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Behandlingsmanual	

Dette er en manual for kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling af socialfobi. Behandlingsforløbet er 
beregnet til at vare 10 sessioner og kan både bruges til forløb, hvor eksponeringen foregår in vivo og 
forløb, hvor eksponeringen foregår i Virtual Reality (VR). Behandlingsmanualen er baseret på Cra-
skes hæmningslæringsmodel samt Bouchard og kollegers adaption af Clark og Wells model og til-
gang. 
 

Praktisk	forståelse	af	det	teoretiske	grundlag	
Mennesker med socialfobi har en overdreven angst for sociale situationer. Socialt angste mennesker 
er bange for at blive kritisk iagttaget og tolker ofte andres adfærd som værende negativt rettet mod 
dem selv. Der er en association mellem angst og det at være i sociale situationer. Craske har udviklet 
modellen om hæmningslæring, som bygger på den opfattelse, at den oprindelige negative association 
ikke forsvinder ved eksponering. I stedet læres en ny association til det frygtede, som hæmmer den 
oprindelige læring. Det vil sige, at både den oprindelige negative association og en ny hæmmende 
association er tilstede. Målet med behandlingen er derfor at maksimere de måder, hvorved denne nye 
hæmmende læring opstår. Dette gøres blandt andet ved: 

 

1) At bryde patientens forventninger til, hvad der vil ske under eksponering. Ny læring er påvirket af 
graden af uoverensstemmelse mellem, hvad patienten forventer, og hvad vedkommende oplever. Dvs. 
om det forventede negative resultat forekommer eller ej; om det er så "dårligt" som forventet (dvs. 
hvorvidt det er håndterbart eller ej): og på graden af "overraskelse" patienten har omkring oplevelsen. 
Uoverensstemmelse mellem det forventede og det oplevede resultat er afgørende. Derfor kan strate-
gier, som reducerer forventninger før eksponering, have en negativ effekt. Da visse kognitive indgreb 
kan reducere forventningen om et negativt resultat før eksponering, og derved mindske uoverens-
stemmelsen mellem det indledende forventede og det faktiske resultat, skal sådanne indgreb begræn-
ses til spørgsmål efter eksponering med henblik på at forbedre hukommelseskonsolideringen. Det vil 
i praksis sige, at man skal undlade at anvende de kognitive indgreb på de samme situationer, som 
man anvender til eksponering. 

2) At øge uforudsigeligheden forbundet med læring. Hæmningslæringen kan styrkes ved, at patienten 
oplever lejlighedsvise negative resultater, såsom social afvisning eller ved bevidst at gøre ting, der 
vil indbyde til kritik fra andre. Patienten oplever på den måde den frygtede stimulus, men oplever 
samtidigt også, at han/hun bevarer sin handleevne, og at den forventede negative konsekvens ikke 
følger. Eksempelvis anser personen det måske som katastrofalt, hvis folk himler øjne af en (”Jeg tror, 
jeg dør, hvis folk himler øjne af mig”), men oplever så, at selvom det er ubehageligt, så bevarer 
vedkommende handleevnen (”det er ubehageligt, at folk himler øjne, men jeg overlever det”), og kan 
godt tåle at være i det. Denne erfaring mindsker også risikoen for tilbagefald, hvis patienten senere 
kommer i negative situationer. 

3) At fjerne sikkerhedssignaler og sikkerhedsadfærd (f.eks. tilstedeværelsen af en anden person, te-
lefon, medicin, mad eller drikke), da disse står i vejen for ny læring. Terapeuten skal også være op-
mærksom på udviklingen af nye sikkerhedssignaler, som f.eks. hvis patienten lærer, at angstreduktion 
pålideligt opstår under eksponering. Sikkerhedssignaler og sikkerhedsadfærd kan gradvist fjernes i 
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løbet af eksponeringsforløbet. Dette dog kun for at undgå behandlingsfrafald, så hvis patienten er 
indstillet på det, fjernes de med det samme. 

4) At bruge varieret eksponering, hvor eksponeringer udføres i tilfældig rækkefølge uden hensynta-
gen til angstniveauer eller angstreduktion og i forskellige længder af tid. Dette for at øge generalise-
ring og fleksibilitet af den tillærte nye adfærd. 

  

Målet med eksponeringen er ikke som sådan habituering, men at opleve situationer, hvor man kan 
fremstå tåbelig og lære, at det er ikke farligt, og at man kan håndtere det. VR-eksponeringsscenarierne 
er således designet til at indeholde muligheder for at opleve dette snarere end til at opnå frygtreduk-
tion eller habituering. 

 
 

Oversigt	over	sessioner 
Behandlingsprogrammet består af 10 sessioner, som er skemalagt således:  
 

• Session 1: Opbygning af terapeutisk alliance, samt psykoedukation om socialfobi og sikker-
heds- og undgåelsesadfærd 

• Session 2: Vedligeholdende system undersøges 
• Session 3: Funktionsanalyse 
• Session 4-9: Eksponering 
• Session 10: Forebyggelse af tilbagefald 

 
Hver session er opbygget således: gennemgang af hjemmearbejde, introduktion af nyt, hjemmear-
bejde til næste session, udfyldelse af evt. spørgeskemaer. Det er vigtigt, at rækkefølgen af sessioner 
og indhold følges, men tempoet, hvorved man skrider frem, kan tilpasses til den enkelte patient. 
 

Session 
nr. 

Session titel Fokus Øvelsesark 

1 Terapeutisk al-
liance og psy-
koedukation 

• Opbygge terapeutisk alliance. 
• Gennemgå behandlingsprogram. 
• Psykoedukation om socialfobi 
• Identificere socialfobiske problemsituationer  
• Opstille behandlingsmål 

Samtykkeerklæring 
Angst 
Kognitiv omstrukturering 
Behandlingsmål 
Problemsituationer 

2 Vedligehol-
dende system 

• Gennemgå Clark og Wells Model  
• Undersøge vedligeholdende system 
• Identificere negative forventninger, angstniveau og 

undgåelses- og sikkerhedsadfærd.  
• Begynde funktionsanalyse 

Clark og Wells model 
Funktionsnalyse 

3 Funktionsana-
lyse 

• Funktionsanalyse 
• Introducere principper for eksponering  
• Patient committer sig  

Funktionsanalyse 
Eksponering 
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4 Eksponering  • Principper for eksponering repeteres 
• Identificering af undgåelses- og sikkerhedsadfærd 
• Eksponeringsøvelse 
• Erfaringsopsamling via funktionsanalyse 

Eksponeringen 
Funktionsanalyse 

5 Eksponering  • Eksponeringsøvelse  
• Hypoteseafprøvning 
• Evaluere på brugen af undgåelses- og sikkerhedsad-

færd 
• Bryde egne sociale normer 

Hypotese 
 

6 Eksponering  • Eksponeringsøvelse  
• Hypoteseafprøvning 
• Undgåelses- og sikkerhedsadfærd 
• Bryde egne sociale normer 
• Funktionsanalyse med fokus på kort- og langsigtede 

konsekvenser 

Hypotese 
Funktionsanalyse 

7 Eksponering  • Eksponeringsøvelse 
• Hypoteseafprøvning 
• Undgåelses- og sikkerhedsadfærd 
• Bryde egne sociale normer  
• Funktionsanalyse 

Hypotese 
Funktionsanalyse 

8 Eksponering  • Eksponeringsøvelse 
• Hypoteseafprøvning 
• Undgåelses- og sikkerhedsadfærd 
• Bryde egne sociale normer  
• Funktionsanalyse 
• Generalisering af de lærte færdigheder 

Hypotese 
Funktionsanalyse 

9 Eksponering  • Eksponeringsøvelse 
• Hypoteseafprøvning 
• Undgåelses- og sikkerhedsadfærd 
• Bryder egne sociale normer  
• Funktionsanalyse                                           
• Generalisering af de lærte færdigheder  

Hypotese 
Funktionsanalyse 

10 Forebyggelse 
af tilbagefald 

• Forebyggelse af tilbagefald  
• Motiver til at fortsætte eksponeringen 
• Afrunding af behandlingsforløb inkl. fortsat træ-

ning  

Tilbagefaldsforebyggelse 
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Session	1	
_______________________________________________________________________________ 
I denne session fokuseres der på følgende: 

• Opbygning af terapeutisk alliance 

• Information om behandlingsforløbet 

• Psykoedukation om socialfobi og socialisering til metode 

• Identifikation af socialfobiske problemsituationer 

• Behandlingsmål 

_______________________________________________________________________________ 
 
Introduktion af nyt: Den terapeutiske alliance er et vigtigt fokus i denne session. Herunder at opnå 
enighed om mål for behandling, metode etc. Det er her vigtigt, at du som terapeut yder emotionel 
støtte og møder patienten, hvor han eller hun er.  

