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Kognitiva terapeuter hävdar
att individer som erfar återkom-
mande panikattacker är hyper-
vigilanta för kroppsliga sensa-
tioner och har en bestående ten-
dens att misstolka fysiologiska
ångestmanifestationer som sig-
naler på överhängande fysisk el-
ler psykisk katastrof. Kognitiva
terapeuter ifrågasätter den tra-
ditionella syn på ångest som
objektlös och irrationell och fö-
reslår en behandlingsupplägg-
ning som utgår från panikång-
estpatientens specifika menta-
litet.

Patienter som drabbas av återkom-
mande panikattacker har en benägenhet
att tolka kroppens sensationer som
tecken på förestående fysisk eller psy-
kisk »katastrof» [1, 2]. Målet för kogni-
tiv terapi är att förebygga nya attacker
genom att hjälpa patienten att identifie-
ra och pröva rimligheten av de negativa
förväntningarna. Validiteten testas ge-
nom kognitiva interventioner och »be-
teendeexperiment».

Kognitiva interventioner avser igen-
kännande av förmedvetna föreställ-
ningar, att beakta alternativa tolkningar
av fysiologiska sensationer, att utvärde-
ra egna prognoser utifrån sakligare
grunder. Beteendeinriktade interventio-
ner har som syfte att hjälpa patienten att
falsifiera egna farhågor, exempelvis ge-
nom att exponera sig för situationer som
utlöser ångest, att viljemässigt framkal-
la kroppsliga sensationer (genom fysisk
exercis eller hyperventilering) som pa-
tienten automatiskt associerar till tan-
kar om »katastrof» och som bevisligen

inte leder till den fruktade utgången.
Slutligen har känsloinriktade interven-
tioner som syfte att känna igen känslor-
nas (ilska, stress, irritation, etc) roll som
utlösande moment för panikattacker.

Kognitiv terapi erbjuder en fram-
gångsrik behandlingsmodell. Metoden
är relativt enkel. Den utesluter inte en
kombinerad profylax med antidepres-
siva–antipaniska medel och bör kunna
användas även av icke-specialister i
psykiatri, t ex inom primärvården.

Syftet med denna artikel är att i över-
siktlig form presentera behandlings-
principerna enligt kognitiv psykoterapi
[3-4].

Fokusering på den kognitiva
komponenten i ångest
Prototypen för ångest är fruktan,

rädsla, dvs reaktionen i en farofylld si-
tuation. I begreppet ingår alla kompo-
nenter av ett alarmtillstånd som mobili-
serar resurser för kamp eller flykt [5].
Ångest omfattar således känslomässi-
ga, kognitiva, muskulära, vegetativa-
endokrina och beteendemässiga kom-
ponenter. Farmakoterapi har som speci-
fik »angreppspunkt» den känslomässi-
ga komponenten, avspänning den mus-
kulära, beteendeterapi är speciellt rik-
tad mot beteendemanifestationer.

Kognitiv terapi fokuserar på den
kognitiva komponenten. »… the key to
understand anxiety is a clarification of a
patient’s frame of reference and his cog-
nitive distortions through eliciting his
thoughts and images» [3]. »Anxiety
may be best characterized as marked
apprehension surrounding the possible
occurrence of unpleasant or dangerous
events in the future» [6].

Föreställningar eller mentala bilder
av överhängande fara hos panikångest-
patienter gäller fysiska eller psykiska
skador eller »katastrofer». Panikångest
kan vara kopplad till tankar som »jag
dör» eller »jag blir galen, tappar kon-
trollen, kommer att skrika, gestikulera,
bete mig som en dåre».

Kognitiva terapeuter ifrågasätter den
traditionella beskrivningen av ångest
som irrationell. Det är observatörens
perspektiv, baserat på generell fakta-
kunskap som förklarar ångesten som ir-
rationell. I patientens känslopåverkade

perspektiv framstår tanken om »kata-
strofen» som trovärdig. Ett »frikännan-
de» av patientens symtom på basis av
rationella argument, som normala kli-
niska och laboratoriefynd leder sällan
till en bestående lindring av patientens
oro. Ett patientcentrerat och empatiskt
förhållningssätt kan vara mera fram-
gångsrikt.

