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FÖRELÄSNINGAR
Föreläsningarna hålls digitalt, via plattformen Zoom
För att delta, maila senast veckan innan förläsningen ditt intresse till
angestgoteborg@gmail.com
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.
Glöm ej kolla din skräppost då våra mail kan hamna där.
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.

 Imposter syndrome
Kanske är imposter syndrome allra vanligast bland människor som från utsidan tycks ha
åstadkommit mycket eller har ambition att göra det. För den som lider av imposter syndrome
spelar det ingen roll hur mycket du skapar eller lyckas med, du tycks aldrig riktigt kunna
släppa känslan av att vara en bluff, att du inte förtjänar framgång eller att alla andra är mycket
bättre.
Dan Ahtola är hypnoterapeut med bakgrund som scenhypnotisör. Mest känd från Talang där
han hypnotiserade fågelfobikern Pär Lernström att klappa en papegoja i tron att det var en
hundvalp (https://youtu.be/YgIbHniVGSU?t=300)
Han kommer prata om hur han kände sig som en bluff, vad som kan ligga bakom Imposter
syndrome och den kanske oväntade vägen bort från negativa tankar om sig själv. Vi kommer
också ta en titt djupare in i den inre verkligheten.
Föreläsare: Dan Ahtola
Tid: Tisdag den 20 september kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kr för övriga.
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com

 Ångest utifrån ett anhörigperspektiv
Rädsla har tjänat människor som en skyddsmekanism i evolutionär historia. Den
negativa konnotationen i dagens samhälle härrör framför allt från det faktum att
ångesten lämnar området med akut fara och riktas mot ofarliga föremål och vardagliga
situationer. Gränsen mellan faran och det normala blir suddigt. Ångesten börjar
vanligtvis med mindre begränsningar men kan leda till enorma inskränkningar i livet.
Som anhörig känner man sig ofta medfångad i den närståendes ångest vilket efter ett
tags kämpande lätt kan skapa en upplevelse av hjälplöshet och/eller otillräcklighet.
Föreläsningen har som mål att ge verktyg och hopp för er som dagligen blir
konfronterade med ångestens stora konsekvenser.
Föreläsare: Christiane van Cappellen leg. psykolog/ programansvarig på
Stressmottagningen
Tid: Tisdag den 27 september kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com
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 Ångest enligt ISTDP( Intensive Short Term Psychodynamic
Psychotherapy)
Ångest är en kroppslig upplevelse framkallad av psykologiska skeenden till skillnad från
rädsla som är en reaktion på en hotfull situation .Kvällen kommer handla om hur ångesten
kanaliseras i kroppen, hur man upplever den, hur man kan förstå och reglera den.
Föreläsare: Frida Salman Lisak är leg. psykolog, leg psykoterapeut cert. ISTDPterapeut,
handledare/lärare. Hon har lång erfarenhet av kliniskt arbete med olika patientgrupper samt
av utbildning och handledning.
Tid: Tisdag den 4 oktober kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com



 Medicin och forskning
Läkemedelsbehandling av ångest och depression: ”läkemedel som vi vet fungerar och vilka
nya som är på gång”.
Föreläsare: Elias Erikssson, professor i farmakologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs
universitet..
Tid: Tisdag den 18 oktober kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com


 PTSD
Vad är PTSD och vilka behandlingsmöjligheter finns?
Föreläsare: Claes Lind, ,leg. psykolog.
Tid: Tisdag den 1 november kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com

 DBT
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en behandlingsform utvecklad för personer med
emotionellt instabil personlighetstörning /borderline personlighetssyndrom. Behandlingen har
visat sig effektiv för att minska självskadebeteendet. DBT bygger på strategier för så väl
förändring som acceptans. I behandlingen får deltagarna lära sig strategier för att hantera
kriser, vara medvetet närvarande i nuet och handskas med starka känslor samt med
relationer.