Derudover skal du informere patienten om behandlingsforløbet, dets indhold og struktur. Her er det 
vigtigt, at du fortæller patienten, hvilket af de tre mulige forløb patienten skal deltage i; at behand-
lingsforløbet indeholder 10 sessioner, og at disse sessioner som udgangspunkt vil strække sig over 
10 uger. Hvis eksponeringen skal foregå i VR, skal patienten orienteres om de tilgængelige VR-
scenarier.  

I denne session er et andet fokus psykoedukation om socialfobi. Psykoedukationen skal indeholde 
viden om ofte forekommende symptomer, samt information omkring mulige årsager til socialfobi. I 
denne forbindelse skal du udlevere arket »Angst«. Det er også vigtigt, at du beskriver, hvad sikker-
hedsadfærd er og dennes samspil med socialfobi. Det er ligeledes vigtigt, at du sammen med patienten 
snakker grundigt om, hvordan undgåelsesadfærd kan modarbejde ny læring. Endvidere er det vigtigt 
at forklare, hvordan det at eksponere skaber angst og ubehag på kort sigt, men vil føre til en bedre 
håndtering af angsten på længere sigt. Viden om kognitiv adfærdsterapi skal også formidles til pati-
enten. Udlevér i denne forbindelse arket »Kognitiv omstrukturering«. 

Du skal sammen med patienten arbejde med, hvilke forventninger og mål patienten har med behand-
lingen. Det kan være en god ide, at patienten selv finder frem til målsætninger, som han eller hun 
gerne vil opnå. Det er vigtigt, at disse målsætninger er realistiske. Det er også vigtigt, at du sammen 
med patienten opdeler større mål i mindre dele, sådan at patienten ikke sætter for store mål i forhold 
til, hvad der er realistisk, men på denne måde gradvist kan arbejde hen imod et større mål. Notér mål 
på arket »Behandlingsmål«. Hvis eksponeringen skal foregå i VR, skal situationer fra de tilgænge-
lige VR-scenarier indgå i behandlingsmålene. I skal herudover lave en liste over de problemsituatio-
ner, som angsten medfører. Brug arket »Problemsituationer«. Sammen med patienten skal du kate-
gorisere de forskellige scenarier efter angstniveau, så I sammen kan få en forståelse for, hvilke situ-
ationer, der skaber angst for patienten. 
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Hjemmearbejde 
 
I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde består 
i at:  

• Repetere, hvad der er gennemgået i sessionen. Dette kan gøres skriftligt eller mundtligt, alt 
efter hvad der passer patienten bedst. Det er vigtigt at tydeliggøre, at dette ikke er lektier, men 
et udgangspunkt for at snakke sammen næste gang. 

• Læse ark »Angst« og »Kognitiv omstrukturering«. 

• Tilføje til lister over »Behandlingsmål« og »Problemsituationer«. 

 

Session	2																												
    

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Gennemgå Clark og Wells model. 

• Undersøge vedligeholdende system. 

• Begyndende funktionsanalyse. 

• Identificering af negative forventninger, angstniveau og undgåelses- og sikkerhedsadfærd.  
 

 
Siden sidst: Repetér sidste session. Spørg ind til evt. tanker og refleksioner i denne forbindelse. Gen-
nemgå evt. tilføjelser til lister med behandlingsmål og socialfobiske problemsituationer. Listen med 
behandlingsmål skal indeholde konkrete socialfobiske situationer, som skal anvendes til ekspone-
ringsøvelserne (forhåndsgivet ved VR). Hvis der er opstået nogen problemer under hjemmearbejdet, 
er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Sørg for, at patienten bliver opmærksom på de frem-
skridt, der er sket. 

Introduktion af nyt:  

I denne session skal du introducere Clark og Wells kognitive model for socialfobi. Hertil udleveres 
arket »Clark og Wells model«. Udfyld modellen med patientens egne tanker, billeder, angstsymp-
tomer, angstniveau, sikkerhedsadfærd og opmærksomhedsstrategier. Brug en konkret situation til at 
undersøge vedligeholdelsessystem. Det er vigtigt, når du laver modellen med patienten, at du bruger 
et andet scenarie end dem, der bruges i eksponeringen. Vær opmærksom på at få identificeret de 
negative forventninger (inkl. angstniveau), samt undgåelses- og sikkerhedsadfærd for på denne måde 
at få øget patientens indsigt i lidelsen. 

Præsentér første del af funktionsanalysen, dvs. som i det følgende, men minus de kortsigtede og lang-
sigtede konsekvenser. Gennemgå først et tænkt eksempel, og dernæst et for patienten konkret eksem-
pel. Udlevér i denne forbindelse arket »Funktionsanalyse«. 
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FUNKTIONSANALYSE 

En funktionsanalyse afdækker problem og situation i forbindelse med angsten, samt historien fra før 
problemhandlingen til efter. Analysen består af følgende punkter, som først præsenteres i en simpel mo-
del, og derefter i en mere detaljeret. 
 
Simpel model 

 

 
 
 

 

Detaljeret model 

1. En trigger eller stimulus (f.eks. kantine eller skole). ———> 2. Tanker (om at blive vurderet ne-
gativt; om latterliggørelse; ydmygelse; handlingslammelse eller lignende)  < ———>3. Følelser, som 
igen kan lede til flere følelser, tanker eller handlinger. Sammen kan tankerne og følelserne på et tids-
punkt lede til ———>  4. Hovedproblemadfærden (ofte bestående i undgåelse af sociale situationer) 
———> 5. Kortsigtede konsekvenser (oftest lettelse af en form for følelsesmæssig ubehag, som fx 
angst eller skam), som fungerer som forstærkere af hovedproblemadfærden.———> 6.  Langsigtede 
konsekvenser (paradoksalt nok ofte øget skam eller fastlåshed i angst og en social hæmmet tilgang 
til omverdenen). De fungerer ikke som forstærkere, da de tidsmæssigt ligger længere væk fra adfær-
den. 

 

Fremgangsmåde: 

A. Udfyld de fire (Session 2) eller seks (Session 3 og frem) punkter i funktionsanalysen. Vær op-
mærksom på at punkterne 2 og 3 og tilknyttet adfærd kan gentages med forskelligt indhold, Så 
kæden kan blive meget lang. Oftest er det fint blot at lave en simpel kæde. 

B. Undersøg, hvad der gør, at trigger er blevet associeret med den ubetingede stimulus (antagelser 
som f.eks. ”jeg mister kontrol”, ”jeg bliver ydmyget”). I terapien skal disse antagelser identificeres 
og brydes, og erstattes af hæmmende associationer (f.eks. ”jeg kan forblive i kontrol trods angst 
og skam reaktionen”; ”jeg kan godt udholde det ubehag, der opstår”, ”jeg bliver højst sandsynligt 
ikke ydmyget, folk er hjælpsomme”) for derved at opnå en følelse af mestring. 

C. I forbindelse med undersøgelse af triggere kan det være en god idé at se, om triggertærsklen er 
sænket pga. aktuel øget sårbarhed. En øget sårbarhed kan f.eks. skyldes manglende søvn, spise-
problemer, stress, overbelastning eller lignende.  

