
Stangehjelpa 
Kom i gang kurs 

Angst og bekymring





Rullerende kurs tirsdager fra kl. 09-11

• Negative tanker og nedstemthet 

• Angst og bekymringer

• Søvn

• Selvhevdelse og grensesetting 

– Vi anbefaler deltakelse på alle kurs

– For best utbytte av kurset oppfordrer vi til 
egeninnsats  



Tema i dag: Angst og bekymring

• Hva er angst?

• Panikkanfall

• Bekymring, vedvarende uro

• Pause

• Mestringsstrategier og råd



Hva er angst?

• Vi opplever alle frykt eller angst.

• Man skiller i teorien mellom frykt og angst: 

Frykt har en konkret og reell fare.

Angst skyldes ikke noen synlig fare, men tanker om at noe          
forferdelig skal skje.

• Felles for frykt og angst er følelsen av ubehag. 



Angstens 
komponenter 

• Kroppsreaksjoner: fight/ flight or freeze 

• 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. 

Det er vanlig at en gjør spesielle ting for å                  
prøve å mestre situasjonen. Knep.



Fight or flight; hva skjer i kroppen? 



Angstkurven 
Angsten vil stige før den avtar



Ting man ofte gjør som opprettholder 
angsten

Angstnivå

Tid 

Angstmestringskurs 9



Angstreaksjon i hjernen 



Hva er panikkanfall?

P3https://www.youtube.com/watch?v=SXsu
V9u8Rk0



Tolkninger 
og tanker 

om angsten

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

«Hvis jeg går dit får jeg 
angst»

«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!»



Trussel

Katastrofetanker

TRIKS
Trygghetssøkende 
adferd: det man gjør 
for å hjelpe seg

Situasjon

Hva du gjør for å håndtere 
situasjonen: 

Katastrofe 
tanker

Full 
panikk

Økt 
kroppslig 
aktivering

Kroppslig 
aktivering

Nye 
katastrofe 
tanker

Fortolkning



Film: 
jannicke 
weeden, 

3.42

httwww.youtube.com/watch?v=R5JAisNu
CjMps://

https://www.youtube.com/watch?v=R5JAisNuCjM


Hva kjennetegner bekymring? 

• Vedvarende kverning på potensielle problemer og følelser 
- og vansker med å gjøre noe med disse. 

• Det gir ofte fysisk indre uro. Kroppen er i spenn nesten 
hele tiden og det er vanskelig å slappe av og å roe ned til 
natten.

• Bekymring kan ha forskjellig innhold:
Hva skjer med økonomien ….jobben ….tenk om jeg blir 
syk….tenk om besteforeldrene blir syke…….
– Normale tanker – men svaret ligger i femtiden.

tenk hvis….. Enn hvis…



Angstdempende 
handlinger

– Ta angstdempende 
medisin

– Drikke alkohol

– Isolere seg

– Flere ting?



Pusteøvelse 

1. Pust inn gjennom nesa 1-2-3

2. Hold 1-2-3-4

3. Pust ut gjennom munnen 1-2-3-4-5

Og gjenta øvelsen 4 ganger



PAUSE 



Mestring av angst

• Angsten kan være et signal at det er forhold i livet 
som ikke fungerer så bra. Veiviser.

• 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



HUSK
• Angst er ikke farlig.

• La frykten komme, uten å 
kjempe i mot.

• Aksepter det som skjer i 
kroppen som normalt.

• Jeg skal fortsette med det 
jeg holder på med når 
anfallet har gått sin gang!

• AKSEPT INNOVER –

FOKUS UTOVER!



Erstatte vage 
«hvorfor» 
spørsmål 

med 
konkrete 
«hva» og 

«hvordan»



Tenkte eller ekte problem ??

Umulig å hindre at bekymringstankene kommer! 

Akseptere tankene!

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, tanker er bare tanker……..
VI ER IKKE TANKENE VÅRE, VI HAR DEM



Bekymringssirkel



Innflytelsessirkel



Hva er lurt å gjøre for å motvirke 
bekymringstanker

• Huskeregel: de tre D’ene

Diskusjon (still spørsmål til innholdet i tankene 
ved bruks av ABC)

Distanse (se fenomenet i fugleperspektiv, still 
spørsmål ved nytten av bekymringstankene)

Distraksjon (engasjer deg i positive 
opplevelser her- og – nå.) 



FForl

A: Situasjon
Utløsende 
hendelse

B: Negative 
Automatiske 
tanker
Tolkninger

C: Konsekvens
Følelser
Kroppslig
Handlinger

D: Alternative 
tanker

E:Ny konsekvens 
Følelse
Kroppslig
Handling

Kan det finnes 
alternative 
tolkninger?

Hvordan 
påvirker 
alternative 
tolkninger 
meg?

Skal holde 
Kom i gang 
kurs i dag

Foreldre-
møte

Flytur

Selskap

Krigen



«Kontortid» og utsettelse 

I kontortiden:

Hent fram tankene på et bestemt 
tidspunkt og studer dem nøye. 

F.eks. 17.30-17.45

Skriv detaljert ned de ubehagelige 
tankene i 20-30 minutter i tre til 

fem dager etter hverandre. 

Når en bekymring kommer:

Si at den kan vente litt

Henvis til kontortiden

Ikke ager på impulsen til å handle



Øyeblikksmestringsstrategier
Selvregulering

• Bruk av sanser

• Oxytocin

• Koble på kroppen

• Puste igjennom venstre 
nesebor

• Lange dype pust

• Power Pose

• Meditasjon



Bekymringsfrie/grublefrie soner eller 
aktiviteter



Fysisk aktivitet



Tilbud

Kurs og grupper

• Ass. Selvhjelpskurs  på nett

• Søvnkurs

• Medisinsk yoga

• Tankeviruskurs

• Foreldreveiledningskurs

• Kurs i angstmestring

• Selvhjelpsgrupper

• Selvstyrkingskurs

• Ta styring-kurs

• Nettverksmøter

Aktiviteter og trening

• Trening i Stangehallen

• Trening på Espern

• Bassenggruppe

• Bra mat-kurs

• Aktivitetshuset

• Kroppsbevissthet og 
bevegelse



Muligheter 
etter endt 
kursrekke

PODCASTER: 
«NOIA»

TANKEVIRUS APP

ANGSTMESTRINGSKURS 
I REGI AV 

STANGEHJELPA

YOUTUBE: INGVARD 
WILHELMSEN PÅ 

ÅRSKONFERANSEN I 
BERGEN 2018



Stangehjelpa former veien videre på 
tilbakemeldinger fra dere

– Hva var nyttig for deg?

– Var det noe du savnet å høre om?

– Hvis du har vært på Kom i gang kurs før, bruker du 
det du har lært?

– Synes du at du har fått det bedre?


