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FÖRELÄSNINGAR 
Föreläsningarna hålls digitalt, via plattformen Zoom 
 
För att delta, maila senast veckan innan förläsningen ditt intresse till 
info@angestgoteborg.se. På föreläsningsdagen får du ca 15 minuter innan 
en inbjudan via länk samt en beskrivning hur du går till väga. Allt du 
behöver är en dator, padda eller mobiltelefon samt en mailadress. 
Välkommen!  
 
Är du intresserad och ej medlem betala in 50 kr till plusgiro 481 0423 – 
6 alternativt swisha till 123 307 88 54. Glöm då ej att uppge mailadress.

 HSP 
Under det här Webbinariet kommer du få kunskap, information och praktiska råd om hur 
du hanterar din högkänslighet så att den hjälper dig – inte stjälper dig. 
Några vanliga symptom som högkänslighet kan ge är trötthet, känslighet, ångest och ett 
asocialt beteende men det är inget permanent tillstånd du skall acceptera eller vara i – det 
handlar om att du är i obalans dina vitala energier. Du har använt dig av din intuition på fel 
sätt. Du kan med enkla medel göra något åt det och slippa sådana känslor och upplevelser. 
Under Webbinariet får du svar på och hjälp med: 
 
1.Vad det är för beteenden som skapar din högkänslighet 
2.Varför du blir trött av att vara högkänslig 
3.Varför du inte ”orkar” vara tillsammans med andra människor 
4.Varför du överpresterar och har höga krav på dig själv 
5.Varför du bara ibland får intuitiv information 
6.Hur du lyssnar på din intuition - hjärtat och inte hjärnan 
7.Hur du utvecklar din förmåga så att det ger dig kraft, ro och balans 
 
Under Webbinariet kommer Helen varva teori med filosofi, det kommer innehålla många skratt 
och aha-upplevelser, en investering – balsam för själen. 
Föreläsare: Helen Olausson 
Tid: Tisdag den 7 september kl. 18.30 
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga 
Vill du delta: maila info@angestgoteborg.se  

                                                                                  

 Suicid 
Att lära sig Psykisk Livräddning (PLR) borde vara lika självklart som att lära sig hjärt- 
lungräddning (HLR). För att självmorden ska minska behöver vi kunskap om hur vi räddar liv. 
Under kvällen går föredragshållaren igenom: Vad man kan, och bör göra som drabbad eller 
när man möter människor som tappat livsviljan eller befinner sig i en kris. Hur kan vi prata om 
det som känns svårt och tungt? När är det akut läge och hur kan vi hjälpa någon eller oss 
själva vidare?  
 
Föreläsare: Charlotte Jensen arbetar som enhetschef för klinisk patologi, Sahlgrenska 
universitetssjukhus 
Tid: Tisdag den 14 september kl.18.30 
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga.
Vill du delta: maila info@angestgoteborg.se  
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 PE-trauma 
Behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)- Prolonged Exposure Therapy for 
PTSD (PE) 
 
Trauman är en del av livet - de flesta av oss drabbas någon gång av händelser som är 
svåra att uthärda. En del drabbas hårdare än andra. Krig, diskriminering, tortyr, flykt, 
övergrepp och svåra uppväxtförhållanden gör att trauma under perioder, för vissa, blir 
en del av vardagen. En del av oss är också mer känsliga än andra. Många återhämtar 
sig från trauma efter hand, men för en del etsar sig minnen och tankar fast och blir till 
livslångt lidande och, i värsta fall, psykisk ohälsa. 
För de som drabbas av PTSD finns effektiva behandlingsmetoder med psykoterapi. 
Hanna kommer att berätta om vad PTSD är och hur en av dessa metoder, Prolonged 
Exposure Therapy fpr PTSD (PE) fungerar och går till. 
 
Föreläsare: Hanna Dimbodius är leg psykolog och driver KriTra Kris- och 
Traumapsykologi (www.ptsd.se). Hanna är certifierad handledare och utbildare i 
Prolonged Exposure Therapy for PTSD (PE). 
 