D. Undersøg, hvad der forstærker problemadfærden. Hvordan undgår patienten indre ubehag associ-
eret med den ubetingede stimulus (undgåelsesadfærd/”negativ forstærkning”, fx forlader situatio-
nen, undgår øjenkontakt, skynder sig videre)? Alternativt er der positive belønninger associeret 
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med adfærden (positiv forstærkning, fx at der opnås relationelle privilegier som ekstra omsorg, 
øget opmærksomhed, øget kontrol af omgivelser). Hvad er angstniveauet hhv. med og uden sik-
kerhedsstrategi? 

 
E. Identificér negative forventninger til at indgå i problemadfærden i forhold til ikke at indgå i pro-

blemadfærden. 
 

F. Identificér forventede positive gevinster (på lang sigt) til at indgå i problemadfærden i forhold til 
ikke at indgå i problemadfærden. Der er ofte ikke positive gevinster. Adfærden er oftest negativt 
forstærket gennem undgåelse af ubehag. Dette er tilstrækkeligt til at vedligeholde adfærden. 

 
Eksempler på mulige spørgsmål i en funktionsanalyse 

N.B. Tal i parentes svarer til punkterne i modellen. 

Sæt konteksten: 

Spørg til kontekst:  

F.eks: Hvornår oplevede du sidst angst i, eller op til, en social situation? Hvor befandt du dig? Dato 
og tidspunkt? Sammen med hvem? Beskriv omgivelserne og situationen. Var du ekstra sårbar den 
dag – søvnmangel, sult, sygdom, nedslået osv.? 

 

TRIGGERSPØRGSMÅL(1):  

• Hvad satte angsten i gang? Har du nogen ideer til det? Hvad plejer at sætte den i gang? 
LED PÅ KÆDEN:  

• Hvilke tanker, følelser, handlinger, kropslige reaktioner optrådte før den primære problemad-
færd(4) 

• Fortæl noget mere om hhv. følelser, tanker, kropslige reaktioner, handlinger. (Notér disse på papi-
ret, der opsummerer kæden for patienten. Hvilket led i kæden oplevede du som værende mest pro-
blematisk? 

• Hvad er det, du er virkeligt bange for? (find ind til essensen af ubehaget og vær opmærksom på de 
associerede antagelser og forventninger om angstbaseret handlingslammelse og skambaseret yd-
mygelse) 

• Undersøg, hvordan konsekvenserne (f.eks. undgåelse af udstødelse, pinlighed, angst, social inkom-
petence) forstærker adfærden. Der sigtes til identificering af undgåelse af ubehagelige følelsesreak-
tioner  

• Hvilke konsekvenser fik din reaktion på angstsituationen på kort sigt? (f.eks. angstreduktion som 
kort konsekvens) 

• Hvilke konsekvenser fik din reaktion på angstsituationen på længere sigt? (Vedligeholdelse af und-
gåelsesadfærd, bekræftelse af urealistiske antagelser, bekræftelse af negative selvbilleder, anden 
vedligeholdelse af problemadfærden: svært ved at skabe nye venskaber, og ved at indgå socialt på 
uddannelsen eller arbejdspladsen, lavt selvværd, ensomhed, manglende selvstændighed) 
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• Hvordan kan vi samlet forstå dine reaktioner? Sammenfat. Påpeg, at de kortsigtede konsekvenser 
forstærker mere end de langsigtede (Kort konsekvens er angstundgåelse, lang konsekvens er f.eks. 
manglende træning i at håndtere relationer indeholdende angst for udstødelse, dvs. vedligeholdelse 
af problemet) 

• Hvad tænker du inderst inde om dette problem og det, der skete? Påpeg behovet for at tolerere 
ubehag, ”at lære at være i angst-landskabet” 

 
OBS: Vær særligt opmærksom på at påpege afvigelser fra de forventede skræmmescenarier, da op-
mærksomhed på dette vil styrke hæmningslæringen. 

 

 

 

 

Hjemmearbejde 

I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde inde-
bærer at:  

• Repetere, hvad der er gennemgået i sessionen. Dette kan gøres (skriftligt eller mundtligt), som 
det bedst passer patienten. Det er vigtigt at tydeliggøre, at det ikke er lektier, men et udgangs-
punkt for at snakke sammen næste gang. 

• Udfylde funktionsanalysen uden kort- og langsigtede konsekvenser for en konkret socialfo-
bisk problemsituation, der udløser angst samt tilhørende sikkerheds- og undgåelsesadfærd. 
OBS: Patient må gerne udfylde for flere situationer. OBS: Patienten n opfordres til at opsøge 
situationer, hvis de ingen eksempler har fra hverdagen, så de kan udføre hjemmeopgaven. 

 

Session 3 
 

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Fuld funktionsanalyse, arbejd videre på kæden fra sidst, udbyg og præciser denne 

• Principper for eksponering introduceres  

• Aftale afprøvning af eksponering næste gang – patient committer sig 
 

Siden sidst: Repetér sidste session. Spørg ind til evt. tanker og refleksioner i denne forbindelse. Gen-
nemgå den delvise funktionsanalyse lavet som hjemmearbejde. Hvis der er opstået nogle problemer 
under hjemmearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Sørg for, at patienten bliver 
opmærksom på de fremskridt, der er sket. 
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Introduktion af nyt: 

I denne session skal du sammen med patienten udfylde en fuld funktionsanalyse (se gennemgang 
under session 2). I denne session inkluderes de forventede kort- og langsigtede konsekvenser for en 
socialfobisk situation. Start med en hypotetisk situation for at introducere øvelsen, og vælg dernæst 
et eksempel der er konkret for patienten. Undlad at vælge et af dem, der senere eksponeres med. 

I denne session skal patienten informeres om rationalet for at anvende eksponering som del af angst-
behandling. Man kan ikke behandle angst alene ved at tænke over det; kroppen skal erfare det konkret, 
så man får erfaringer med (fremfor tanker om), at det ikke er farligt, trods forventning om det. Prin-
cipper for eksponering introduceres og gennemgås. I den forbindelse skal du udlevere arket »Ekspo-
neringen«, hvor I sammen skal gennemgå arkets indhold. Patienten skal sige ja til dette. Hvis en 
patient har meget modstand eller oplever stor grad af angst ved udsigt til eksponering, kan terapeuten 
her tale med patienten om, hvad patienten oplever vil blive det sværeste/største hindring ved ekspo-
nering (gå med modstanden) og finde en "løsning" (svar) til katastrofetanken - fx jeg bliver en slags 
psykolog for mig selv, når jeg eksponerer, jeg indsamler data til at undersøge, udforske og udfordre 
min egen negative forventning. 

Hjemmearbejde 

I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde inde-
bærer at:  

• Opsummere, hvad der er gennemgået i sessionen. 

•  Udfylde funktionsanalyse for konkret eksempel. Genkend tilbagevendende problemstillinger 
identificeret i kædeanalysen. 

	

Session	4	
     

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Principperne bag eksponeringsteknikken repeteres 

• Eksponeringsøvelse 

• Identificere sikkerheds- og undgåelsesadfærd 

• Erfaringsopsamling via funktionsanalysens kortsigtede og langsigtede konsekvenser 

 

Siden sidst: Repetér sidste session. Spørg ind til evt. tanker og refleksioner i denne forbindelse. Gen-
nemgå den fulde funktionsanalyse lavet hjemme. Fokusér på, hvad patienten har lært om sine nega-
tive forventninger og forventede positive gevinster. Hvis der er opstået nogen problemer under hjem-
mearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Sørg for, at patienten bliver opmærksom 
på de fremskridt, der er sket. 
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Introduktion af nyt: 

I denne session skal du repetere principperne bag eksponeringsteknikken til patienten. I den forbin-
delse skal du igen bruge arket »Eksponeringen«. 

I denne session eksponeres patienten enten i VR eller in vivo. Ved VR vælges et af de tilgængelige 
scenarier. Ved in vivo vælges et fra listen over behandlingsmål. I denne session bør scenariet være et 
scenarie, der skaber mild-moderat angst hos patienten. I de følgende sessioner anvendes scenarierne 
i tilfældig rækkefølge.  