Föreläsare: Martina Datavs Johansson, leg psykolog, leg psykoterapeut
Tid: Tisdag den 15 november kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com
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 Hypnos, NLP, tapping och havening - effektiva och säkra sätt att
hantera och behandla ångest.
Ulf Sandström är certifierad och diplomerad inom ett antal olika områden, däribland hypnos i
många olika former, Trauma Tapping Technique (TTT), Neuro Linguistic Programming (NLP),
Group Dynamics och Havening Techniques. Han har hjälpt tusentals klienter att nå sin fulla
potential privat och som företagsledare, OS-atleter, elitfotbollspelare, artister eller
hjälparbetare.
Ulf är medförfattare till böckerna “Trauma Tapping Technique - A tool for ptsd, stress relief,
and emotional trauma recovery” och “Unpack Your Existence: A Hypnotic Exploration”. Han
medverkar dessutom i podden “En pod om allt - ett mentalt äventyr”.


Föreläsare: Ulf Sandström
Tid: Tisdag den 29 november kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com



 Meditation
Vi kommer att prata om vad mindfulness och meditation är för något och hur meditation
kan praktiseras. Vi kommer också att prova på några praktiska övningar tillsammans.
Mindfulness är ett sätt att leva, som en skola för att lära sig ett nytt förhållningssätt inför
livets utmaningar och för att öka livskvaliteten.
Meditation är en teknik som kan föra med sig mycket gott. Man forskar mycket på
mindfulness och meditation. Numera vet man att hjärnan är plastisk, det vill säga, kan
förändras med övning. Så genom att praktisera meditation har man inom forskningen
bland annat funnit dessa effekter:
 God effekt vid depression och ångest
 Minskad upplevelse av smärta (kronisk smärta)
 God effekt vid beroendeproblematik
 Ökad sömnkvalitet (både uppvaknande och insomna)
 Ökad livskvalitet och bättre hantering av kroniska sjukdomar
”medveten närvaro är helt enkelt en praktisk metod att med hjälp av systematisk
självobservation, utforskning av det egna jaget och medvetna handlingar få ett bättre
grepp om den inre människans rikedom”. (Jon Kabat-Zinn)
Föreläsare: Camilla Strandmark, Mindfulness- & Yogalärare, Mindfulnesscoach,
Specialistsjuksköterska & Medicinsk Akupunktör
Tid: Tisdag den 6 december kl.18.30
Pris: Gratis för medlemmar, 50 kronor övriga
Vill du delta maila: angestgoteborg@gmail.com
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Beroende på hur pandemi-situationen ser ut, jämfört med
storleken på vår lokal, kommer vissa 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 vi 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 även denna höst tillsammans.
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GRUPPER/ WORKSHOPS/STUDIECIRKLAR
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 info@angestgoteborg.se eller 031-13 70 91



 Digital självhjälpsgrupp för män och kvinnor,
blandad ålder
Endast för medlemmar
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.
För vidare information, kontakta oss via mail: info@angestgoteborg.se.
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Självhjälpsgrupp i Åss lokal på Järntorget,
för män och kvinnor i blandade åldrar
Endast för medlemmar
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.
För vidare information, kontakta oss via mail petter@angestgoteborg.se .

Existensiella samtal i grupp (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 fem tillfällen.
Cirkelledare: Ellinor Albrektsson från ÅSS
Pris: Gratis för medlemmar
Startar när vi har tillräckligt många anmälningar.
Anmälan: görs när din medlemsavgift är betald.
ellinor@angestgoteborg.se eller via tfn: 031-13 70 91
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NYSTART FÖR ÅSS UNGDOM, för dig mellan 16 och 26 år
Vi träffas i ÅSS lokaler på Järntorget 7
på onsdagar, jämna veckor mellan kl. 18 och 20.
Hör av dig om du skulle vilja ha ett enskilt första stödsamtal eller vill ha mer info, till
gruppledaren, Petter från ÅSS petter@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.
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MÖTEN OCH AKTIVITETER
”TORSDAGSTRÄFF” I VÅR LOKAL
Anpassas efter hur pandemi-situationen ser ut.
Håll koll på hemsidan för mer information
www.angestgoteborg.se

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 gruppledaren valerie@angestgoteborg.se
Varmt välkomna!
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DIGITALA/ FYSISKA UTÅTRIKTADE 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?
Hör av er, så bestämmer vi ett datum!
ellinor@angestgoteborg.se

Medlemsmöte
Mer info i separat utskick.
På grund av den rådande pandemin är det ännu inte beslutat om mötet sker
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. På vår hemsida finns länkar till alla våra plattformar.
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.

12

