
PÅRØRENDES HÅNDTERING AF ANGSTEN 

 

÷ 

Adfærd, der kommer til  
at spænde ben for behandlingen 

 

 

+ 
Adfærd, som er  

afgørende for behandlingen 

Du bagatelliserer problemerne:  
 
Du siger fx… 

”Sikke noget pjat!”  
”Tag dig nu sammen!” 

”Tag det nu roligt!”  
”Slap nu af!” 
 

Du accepterer, at der er et problem – men ikke, at der ikke er 
noget at gøre ved det. 
 

Du er fjendtlig overfor personen. 
 

Du er grænsesættende overfor den specifikke adfærd – men på 
en accepterende måde overfor personen. 
 

Du gør det nemt for personen at undvige opgaver, 
steder og handlinger. – Og mindsker derfor 

motivationen for at komme af med angsten, samt 

bekræfter personens hjerne i, at situationen ER farlig). 
 
Du vier dit liv til personen, og lader personens angst 
styre dit liv. 
 

Du lader personen selv bestemme tempoet for bedring – men i 
henhold til en overordnet aftrapningsplan, som I aftaler imellem 
jer. Ikke fra øjeblik til øjeblik. 
  
Du aftrapper din tilpasning til angsten på en forudsigelige måde. 
(Aftrapningen aftales med personen.) 

Du bliver bange eller går i panik, når personen får sine 
anfald. 
 
 

Du opøver dig selv i at håndtere… 
 

• skræmmende tanker 

• uvished 

• angsten, som uvisheden udløser 

Du overinvolverer dig følelsesmæssigt  
(dvs. at du lader personens angst styre jeres begges liv, 

og evt. at personens bedring bliver dit personlige 

projekt).  

            

Følelsesmæssig overinvolvering kommer typisk af, at… 

 

• Du sørger over, at personen er ramt af angst 

 

• Du har ondt af personen 

 

• Du har skyldfølelse 

 

Sørg i stedet for at få bearbejdet disse ting. Evt. med 

professionel hjælp. 

 

Lad personen have sin terapi i fred. Hvis du virker 

utålmodig eller spørger efter hver session, bliver 

personen nervøs og modløs og engagerer sig ikke 

helhjertet i terapien. 

 

Når personen beder dig om beroligende forsikringer, eller viger 
udenom angsttræning, som I har aftalt, så sig: 
 

  ”Er det angsten, der taler nu?” 

 

  ”Jeg elsker dig, og derfor vil jeg ikke gøre ting nu, der er  

   skadelige for dig på længere sigt, fordi de bekræfter din   

   hjerne i, at situationen ER farlig.” 

 

  ”Hvis jeg hjælper dig med at få det bedre her og nu, 

   vil det ikke være godt for dig på længere sigt.” 

 

   ”Nu tager jeg af sted. Husk at afprøve de teknikker, du er i gang  

   med at lære hos din terapeut.” 

 

    ”Jeg ved godt, at det er svært, og at du måske bliver oprørt,  
    men det er bedst, at jeg ikke tilpasser mig til din angst.” 
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