Kan en känsla-affekt betraktas som
irrationell? »It is confusing to qualify an
emotion or a feeling-state with adjec-
tives that are appropriately applied to
ideas or concepts. Could we properly
refer to a bellyache as irrational?» [1].
En rimlig omformulering är att »tan-
ken», föreställningen, tolkningen, trots
sin omedelbara trovärdighet, kan sakna
rationell grund.

Utifrån tankens trovärdighet är
känslan inte överdriven. Att betrakta
ångestupplevelsen som irrationell kan
göra läkaren blind för ångestpatientens
specifika »mentalitet». Det kan i sin tur
uppfattas av patienten som brist på inle-
velse och en negligering av hans/hennes
starka upplevelse av utsatthet.

Kognitiva terapeuter vänder sig
emot beskrivningen av ångest som
»objektlös», »fri ångest», »en peur sans
object» [7]. »The notion of free floating
anxiety has been derived from the view-
point of the observer, not the afflicted.
If we attempt to examine the disorder
from the patient’s frame of reference,
do we get a picture of pure anxiety – di-
vorced from danger?» [1]. Bowlby, för-
fattaren till den berömda trilogin »At-
tachment and loss», instämmer i att ter-
men »fritt flytande ångest» är olämplig
[8]: »Unless we know what is or has
been going on in our patient’s private
environment we are in no position to de-
cide: there is no recognizable threat, or
the threat is, by reasonable standards,
quite out of proportion to the emotion it
seemingly evokes. Clinical experience
shows, indeed, that the more we know
about natural fear and the more we learn
about our patients’ personal environ-
ments the less do the fears from which
they suffer seem to lack a reasonable ba-
sis, and the less does anxiety appear
free-floating.» Termen »objektlös» är
således inadekvat, då ångest som käns-
loupplevelse svårligen kan vara fri från
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kognitivt innehåll, även när ångesten är
sekundär till ett kroppsligt tillstånd.
Termen är olämplig även av terapeutis-
ka skäl, då den kan stärka patientens
uppfattning att ångesten »kommer från
det blå», drabbar honom/henne utan
förvarningar och saknar möjlighet att
förebyggas.

En generell definition av ångest, som
tar hänsyn till de kognitiva aspekterna,
kan formuleras enligt följande: ett emo-
tionellt tillstånd, som liknar fruktan,
rädsla, skräck, kopplat till föreställ-
ningar (tankar/mentala bilder) av före-
stående fysisk, psykisk, eller social (vid
sociala fobier) skada.

Få uppfyller kr iter ierna
för paniksyndrom
Enligt DSM-IV [9] definieras panik-

attack som en avgränsad episod av in-
tensiv rädsla eller obehag med minst
fyra av följande symtom: palpitationer,
svettning, darrningar, känsla av att tap-
pa andan, kvävningskänsla, smärta-
obehag i bröstet, illamående-obehag i
magen, svindel-ostadighet, derealisa-
tion eller depersonalisation, rädsla att
mista kontrollen, parestesier, frossa el-
ler värmesvallningar. Ungefär 10 pro-
cent av befolkningen har upplevt isole-
rade panikattacker, 3–4 procent har haft
upprepade attacker som dock inte upp-
fyller kriterierna för paniksyndrom. Pa-
niksyndrom är reserverat en under-
grupp individer som drabbas av åter-
kommande oväntade panikattacker om-
fattande ihållande ängslan för ytterliga-
re anfall, oro för betydelsen eller följ-
derna av attacken och betydande be-
teendeförändringar; 1 procent bland
män och 2 procent bland kvinnor [5].

Panikångest en fobi
för kr oppsliga sensationer
Den kognitiva modellen postulerar

att individer som erfar återkommande
panikattacker (lider av paniksyndrom)
har en bestående tendens att tolka pro-
prioceptiva sensationer som signaler på
förestående fysisk eller/och psykisk
skada. Man har därför beskrivit panik-
ångest som fobi för kroppsliga sensatio-
ner [6]. Dessa sensationer kan vara fy-
siologiska reaktioner på känslor (tex
rädsla, ilska, stress), på fysisk aktivitet
(hjärtklappning, ortostatism, trötthet)
eller effekter av droger (koffein, niko-
tin, alkohol). En förhöjd och granskan-
de uppmärksamhet sänker medvetande-
tröskeln för kroppsliga sensationer. Pa-
tientens ansträngningar att gardera sig
mot konsekvenser av en eventuell ång-
estattack har paradoxalt nog en tendens
att hålla besvären vid liv. Att undvika
fysisk aktivitet, upprörda känslor, en-
samhet, att ängsligt kontrollera kropps-
liga funktioner, t ex genom upprepade
läkarbesök, kan hindra patienten att fal-

sifiera de negativa profetiorna. En van-
lig reflektion är »hade jag inte vidtagit
dessa åtgärder, hade jag säkert fått ett
ångestanfall».