Tid: Tisdag den 28 september kl.18.30 
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga 
Vill du delta: maila info@angestgoteborg.se  
 
 

 Paniksyndrom 
Föreläsningen handlar om vad vi idag vet om panikångest och hur behandlingen går till. 
Föreläsare: Jan-Eric Jönsson, leg psykolog leg, psykoterapeut och handledare 
 
Tid: Tisdag den 12 oktober kl.18.30 
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga 
Vill du delta: maila info@angestgoteborg.se 
 


 Metakognitiv terapi 
Metakognitiv terapi, MCT är en evidensbaserad psykologisk behandling som utvecklats sedan 
1990 talet av professor Adrian Wells i Storbritannien och kollegor. När det gäller 
ångestproblem har MCT  i flera behandlingsstudier överträffat KBT. Även vid depression 
framstår MCT som en mycket effektiv behandling. Något mycket intressant är att MCT är en 
transdiagnostisk/ diagnosöverskridande behandling. Detta innebär bl a att även s k komorbida 
besvär (d v s när flera diagnoser finns samtidigt) går bra att behandla med MCT. Under 
föreläsningen kommer jag att berätta mer om vad MCT är och om hur behandlingen kan gå 
till.  
Föreläsare: Göran Parment, leg psykolog och leg psykoterapeut 
Specialist i klinisk psykologi, Psykoterapihandledare, Registered MCT Therapist, Level 1 & 2 
(Advanced) 
Göran är privatpraktiserande och utbildar och handleder i både KBT och MCT på flera institut 
som bedriver psykoterapiutbildningar 
 
Tid: Tisdag den 19 oktober kl.18.30 
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga 
Vill du delta: maila info@angestgoteborg.se 
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Beroende på hur pandemi-situationen ser ut, jämfört med 
storleken på vår lokal, kommer de flesta av våra aktiviteter ske 
digitalt. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt med information. 
 
 

                                            
 
 
Vi på ÅSS använder oss av den digitala plattformen Zoom. 
 
När du ska delta skickar du ett mail till värden. Värdens mail står under 
varje aktivitet i programmet.  
Du får då tillbaka ett mail med en länk, som inbjudan till mötet samt en 
instruktion i hur du går tillväga. Glöm ej kolla din skräppost då våra mail kan 
hamna där. 
 
För att kunna delta behöver du en dator, padda eller mobiltelefon samt en 
mailadress.  
 
Du kan välja att antingen ladda ner programmet Zoom på denna adress 
https://zoom.us/j/841120021 eller bara köra via windows när du får en länk.  
 
Behöver du hjälp eller har du frågor om Zoom kan du maila 
valerie@angestgoteborg.se.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För att få kontinuerliga uppdateringar om våra aktiviteter på Zoom 
rekommenderar vi att ni följer oss på facebook.   
 
Glöm inte heller att du kan gå med i vår slutna Facebookgrupp Angot. 
Förutom att vi lägger ut information, så är det ett forum där ni kan stötta och 
tipsa varandra. Här ser ni även datum för ÅSS gemensamma promenader. 
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Så här kan ett digitalt möte på Zoom se ut.  
 
Precis som på våra möten på föreningen så får du ”träffa” och prata med de 
andra likasinnade men det som sägs stannar på mötet. 
 
Vi förstår att första gången man deltar digitalt kan det kännas nervöst men 
vi har en lugn och trygg miljö även här.  
 
Så gör i ordning lite god fika till dig och slå dig ner framför skärmen så 
klarar vi denna isolering tillsammans. 
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                 UTÅTRIKTADE FÖRELÄSNINGAR 

DIGITALA FÖRELÄSNINGAR! 
Vi på ÅSS i Göteborg är ofta ute och föreläser om ångestsyndrom och om hur det är att 
leva med ångest. Vi föreläser bland annat för skolklasser, lärare, kuratorer, 
sjukvårdspersonal, personal och arbetsledare på företag, personal på olika myndigheter. 
Föreläsningarna är mellan en och tre timmar långa. Vill ni att vi ska föreläsa för er 
digitalt? Hör av er, så bestämmer vi ett datum! 
ellinor@angestgoteborg.se  
 
 

 
 
 
 

 

  KURSER/WORKSHOPS/STUDIECIRKLAR  
 

DIGITAL SJÄLVHJÄLPSGRUPP FÖR MÄN OCH KVINNOR, 
BLANDADE ÅLDRAR- Endast för medlemmar 

 
Vi har digitala självhjälpsgrupper. För vidare information, kontakta oss via mail: 
info@angestgoteborg.se.   
 
Vad är en självhjälpsgrupp? 
En självhjälpsgrupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas  ca två timmar varannan 
vecka. 
Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där du  utgår från dig själv 
och ”delar” med dig av dina problem och funderingar.  
 
Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs. Det finns inget taltvång. Har du inget att dela 
går det bra att säga ”pass” och ordet går över till nästa person.  
 
Genom att ”dela” kan du bygga upp dig själv. Detta sätt att tala skiljer sig från andra samtal vi 
har med vänner, nära och kära eftersom ingen får avbryta dig!  
I gruppen skapas en tillit genom att man både lyssnar och blir lyssnad på. 
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Dans-rytmisk workshop 
Testa och lär dig hur kroppsrytmer kan hjälpa dig att hantera och reglera känslor. 

