
REGISTRERING AF DINE ANFALD 

 

Dato: Start kl.: Fysiske symptomer: 

Styrke (0-10): Slut kl.:  
 Hjertet banker eller 

”spri ger et slag over” 
 Sveden 
 Tør i munden 
 Rysten 

 Åndenød 
 Kvælningsfornemmelser, 

synkebesvær eller klump i 
halsen 

 Smerter i eller trykken for 
brystet 

 
 Kvalme eller pludselig uro i maven 
 Følelsesløshed eller snurren i 

fingerspidserne eller andre steder 
 Svimmelhed 
 Uvirkelighedsfornemmelse (føler 

dig på afstand af din egen krop 
eller dine omgivelser) 

Beskriv hvad der udløste 
anfaldet: (Fx Hvor var du? Hvad var 

du i gang med? Hvad tænkte du?) 

Tanker om det der sker under 
anfaldet: 
 ”Jeg er ved at dø” 
 ”Jeg ister selvko trolle ” 
 ”Jeg bliver si dssyg” 
 Andre ængstelige tanker: 
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