
Sådan melder du dig ind:

· ring til  70 27 13 20

· eller udfyld tilmeldingsblanketten 
 på www.angstforeningen.dk

· eller indsæt kontingentet på 200 kr. på 
 reg.nr. 4420, kontonr. 0060049424

· eller indsæt kontingentet på 200 kr. på giro 60049424 

· eller betal med Dankort via butikken 
 på www.angstforeningen.dk

Husk tydeligt navn og adresse ved indbetaling.

Vi takker for eventuelle gavebeløb, som indbetales 
alene eller sammen med kontingentet. Gavebeløb på 
minimum 50 kr. bidrager til, at vi fortsat bevarer retten 
til at modtage driftsstøtte fra tips- og lottomidlerne.

Peter Bangs Vej 1D
2000 Frederiksberg 
Tlf. 70 27 13 20

info@angstforeningen.dk
grupper@angstforeningen.dk

www.angstforeningen.dk

TelefonRådgivningen (dag) 

 70 27 13 20
Hvis du eller dine pårørende har brug for støtte  
og rådgivning. 

AngstTelefonen (aften) 

 70 27 92 94
Hvis du har brug for at tale med en, der selv kender 
angsten indefra.
 

Selvhjælpsgrupper
Som medlem har du mulighed for deltage i en 
selvhjælpsgruppe og dele dine tanker med andre. 
Ring og hør nærmere på 70 27 13 20 eller skriv til 
grupper@angstforeningen.dk

AngstAvisen 
Medlemsbladet AngstAvisen udkommer fire gange 
om året. Den indeholder artikler om angst og 
behandling, forskning, boganmeldelser, personlige 
historier mm. – Kan også købes i løssalg.

Foredrag
Medlemmer har gratis adgang til de fleste af 
Angstforeningens foredragsaftener.

Medlemsrabat
Mulighed for at købe udvalgte bøger, dvd’er m.m. 
med medlemsrabat.

www.angstforeningen.dk
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Støt Angstforeningen 
– vi støtter dig!

– landsorganisationen for mennesker med angst



Hvem er 
Angstforeningen?

Mennesker med 
angst kan hjælpes

Forskning viser, at mennesker med angst kan hjælpes. 

Man anbefaler især kognitiv adfærdsterapi (arbejde 
med tanke mønstre og adfærd) og mindfulness. 

Terapiformerne kan eventuelt kombineres med 
antidepressiv medicin.

Motion og afspænding kan også være gavnligt.

Ring til os og få en snak, hvis du vil vide mere 

 70 27 13 20

Angstforeningen er en landsdækkende patientforening 
etableret af angste i 2001. Foreningen har et fagpanel 
med nogle af landets førende eksperter inden for 
angstbehandling.

Angstforeningen arbejder for at:

· oplyse om og forebygge angstlidelser samt informere 
 om behandling.

· aftabuisere angst, så det bliver naturligt at tale om.

· rådgive og støtte angste og deres pårørende.

· opnå bedre behandlingsmuligheder, så flere kan blive 
 raske hurtigere og undgå følgelidelser som depression  
 og misbrug.

350.000 mennesker i 
Danmark lider af angst

Procentangivelserne bygger på  befolkningsundersøgelser i den vestlige verden.

Panikangst (3 % af befolkningen)

Pludselige, uforståelige angstanfald, hvor man fx 
ikke kan få vejret eller har hjertebanken og tror, 
man skal dø.

Agorafobi (3 % af befolkningen)

Angst for at færdes uden for hjemmet bl.a. i 
offentlige transportmidler.

Socialfobi (7 % af befolkningen)

Frygt for at være centrum for andres kritiske 
opmærksomhed. Socialt samvær medfører stærk 
angst og undgås ofte.

Generaliseret angst (GAD – 3 % af befolkningen)

En følelse af konstant indre uro samt unødige 
bekymringer i det daglige.

Sygdomsangst (5 % af befolkningen)

Forskellige fornemmelser i kroppen får en til at 
frygte, at man lider af en alvorlig sygdom.

Enkelfobier (10 % af befolkningen)

Angst for enkelte specifikke situationer fx at flyve, 
for edderkopper, højder eller mørke.

Stress
Forpint følelsesmæssig ubalance, som kan medføre 
angst, depression, misbrug og aggressivitet.


