


I denne bog beskæftiger jeg mig også med OCD (obsessive-com-
pulsive dissorder) og PTSD (Posttraumatic Stress Disorder), 
som begge er angstlidelser, men som adskiller sig fra de øvrige. 
Har man OCD, lider man af tvangstanker og tvangshandlinger 
og har også såkaldte tankefusioner, som er overbevisninger 
om tvangstankers særlige betydning, om deres magt eller ska-
devirkning. Hvis man lider af OCD, føler man sig overbevist 
om, at tvangstankerne skal håndteres, da de ellers kan føre til 
skrækkelige begivenheder eller handlinger. Ofte ligger indhol-
det i tvangstankerne langt fra ens egne personlige værdier og 

START
Har du et problem 

i dit liv?

Kan du gøre 
noget ved 

problemet?

Så har du 
ingen grund til 

bekymring!

NEJ

JA

JA

HAR DU GRUND TIL BEK YMRING? 
Følg spørgsmål og svar gennem dette 
flowchart. Har du grund til bekymring? 

55

E R D U B E K Y M R E T,  Æ N G S T E L I G E L L E R A N G S T ?

2019017_Grib livet_indhold.indd   55 19/02/2019   12.33



VI HÆNGER FAST I EN SPIR AL AF  
BEK YMRINGER OG TANKEHÅNDTERING

Denne figur viser, hvordan vi glider ind i en spiral af bekymringer 
og tankehåndtering, som skaber angstens onde cirkel. 

Den øverste grønne pil illustrerer, at tanker, følelser og symptomer 
dukker op i os, uden at vi selv kan kontrollere det. De bliver hæn-
gende hos os en tid, men forsvinder igen, hvis vi lader dem passe 
sig selv. 

Men hvis vi ikke lader tankerne, følelserne og symptomerne regule-
re sig selv og i stedet håndterer dem i et forsøg på at slippe af med 
dem, springer vi på den nederste blå pil. 

Problemet er, at de strategier, som vi vælger (at bekymre os, at 
gruble og analysere, at holde nøje øje med, hvad der sker i krop og 
sind, at undgå bestemte situationer, at søge svar og beroligelse fra 
andre eller forsøge at tvinge tanker og følelser væk), alt sammen 
er CAS, som forhindrer selvreguleringen og forlænger tankers, fø-
lelsers og symptomers levetid. Strategierne kan give kortvarig ro, 
men da tanker, følelser og symptomer bliver hængende i os, når 
vi bruger CAS, ledes pilen nu hele vejen tilbage til udgangspunk-
tet, hvor nye tanker, følelser og symptomer opstår på grund af den 
konstante bearbejdning fra første runde. Vi befinder os med andre 
ord i en ond cirkel. 

Tanker, følelser og 
angstsymptomer, 
der kommer og går, 
hvis vi lader dem 
være: uro, ubehag, 
nervøsitet, åndenød, 
panikfølelse etc.

CAS-strategier, der 
har til hensigt at 
regulere og kontrollere 
tanker, følelser og 
angstsymptomer: 
bekymringer, grublerier, 
analyser, at holde øje 
med krop og sjæl 
(trusselsmonitorering), 
at tvinge tanker væk, at 
søge andres beroligelse.

CAS

Trigger tanker
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TRIGGERTANKER
Er det beskidt, forurenet? 

Hvad nu, hvis jeg har gjort eller kommer til at gøre noget uønsket?
Hvad nu, hvis der sker noget farligt/uønsket?

Hvorfor skete det for mig?

INDRE BEGIVENHEDER: 
Kropslig uro, smerter 

eller ubehag. 
Psykisk nervøsitet, 

anspændthed eller uro. 

C AS (MEGET TID BRUGT)
At bruge meget tid på at bekymre sig, at gruble, at 
holde øje med indre og ydre uro og farer, at undgå 

situationer, at søge svar/bekræftelse hos andre, at tage 
dulmende medicin eller andre stimulanser. 