I denne session skal I sammen udfylde en funktionsanalyse for situationen i eksponeringsøvelsen, 
for derved at forstærke erfaringsopsamlingen. I skal arbejde med sikkerheds- og undgåelsesadfærd 
ved i analysen at identificere negative forventninger om konsekvenser på kort og lang sigt samt angst-
niveau uden sikkerheds- og undgåelsesadfærd. Identificér forventet positiv gevinst på lang sigt, hvis 
patient gennemfører uden sikkerheds- og undgåelsesadfærd. 

Hjemmearbejde  

I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde inde-
bærer at:  

• Opsummere, hvad der er gennemgået i sessionen. 

• Repetere læring fra eksponeringsøvelse og funktionsanalyse. 
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Session	5	
 

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Hypotesedannelse 

• Eksponeringsøvelse 

• Evaluere på brugen af sikkerhedsadfærd og forsøg på at nedsætte den 

• Bryde egne sociale normer 

 

Siden sidst: Spørg ind til, om patienten har lavet sine hjemmeopgaver. Hvis der er opstået nogen 
problemer under hjemmearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Fokuser på frem-
skridtet. Sørg for, at patienten bliver opmærksom på det fremskridt, der er sket.  

Introduktion af nyt:  

I denne session eksponeres patienten enten i VR eller in vivo. Ved VR vælges et tilfældigt af de 
scenarier, der er tilgængelige. Ved in vivo vælges et tilfældigt fra listen over behandlingsmål. 

I løbet af eksponeringsøvelserne skal du opfordre patienten til at handle imod sine normer for sociale 
interaktioner. I denne session bør du blot snakke med patienten om, hvilke handlinger, der bryder 
med patientens sociale regelsæt (det kan fx være at nyse eller råbe). Her aftaler I en handling, som 
patienten opfordres til at gøre under senere eksponeringsøvelser. Patienten ved ikke præcis, hvornår 
under eksponeringen, men det er dig som terapeut, der skal signalere til patienten, hvornår disse skal 
udføres. Dette gøres, fordi mennesker med socialfobi ofte har et overdrevent syn på, hvad der vil ske, 
hvis man træder ved siden af sit sociale regelsæt. 
 

Endvidere skal I sammen evaluere, hvilken sikkerhedsadfærd, der er til stede, og forsøge at nedsætte 
den. Patienten opfordres til at undlade sikkerhedsadfærd og fokusere sin opmærksomhed på noget 
ydre. Fokus er på at arbejde med ”mestring”. Patienten skal lære ikke at flygte, eller på anden måde 
bruge sikkerheds- eller undgåelsesadfærd, men derimod erfare, at de kan håndtere og være i angsten.   

 

I denne session skal I også arbejde med arket »Hypotese«, som udleveres. Se vejledning i det føl-
gende.  

HYPOTESE 

 
Før hver eksponering: 
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Før eksponeringen er det vigtigt, at patienten identificerer den ubetingede stimulus. Etablér, hvad 
patienten forventer vil ske i de sociale situationer, der opfattes som truende. Denne forudsigelse no-
teres på et hypotese-ark. Formulér hypoteser i adfærdsmæssigt specifikke vilkår, da vage hypoteser 
er yderst vanskelige at understøtte eller afvise i nogen objektiv forstand. Eksempelvis er det ikke 
tilstrækkeligt, at patienten forudser, at han/hun vil få angst under en social interaktion. Det er dog 
tilstrækkeligt, hvis patienten forudser, at vedkommende vil blive ignoreret eller på anden vis afvist.  
 
Under hver eksponering: 
 
Den sociale adfærd udføres og resultatet (ift. hypotese) observeres. 
 
 
Efter hver eksponering:  
 
Notér resultat med objektivt sprog. Den adfærdsmæssige beskrivelse af svaret behandles som et re-
sultat af hypotesetesten. Læring konsolideres ved brug af sokratiske spørgeteknikker. Her spørges der 
med åbne spørgsmål ind til, hvad patienten frygtede, der ville ske, hvad der rent faktisk skete, og 
hvordan dette overraskede patienten. Her kan der bruges spørgsmål som ”Hvad frygtede du, der ville 
ske?”, ”Hvad skete der rent faktisk?”, ”Hvordan var det overraskende?”, ”Hvad har du lært af ople-
velsen?”. Notér afvigelser mellem, hvad der var forudsagt, og hvad der skete (hypotese og resultat), 
samt grad af overraskelse. 

 
Det er forventeligt, at patienten vil gøre brug af sikkerhedsadfærd under eksponeringen. I denne ses-
sion er målet blot at blive opmærksom på sikkerhedsadfærden og at patienten forstår, hvilken funktion 
den har for vedkommende. Det er også vigtigt, at patienten forstår, hvorfor sikkerhedsadfærden kan 
være problematisk, og hvordan I kan arbejde med at nedsætte sikkerheds- eller undgåelsesadfærd. 

 

Hjemmearbejde 

I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde inde-
bærer at:  

• Opsummere, hvad der er gennemgået i sessionen. Hvad lærte patienten af eksponeringsøvel-
sen og arbejdet med hypotese-arket? 

• Udfylde funktionsanalyse for situation anvendt til eksponering. 
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Session	6	
 

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Eksponeringsøvelse 

• Evaluer på brugen af sikkerhedsadfærd og forsøg at nedsætte den 

• Bryde egne sociale normer 

• Funktionsanalyse med fokus på kort- og langsigtede konsekvenser 

 

Siden sidst: Spørg ind til, om patienten har lavet sine hjemmeopgaver – herunder læring og refleksi-
oner fra sidste session og fra arbejdet med funktionsanalyse derhjemme. Hvis der er opstået nogen 
problemer under hjemmearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Fokusér på frem-
skridtet. Sørg for, at patienten bliver opmærksom på det fremskridt, der er sket.  

Introduktion til nyt: I denne session eksponeres patienten enten i VR eller in vivo. Ved VR vælges 
et tilfældigt af de tre scenarier. Ved in vivo vælges et tilfældigt fra listen over behandlingsmål. 

I løbet af eksponeringsøvelserne skal du opfordre patienten til at handle imod sine normer for sociale 
interaktioner. I denne session skal du som terapeut opfordre patienten til at bryde med sit sociale 
regelsæt og udføre den handling, I har aftalt i en tidligere session. 
 
I denne session skal I arbejde med hypotese og funktionsanalyse (sidstnævnte efter eksponerings-
øvelse). 

Herudover skal I identificere og evaluere på brugen af sikkerheds- og undgåelsesadfærd og forsøge 
at nedsætte den. I har tidligere bl.a. arbejdet med sikkerheds- og undgåelsesadfærd ved i analysen at 
identificere negative forventninger om konsekvenser på kort sigt og angstniveau uden sikkerhedsad-
færd, samt forventet positiv gevinst på lang sigt, hvis patient gennemfører. I denne session skal I 
afprøve et scenarie uden sikkerhedsstrategi. Evaluér ved at sammenligne negative forventninger med 
opsamlede erfaringer. 

Hjemmearbejde 

I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde inde-
bærer at:  

• Opsummere, hvad der er gennemgået i sessionen. 

• Udfylde funktionsanalyse hjemme for konkret situation. 
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Session	7	

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Eksponeringsøvelser 

• Evaluér på brugen af sikkerhedsadfærd og forsøg at nedsætte den 

• Bryde sociale normer og regler 

• Funktionsanalyse 

 

Siden sidst: Spørg ind til, om patienten har lavet sine hjemmeopgaver – herunder læring og refleksi-
oner fra sidste session, og fra arbejdet med funktionsanalyse derhjemme. Hvis der er opstået nogen 
problemer under hjemmearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Fokusér på frem-
skridtet. Sørg for, at patienten bliver opmærksom på det fremskridt, der er sket. 

