Angst- og fobikursus
Angst- og fobikurset er for personer som har vedvarende angst- og fobiproblemer, eller for
personer der i mange situationer er præget af ængstelighed og som derfor undgår
situationer, der vækker ubehagelige følelser. Formålet med kurset er at afhjælpe angsten, så
kursisterne efterfølgende kan vende tilbage til enten arbejde eller uddannelse og i øvrigt leve
et almindeligt liv.
Om angstproblemerne
Panikanfald indgår både i agorafobien og den sociale fobi. Det opleves som intens frygt og
ubehag med følgende fysiske symptomer: Hjertebanken, sveden eller frysen, rysten,
stakåndethed,
pludselig
rødmen,
kvælningsfornemmelser,
kvalme,
uvirkelighedsfornemmelse, svimmelhed, frygt for at miste kontrollen, blive sindssyg eller dø.
Personen bliver bange for at få angstanfald og udvikler angst for angsten
(forventningsangst), og forsøger at redde sig fra disse oplevelser ved at undgå situationer og
steder hvor panikken kan optræde. Når disse situationer og steder er samlet i "klynger"
kaldes det agorafobi. Det kan være køen i supermarkedet, det at køre i bus og tog eller det at
være langt hjemmefra, som er angstprovokerende.
Personer med socialfobi frygter at komme til at ryste, rødme eller optræde på en måde så
andre vil kunne se, at man er usikker eller nervøs. Man tænker, at man vil blive bedømt
negativt af andre. Møder, restauranter, kantiner, præsentationsrunder, socialfobiske
situationer, samt det at skulle møde nye mennesker og henvende sig til fremmede kan udløse
angsten.
Nogle personer har generaliseret socialfobi og angstproblemer i mange af livets sociale
situationer. Disse personer er meget bange for kritik og har måske lavt selvværd og er derfor
tøvende overfor at søge socialt samvær og undgår måske arbejds- og uddannelsesmæssige
aktiviteter med meget social kontakt.
Om kurset
Kurset består af undervisning på holdet suppleret med individuelle psykologsamtaler. Du
opnår forståelse for, hvordan dine angst- og panikanfald har forbindelse med din nuværende
situation og din livshistorie i øvrigt, så du kan forebygge og forhindre at du får angst i
fremtiden.
Der undervises i fag og emner indenfor psykologien som giver dig forøgede handlemuligheder
til at bekæmpe angsten, og du får undervisning i strategier og teknikker til håndtering af
angst, panik og fobi. Der suppleres også med afspænding og socialrådgiverbistand.
Kurset giver også en træning i at få en struktureret uge med faste mødetider, og det at
arbejde i en gruppe og fastholde og gennemføre et forløb.
Psykologi
Du lærer hvorledes sammenhængen er mellem tankemæssige, kropslige og følelsesmæssige
reaktioner under oplevelsen af angst, så du kan få et tilstrækkeligt overblik til at kunne
ændre på dine angstoplevelser.

Adfærdsøvelser
Du efterprøver om dine tankemæssige forestillinger er i overensstemmelse med
virkeligheden. Du undersøger om din sædvanlige måde at forholde dig på er hensigtsmæssig
og du bliver gradvist bedre til at registrere og mærke kropslige fornemmelser uden at få
angst.
Assertions- og selvtillidstræning
Du lærer hvordan du bedst kan løse problemer og konflikter, så du konstruktivt kan medvirke
til at opbygge din tilværelse og fremtid uden angst.
Selvværdstræning
Du lærer at stå imod dine selvkritiske tanker og holde fast i og tro på de positive meldinger
du får fra andre.
Stress
Du vil lære strategier og teknikker, så du i fremtiden kan holde dit stressniveau under
kontrol. En af de teknikker der kan bruges i den sammenhæng er Mindfulness meditation.
Personer med alkoholproblemer, stofmisbrug og diagnoserne skizofreni eller svær borderline
forstyrrelse vil desværre ikke kunne få udbytte af undervisningstilbuddene. I stedet henvises
til individuel behandling.
Nogle af deltagerne på kurset har haft langvarige vanskeligheder og deltagernes udvikling er
en proces som behøver støtte selv efter at de har afsluttet kurset. Der er derfor mulighed for
at deltagerne kan få supplerende samtaler eller fortsætte på et af vores andre kurser.

Kursusform
Kurset afholdes over 8-10 uger afhængig
af deltagerantal, med ca. 25 timer
ugentligt
i
dagtimerne
inkl.
hjemmearbejde. Der er indlagt én fast
hjemmearbejdsdag ugentligt.
Kurset indeholder undervisning, træning,
individuelle psykologsamtaler,
assertionstræning, afspænding,
Mindfulness meditation og
pårørendeaften. Holdets psykolog følger
dagligt og tæt den enkelte kursist og
holdet.
Antal deltagere
Max 12 deltagere per hold.

Pris
kr. 29.975,- per person.
Der er i visse tilfælde mulighed for at opnå
støtte via AF eller socialforvaltning, og der
udarbejdes i så fald en kursusevaluering til
pågældende instans i samarbejde med dig.
Yderligere information
Kontakt sekretariatet på tlf. 33 11 22 84
eller på e-mail info@wattar-gruppen.dk