VEDVARENDE SYMPTOMER
Stress, anspændthed, uro, at være fraværende, at være 

udmattet, sitren, kognitive vanskeligheder, søvnproblemer
Diagnoser: angst, OCD, PTSD

YDRE BEGIVENHEDER: 
Traumatiske oplevelser som ulykker, 

sygdom, overfald. Situationer, 
som skaber frygt: åbne pladser, 
at være langt væk hjemmefra.
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TRIGGERTANKE: 
Hvad nu, hvis jeg får et angstanfald?

Hvad nu, hvis jeg ikke kan sove?

BRUGER DU 
STR ATEGIEN C AS?

Bekymrer du dig, 
undertrykker du dine 
tanker, distraherer 
du dig selv med 
aktiviteter, undgår 
eller fjerner du tanker 
og følelser ved at 
gøre dig tvangstanker 
eller foretage 
tvangshandlinger?

MÅL: At dulme, 
fjerne, kontrollere 
tanker, følelser 
eller symptomer, 
løse, svarsøge.

BRUGER DU 
STR ATEGIEN AT L ADE 
TANKER OG FØLEL SER 
VÆRE (AFKOBLET 
OPMÆRKSOMHED) 
OG ENGAGERER DIG 
FULDT UD I DEN YDRE 
VERDEN? 

Deltager du i aktiviteter, 
ser film, læser, er 
sammen med andre 
mennesker?

MÅL: At nyde 
aktiviteten, løse 
opgaven, hygge 
sig. (God strategi 
om dagen).

BRUGER DU 
STR ATEGIEN AT 
VÆRE PASSIV MED 
DIN TANKESTRØM 
(AFKOBLET 
OPMÆRKSOMHED)? 

Er du passiv med 
dine tanker og 
følelser og lader 
dem selvregulere?

MÅL: At være passiv 
over for tanker og 
lade dem være.
(God strategi 
om natten).

HVORDAN HÅNDTERER DU  
TRIGGERTANKER OG -FØLELSER?
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MARIAS GAMLE STR ATEGIER, 
SOM BIDROG TIL 
ANGSTSYMPTOMER

MARIAS NYE STR ATEGIER, SOM 
OVERVINDER ANGSTSYMPTOMER

Tænkningss t i l:
Jeg havde katastrofetanker om, at 
jeg var ved at blive sindssyg. 

Jeg tænkte meget over mine tanker 
og følelser og bekymrede mig for 
at være på forkant med alt det, som 
eventuelt kunne ske.

Tænkningss t i l:
Jeg får stadig tanker og følelser, 
som er ubehagelige. Men når de 
kommer, lader jeg dem være og 
beslutter at bekymre mig senere, 
hvis det er nødvendigt. Jeg ser dem 
som sushistykker på et løbende 
sushibånd. Jeg kan bare lade 
tankerne og følelserne køre forbi. 

Adfærd: 
Jeg sov meget. Og googlede alt 
om ’at blive sindssyg’ eller ’undgå 
at blive sindssyg’ for at finde ro. Jeg 
brugte også meget tid på at vende 
mine negative tanker til positive. 

Adfærd: 
Jeg udskyder grublerier og 
bekymringer til min bekymringstid. 
Og jeg gør det, som jeg har lyst til  
— men også det, som jeg ikke har 
lyst til. Det vil sige, at jeg er blevet 
god til at handle, selvom jeg 
egentlig ikke har lyst.  

Fokus for min opmærksomhed: 
Mit fokus var hele tiden vendt mod 
risikoen for, at jeg var ved at blive 
sindssyg. 

Fokus for min opmærksomhed: 
Jeg fokuserer på mine omgivelser 
og på at leve livet, sådan som jeg 
gerne vil leve det. Og jeg fortsætter 
med det, jeg er i gang med, også 
selvom jeg får tanker og følelser 
om at blive sindssyg. Jeg ved, at de 
nok skal regulere sig selv, hvis jeg 
bare lader dem være. 