I inlärningspsykologiska termer kan
panikattacker beskrivas som en beting-
ad alarmreaktion som utlöses av
kroppsliga sensationer. Panik behöver
inte nödvändigtvis innebära medveten-
heten om »triggering cues». Detta för-
klarar att patienten kan uppfatta att pa-
nikattackerna kommer »från det blå»,
utan förvarningar [5].

I sin enklaste form presenteras den
kognitiva modellen i Figur 1.

Kr oppsliga sensationer
tolkas som fysisk katastrof
Patienter med paniksyndrom tolkar i

signifikant större utsträckning än kon-
trollpersoner kroppsliga sensationer
som tecken på förestående fysisk kata-
strof. Så var fallet med patienter presen-
terade med vinjetter omfattande
kroppsliga sensationer [12-14]. Patien-
ter utsatta för »false heart rate feed-
back» reagerade med signifikant högre
subjektivt skattad ångest, takykardi,
förhöjt blodtryck och förhöjd hudkon-
duktans än friska kontrollpersoner [15].
Patienter som läste upp ordpar omfat-
tande kombinationer av sensation–ka-
tastrof (t ex hjärtklappning–död, and-
ningssvårigheter–kvävning) reagerade
med starkare ångest än friska kontroller
[16].

Korrigering av misstolkningar leder
till en lägre ångestnivå och lägre fre-

kvens av panikattacker. Patienter expo-
nerade för egna kroppsliga sensationer
framkallade genom fysisk aktivitet, hy-
perventilation, CO2-inhalation, infu-
sion med natriumlaktat skattade signi-
fikant lägre ångestnivåer efter detalje-
rad information om panikångestens
uppkomstmekanismer [17, 18]. Sam-
mantaget bekräftar en rad experimen-
tella studier »the consistent clinical ob-
servation of the extreme sensitivity to
somatic cues in panic patients» och hy-
potesen om misstolkningar av kroppsli-
ga sensationer som utlösande faktor vid
paniksyndrom [9, 17].

Kognitiv terapi
grundas på samarbete
Arbetsalliansen brukar beskrivas

inom kognitiv psykoterapi med termen
»collaborative empiricism» (på erfaren-
het baserat samarbete) [3]. Samarbetet
börjar alltid med ett lyhört och respekt-
fullt bemötande av patientens starka
känslor och stora behov av att känna sig
hörd. Aktivt lyssnande från terapeutens
sida bekräftar  patientens upplevelse av
total utsatthet vid panikattacker. Infor-
mation i muntlig och skriftlig f orm er-
bjuder patienten alternativa tankemo-
deller beträffande uppkomstmekanis-
merna för panikångestens plågsamma
manifestationer [19, 20]. Genom »hem-
uppgifter», att utföras mellan återbesö-
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Utlösande
t ex ilska, att gå i trappor, en jäktad arbetsdag, minnen av första attacken

Sensation
»hjärtklappning, andfåddhet, värmekänsla»

Automatisk tanke/bild
»vad är det nu på gång?!! tänk om…»

Ångest/panikattack Oro, hypervigilans

Tolkning
»det är hjärtinfarkt!»

»jag kvävs!»

Sensationer
takykardi, andningssvårigheter

prekordial smärta

Figur 1. Schematisk beskrivning av den
kognitiva modellen för återkommande
panikångestattacker [Figuren modifierad
från referenserna 2, 10, 13.]



ken, får patienten en aktiv roll i behand-
lingen. Hemuppgifter kan bestå i att
läsa information, fylla i blanketter,
skattningsskalor, föra dagbok, träna av-
spänning, exponera sig för och uthärda
obehagliga situationer. Pedagogiska
hjälpmedel, som läkarens (läsliga!) an-
teckningar, artiklar, böcker [5, 6], bläd-
derblock, svart tavla, audioband, bidrar
till att forma behandlingen till ett ge-
mensamt arbete. Patienten uppmuntras
att ta en mer aktiv och självständig roll
i behandlingen. Läkarens förhållnings-
sätt kan sammanfattas med ett citat från
Bowlby [21]: »Whilst the traditional
therapist might be described as adopt-
ing the stance ’I know; I’ ll tell you’, the
stance I advocate is one of ’You know;
you tell me’.»

