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3b. Patientens feedback på den medvetna andningsövningen 
 

Time Speaker Text 
0:06 HP Tack för att du provar det. Hur var det? Vad märkte du? 

 Mary Jag tyckte att det var ganska avkopplande. 
 HP Var i din kropp märkte du att känslan av att det är ganska avkopplande? 
0:22 Mary Jag tror att jag kände det jag var ganska angelägen om att börja med, och 

jag tror att jag kände min takt av andningen saktar ner. 
 HP Så din andning  saktade ner  lite.   Okej, Något annat som du var 

medveten om? Var var ditt sinne när vi gjorde  det? Tänkte det på 
några av de saker vi hade talat om tidigare, eller ganska    
fokuserade  på något särskilt? 

0:54 Mary Jag tror att  jag  fann  det  lättare  att  fokusera  på min andning    när  jag  
använde mina händer  än när jag inte  var. Jag tror  att  titta  på mina  
händer  höll  mig  ganska  fokuserad. När  jag stannade, kom några 
tankar in. 

1:09 HP Ok, det är  intressant. Så  det är  en  härlig  lite    medvetenhet  där. Och  
bara  en liten påminnelse  om  att med   denna  övning,  ibland  befinner    
vi oss känner oss ganska avslappnad  som  du  sa  eller  märker att    
dessa  tankar  är  inte  riktigt  lika  närvarande  eller  så  svårt. Men  ibland  
tankarna    kan  vara  där,  och faktiskt det    är  OK. Det  huvudsakliga  
syftet  med  denna  övning  är  inte  att  distrahera oss själva,  att känna 
sig  avslappnad. Syftet är    att  verkligen  försöka  få    din  medvetenhet i  
din  upplevelse    här,  just  nu. Ett  av  de    enklaste  sätten    att  göra 
det är att märka  din  andning,  eller dina händer. 

1:55 Mary Så jag försöker inte stoppa de tankarna? Är det vad du säger? 
 HP Absolut, eftersom jag    tror att  du  hade  delat  med  mig  innan  att  du  

hade  försökt stoppa    dina tankar  ganska    mycket,  och  som  
fungerade  under  en  kort  tid  medan du tryckte  ner    dem,  men  då  
de  bara  komma  tillbaka  upp. I  denna  övning  är  det  lite  mer  som    
vi    fokuserar  på  vår  erfarenhet,  och  tankarna kan komma,  och  de  
kan  gå. Men  du  kan  hålla    din medvetenhet  fokuserad  på  din 
andning  i  dina händer. Detta  kan  vara  riktigt  användbart  bara  
generellt,  som  ett  sätt  att ta  en  kort  paus  när  du  verkligen  behöver  
det. Det  kan  vara  till  särskilt  stor hjälp när  vi    märker oss själva 
jämföra  oss  med  andra, eller     oroande  om  det  finns  en spegel runt,    
sådana  saker. Det  är  som  om  vi  ökar  vår medvetenhet att  också  ta  
in    händerna,  att  märka  andan  just  här,  just  nu. 
[02:53] Så  är  detta  något  som  du  kommer  att  kunna  öva? För  som  
allt annat, blir du van när du har gjort det några gånger. 

3:03 Mary Ja, när du tar mig igenom det, verkar det enkelt. 
 HP Och hur ofta tror du att det kan vara bra att använda denna teknik? 
 Mary Tja hur ofta ska jag använda den? 

 

3:19 HP Det finns inget rätt  eller  fel  svar  där,  men  på  många  sätt,  lite  och  
ofta  kan vara till  hjälp. Ju  mer  du  tränar  det,  desto  mer  blir  det    
en  teknik  som  du  verkligen  tryggt  kan  använda  när  ångest  dyker  
upp. Så  till  att börja  med,  om  du  kan, jag skulle föreslå att göra det 
två eller tre gånger om dagen. 

3:44 Mary Hur länge? 
 



HP Det kan bara vara i några minuter. Men om du har mer tid, kanske 
experimentera med  att  göra  det  längre. På  ett  sätt,  ju  mer du gör 
detta,  desto  mer  nytta kommer  du  att  få. Men  det handlar om att 
göra  det  realistiskt.   Och  det  kan  vara  nyttigt   att göra det  även  
när  du  känner  dig  ganska  lugn så att  du  har  fått  lite   träning på 
gång för de  stunder  som    kan  komma  upp  i  framtiden  när  den  
ångesten visar sig. Det kommer att innebära att du kommer att veta vad 
du ska göra då - du har tekniken 

04:17 Mary Ok, så  öva  när  jag inte  mår  så  dåligt,  så  att  jag  kan    använda  det 
bättre  när  jag känner mig mer orolig? 

HP Absolut, du kan börja i eftermiddag! Är det okej? 
Mary Ja 
HP Något mer du vill fråga innan vi är klara? 
Mary Nej, det var allt. Tack 
HP Jag ser fram emot att höra hur du går vidare med denna teknik. 