Jeg har lær t om mine tanker …
Jeg har lært, at tanker og følelser er flygtige. Jeg ved også nu, at jeg selv kan 
styre, hvor jeg har mit fokus. 

HVAD HAR JEG L ÆRT I METAKOGNITIV TER API?
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PETERS GAMLE STR ATEGIER, SOM 
BIDROG TIL ANGSTSYMPTOMER

PETERS NYE STR ATEGIER, SOM 
OVERVINDER ANGSTSYMPTOMER

Tænkningss t i l:
Jeg grublede over mine tanker, 
analyserede dem — og mange 
gange forsøgte jeg at undertrykke 
dem. 

Tænkningss t i l:
Jeg er meget bevidst om CAS, og 
derfor bruger jeg ikke tid på at 
bekymre mig. Jeg lader tankerne 
være. 

Adfærd: 
Jeg stod op om natten, fordi jeg 
ikke kunne sove. 
Jeg havde en kort lunte og blev 
hurtig irriteret. 
Jeg foretog overspringshandlinger, 
fordi jeg ikke kunne koncentrere 
mig om de vigtige opgaver. 

Adfærd: 
Jeg bliver ikke så hurtigt irriteret 
som før, og jeg er meget bedre til 
at koncentrere mig. 

Fokus for min opmærksomhed: 
Mit fokus var vendt mod mig selv. 
Hele tiden var det på al den stress, 
der fyldte mig.

Fokus for min opmærksomhed: 
Jeg har mere fokus på nuet og på 
det, som jeg kan gøre noget ved. 
Det, jeg ikke kan gøre noget ved, 
har jeg ikke fokus på. Jeg betragter 
tankerne som støj, der godt må 
være der, men som jeg ikke skal 
gøre noget ved. 

Jeg har lær t om mine tanker …
Jeg har lært, at jeg kan kontrollere mine bekymringer, og at tankerne ikke er 
farlige. 

HVAD HAR JEG L ÆRT I METAKOGNITIV TER API?
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K AN DU ST YRE DINE BEK YMRINGER 
OG AFKOBLE OPMÆRKSOMHEDEN?
Når jeg udfordrer mine klienters følelse af manglende kon-
trol over bekymringer, er det godt først at spørge, i hvor høj 
grad – på nedenstående skala fra 0 til 100 procent – de tror, 
at bekymringer er ukontrollerbare. De fleste mennesker med 
angst sætter en streg på skalaen på den højre side af 80 pro-
cent og er altså overbeviste om, at de så godt som ingen kon-
trol har over bekymringerne. 

I HVOR HØJ GRAD KAN DU STYRE DINE BEKYMRINGER?

Det er centralt at forstå, at der er afgørende forskel på tanker 
og bekymringer. Ingen af os kan styre vores tankestrøm, fø-
lelser og kropslige symptomer. De kommer og går, som det 
passer dem. Men vi har alle fuld kontrol over vores opmærk-
somhed og over de metoder, vi bruger til at håndtere vores 
tanker, følelser og kropslige symptomer. Vi skal blot forstå, 
indse og erfare, at vi har kontrollen. 

Det er almenmenneskeligt at opleve sin egen situation, 
følelser og udfordringer stærkere og meget anderledes end 
andres. Derfor kan det ikke understreges nok, at det ikke er 
indholdet i og styrken af tanker, der leder til vedvarende angst. 
Det gør de metakognitive overbevisninger. Den første af de tre 
antagelser lød netop: 

0 % 50 % 100 %

Jeg har fuld kontrol 
over mine bekymringer

Jeg har overhove-
det ikke kontrol over 
mine bekymringer 
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TRIGGERTANKER
Åh nej, er det farligt?

Hvad nu, hvis der sker noget ubehageligt/pinligt?
Hvad nu, hvis jeg fejler?

Hvorfor skete det traumatiske lige for mig?

METAKOGNITIV OVERBEVISNING
Jeg kan ikke styre mine 

bekymringer (CAS).