Introduktion til nyt: I denne session eksponeres patienten enten i VR eller in vivo. Ved VR vælges 
et af de tre scenarier. Ved in vivo vælges et fra listen over behandlingsmål tilfældigt. 

Under session 5 blev du introduceret til nogle punkter, du som terapeut skulle gøre før, under og efter 
hver eksponering. Her skal du bruge arket »Hypotese« til at notere ned, hvad du sammen med pati-
enten finder frem til. 

Endvidere skal du sammen med patienten evaluere, hvilken sikkerhedsadfærd, der er til stede, og 
forsøge at nedsætte den. Patienten opfordres til at undlade sikkerhedsadfærd og fokusere sin opmærk-
somhed på noget ydre. Fokus er på at arbejde med ”mestring”. Patienten skal lære ikke at flygte, eller 
på anden måde bruge sikkerheds- eller undgåelsesadfærd, men derimod erfare, at de kan håndtere og 
være i angsten. 

I løbet af eksponeringsøvelserne skal du opfordre patienten til at handle imod sine normer for sociale 
interaktioner. I denne session skal du som terapeut opfordre patienten til at bryde med sit sociale 
regelsæt og udføre den handling (eller en ny), som I har aftalt i en tidligere session. 
 

Hjemmearbejde 

I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde inde-
bærer at:  

• Opsummere, hvad der er gennemgået i sessionen. 

• Udfylde funktionsanalyse. 
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Session 8 
 

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Eksponeringsøvelser i enten VR eller in vivo 

• At nedsætte eller helt stoppe sikkerhedsadfærden  

• Evaluering af uhensigtsmæssige overbevisninger forbundet med socialfobi 

• Arbejde med generalisering af færdighederne, der er lært 

 

Siden sidst: Spørg ind til, om patienten har lavet sine hjemmeopgaver. Hvis der er opstået nogen 
problemer under hjemmearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Fokusér på frem-
skridtet. Sørg for, at patienten bliver opmærksom på det fremskridt, der er sket. Gennemgå, hvis 
patienten har arbejdet med skemaer derhjemme. 

Introduktion til nyt: I denne session eksponeres patienten enten i VR eller in vivo. 

Under session 5 blev du introduceret til nogle punkter, du som terapeut skulle gøre før, under og efter 
hver eksponering. Her skal du bruge arket »Hypotese« til at notere ned, hvad du sammen med pati-
enten finder frem til.  

I denne session skal du sammen med patienten arbejde på at nedsætte eller helt fjerne sikkerheds- og 
undgåelsesadfærden. Fokus er på at arbejde med ”mestring”. Patienten skal lære ikke at flygte, eller 
på anden måde bruge sikkerheds- eller undgåelsesadfærd, men derimod erfare, at de kan håndtere at 
være i angsten. 

I løbet af eksponeringsøvelserne skal du opfordre patienten til at handle imod sine normer for sociale 
interaktioner. I denne session skal du som terapeut opfordre patienten til at bryde med sit sociale 
regelsæt og udføre den handling, som I har aftalt i en tidligere session. 
 
 
Generalisering af lærte færdigheder 
Det er vigtigt, at patienten ikke afslutter forløbet med en oplevelse af, at øvelserne og tillært viden i 
forløbet er afgrænset til opstillede eksponeringssituationer, men at denne viden kan overføres til dag-
ligdagssituationer. Når der arbejdes med generalisering af tillærte færdigheder, er det derfor vigtigt, 
at der tages udgangspunkt i patientens daglige udfordringer – og at erfaringerne fra eksponerings-
øvelserne kobles til disse.  
 
Der kan med fordel tages udgangspunkt i en situation patienten genkender fra sin dagligdag, som 
ikke er blevet direkte berørt som led i eksponeringsøvelserne. Terapeuten italesætter den registrerede 
sikkerhedsadfærd, og den undgåelsesadfærd, som er observeret i behandlingen, såvel som læring pa-
tienten har gjort sig i arbejdet med eksponering. Her suppleres med opsummerende psykoedukation 
relevant for patientens eventuelle fortsatte udfordringer. Disse elementer bruges som grundlag for en 
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drøftelse med patienten omkring, hvordan denne kan overføre tillærte færdigheder til problemsitua-
tioner i dagligdagen.  
 
 

Hjemmearbejde 

• Opsummere, hvad der er gennemgået i sessionen. 

• Udfylde funktionsanalyse. 

 

 

Session 9 

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Eksponeringsøvelser 

• At nedsætte eller helt stoppe sikkerhedsadfærden  

• Evaluering af uhensigtsmæssige overbevisninger forbundet med socialfobi 

• Arbejde med generalisering af færdighederne, der er lært 

 

Siden sidst: Spørg ind til, om patienten har lavet sine hjemmeopgaver. Hvis der er opstået nogen 
problemer under hjemmearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Fokusér på frem-
skridtet. Sørg for, at patienten bliver opmærksom på det fremskridt, der er sket. Gennemgå, hvis 
patienten har arbejdet med funktionsanalyse derhjemme. 

Introduktion til nyt: I denne session eksponeres patienten enten i VR eller in-vivo. Du skal sammen 
med patienten arbejde på at nedsætte eller helt fjerne sikkerhedsadfærden. Fokus er på at arbejde med 
”mestring”. Patienten skal lære ikke at flygte, eller på anden måde bruge sikkerheds- eller undgåel-
sesadfærd, men derimod erfare, at de kan håndtere og være i angsten. Under session 5 blev du intro-
duceret til nogle punkter, du som terapeut skulle gøre før, under og efter hver eksponering. Her skal 
du bruge arket »Hypotese« til at notere ned, hvad du sammen med patienten finder frem til.  

I løbet af eksponeringsøvelserne skal du opfordre patienten til at handle imod sine normer for sociale 
interaktioner. I denne session skal du som terapeut opfordre patienten til at bryde med sit sociale 
regelsæt og udføre den handling, I har aftalt i en tidligere session. 
Generalisering af lærte færdigheder 
Forsætte med arbejdet med at generalisere de lærte færdigheder, som præsenteret i forrige session.  
 
Hjemmearbejde 
I slutningen af sessionen introduceres hjemmearbejdet for patienten. Patientens hjemmearbejde inde-
bærer at:  
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• Opsummere, hvad der er gennemgået i sessionen. 

• Udfylde funktionsanalyse. 
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Session	10	

I denne session fokuseres der på følgende: 

• Tilbagefaldsforebyggelse 

• Motivere patienten til at forsætte eksponering derhjemme 

• Afslutning af behandlingen 

 

Siden sidst: Spørg ind til om, patienten har lavet sine hjemmeopgaver. Hvis der er opstået nogen 
problemer under hjemmearbejdet, er det vigtigt, at der tales om disse problemer. Fokusér på frem-
skridtet. Sørg for, at patienten bliver opmærksom på det fremskridt, der er sket. Gennemgå, hvis 
patienten har arbejdet med funktionsanalyse derhjemme. 

Introduktion til nyt: I denne session er fokus på at forebygge tilbagefald. Tilbagefald er ofte en del 
af et sygdomsforløb, og det ses ofte, at patienter mister nogle af de færdigheder, de har lært i terapien. 
Dog forfalder patientens færdigheder ofte ikke tilbage til, hvordan de var inden behandlingen. Det er 
her vigtigt at lære patienten, hvordan vedkommende skal reagere på tilbagefald, og ikke mindst hvor-
dan man skal undgå tilbagefald. Gør tilbagefaldsforebyggelse så håndgribeligt som muligt for pati-
enten – anvend arket »Tilbagefaldsforebyggelse«. Arket indeholder 7 ting, man kan gøre for at 
undgå tilbagefald. Øv disse, som det er muligt. Overvej kort udgave mhp. at nå dette in-session. Det 
handler om at forstå, hvad har været gavnligt i terapien, hvad mangler de at arbejde med (fx selv 
eksponere videre), hvad er deres første tegn på forværring og hvad gør de, hvis de oplever første tegn 
(dvs. hvilke strategier har virket i terapien). 
 

