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En liten byll er opplagt et tegn på kreft. Hjertebank betyr snarlig infarkt. Cirka 50 000 mennesker i Norge
lider av det vi kaller hypokondri, eller helseangst. Tilstanden kjennetegnes av at en tror en er alvorlig syk, til
tross for at grundige undersøkelser viser at en ikke er det. Overlege Ingvard Wilhelmsen startet og driver
verdens første klinikk for hypokondri. Han bruker hypokondribegrepet som en seriøs sykdomsbeskrivelse,
noe man kan få hjelp til å bli frisk fra. I denne boka gir han en innføring i hva hypokondri er og hvordan det
kan behandles.Kognitiv terapi er en effektiv behandling av hypokondri. Ingvard Wilhelmsen gir en kort
innføring i prinsippene bak kognitiv terapi, og viser hvordan slik terapi kan gjennomføres praktisk. Han

presenterer også en rekke tankevekkende og lærerike sykehistorier fra pasienter som har fått hjelp til å tenke
annerledes om seg selv og sin egen helse. Hypokondri og kognitiv terapi ble utgitt første gang i år 1997.

Hjertebank betyr snarlig infarkt. Noen skrivefeil og en del gjentakelser trekker ned én stjerne men jeg er nær
å gi den full pott.

Hypokondri

Ingvard Wilhelmsen Hypokondri og Kognitiv Terapi. Det anbefales å bruke arbeidsarket om eksponering som
hører til. Oversat fra norsk af Knud Michelsen København MunksgaardRosinante 1998 227 sider. Man vil her
fokusere på at forklare lidelsens karakter vise hvordan angsten vedligeholdes og afdække de katastrofetanker
som bidrager til tilstanden. Av Ingvard Wilhelmsen Forlag Pax ISBN 9788253019161 Utgitt 1997 Innbundet.
Tidsskrift for Den norske legeforening 64. 2006 Det er ikke mer synd på deg enn andre. Munksgaard 1998.
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Kognitiv terapi mod helbredsangst. Wilhelmsen Ingvard Hypokondri og kognitiv terapi. Faktisk er det ganske
vanlig. Kognitiv terapi regnes som den beste behandlingen. Han presenterer også en rekke tankevekkende og
lærerike sykehistorier fra pasienter som har fått hjelp til å tenke annerledes om seg selv og sin egen. Målet
med behandlingen er derfor ikke å bli helt angstfri men å få helseangsten ned på det vi kan kalle norsk

standard. Dette fokuset kan gå utover samliv arbeidsliv og annet sosialt liv slik at livskvaliteten forringes.
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