Utlösande faktorer 
kartläggs
Tillämpningen av metoden kan inde-

las i olika moment, som inte behöver
följa varandra i absolut bestämd ord-
ning. Terapin börjar alltid med en nog-
grann anamnes och somatisk utredning.
Terapeuten och patienten kartlägger
episoder av panikångest och undersö-
ker moment som kan ha haft utlösande
verkan (stress, trötthet, starka känslor,
droger, ortostatism, minnen av tidigare
episod, etc). Ett antal episoder gås ge-
nom i detalj, en episod i taget, när och
var episoden inträffade, vilka personer
var närvarande, hur det började, etc, och
naturligtvis känslor och kroppsliga sen-
sationer före och under panikattacken.
Syftet med den noggranna analysen är
att undersöka om attackerna kommer
utan förvarningar och att fästa patien-
tens uppmärksamhet på kroppsliga sen-
sationer som gemensam utlösande fak-

tor. Den kognitive terapeuten arbetar ut-
ifrån hypotesen att patientens selektiva
uppmärksamhet för kroppsliga sensa-
tioner ger ständig näring till »katastrof-
tankar». (Figur 2).

Katastroftankarna 
synas
Terapeuten guidar patienten att i

minnet återkalla en detaljerad bild av en
specifik ångestattack och att verbalise-
ra tankar/mentala bilder från episoden.
Med kogniv terminologi kallas dessa
tankar/bilder för »automatiska» (eller
»anatomiska», som en patient humoris-
tiskt ville kalla dem). Terapeuten nöjer
sig inte med svar som »jag kände som
om jag skulle dö» utan ber patienten att
undersöka vidare på vilket sätt den för-
väntade katastrofen skulle drabba hen-
ne/honom (tex kvävning, infarkt, svim-
ning) och vad som skulle hända med pa-
tienten om katastrofen skulle inträffa.
Det är vanligt att patienten för första
gången verbaliserar skräckfyllda min-
nesbilder från episoden. Den kognitive
terapeuten arbetar utifrån hypotesen att
automatiska »katastroftankar/bilder»
underhåller patientens rädsla för nya at-
tacker. Dessa dysfunktionella tankar
blir föremål för patientens och terapeu-
tens gemensamma prövning.

Sambandet mellan sensation
och tanke tydliggörs
Specifika kroppsliga sensationer

brukar vara kopplade till specifika kata-
stroftankar. Så andningssvårigheter kan
vara kopplade till tanken »jag kvävs»,
hjärtklappning till tanken »jag får hjärt-
infarkt», dimsyn eller balanssvårighe-
ter till tanken »jag får hjärnblödning».
Sambandet är till en början inte själv-
klart för patienten, men det framträder
tydligt och synligt konkret på schema-
tiska anteckningar på blädderblocken
eller tavlan. Genomgången upprepas ett

antal gånger, för skilda panikattacker,
så att patienten är förberedd att spontant
se sambandet vid eventuella framtida
ångestattacker utan terapeutens hjälp.
Man graderar sensationernas intensitet,
känslornas styrka och tankens trovär-
dighet enligt en enkel skala (0 till 100).
Ett syfte med »gradering» är att lättare
välja de sensationer–tankar som upp-
levs som mest hotande. Ett annat syfte
är att markera att upplevelserna ligger
längs en skala och sällan följer en allt
eller intet-princip. Graderingen ger vi-
dare ett synligare intryck av förändring
under behandlingen.

Katastrofbilden
falsifieras
Mest effektivt är att välja en sensa-

tion–tanke åt gången, som patienten väl-
jer att arbeta med och vars saklighet
analyseras grundligt. »Vilka personliga
erfarenheter, vilken faktakunskap får
dig att tänka att du kan drabbas av…?
Kan vi reflektera över andra erfarenhe-
ter och faktakunskap som kan ge oss en
alternativ tolkning av dina kroppsliga
sensationer? Om vi jämför olika tolk-
ningar, vilken tolkning kan du se som
mer sannolik?»