Lær patienten at være en støtte for sig selv. Det er vigtigt at lære patienten at give sig selv ros, så 
vedkommende bliver i stand til at fokusere på fremskridtet. Mennesker med socialfobi har tendens til 
at være hårde ved sig selv. Giv patienten redskaber til at være sin egen støtte. Det er også vigtigt, at 
I sammen identificerer personer i vedkommendes omgangskreds, der evt. kan være støttende perso-
ner.  
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ØVELSESARK	

Øvelsesark	1:	Angst	
 
Problemer relateret til angst er meget almindelige 
Cirka en ud af ti mennesker er i kontakt med en sundhedsprofessionel, fordi de føler sig anspændte, 
ængstelige eller bekymrede. Andre tager kontakt pga. problemer, der er relaterede til angst. Foruden 
oplevelsen af angst er folk med socialfobi bange for at blive negativt bedømt og er bekymrede over 
opmærksomhed fra andre. Denne frygt fører ofte til undgåelse af bestemte steder eller sociale situa-
tioner, hvilket mindsker livskvaliteten. Når angsten bliver et problem, kan det have en lang række 
konsekvenser, herunder undgåelse af vanlige livssituationer og et fald i selvtillid. 
 
Hvad er angst? 
Angst er en ubehagelig følelse udløst af opfattelsen af fare. Angst kan også beskrives som en alarm-
respons, din krop foretager for at beskytte dig mod fare. Denne følelsesmæssige tilstand påvirker både 
din krop og dit sind. Når man er ængstelig, kan der forekomme fysiske symptomer, såsom muskel-
spænding, sveden, rysten, hurtigere vejrtrækning og andet. På det psykiske plan er angst kendetegnet 
ved en tilstand af spænding, bekymring og ængstelse. 
 
Hvad er panik? 
Panik er en særlig intens og pludselig form for angst. Denne angst når sin maksimale intensitet in-
denfor 10 til 15 minutter. Det, der mest karakteriserer panikanfaldet, er ikke intensiteten af angsten, 
men snarere dens hurtige begyndelse. Et panikanfald er normalt ledsaget af nogle af følgende symp-
tomer: åndenød eller kvælningsfølelse, svimmelhed, følelse af ubalance, hurtig hjertebanken eller 
øget puls, rysten, sved, kvalme eller mavesmerter, ubehag, oplevelsen af at være ved siden af sig selv 
eller af at være en iagttager af egne handlinger, følelsesløshed eller prikkende fornemmelse, hedeture 
eller kulderystelser og smerter eller ubehag i brystet. 
 
Angstens funktion 
Angst er ofte en normal og sund reaktion. Alle oplever forskellige grader af angst som reaktion på 
daglige vanskeligheder. Det er faktisk umuligt aldrig at møde situationer, der kan fremkalde angst 
eller bekymring. Når du er ængstelig, aktiveres din krop, og du kan føle de kropslige symptomer, som 
er beskrevet ovenfor. Disse kropslige reaktioner er helt normale og kan være positive. Faktisk er 
netop disse kroplige reaktioner med til at gøre dig klar til at reagere hurtigt på en potentiel fare. Det 
viser sig, at et moderat angstniveau hjælper med at øge ens tilpasningsevne og præstationsniveau. For 
eksempel vil en olympisk atlet, der ikke er ængstelig før en præstation, ikke præstere sit ypperste. 
 
Hvornår bliver angst et problem? 
Det kan være meget ubehageligt at opleve fysiske og psykiske symptomer på angst - særligt når der 
ikke er nogen umiddelbar fare til stede. Denne naturlige mekanisme kan altså være en ulempe, når 
den udløses i ufarlige situationer. Husk, at angst er en normal reaktion. Du kan ikke helt fjerne angst 
fra dit liv, men når angsten forhindrer dig i at leve dit liv, som du ønsker det, er det nødvendigt at 
lære at forholde sig til den på en ny og anderledes måde. 
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Hvorfor er jeg ængstelig? 
Angstlidelser er normalt forårsaget af et samspil mellem flere elementer. De to hovedfaktorer, der 
normalt bidrager til udviklingen af dine angstsymptomer, er mængden af stress og den type person, 
du er. Angst kan begynde i perioder, hvor du er særligt stresset. Du har muligvis et stort problem eller 
en række små stressfaktorer, der ophober sig eller konstant er til stede. I begge tilfælde kan stressni-
veauet være med til at gøre dig ængstelig, hvis det er højt nok. 
 
Den type person, du er. 
Nogle mennesker ser ud til at have en særlig evne til at håndtere angst og stress; andre er mere føl-
somme over for stress, og er oftere ængstelige. Denne følsomhed forklares både af din personlighed 
og din genetiske arvemasse. Større følsomhed for stress betyder ikke, at du ikke kan hjælpes. Tværti-
mod er det meget sandsynligt, at folk med en lavere tærskel for stresstolerance drager fordel af denne 
behandling. 
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Øvelsesark	2:	Kognitiv	Omstrukturering	
 
En persons fortolkning af en begivenhed spiller en afgørende rolle i deres reaktion på denne begiven-
hed. For at forstå dette kan du overveje følgende eksempel: Forestil dig, at du går ned ad gaden og 
ser en ven, som ser ud til at ignorere dig fuldstændig. Selvfølgelig kan det få dig til at føle dig trist. 
Du vil måske undre dig over, hvorfor din ven gør det. Senere vil du fortælle om hændelsen til den 
ven, der vil fortælle dig, at han var for optaget på det tidspunkt og slet ikke så dig. Oftest vil du så få 
det bedre og glemme hændelsen. Hvis du derimod aldrig havde spurgt ham om denne hændelse, 
kunne du have fortsat med at tro, at han ikke ville tale med dig. Selvom situationen ikke har ændret 
sig, kan du faktisk føle forskellige følelser, afhængigt af hvordan du fortolker situationen. 
Din måde at fortolke situationer på er ikke relateret til din intelligens eller din vurderingsevne. Du 
har sandsynligvis mange færdigheder, og du kan sikkert løse problemer på mange områder af dit liv. 
Du skal dog lære at bruge dine argumenters styrke til at udfordre dine tanker og se, hvorvidt disse 
stemmer overens med virkeligheden. På denne måde kan du undgå at blive overvældet eller skræmt 
af enhver oplevelse, der ved første øjekast fremstår som truende og farlig. 
Du kan hjælpe dig selv ved at genkende dine ængstelige tanker og erstatte dem med mere realistiske 
tanker eller fortolkninger. Dette kaldes kognitiv omstrukturering. Til at begynde med arbejder vi 
sammen om at identificere ængstelige tanker. Som illustreret i den følgende formel opfattes en begi-
venhed som farlig, når man mener, at konsekvenserne er alvorlige, at chancerne for, at konsekven-
serne opstår er store, eller når man ikke ved, hvad man skal gøre for at kontrollere situationen og 
komme ud af den på en ordentlig måde. 
 
Opfattelse af fare = alvorlige konsekvenser X høje sandsynligheder 
                    jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre 
 
Ændringer af anskuelser 
1 - Frem for alt skal vi identificere den tanke eller den tro, der er involveret i min følelsesmæssige 
reaktion: 

• Hvilken tanke optager mit sind, når jeg er angst? 

• Hvad er det værste, der kan ske med mig? 

• Hvad gør den aktuelle situation mere angst-provokerende end de andre? 

• Hvad ville gøre situationen vanskeligere? Nemmere? 

• Hvilket billede kommer i tankerne? 

 
2 - Det er senere nødvendigt, at jeg betragter denne tanke som en hypotese snarere end en sandhed. 
Jeg kan nu evaluere denne tanke ved hjælp af følgende spørgsmål: 
 
Konsekvenser: 

• Hvilke beviser har jeg for eller imod denne tanke? 

• Mangler jeg vigtige elementer og er jeg for meget opmærksom på irrelevante fakta? 
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• Er der en anden måde at se situationen på (en anden forklaring)? 

• Hvordan ville en anden se situationen? 

