EGENVÅRD AV TVÅNGSSYNDROM
Symtomdagboken

ÖVNING: SYMTOMDAGBOKEN
I den här övningen lär du dig att med hjälp av en symtomdagbok identifiera dina symtom bättre och observera hur de påverkar ditt liv i övrigt. När du har gjort det är det
enklare för dig att bearbeta dina symtom.
I symtomdagboken analyserar du även hur ångestskapande symtomen är och vilka negativa konsekvenser de leder till. Ångestnivån bedöms på skalan 0–100. Samma skala
används även senare i egenvårdsprogrammet. Nedan beskrivs exempel på förnimmelser som uppträder när ångestnivån är 0, 50 eller 100.
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ÅNGESTNIVÅ 0
Ett tillstånd då du är helt avslappnad. Du kanske har
upplevt detta tillstånd ibland när du somnar
avslappnad.
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ÅNGESTNIVÅ 50

Ett tillstånd med genomsnittlig ångest där du
inte är extremt avslappnad, men inte heller
upplever extrem ångest.
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ÅNGESTNIVÅ 100
Ett tillstånd med extrem ångest, den kraftigaste du
någonsin upplevt.

Hur stora konsekvenser symtomen har för ditt liv i övrigt bedöms genom i vilken mån ett symtom hindrar dig att göra något som du gillar eller behöver göra.
Konsekvenserna bedöms på skalan 0–3:
0 = inget undvikande eller inga konsekvenser
1 = lite undvikande, inga konsekvenser i vardagen

2 = måttligt undvikande, en del konsekvenser i vardagen
3 = mycket undvikande, försvårar vardagen betydligt

Fyll i symtomdagboken varje dag. Fyll i de rutor som känns naturliga för dig, övriga rutor kan du lämna tomma. Du kan göra flera anteckningar samma dag. Om samma
symtom uppträder flera gånger under samma dag kan du skriva flera anteckningar om det. Fortsätt fylla i symtomdagboken under minst en vecka. Du kan sluta fylla i
symtomdagboken när du känner att du har fått en tillräckligt god uppfattning om dina symtom. I regel behöver man inte använda symtomdagboken längre än tre veckor för
att nå detta mål.
Om du utsåg dina målsymtom i övningen Mina symtomkedjor kan du göra anteckningar enbart om dina målsymtom i symtomdagboken. Om du ännu inte har valt ut dina
målsymtom antecknar du alla symtom som du identifierar. Studera dina dagboksanteckningar efter några dagar och välj som målsymtom ut de symtom som har haft störst
negativa konsekvenser för dig.
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Datum

Symtomkedjans
benämning

Utlösande faktor

Tvångstanke

Ritual

Befarad följd

Ångestnivå
0–100

12.1

Skada mitt barn

Jag håller barnet i
famnen

”Tänk om jag
tappar mitt barn
med flit?”

Jag överlämnar
barnet till pappan

Jag kommer att
döda mitt barn

95

12.1

Sjukdomssmitta

Växeln vid kassan i
en affär

”Pengarna är
smutsiga”

Tvätta händerna

Jag blir allvarligt
sjuk och dör. Jag
smittar även mina
närstående.

70

Tidsåtgång i
minuter

Undvikande
0–3
3

25
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