Att skriftligt anteckna argument »för
och emot» i synlig form gör genom-
gången mera systematisk och översikt-
lig. Det är en stor mängd information
som lockas fram och som kan vara svår
att arbeta med systematiskt utan skrift -
lig hjälp. Läkarens specialkunskap om
ångestens fysiologiska mekanismer er-
bjuder för patienten ny kunskap om
skrämmande sensationer som kardio-
palm, stickning i fingertopparna, ba-
lansrubbningar. Inlärningen underlättas
om informationen gås igenom i infor-
mell, dialogerande ton, upprepas och
suppleras med skriftligt material att ta
med sig hem.

En vanlig reaktion hos patienten ef-
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Figur 2. Panikattacker beskrivs som
betingade alarmreaktioner som utlöses
av kroppsliga sensationer. Bilden är
arrangerad.
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ter den första genomgången är »visst,
jag kan förstå att min rädsla egentligen
är orimlig, att min tanke saknar grund.
Men det är svårt för mig att tänka så när
jag får ångest. Innerst inne känns det
fortfarande väldigt otryggt.» Patienten
beskriver således en uppvaknande intel-
lektuell insikt, och känslorna »hänger
inte med». Upprepade genomgångar,
för olika attacker, brukar så småningom
leda till vanan att tänka i termer av alter-
nativa tolkningar med kognitiv termino-
logi, till en kognitiv omstrukturering.
Beteendetest, tex att  framkalla fysiolo-
giska förändringar som påminner om
ångest genom fysisk aktivitet eller hy-
perventilation, bidrar till att »dokumen-
tera» sensationer som obehagliga men
ofarliga processer, och att ompröva va-
liditeten i »katastroftankarna». Den te-
rapeutiska processen har likheter med
vetenskapligt tänkande.

»Fellow scientist» är en återkom-
mande metafor i beskrivningen av pati-
enten i patient–terapeutrelationen [1].

Behandling
med god effekt
Åtta kontrollerade studier av panik-

ångest (utan agorafobi) visar att resulta-
ten av kognitiv terapi är likartade obero-
ende av i vilket land studien blivit utförd
(Sverige, USA, England, Kanada).
Drygt 82 procent av patienterna är pa-
nikfria efter 12–16 sessioner. Vid upp-
följningen, genomsnittligt efter 13 må-
nader, är 88 procent av patienterna pa-
nikfria [22]. Motsvarande siffror angiv-
na av Clark och medarbetare [20] för
fem kontrollerade studier är 85 procent
och 80 procent.

I två studier har kognitiv terapi jäm-
förts med antidepressiva–antipaniska
farmaka. Den ena studien visar en för-
del för kognitiv terapi jämfört med imi-
pramin [23], den andra visar en fördel
för fluvoxamin [24].

Försök att reducera behandlingen till
fyra till åtta sessioner har givit motsä-
gande resultat, vilket talar för varieran-
de behandlingsbehov. Vissa patienter
har nytta av längre behandling [25],
medan andra uppnår tillfredsställande
resultat med reducerat antal (sex till
åtta) sessioner [26]. Patienter som har
anpassat sin livsstil, och sin omedelba-
ra miljö, till ångestproblematiken och
patienter med personlighetsstörningar
kräver specialistbehandling.
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Summary

Cognitive therapy has been shown to be
effective against panic disorder.

Giacomo d’Elia, Fred Holsten

Läkartidningen 1998; 95: 4869-72

Cognitive therapists suggest panic disorder
to result from ‘catastrophic’ misinterpretation
of bodily sensations. The patient suffering from
panic disorder consistently misinterprets nor-
mal anxiety responses, such as racing heart,
breathlessness or dizziness, as indicating im-
pending disaster. Cognitive therapists, who
challenge the traditional view of anxiety as
‘free-floating’ and irrational, argue that the pa-
tient’s anxiety is an understandable response to
their misinterpretations, and advocate a treat-
ment method based on the patient’s specific
cognitive make-up and on the principle of col-
laborative empiricism. The patient is gently
guided to identify and challenge idiosyncratic
cognitions, and to consider alternative interpre-
tations of danger signs. The article provides an
outline of the treatment method and its empiri-
cal support.
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Ännu en
syndrombok!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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Insändes till Läkartidningen, 
Box 5603, 114 86 Stockholm.

Telefax 08-20 76 19