STR ATEGIER
Jeg bekymrer mig, jeg holder 
øje med min krop, mit humør 

og mine omgivelser, jeg 
analyserer, jeg tager dulmende 

medicin — jeg CASSER.

VEDVARENDE ANGSTSYMPTOMER
Anspændthed, uro, stress, 

angst, kognitive vanskeligheder, 
søvnproblemer etc.

Diagnoser: angst, OCD, PTSD

METAKOGNITIV OVERBEVISNING
Jeg kan godt styre mine 

bekymringer (CAS).

STR ATEGIER
 Jeg lader tankerne være 

og undlader at bruge 
tid på bekymring. Jeg er 

afkoblet opmærksom.

INGEN VEDVARENDE 
ANGSTSYMPTOMER
Tanker og følelser 
regulerer sig selv. 

K AN DU ST YRE DINE BEK YMRINGER? 
Det er vores såkaldte metakognitive overbevisninger, der bestemmer, om vi fø-
ler kontrol eller mangel på kontrol over vores bekymringer, vores grublerier og 
alle de andre CAS-strategier, som vi tyr til i kampen mod tankerne. 

Følg vejen fra triggertanke til at udvikle eller forværre angstsymptomer eller 
til at blive eller forblive angstfri i figuren her. Bemærk, at den metakognitive 
overbevisning om, hvorvidt vi oplever at kunne styre eller ikke kunne styre de 
måder, vi håndterer vores tanker og følelser på, er afgørende. 

140

K A P I T E L 4

2019017_Grib livet_indhold.indd   140 19/02/2019   12.33



ture alene og erfare det fleksible fokus, viser det sig, at også 
det er muligt. Hun kan godt styre sin opmærksomhed, også 
når hun er alene. Den erfaring gør hende stærk og hjælper 
hende til at holde fokus på samværet med Viktor, for eksem-
pel på godnathistorier og hyggelige spil, og ikke kun på hans 
helbred. 

TEST DET SELV

FLYT FOKUS
Gå en tur i dit nabolag. Beslut dig hjemmefra, hvad du vil fokuse-
re din opmærksomhed på, mens du går en tur. Det kan være huse 
med tegltag, hoveddøre med ruder, vandpytter eller biler på gule 
plader. Test nu dig selv — kan du flytte dit fokus væk fra dine trig-
gertanker til de emner, du har besluttet dig for? Så er du i stand til 
at styre din opmærksomhed. 

KIG PÅ SK AL AEN IGEN
Når man har øvet sig en tid – i terapien typisk gennem 6-12 
sessioner – på at afkoble opmærksomheden fra sine tanker 
og begrænse bekymringstiden, kan man vurdere førnævnte 
skala igen. I hvor høj grad tror man nu, at ens bekymringer 
er ukontrollerbare? De fleste vil opleve, at krydset kan place-
res et helt andet sted nu. Mange når helt ned på 0-10 procent. 
Det vil sige, at de efter at have øvet sig føler sig stort set i fuld 
kontrol over deres bekymringer. 

0 % 50 % 100 %

Jeg har fuld kontrol over 
mine bekymringer

Jeg har overhove-
det ikke kontrol over 
mine bekymringer 
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CHRISTIANS GAMLE 
STR ATEGIER, SOM BIDROG TIL 
ANGSTSYMPTOMER

CHRISTIANS NYE STR ATEGIER, 
SOM OVERVINDER 
ANGSTSYMPTOMER

Tænkningss t i l:
Jeg oplevede, at mine angste tanker 
var reelle trusler — for eksempel at 
jeg var syg. Tankerne var farlige, 
og derfor ville jeg for alt i verden 
undgå dem. Mine tanker var lig med 
sandhed.

Tænkningss t i l:
Jeg har lært, at mine tanker ikke er 
farlige. Jeg kan faktisk bare lade 
dem være. Og det samme gælder 
mine følelser — det er bare følelser. 

