


Forord 

I din hand hailer du en bok som iir angeliigen for manga. Ang
estsyndromen tillhor niimligen de stora folkhiilsoproblemen och 
drabbar en betydande del av befolkningen nagon gang i livet. 

I boken beskrivs fobier, social fobi, paniksyndrom, genera
liserat angestsyndrom, tvangssyndrom och posttraumatiskt 
stressyndrom. Du far ta del av modern forskning och med
ryckande redogorelser for hur olika teoretiska skolbildningar 
ser pa uppkomst och vidmakthallande. 

Oavsett vilken terapiskola du foredrar iir det viktigt att veta 
att det finns bra hjiilp att fa. Trots detta iir det mycket vanligt 
att man som drabbad drar sig for att soka hjiilp. I de studier vi 
genomfort iir det inte ovanligt att man haft sitt problem i tio 
ar eller mer. En av anledningarna till att man inte soker hjiilp 
iir att man skiims. Det iir synd. Siirskilt med tanke pa att pro
blemen iir sa vanliga. Vi har i Sverige undersokt forekomsten 
av dessa angestproblem och hittat siffror som foreslar att ex
empelvis social fobi iir sa vanlig att upp till 15,6 % av befolk
ningen lider av det. 

Boken beskriver en rad olika behandlingstekniker. For oss 
svenskar iir det extra roligt att professor Lars-Goran Ost om
niimns. Han har utvecklat en metod som kallas r-sessionsbe
handling for att hjiilpa personer som lider av exempelvis spin-
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delfobi. Genom att i sma steg narma sig det man ar radd for 
och fa nya erfarenheter av att det man fruktar faktiskt inte 
intraffar, kan man pa bara en terapisession komma mycket 
langt. Extra gladjande ar att forbattringen tycks sta sig vid 
uppfoljning flera ar efterat. Detta helt utan att nya symtom 
dykt upp i stallet, vilket den tidigare sa populara sa kallade 
symtomsubstitutionshypotesen gjorde gallande. 

Behandlingsforskningen gar snabbt fram. Vill du hanga med i 
utvecklingen kan du ta del av de behandlingsrekommendationer 
som Socialstyrelsen kontinuerligt ger ut pa internet. Dar kan du 
exempelvis lasa att psykologisk behandling vanligen ar forsta
handsvalet vid angesttillstand och att lugnande mediciner (ben
sodiazepiner), som beskrivs i boken, oftast ska vara det sista 
man provar efter att andra behandlingsalternativ ar uttomda. 

Boken innehaller aven ett antal formular for sjalvskattning av 
symtomniva. Det ar viktigt att tanka pa att formularen inte ar 
ett satt att faststalla en diagnos, utan endast ett satt att kvantifi
era hur mycket problem personen som fyller i formularet upple
ver. Aven denna tolkning andras med tiden och for att ta del av 
det senaste rekommenderar jag natresursen fbanken, som ar en 
informationsdatabas for formular (www.fbanken.se). 

Jag hoppas att denna bok hjalper till att skapa en medvetenhet 
om angestproblemen och darmed gor dem mindre tabubelagda. 
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