• Hvad er værdien af informationskilden om mine tanker? Er det angst? 

• Er der nogle oplysninger jeg glemmer at overveje? 

• Sætter jeg urealistiske eller uopnåelige mål? 

• Bruger jeg ekstreme eller overdrevne ord eller sætninger? 

• Overvurderer jeg min kontrol over begivenheder? 

• Undervurderer jeg, hvad jeg kan gøre for at tackle mit problem? 

• "Katastrofiserer" jeg situationen? 

• Og så efter !!! Er konsekvensen, der skræmmer mig så slem? 

 
Sandsynlighed: 

• Hvilke beviser har jeg for eller imod denne tanke? 

• Mangler jeg vigtige elementer og er jeg for meget opmærksom på irrelevante fakta? 

• Hvad er værdien af informationskilden om mine tanker? Er det angst? 

• Er der nogle oplysninger, jeg glemmer at overveje? 

• Bruger jeg ekstreme eller overdrevne ord eller sætninger? 

• Overvurderer jeg min kontrol over begivenheder? 

• "Katastrofiserer" jeg situationen? 

• Er min bedømmelse baseret på indtryk eller fakta? 

• Tænker jeg på sikkerhed i stedet for sandsynlighed? 

• Tænker jeg på alt eller intet? 

• Overvurderer jeg mit ansvar for begivenheder? 
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Øvelsesark	3:	Problemsituationer	
 
Her skal du opstille de situationer, der skaber angst for dig i din hverdag. Find mindst 3 scenarier. 
Start med de situationer, der skaber mest angst og fortsæt derefter, så du skaber et angsthierarki. 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
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Øvelsesark	4:	Behandlingsmål	
 
Opstil realistiske behandlingsmål.  
Start med den problemstilling, du mest ønsker at få hjælp til. 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
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Øvelsesark	5:	Clark	og	Wells	Model	
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Øvelsesark	6:	Funktionsanalyse	
 
Udløsende trigger/stimulus à Tanker à ß igangsatte Følelser à Problemadfærd à Kortsig-
tede konsekvenser à Langsigtede konsekvenser 

 
 

1. Første del 
 

• Hvornår oplevede du sidst angst i eller op til en social situation? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• Hvor befandt du dig? (Dato og tidspunkt? Sammen med hvem? Beskriv omgivelserne og si-

tuationen) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Følte du dig sårbar eller særligt udsat? (søvnmangel, sult, sygdom, nedslåethed eller andet?) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Hvad udløste angst i situationen? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Hvilke tanker, følelser, handlinger og kropslige reaktioner oplevede du i situationen? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Hvilke tanker, følelser, handlinger eller kropslige reaktioner anser du for værende stærkest, 

mest centrale, eller mest problematiske for din angstreaktion? (Negative antagelse) 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Skete der noget i situationen som forstærkede din angst? 

 
2. Anden del 
• Hvilke konsekvenser fik din reaktion på angstsituationen på kort sigt? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Hvilke konsekvenser fik din reaktion på angstsituationen på længere sigt?  
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Hvordan kan vi samlet forstå dine reaktioner i situationen? Sammenfat.  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
• Hvad tænker du inderst inde om dette problem og det, der skete? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Øvelsesark	7:	Eksponering	
 
Din frygt for sociale situationer skyldes din katastrofelignende negative fortolkning af dine egne og 
andres vurderinger. Når du undgår situationer, som du opfatter som truende, giver du ikke dig selv 
chancen for at konfrontere din angst og de situationer, du frygter. Da du har en forventning om, at 
andre vil dømme dig negativt, er det i denne sammenhæng forståeligt at ønske at undgå situationer, 
du forventer vil bekræfte din negative forventning. For at blive fri for disse katastrofetanker og "over-
bevise din hjerne" om, at der ikke er noget truende, skal du udsætte dig selv for det, der opfattes som 
farligt og truende. Ved gentagne gange at udsætte dig selv for det, du har angst for, kommer du til en 
ny og mere nuanceret fortolkning af begivenheden. Opfattelsen af trussel vil dale. Kort sagt, for at 
overvinde vores frygt, må vi møde den. 
 
Hvordan gør man det? 
Sammen med din terapeut laver du en liste over scenarier, der skaber angst eller virker truende for 
dig. Du og din terapeut laver hypoteser baseret på dine negative antagelser om, hvad der vil ske. 
Derefter udsætter du dig, sammen med din terapeut, for de scenarier, der skaber angst, så I sammen 
kan afprøve dine hypoteser. Derefter vil du og terapeuten gennemgå scenarierne med en konstruktiv 
og kritisk tilgang. Hvis dette gentages nok gange, oplever de fleste, at de begynder at tænke anderle-
des om scenarierne, og at deres angst derved daler. 
Når du udsættes for det, du har angst for, er det bedst at komme hurtigt i gang. Hvis man tøver, eller 
trækker situationen ud, understøtter det blot din angst. Under eksponeringen skal du fokusere på det, 
du i øjeblikket oplever. Forsøg ikke at distrahere dig selv. 
 
Betydningen af øvelse 
Gentagen øvelse er det vigtigste element i behandlingen. Det er ikke let at lære at håndtere sociale 
situationer. Forvent ikke en mirakelkur eller en metode, der kun kræver en spredt eller akut indsats. 
Du skal give dig selv tid. Det er en færdighed, der skal udvikles, ligesom at lære at skrive eller at køre 
på cykel.  
Øvelse og fremskridt hænger sammen. Jo mere du træner sammen med din terapeut, jo flere forbed-
ringer og fremskridt vil du se. Når I er færdige med forløbet, og du har erhvervet dig en færdighed, 
fortsætter dine fremskridt, hvis du fortsætter med øvelserne. Jo mere du træner, desto mindre sand-
synligt er det, at du vil glemme teknikkerne, når du har overvundet din sociale angstlidelse.   
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Øvelsesark	8:	Hypotese	
 
Før hver eksponering: 
 

• Først etableres hvad patienten forventer vil ske i de sociale situationer, der opfattedes som 
truende. Formuler hypoteser i adfærdsmæssigt specifikke vilkår, da vage hypoteser er yderst 
vanskelige at understøtte eller afvise i nogen objektiv forstand. Eksempelvis er det ikke til-
strækkeligt, at patienten forudser, at han/hun vil få angst under en social interaktion. Det er 
dog tilstrækkeligt, hvis patienten forudser, at vedkommende vil blive ignoreret eller på anden 
vis afvist. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Under hver eksponering: 
 

• Den sociale adfærd udføres og resultatet (ift. hypotese) observeres. Notér resultat med objek-
tivt sprog. Den adfærdsmæssige beskrivelse af svaret behandles som et resultat af hypotese-
testen. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
Efter hver eksponering:  
 

• Læringen konsolideres ved at bede patienten om at vurdere, hvad han/lærte lærte om afvigel-
ser mellem, hvad der var forudsagt og hvad der skete (hypotese og resultat). 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Øvelsesark	9:	Tilbagefaldsforebyggelse	
 
Gør tilbagefaldsforebyggelse håndgribeligt 
 
Her er 7 ting at være opmærksom på, når man vil undgå tilbagefald:    
• Eksponer dagligt for din angst 

•  Stå op, og gå i seng samme tid hver dag 

• Brug de kognitive skemaer, skriv dine tanker om angst ned og udfordr dem 

• Bliv ved med at sætte dig nye realistiske mål 

• Vær opmærksom på brugen af sikkerhedsadfærd og prøv at nedsætte den 

• Vær opmærksom på at fjerne alt undgåelsesadfærd 

• Giv dig selv ros får de fremskridt, du har nået 
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Tillæg:	Vejledning	til	konkrete	Virtual	Reality	scenarier	
 
Dette tillæg til ”behandlingsmanual til kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af socialfobi med ek-
sponering i enten in vivo eller virtual reality” omhandler supplerende konkret vejledning specifikt til 
de tre Khora-producerede virtual reality eksponeringsscenarier: ”jobsamtale”, ”kantine”, og ”bustur”. 