Adfærd: 
Jeg gjorde alt for at slippe af med 
de ubehagelige tanker og følelser 
og undgå situationer, som kunne 
udløse angst og ubehag. Masser 
af coping — håndtering af mine 
tanker og følelser. Jeg var hele 
tiden beskæftiget med noget for at 
undgå fokus på angsten. Det betød, 
at jeg planlagde mit liv efter så vidt 
muligt at undgå negative tanker og 
følelser, angst og ubehag.

Adfærd: 
Når jeg får negative tanker, 
negative følelser, eller når panikken 
opstår — hvilket stadig sker, så 
forholder jeg mig passivt og 
fortsætter med det, jeg nu er i gang 
med. Jeg kan nyde livet, mens 
angsten forbliver i baggrunden.

Fokus for min opmærksomhed: 
95 procent af min opmærksomhed 
var rettet mod mig selv og mit indre. 
Jeg var konstant på vagt over for 
mine tanker, følelser og kropslige 
fornemmelser.

Fokus for min opmærksomhed: 
Mit fokus er på det, som jeg er i 
gang med. 

Jeg har lær t om mine tanker …
At tanker bare er tanker og nødvendigvis intet har med min virkelighed at gøre. 
Jeg har også lært, at hvis jeg lader tanker og følelser være i fred, så vil hjernen 
hurtigt finde på noget mere spændende at beskæftige sig med.

HVAD HAR JEG L ÆRT I METAKOGNITIV TER API?
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ver selvskadende eller selvdestruktive på anden vis. Nogle 
får selvmordstanker. For gruppen, der mener, at bekymrin-
gerne er farlige, handler det imidlertid ikke alene om dårlig 
livskvalitet. De frygter meget konkrete fysiske eller psykiske 
skader og sygdomme, for eksempel at bekymringerne eller 
bestemte tanker kan forårsage en blodprop, en hjerneblød-
ning eller sindssygdom. 

Som ved udfordringen af den første metakognitive over-
bevisning om ukontrollerbarhed handler det om at vurdere, i 
hvor høj grad på en skala fra 0-100 man tror på, at bekymring 
eller stærke følelser som frygt og angst kan skade vores men-
tale eller fysiske helbred. Det er en smule forsimplet i beskri-
velsen her, for bekymring og stærke følelser kan ikke 
nødvendigvis blandes sammen, da ikke alle mennesker med 
denne metakognitive overbevisning er bange for begge dele. 
Nogle frygter alene de stærke følelser, mens andre kun fryg-
ter bekymringer, og en sidste gruppe – med OCD – tillægger 
tvangstanker en særlig betydning. 

0 % 50 % 100 %

Jeg frygter ikke mine 
tanker, følelser og 
bekymringer.

Jeg er overbevist om, 
at mine tanker, følelser 
og bekymringer er 
farlige og skadelige.
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TRIGGERTANKER
• Hvad nu, hvis der sker noget, eller hvis der er sket noget

ubehageligt eller noget uønsket?

• Hvad nu, hvis mine bekymringer skader mig?

• Hvad nu, hvis mine stærke følelser eller stress giver mig
blodpropper eller gør mig sindssyg?

• Hvad nu, hvis mine tvangstanker får noget uønsket til at ske?

METAKOGNITIV OVERBEVISNING
Jeg er bange for, at mine 

tanker, følelser eller 
bekymringer er farlige og 
kan skade mig eller andre. 

STR ATEGIER
Jeg bekymrer mig om mine 
farlige tanker og om mine 

bekymringer. Jeg foretager 
tvangshandlinger for at 
fjerne tvangstankerne. 

VEDVARENDE SYMPTOMER
Jeg bliver fraværende, 

frygtsom, angst, anspændt, 
stresset, urolig.

Diagnoser: angst, OCD, PTSD

METAKOGNITIV OVERBEVISNING
Mine tanker, følelser og 

bekymringer er ufarlige og kan 
hverken skade mig eller andre. 

STR ATEGIER
Jeg ved, at tankerne og 

følelserne er der — og det må de 
godt være. Men jeg er ikke bange 

for dem, og jeg bekymrer mig 
ikke om mine bekymringer. Jeg 
er lettere afkoblet opmærksom. 