 

Redan innan ett litet spädbarn kan prata, kommunicerar det nonverbalt med sina föräldrar och 
uttrycker känslor och behov genom olika muskelspänningar. 

J.S. Kestenberg (psykoanalytiker) upptäckte efter flera års forskning att alla barn lär sig 10 
olika rytmer under de första 6 levnadsåren (så kallade „tension flow rhythms“). 
 
Dessa rytmer tillhör vårt icke verbala uttryckssätt hela livet och hjälper oss att uttrycka olika 
känslor (till exempel: ilska, glädje, sorgsenhet, inre stress, rädsla eller lugn, …)  genom 
diverse kroppsspråk.   
De lär oss också att reglera känslor, att hantera dem och uppleva ett inre lugn. 

I workshopen presenteras de 10 rytmerna i form av zoom-föreläsning med hjäp av power 
point och utforskas individuellt. Deltagaren behöver ca. 5-10 kvm rörelseyta för att fritt kunna 
testa olika rytmer etc..   

Syftet med workshopen är att varje deltagare blir medveten om dessa 10 rytmer och 
upptäcker de rytmer hen kan lugna sig själv med i stressiga respektive triggande situationer. 

Kursplan: 10 veckor/ En timma per gång. Digitalt via zoom, blandning av föreläsning och 
kreativ dans- och rytmworkshop. 
Datum:  Start måndagen den 6 september  kl.18.00  
Kostnad: Gratis, endast för medlemmar! 
Kursledare: Anna-Maria Kohlmaier.  Certifierad dansterpeut och Konstpedagog, M.A.  
Språk: Kursledaren är utbildad i Tyskland men hon talar Svenska. Hon kommer att leda 
kursen på Svenska. Men vissa begrepp eller några få meningar kommer hon kanske att 
formulera på engelska om det behövs. 
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Våga tala- grundkurs  
( OBS! Genomförs endast om pandemin tillåter). 
 
Social fobi är det absolut vanligaste ångestsyndromet. Studier visar att mellan 10 och 15 % 
av befolkningen under någon period av sitt liv drabbas av handikappande social ångest. Våga 
tala för nybörjare är en kurs för socialfobiker där man i sitt eget tempo får träna sig på att tala 
med och inför andra. Kursen innehåller kognitiva metoder där teori varvas med praktiska 
övningar. 
Kursledare: Ellinor Albrektsson från ÅSS 
Kostnad: 500 kr för 10 träffar. Endast för medlemmar! Vi fakturerar dig för kursavgiften när 
du gjort din anmälan. 
Tid: måndagar kl 17.30 – 19.45 
 
Start: 27 september 
Plats: Järntorget 7, ÅSS lokal 
Anmälan: görs när din medlemsavgift är betald. Dock senast 2 september till: 
info@angestgoteborg.se eller via tfn: 031-13 70 91 
 

 
Existensiella samtal i grupp (Fysiskt alternativt digitalt) 
Samtalsgrupp där vi utifrån frågekort bestående av olika existentiella teman talar om hur du 
ser på livet; hur du tänker, känner och gör i ditt liv. 
Frågorna lyfter fram tankar och mönster som antingen hindrar dig från att komma vidare i livet 
eller som stimulerar dig att utvecklas och hitta nya vägar. Vi ses vid åtta tillfällen. 
Cirkelledare: Ellinor Albrektsson från ÅSS 
Start: 29 september 
Tid: Onsdagar 12.30-14.00 
Pris: Gratis för medlemmar 
Anmälan: görs när din medlemsavgift är betald. Dock senast 8 september till: 
info@angestgoteborg.se eller via tfn: 031-13 70 91 

 
Sudiecirkel för föräldrar med psykisk ohälsa (fysiskt 
alternativt digitalt) 
Har du som förälder psykisk ohälsa, sjukdom eller en psykisk funktionsnedsättning? Du är 
inte ensam. Vill du träffa andra föräldrar i liknande situation och testa ett nytt 
studiecirkelmaterial? 

Varje träff har olika teman där man lär sig och samtalar kring temat tillsammans. 

Exempelvis samtal kring frågor som: Vad behöver mitt barn? Vad behöver jag som förälder? 
Hur skapar jag trygga relationer? Hur pratar jag med mitt barn om ohälsa? Vad finns det för 
stöd?  