Først præsenteres nogle overordnede fokuspunkter, og derefter konkrete eksempler på praktiseringen 
af disse i hvert af de tre scenarier inkl. forslag til øvelser. 

Overordnede fokuspunkter 

1) Bevar autonomi: Forsøg så vidt muligt at bevare patientens autonomi samt følelse af personlig 
involvering og tilstedeværelse. Dette kan opnås ved: 
a) Patienten skal udtrykke sig verbalt til de virtuelle agenter på naturlig vis, som var scenariet 

virkelighed. Det er vigtigt, at patienten bruger sine egne ord. Disse kan evt. drøftes før (hvis 
patienten har prøvet scenariet før) eller efter eksponeringen.  

b) Overvej og tilpas til den enkelte patient, hvor meget du taler og guider vedkommende under 
eksponeringen. Spørg evt. patienten selv, hvad der foretrækkes. 

2) Fysisk tilpasning:  
a) Hvis det opleves trygt/naturligt for patienten, så lad vedkommendes kropsposition svare til 

oplevelserne i scenarierne (stå op, når man står op; sidde ved bord i kantine og interview osv.). 
b) Sørg for, at patienten sidder komfortabelt og at headsettet ikke forsager gener (ikke for stramt 

eller løst). Sørg for, at patienten sidder på en stol, der kan rotere.  
3) Sikkerheds- og undgåelsesadfærd:  

a) Følg via iPad med i eksponeringen fra patientens visuelle synspunkt og registrer sikkerheds-
adfærd, som eksempelvis undgåelse af visuel konfrontation med ubehagelige elementer 

b) Observér patientens kropssprog i form af eksempelvis aflukket eller defensivt kropssprog. 
c) Vær opmærksom på, om patienten er meget stille (eller omvendt meget højlydt) under ekspo-

neringen. Drøft dette efterfølgende. Var der noget, patienten havde lyst til at sige eller gøre, 
men undlod grundet frygt for angst? Er der noget, patienten kunne tænke sig at øve eller prøve 
af (også uden for normale sociale normer).  

4) Genbesøg: Udnyt muligheden for ”genbesøg” 
a) Hvis patienten er utilfreds med hvad han/hun sagde, kan man arbejde med, hvordan han/hun 

kunne have handlet og så prøve det i den identiske situation igen (Vær dog opmærksom på 
tilfældighedsfunktionen) 

b) Anvend muligheden for at øge niveauet for udfordringen af eksponeringen ved genbesøg. 
Tilføj i fællesskab udfordringer for patienten, som overskrider de personlige normer, og der-
med udvider de personline grænser. 

5)  Bryde egne rigide sociale normer: 
a) Udnyt muligheden for at overskride patientens ofte rigide sociale normer i en kontrolleret 

situation 
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Konkrete råd til de enkelte scenarier 
 
”Jobsamtale” 

• Aftal inden eksponering: Fastslå, sammen med patienten, hvilken stilling ved hvilken virk-
somhed samtalen omhandler. 

• Fysisk tilpasning: Patienten kan med fordel placeres ved et bord for øget følelse af at være til 
stede (vær dog opmærksom på bord som potentiel sikkerhedsadfærd / barriere). Bordet an-
vendes for at øge patientens oplevelse af at være til stede i miljøet, snarere end for at gøre 
patienten mere tryg.  

• Sikkerhedsadfærd: Vær opmærksom på, om patienten mest kigger på den mandlige eller 
kvindelige interviewer. I så fald drøftes med patienten, hvad dette bunder i.  

• Vær opmærksom på patientens kropssprog undervejs og lav evt. øvelser med patientens i 
relation til dette. Eksempler på aflukket kropssprog inkluderer krydsede ben, arme over kors, 
anspændt kæbe, skuldre og nakke, knue/ae egen hånd.  

• Vær opmærksom på den verbale præsentation /fremtoning (f.eks kan det være udtryk for 
sikkerhedsadfærd, hvis patienten er meget kortfattet eller taler ned om sig selv) 

• Bryde sociale normer: 
o lav en joke eller sig noget upassende. Kommentér på intervieweres udseende; giv 

bevidst dårlige svar, udfordr interviewerne på deres spørgsmål 
• Eksempler på andre øvelser der kan udføres i dette scenarie: Dette scenarie er særligt godt til 

at øve at udholde stilhed og akavethed i tavse loops (Vent med at hoppe videre til næste scene 
efter svar).  

 
”Kantine” 

• Fysisk tilpasning: Patienten kan med fordel stå op i starten af videoen, hvor denne står i kø, 
eller rejse sig i forbindelse med at have valgt ”stå” muligheden ved bordet. (eller sætte sig 
hvis det vælges). 

• Sikkerhedsadfærd: 
o Arbejde med defensivt kropssprog (som f.eks at holde sig selv i hånden eller krydse 

arme/ben), hvis dette vurderes at være udtryk for sikkerhedsadfærd. Dette gøres ved 
at tale med patienten om funktionen af dennes kropssprog, hvor evt. sikkerhedsadfærd 
identificeres – herefter udarbejdes konkret øvelse til næste eksponering, hvori patien-
ten eksempelvis forsøger at gå til denne uden at holde sig selv i hånden eller krydse 
arme/ben.  

o Øve øjenkontakt med alle personer. 
Genbesøg: Hvis de andre ved bordet er ubehagelige og patienten fryser, kan man snakke med 
patienten om, hvordan de ville ønske, at de havde håndteret situationen, og patienten kan så 
”prøve igen” (vær dog opmærksom, at randomiseringsfunktionen bevirker, at scenariet ikke 
nødvendigvis udvikler sig på samme måde igen).  

• Sociale normer: 
o Bryd med sociale normer på samme vis som ved jobsamtalen (se ovenfor). 

• Eksempler på (andre) øvelser der med fordel kan udføres i dette scenarie:  
o Øve sig i at sige fra, når personerne ved bordet er ubehagelige.  
o Øve sig i at give verbalt udtryk for vrede, frustration og andre følelser.  
o Øve sig i reagere verbalt ved positivt og neutralt scenarie 
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”Bustur”. 

 
• Aftal inden eksponering: hvilket stoppested patienten skal af på. 
• Bevar autonomi: Patienten bør anvende egne ord, når den gamle dame spørger, om hun må 

sidde på patientens plads, og når der snakkes til chaufføren om annoncering af stoppested 
• Sikkerhedsadfærd: Vær opmærksom på f.eks. 

o Om patienten f.eks. kigger ud af vinduet eller om han/hun undgår at kigge på bestemte 
personer.  

o Om patienten undlader at tale eller konfrontere personer (f.eks. manden, der taler højt 
i telefon, den fulde mand). 

• Fysisk tilpasning: Patienten kan starte dette scenarie i stående tilstand (ved busstoppestedet) 
og sætte sig ned efter at have talt/ikke talt med chaufføren.  

• Vær opmærksom på, at dette scenarie inkluderer bevægelse, såvel som let kamera-rotation, 
når man ikke flytter sig. Dette kan medføre svimmelhed for nogle patienter. I tilfælde af dette 
kan patienten opfordres til at dreje modsat bevægelsen på stolen. Vær opmærksom på svim-
melhed som en mulig misfortolkning af angstsymptomer.  

• Bryde sociale normer: 
o Patienten kan øve sig i at tale højt til alle mennesker i bussen 

• Eksempler på øvelser der med fordel kan udføres i dette scenarie:  
o F.eks.: Konfronter mand, der taler højt i telefon (han vækker baby); bed den fulde 

mand om at sætte sig ned; fortæl den fulde mand, at du ikke er interesseret i at tale 
med ham / at han ikke giver mening. 

o Øve sig i forskellige svarmuligheder med busschauffør og gammel dame.  
o Øve sig i at henvende sig til ”passive” mennesker i bussen (manden bag manden med 

telefonen, eller den gamle mand, som er tydeligt plaget af de ting, der sker). 
 

 

 
 
 
 


