
PANIKDAGBOG 

Dato: _____      Anfaldet startede kl.______   Sluttede kl.______             Panikniveau: (Sæt ring om):    0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10 

1. Fysiske symptomer: 

 Hjertet banker eller ”spri ger et slag over” 
 Snurren/følelsesløshed – fx i fingre 

 Sveden 
 Mundtørhed, kvalme, uro i maven eller diarré 
 Sitren, rysten eller udmattelse 
 Uvirkelighedsfornemmelse 
 Svimmelhed 

 Forvirring 

 

 Åndenød 
 Smerter i eller trykken for brystet 

 Kvælningsfornemmelse 
 En klump i halsen 
 Pletter eller prikker for øjnene 
 Uklart syn 
 Kolde, fugtige hænder 
 Muskelstivhed 

2. Tanker: 

 ”Jeg dør!” (F  ”Jeg bliver kvalt!” eller ”Jeg får et hjertea fald!” eller ”Jeg får e  hjer eblød i g!” 

 ”Jeg bliver si dss g!” 

 ”Jeg ister ko trolle !” 

 ”Jeg kaster op!” 

 ”Jeg besvi er!” 

 Andre ængstelige tanker: ____________________________________________________________________________ 

 

3. Var anfaldet forventet?        Ja                  Nej 

 

4. Hvor befinder du dig, da anfaldet starter? _____________________________________________________________________ 

 

5. Hvad var du i gang med, lige inden anfaldet startede? ___________________________________________________________ 

 

6. Er du alene?  Ja               Nej – Skriv hvem der er til stede ud over dig selv: _________________________________________ 

 

7. Hvad var du i gang med at tænke på, før anfaldet startede? ______________________________________________________ 

 

8. Da anfaldet var på sit højeste, hvad frygtede du så, der ville ske som følge af anfaldet? ________________________________ 

 

9. Hvad svarer du, når angsten taler til dig? ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

10. Hvordan går det med din vejrtrækning? Anvender du ”Fodbolden i maven”? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

11. Hvad gør du for at berolige dig selv? _________________________________________________________________________ 

 

12. Anvender du nogen former for sikkerhedsadfærd? (Se liste, og skriv dem her) Er du villig til at klare dig uden disse ting? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Hvordan sluttede anfaldet? ________________________________________________________________________________ 

 

14. Hvad var det værste, der rent faktisk skete dig som følge af anfaldet? ______________________________________________ 

 

15. Hvis det, du frygtede (se ovenfor: spørgsmål 8), rent faktisk ikke skete, hvordan forklarer du så dét? _____________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Evt. ting, som du oplevede, som du ikke forstår, aldrig har oplevet før, eller ikke ved hvordan du skal tackle: _______________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

17. Hvor tilfreds/utilfreds er du med den måde, du reagerede på dette anfald? Og hvorfor? _______________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

18. Er der noget, du ønsker at gøre anderledes næste gang du får et anfald? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
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