FORBIGÅENDE SYMPTOMER
Mine tanker og følelser 

regulerer sig selv, og jeg 
bevarer min livskvalitet.
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MET TES GAMLE STR ATEGIER, SOM 
BIDROG TIL ANGSTSYMPTOMER

MET TES NYE STR ATEGIER, SOM 
OVERVINDER ANGSTSYMPTOMER

Tænkningss t i l:
Jeg grublede over, om jeg var god 
nok — i flere timer om dagen og 
nogle gange i flere dage i træk. 
Jeg fik også hjertebanken, der blev 
boostet af tankespindet. Desuden 
analyserede jeg mine tanker og 
googlede for at finde svar og 
forklaringer.

Tænkningss t i l:
Når tankerne kommer, ser jeg et 
sushibånd for mig: Der er masser 
af forskellige stykker sushi, men 
jeg behøver ikke at spise dem alle 
sammen. Det er okay, sushistykkerne 
er der, men jeg kan bare lade dem 
køre forbi. Sådan har jeg det også 
med tanker. De må være der, uden at 
jeg gør noget ved dem. 

Adfærd: 
Jeg gik ture for at få tankerne til at 
forsvinde eller finde ro til at tænke. Jeg 
arbejdede mere, var frustreret og lod 
mig gå meget på af negativ feedback. 

Jeg forsøgte at sige ”pyt”, men 
kunne ikke se bort fra det, der skabte 
ubehag. Derfor forsøgte jeg at undgå 
de situationer, som gjorde mig urolig. 

Adfærd: 
Jeg har fokus på at handle i 
stedet for at vente, til jeg får lyst 
til at handle. Jeg lader derfor ikke 
længere triggertanker styre min 
hverdag. 

Fokus for min opmærksomhed: 
Jeg havde meget aktiv fokus på mine 
tanker og mente, at når jeg tænkte 
meget, ville det hjælpe mig til at 
finde løsninger. Jeg havde stort fokus 
på, hvordan jeg kunne ændre mig for 
at blive mere vellidt. Og jeg brugte 
meget tid på at planlægge. 

Fokus for min opmærksomhed: 
Jeg kobler af tankespindet ved 
at flytte mit fokus fra indre tanker 
til ydre forhold — for eksempel 
at tømme opvaskemaskinen, se 
fjernsyn eller noget andet, jeg er 
i gang med. Jeg lader mig selv 
være passiv ved ikke at tygge på 
mine tanker og følelser, men bare 
acceptere, at de er der.

Jeg har lær t om mine tanker …
Jeg har lært, at mine tanker ikke er farlige, og at jeg selv kan styre, hvor meget 
de skal fylde. Jeg kan aktivt vælge, hvor meget tid jeg vil gruble, og jeg har 
erfaret, at jeg kan sætte en tidsbegrænsning på mine bekymringer. 

HVAD HAR JEG L ÆRT I METAKOGNITIV TER API?
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Det er forståeligt, at man kan føle sig kaldet til at bekymre sig 
og planlægge detaljeret, når man oplever, at det nytter med 
hensyn til at være på forkant med problemerne. Ved at tænke 
det hele igennem igen og igen får man en følelse af at kunne 
forebygge ubehagelige oplevelser og skabe kontrol over nutid 
og fremtid.

Men der er en pris at betale. 
Forestil dig, at du får besøg af en forsikringsassurandør, 

som tilbyder dig en drømmeforsikring, der dækker alt. ”Alt?” 
spørger du lidt skeptisk. Han remser op: sygdom, brand, 
overfald, svamp, råd, bil og hund, ja, selv force majeure. Det 
lyder næsten for godt til at være sandt, og det er det også, for 
præmien er ubetalelig. 