Studiecirkeln är framtagen tillsammans med föräldrar som har erfarenhet av psykisk ohälsa, 
sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.  
Cirkelledare: Ellinor Albrektsson från ÅSS 
När: Varje träff är 1,5 timme och gruppen träffas en gång i veckan vid totalt 5 tillfällen.   
Start: 10 november 
Tid: Tisdagar 12.30-14 
Pris: Gratis för medlemmar 
Anmälan: görs när din medlemsavgift är betald. Dock senast 1 oktober till: 
ellinor@angestgoteborg eller via tfn: 031-13 70 91 
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Stresshantering för unga ÅSS-medlemmar 16-26 år 

       (fysiskt alternativt digitalt) 

Tanken med kursen är att få med sig verktyg för att lättare kunna hantera stressade 
situationer. Gruppen kommer att träffas vid sex tillfällen med olika teman och övningar. 
Kursen bygger på Stadsmissionens material Stress-smart. 

Kursledare: Ellinor Albrektsson från ÅSS 
Vill du delta? Kontakta ellinor@angestgoteborg.se  
Kursen sätter igång när tillräckligt många anmälningar har kommit in 
         
            
 
 

 
Digital anhöriggrupp 
Som anhörig till någon med ett ångestsyndrom är det lätt att känna sig villrådig, maktlös, 
hjälplös och trött. I en miljö där man får möjlighet att träffa andra i liknande sits kan man stötta 
varandra och utbyta erfarenheter, tips och råd. Endast för medlemmar. Vid intresse kontakta 
oss på ellinor@angestgoteborg.se eller 031-13 70 91     
 

 

         
 

 
 
 
Digitala enskilda stödsamtal 
Är du i behov av enskilda stödsamtal, kontakta ellinor@angestgoteborg.se  
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                  MÖTEN OCH AKTIVITETER  
 

                                                                                    

 
DIGITALT  ”ÖPPET HUS”  
En fika med omtanke  
Fortsätter att vara öppet varje helgfri torsdagskväll kl. 17- 20. 
 
Vi fikar, pratar allvar och skrattar. För att delta, maila 
valerie@angestgoteborg.se   
 
 
Önskar du ett enskilt stödsamtal innan du deltar på öppet hus går det 
bra att maila värden valerie@amgestgoteborg.se  
 
Varmt välkomna! 
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DIGITAL ÅSS UNGDOM, mellan 16 och 26 år 
… fortsätter förstås också att träffas via den digitala plattformen ZOOM, på 
onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20. ÅSS Ungdom vänder sig 
till dig som är mellan 16 och 26 år. Hör av dig om du skulle vilja ha ett 
enskilt första stödsamtal eller vill ha mer info, till gruppledaren, Valérie från 
ÅSS valerie@angestgoteborg.se  
 

 
 
Filmklubb på ÅSS för dig som är medlem 
Kom på mysig filmkväll. Vi bjuder på kvalitetsfilm och kravlös gemenskap. 
Följ evenemanget på vår hemsida/blogg www.angestgoteborg.se där vi 
informerar om filmerna. 
Håll utkik på vår hemsida och Angot för uppdateringar. 
 
 
Medlemsmöte 
Här får du som medlem tillfälle att vara med och påverka din förening! Mer info i 
separat utskick- På grund av den rådande pandemin är det ej beslutat än 
om medlemsmötet kommer ske fysiskt eller digitalt. 
                                                              
ÅSS BLOGG 
ÅSS Göteborg fortsätter att blogga om vad som händer på föreningen.  
I bloggen kan du som läsare också ta del av diverse tips, idéer och tankar. Vill 
du som medlem dela med dig av din vardag på vår blogg, maila in din text till 
valerie@angestgoteborg.se Du hittar bloggen via hemsidan 
www.angestgoteborg.se eller direkt på http://angestgoteborg.blogspot.se  
                                                                                 
ÅSS PÅ WEBBEN 
Förutom att vi har en webbplats och blogg finns vi också på andra sociala 
medier. Alla adresser hittar du på baksidan av programmet. Varmt välkomna! 
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RING, SKRIV, MEJLA eller SURFA TILL ÅSS! 
Glöm inte bort att vi har telefonjour varje helgfri vardag kl. 13-15 , samt att du kan ställa frågor 

och ta kontakt via mejl. Vi har även en fin hemsida, där du kan hitta en massa bra 
information! Adressen hittar du här nedanför. 

 
 
 
 

ÅSS i GÖTEBORG 
Järntorget 7, 3 tr. 

413 04 GÖTEBORG 
031-13 70 91 

 
E-post: info@angestgoteborg.se 

Hemsida: www.angestgoteborg.se 
Blogg: http://angestgoteborg.blogspot.se  

Facebook: www.facebook.com/angestgoteborg 
ÅSS slutna grupp på Facebook: www.facebook.com/angot  

 

Medlemskap i ÅSS Göteborg: 
Hör av dig till oss om du vill få mer info om medlemskap och/eller vill få ett inbetalningskort. 

Medlemskap kostar 250 kr per år (100 kr för ungdom under 26 år).  
Familjemedlemskap 370 kr/år. 

 

 
 
 


