
                      PANIKANGST OG AGORAFOBI  

                             SELVHJÆLPSGUIDE 

Metode Eksempel 

Sæt dig ind i 

årsagerne til 

panikangst og 

agorafobi 

Årsagsforklaringer: 
 Angst for kropslige fornemmelser. 
 Falsk alarm – dvs. angstcentret i hjernen reagerer som om der er fare på færde. 

Det er helt ufarligt, men smart at det er i stand til dét. 
 Urgammel frygt, som menneskearten stadig bærer rundt på, for vidtåbne og 

indelukkede områder. 
 Indlært mønster af undgåelse eller reduktion af angst. 
 Det, at du anvender sikkerhedsadfærd, bilder angstcentret i din hjerne ind, at 

der jo så MÅ have være noget at frygte…! 
 Vigtigheden af planlægge at udsætte dig selv for de ting, du frygter, på en 

struktureret måde - uden at anvende sikkerhedsadfærd, så angstcentret i din 
hjerne igen og igen kan få afkræftet, at der ikke er ved at ske en katastrofe. 

Find ud af 

præcis hvilke 

kropslige 

fornemmelser  

du frygter 

Svimmelhed, åndenød, uvirkelighedsfornemmelse, hjertebanken, sveden, sitren, 
snurren, etc.? 

Opstil et 

hierarki over 

frygtede 

situationer 

Opstil situationerne gradvist fra de mindst til de mest angstfremkaldende,  
og angiv dine tanker og følelser og kropsfornemmelser ud for hver situation. 

Find ud af 

hvilke former  

for sikkerheds-

adfærd  

du anvender 

Anvender du bestemte former for adfærd for at gøre dig selv tryggere?  
(Se separat liste, som du har udfyldt.) 

Indse at 

kropslig 

ophidselse ikke 

behøver at føre 

til panik, og 

indse at 

panikangst ikke 

er nogen 

katastrofe 

Væn angstcentret til de kropslige fornemmelser, du frygter - ved igen og igen at udløse 
dem. 
Derigennem udfordrer du og ændrer du også din overbevisning om, at panikanfald 
fører til hjerteanfald, besvimelse, tab af kontrol eller sindssyge. 

Øv dig i at 

forestille dig  

at du får et 

panikanfald 

Forestil dig hvordan det ville føles og se ud hvis du fik et panikanfald. 
Øv dig i at give dine paniske tanker gensvar. 
Øv dig i at trække vejret roligt, vende opmærksomheden mod omgivelserne, og 
observere det der sker på en distanceret, neutral og inviterende måde. 

Øv dig i at få et 

panikanfald 
Indse at de kropslige fornemmelser er kropslig ophidselse og ikke nogen katastrofe. 



Øv dig i at 

udsætte dig for  

de situationer 

du frygter 

Gennemgå det hierarki du har opstillet over frygtede situationer. 
Find ud af præcis, hvad du bliver bange for, der vil ske. 
 
Udsæt dig derefter for de situationer du frygter (fx supermarkeder, elevatorer, gåture, 
folkemængder) og oplev din panik.  
 
Indse. at de kropslige fornemmelser du oplever, simpelt hen er kropslig ophidselse, og 
at verden ikke er ved at gå under.  
 
NB! Bliv i situationen, indtil panikken er mindst halveret.  

 