Det samme gælder, hvis du forsøger at bekymre dig til 
sikkerhed og kontrol. Dels vil der være situationer, du umu-
ligt kan forudse og gennemtænke, dels vil der være uanede 
oplevelser, som du går glip af, fordi der er for stor risiko for, 
at ”noget går galt” – en tur med bussen, en jobsamtale, en date 
etc. Det koster dig din livskvalitet, mange psykiske sympto-
mer og fastholdelse i angst.

Jeg har erfaret, at vi, når vi har angst eller angstsympto-
mer, har ret enslydende overbevisninger om nytteværdien 
af bekymringer, trusselsmonitoreringer, grublerier og de for-
skellige mestringer. De mest udbredte argumenter for at dyr-
ke tanker og bekymringer er følgende ti påstande: 

0 % 50 % 100 %

Jeg tror ikke, at mine 
bekymringer og andre 
CAS-strategier er nyttige. 

Jeg er overbevist om, at 
CAS er nyttig.
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LENES GAMLE STR ATEGIER, SOM 
BIDROG TIL ANGSTSYMPTOMER

LENES NYE STR ATEGIER, SOM 
OVERVINDER ANGSTSYMPTOMER

Tænkningss t i l:
Jeg fik tit tanken: ˮJeg er ikke god 
nok.ˮ Den førte flere med sig: ˮJeg 
gør alting forkert, jeg passer ikke 
ind.ˮ 

Jeg havde kun fokus på det negative, 
huskede alle fejl og slog mig selv 
oven i hovedet med, at jeg var, som 
jeg var.

Tænkningss t i l:
Jeg får stadig tanker om, at jeg ikke 
er god nok, men jeg er bevidst om, 
at jeg ikke behøver at gøre noget 
ved dem. De er bare tanker. 

Hvis jeg for eksempel har haft et 
skænderi med min kæreste, kan jeg 
som før mærke, at det gør ondt. Men 
jeg dyrker ikke følelsen — og jeg 
flytter opmærksomheden fra det, når 
vi er færdige med at snakke om det. 

Adfærd: 
Mine grublerier og bekymringer 
kom til at fylde det hele. Jeg mistede 
overblik og følte, at min hoveddør var 
forvandlet til en usynlig mur, som jeg 
ikke kunne komme ud ad. Derfor kom 
jeg ikke på arbejde. Jeg lå hellere 
hjemme under dynen i et mørkt rum, 
og af frygt for, at min kæreste troede, 
at jeg var doven og havde pjækket, 
kørte jeg mig selv helt op, lige før han 
kom hjem, så jeg kunne græde.

Adfærd: 
Alting har ændret sig for mig. Jeg 
har lært at lade tankerne være og 
udsætte dem til min bekymringstid. 
Tit har jeg glemt dem, når jeg når til 
kl. 18. Jeg grubler heller ikke over 
de uopfyldte forventninger mere. 
Jeg har dem stadig — men jeg lader 
dem være. Det betyder, at jeg ikke 
længere bruger al min energi på 
mine tanker, og derfor har jeg tid og 
overskud til andet. 

Fokus for min opmærksomhed: 
Jeg havde fokus på mine tanker, 
på at min familie i mine øjne ikke 
opfyldte mine forventninger, og på at 
vise omgivelserne, at jeg havde det 
dårligt, så jeg kunne få omsorg.

Fokus for min opmærksomhed: 
Jeg har fokus på det, som jeg 
foretager mig — om det er arbejde, 
gåtur med min hund Alba eller at 
være sammen med andre. 

Jeg har lær t om mine tanker …
Før i tiden troede jeg, at jeg skulle styre mine tanker. Nu ved jeg, at det skal jeg 
ikke. Men jeg skal styre, om jeg ”vander” tankerne — om jeg dyrker dem. 

HVAD HAR JEG L ÆRT I METAKOGNITIV TER API?
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KEND 
BEGREBERNE

Angst
En naturlig grundfølelse, som vi alle oplever indimellem. Li-
gesom andre stærke følelser er angsten forbigående og vil 
fortage sig, hvis vi lader den regulere sig selv. Men når vi 
kæmper med den, forsøger at undgå, overdøve eller dulme 
angstfølelsen, hvad enten den viser sig som frygt for noget 
konkret eller som psykisk eller kropslig uro, fastholder vi fo-
kus på følelsen, som derved øges og fylder mere og mere, ind-
til den eventuelt fører til en angstdiagnose. 

