
”Samtalen med angste”

v/Birgitte Wärn 

www.birgittewarn.dk



• Præsentation

• Hvad vil det sige at lide af angst?

• Samtalen med angste 

• Pause 

• Spørgsmål og svar

Program



Har du forståelsesspørgsmål 
undervejs, så skriv til mig på:

bw@birgittewarn.dk



Samtalen som professionelt redskab: 

•Den vanskelige samtale 
•Den motiverende samtale
•Samtale med psykisk sårbare og syge

Kurser, efteruddannelser og supervision:

•Arbejdspladskurser og åbne kurser
•Efteruddannelse til Psykiatrivejleder
•Supervision – individuelt og i grupper
•Online kurser og blended learning forløb
•Webinarer

Artikler og bøger

Wärn Kompetenceudvikling



De små guider



Samtalen med angste

Film om studerende med socialfobi



Begrebsafklaring: Angst

Angst består af 4 komponenter:

1. Selve angstfølelsen (ubehagelig knugende fornemmelse eller 
panik)

2. Tanker om mulige faretruende begivenheder og deres 
konsekvenser for liv og helbred

3.Kropslige ledsagesymptomer (fx hjertebanken, sveden, 
svimmelhed, vejrtrækningsbesvær)

4.Undvigelsesadfærd, det vil sige undgåelse af eller flugt fra den 
angstfremkaldende situation



3 af de vigtigste principper for samtalen med angste

1. Bevar roen

2. Vær anerkendende (få personen til at føle sig hørt)

3. Afdæk og konkretiser angsten (i forhold til målet)



Afdæk og konkretiser angsten

Fx ved at spørge til ”worst case scenario” 

1) Hvad er det værste, der kan ske?
2) Hvad er sandsynligheden for, at det sker?
3) Hvad kan du gøre, hvis det sker?



Tom – studerende og med social angst

Film om studerende med socialfobi



Afdæk og konkretiser angsten

Fx ved at spørge til ”worst case scenario” 

1) Hvad er det værste, der kan ske?
2) Hvad er sandsynligheden for, at det sker?
3) Hvad kan du gøre, hvis det sker?

Hvis personen ikke har nogen ideer, så kom gerne med forslag! 



Relaterede kurser 

• Samtalen med angste (både som traditionelt kursus og online eller BL)

• Efteruddannelsen til psykiatrivejleder (næste hold starter i efteråret)

• Samtalen med psykisk sårbare og syge (online og traditionelt eller BL)



Tak for i dag! J

Læs mere om kurser, bøger og webinarer - og 

tilmeld dig nyhedsbrevet på

www.birgittewarn.dk

Email: bw@birgittewarn.dk

Tlf.: 61690022

http://www.birgittewarn.dk/
mailto:bw@birgittewarn.dk

