter. 

Det første, du skal gøre, er at forstå, at det, du oplever, er angst. 

Sig til dig selv: 

 Det er angst, du oplever. 

 Selv om det er (møg-)ubehageligt, er det okay at være bange. 

 Det er okay (og ganske, ganske ufarligt) at få et panikanfald. 

Inviter derefter angsten ind og byd den velkommen. (Du behøver ikke at mene det... Bare opfør dig som 

om du gør...) Lad angsten strømme igennem din krop. Og blive i din krop, så længe den har brug for det. 

 (NB! I starten er det meget almindeligt, at man ikke er 100 % overbevist om, at det man oplever, i 

virkeligheden er angst. Så det er en afgørende ting at fokusere på i starten af behandlingsforløbet.) 

  

Trin #2 

Bliv i det og observer. 

Den instinktive reaktion på panik er at flygte fra stedet. Derfor skal du gøre det modsatte – på trods af 

den stærke, stærke trang til at flygte eller gøre modstand. Bliv i situationen uden at anvende din typiske 

sikkerhedsadfærd. Vælg frihed på langt sigt og ubehag på kort sigt. 

Bliv i situationen og observer, hvad der sker – som om du er en forsker, der oplever fænomenet for 

allerførste gang.  

Overvej, hvordan du ville beskrive det, du oplever, på en så objektiv og ikke-dramatiserende måde som 

muligt. 

  

Trin #3 

Opfør dig smartere. 

Prøv at undgå at hyperventilere. Det er ikke farligt at gøre, men det skaber kropsfornemmelser, der kan 

skræmme dig. Træk i stedet vejret let og langsomt med maven. Ikke med skuldrene og brystkassen. 

Slap af i kroppen, hvis det er muligt. Og når du så lægger mærke til, du spænder igen, så slap af igen. Og 

igen. Og igen...  
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Den instinktive reaktion på panik er, at man får lyst til at holde fokus på sin krop og gå ind i sig selv, men 

det holder bare angsten ved lige eller forstærker den. Derfor skal du i stedet prøve at deltage aktivt i 

det, der foregår omkring dig – også selv om det virker, som om du spiller skuespil. Fx: 

 Stil et spørgsmål 

 Kommenter ét eller andet 

 Hent noget vand 

 Strik 

 Løs krydsogtværs 

 Lav mad 

 Klip hæk 

 Spil computerspil el.lign. 

Mind dig selv om følgende: 

 Dit instinkt er at opfatte det, der sker, som fare. Men det ikke er fare, men derimod ubehag. 

 Anfaldet får en ende, uanset hvordan du reagerer. 

 Det er ikke din opgave at få panikanfaldet til at stoppe. Jo mere du gør for at få det stoppe, jo 

kraftigere bliver det – og jo flere gange vil du komme til at opleve det. 

 Din opgave er at opføre dig på den modsatte måde af det, du instinktivt føler trang til. 

  

Trin 4 

Gentag. 

Ofte når du lige ellers syntes, anfaldet var ved at være overstået, så kommer der endnu en bølge af 

pa ik. “å ko er a  let til at tæ ke: Åh ej, det virkede slet ikke!  

Her skal du minde dig selv om: 

 Det er helt okay, hvis dét sker.  

 

 Det er ikke usædvanligt eller farligt.  

 

 Det er endnu en mulighed for at øve dig i at blive i angsten og invitere den ind, så din hjerne 

holder op med at opfatte det, der sker, som farligt. 

Så nu gentager du trin 1-3.  

 