Denne udvikling sker gennem CAS, som er den samlede 
betegnelse for fire uheldige strategier, vi benytter os af for 
at slippe af med angsten: 1) at vi bekymrer os i overdreven 
grad, 2) at vi grubler alt for længe, 3) at vi konstant holder øje 
med farer, og 4) at vi mestrer vores liv og situationer på uhen-
sigtsmæssige måder. 

Bekymringer
En række ”hvad nu, hvis …”-spørgsmål, man stiller sig selv, 
som har til hensigt at skabe overblik, forudsigelighed og kon-
trol.

CAS, the Cognitive Attentional Syndrome 
(Kognitivt Opmærksomhedssyndrom) 
En samling strategier, som det enkelte menneske bruger for 
at minimere uro og angst, men som er uheldige, da de har 
den modsatte effekt: De holder liv i symptomer som stress, 
uro og angst. Strategierne er at bekymre sig, at gruble, at hol-
de øje med farer og at mestre sit liv og situationer på uhen-
sigtsmæssige måder.

Gap-filling
En mental strategi (del af CAS), der har til hensigt at fylde 
huller og mangler ud i hukommelsen og derved finde svar og 
genskabe det, der helt nøjagtigt skete under en traumatisk 
oplevelse. Strategien ses særligt benyttet af personer, som li-
der af PTSD.

OCD (Obsessive Compulsive Disorder)
OCD er en angstlidelse, der adskiller sig fra andre angstlidelser 
ved at rumme tvangstanker og tvangshandlinger. Tvangstan-
ker er ufrivillige og uønskede tanker, som føles ubehagelige 
eller skræmmende. Tvangshandlinger har til hensigt at fjerne 
eller neutralisere de uønskede tvangstanker og -følelser. 

PTSD
PTSD (Posttraumatisk stress-syndrom) er en angstlidelse, der 
adskiller sig fra andre angstlidelser ved, at lidelsen opstår ef-
ter en livstruende situation og ved, at symptomerne kan inde-
holde flashbacks.

Tanke-fusions-overbevisninger
Tanke-fusions-overbevisninger er antagelser om, at tvangs-
tanker er særlige, farlige eller magiske. Et menneske med 
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OCD kan føle, at bestemte tanker øger risikoen for, at perso-
nen kommer til at handle på tankerne/følelserne. Andre er 
overbeviste om, at tankerne/følelserne kan overføres til ob-
jekter eller være varsler på, at noget slemt og uønsket kom-
mer til at ske.

Triggertanker
En triggertanke er den første tanke, der rammer, før den end-
nu er blevet håndteret med bekymring. 

Triggertanker er typisk følelsesladede tanker. Ofte hand-
ler de om en frygt for eksempelvis sygdom eller død. De kan 
også komme i kølvandet på en følelse af konkret akut uro og 
ubehag i kroppen. De opstår typisk umiddelbart efter ydre 
eller indre begivenheder, stærke følelser, tvangstanker eller 
flashbacks. 

Trusselsmonitorering
Fiksering af ens opmærksomhed på indre trusler (for ek-
sempel bestemte tanker, følelser eller symptomer) eller ydre 
begivenheder (for eksempel andre mennesker, situationer, 
steder).

Tvangshandlinger
Tvangshandlinger er en CAS-strategi, som har til hensigt at 
fjerne eller neutralisere uønskede tvangstanker. Handlinger-
ne kan både være kropslige aktiviteter (for eksempel hånd-
vask) og mentale aktiviteter (for eksempel tælleritualer).

Tvangstanker
Ufrivillige, uønskede tanker, som mennesker med OCD til-
lægger særlig betydning. Tankerne strider typisk mod perso-
nens egne ønsker, værdier og mål.
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