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Angst hos børn
og unge

Hvorfor fokus på angst?

Angst er den hyppigst forekommende psykiske lidelse i barndommen

På et tidspunkt i deres liv vil:
• 12% af 9-11 årige børn have opfyldt diagnostiske kriterier

• 23% af 26 årige have opfyldt diagnostiske kriterier

Angst går ofte forud for depression

Har man ADHD har man en 3-fold øget risiko for at udvikle angst

Blandt skolebørn med svær ADHD har 25-31% også angst, i 
voksenalderen er det op mod 47%

Angst den psykiske lidelse, der hyppigst udløser førtidspension hos 
voksne

Angst kan behandles
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Hvad ved vi om angst og ADHD?

Vi ved, at:
• Selvom angst ofte fører til øget grad af hæmning hos børn, 

fører det ikke til reduceret impulsivitet hos børn med 
ADHD

• Komorbid angst ikke påvirker effekten af Methylphenidat

• Selvom standard behandling i grupper virker, ses der hos 
nogle ikke helt så god effekt bl.a. fordi børnene ofte har 
flere og sværere symptomer

• I stedet kan det være nødvendigt med individuel terapi for 
at undgå unødige forstyrrelser og målrette indsatsen

Hvad ved vi om angst i Danmark?
• Ubehandlet angst øger risikoen for:

• Social isolation og mobning
• Skolefaglige vanskeligheder, øget skolefravær og underpræstation
• Udvikling af angst, depression og misbrug i voksenlivet

• Angst i barndommen kan forebygges og behandles
• Kognitive terapier er effektive
• Bedst effekt når behandling udføres af specialister i kognitiv børneterapi
• Andre former for terapi har p.t. ikke tilstrækkeligt belæg for effekt

Manglende viden fører til tre primære udfordringer:
• Angsten tages ikke alvorligt => fravær af forebyggende tilbud
• Vedligeholdende faktorer overses => tilbud i ‘øst og vest’
• Utilstrækkelig efteruddannelse => behandling udføres forkert
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Hvad mener vi med angst?
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Hvad mener vi med angst?
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Hvad mener vi med angst?

Barnets angst opstår
grundet reel fare. 
Der bør etableres en 
sikker hverdag som 
førsteprioritet
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Angsten er primærog skaber 

øvrige psykosociale problemer
Viden om forebyggelse og 

behandling mangler i mange 
kommuner

Vedligeholdende mekanismer hos barn

Tankemæssige mekanismer:
Opmærksomhedsbias

• Trusselsfokusering 
- Scanner omgivelserne for farer
- Kropsscanning med fokus på indre faresignaler

Fortolkning af stimuli
• Overestimering af fare

- Overvurderer sandsynlighed for at det går galt – ‘Det går galt!’
- Katastrofetænkning – ‘Når det går galt, går det FRYGTELIGT galt’
- Ignorerer eller afviser positive/neutrale signaler – ‘Det var tilfældigt, at det ikke gik galt’
- Efterrationalisering (tænker tilbage på det negative) – ‘De syntes, jeg var pinlig’

• Fortolkning af kompetence
- Lav oplevelse af grad af indre kontrol – stor grad af ydre kontrol
- Nedsat tro på egen mestringsevne

• Tvetydige situationer tolkes som truende
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Vedligeholdende mekanismer hos barn

Følelsesmæssige mekanismer
• Svært ved at regulere negative følelser

- Reagerer hurtigere og voldsommere på stimuli

• Vælger uhensigtsmæssig nedregulering
- Undgåelse

- Afledning

• Bruger anden-regulering
- Får hjælp fra forældre

- Søger bekræftelse på nettet eller hos andre

• Bruger følelsen som forklaring
- Hænger fast i følelsen – ‘Jeg kan mærke at…’

- Lader følelsen bestemme – ‘…derfor kan jeg ikke’ 

Tid

Følelsesudsving:
Angst barn
Ikke angst barn

Adfærdsmæssige mekanismer:
• Undgåelse, undgåelse og undgåelse!

- Fysisk og mental

• Brug af sikkerhedsadfærd og særregler
- Særregler fører til undgåelse
- Sikkerhedsadfærd fører til oplevelse af ydre kontrol

• Manglende oplevelse af mestring fører til manglende erfaringer
- De er uprøvede – fører til færre afprøvninger, mindre mestringserfaring

• Forsøger at kontrollere omgivelser i stedet for sig selv
- Forældre SKAL sige/gøre bestemte ting – f.eks. ‘tale igennem’
- Forsøger at styre omgivelserne så bekymring/angst ikke udløses

Vedligeholdende mekanismer hos barn
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Genetik forklarer ikke meget (0-30%)
• Forældre er eller har oftere været angste/ængstelige. 

• Flere af børnene er født med et hæmmet temperament

Familiemiljø præget af:
• Ængstelig opmærksomhed
• Ængstelig modelindlæring
• Trusselsfokuserende verbale instruktioner
• Manglende eksponering og undgåelse
= uhensigtmæssig tilpasning af omgivelserne til barnet

Samspil ofte præget af:
• Tillader utilsigtet barnet at overtage voksenansvar
• Svinger let mellem overinvolvering og underinvolvering
• Svinger mellem overdreven trøst og kritik

Forældre rolle ifølge social indlæringsteori

Forebyggelse og behandling af angst
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En stepped care tilgang

Folkeoplysning
Forebyggelse

Standard 
psykoterapi

Specialist 
behandling

• En stepped-care tilgang med evidensbaserede tilbud på alle trin kan sikre, 
at børn behandles på det rette niveau

• Nederste trin er til børn, med subklinisk, mild og moderat angst
• Midterste trin er til børn, med moderat til svær angst
• Øverste trin er til børn, med moderat til svær angst, der ikke har gavn af 

standard behandling evt. grundet komplicerende komorbiditet. 

Special klinikker
f.eks. Center for Angst

Forældre, PPR, Åben rådgivning
f.eks. FÅ STYR PÅ angsten

Kommunal behandling
f.eks. Cool Kids

Folkeoplysning og forebyggelse

Folkeoplysning
Forebyggelse

Bidrag fra Center for Angst: 
‘Fri af angst – en forældrehåndbog’

• Akademisk Forlag, 2017

• Består af 3 dele, der berører forskellige områder:
• Om identifikation: Er mit barn ængsteligt eller angst?
• Om hvad jeg selv kan gøre, som forælder, for at styrke mit barn
• Om kognitive adfærdsterapeutiske teknikker: hvordan de bruges korrekt

• Bogen kan med fordel også bruges til fagprofessionelle, der rådgiver forældre.

‘FÅ STYR PÅ angsten’ – et selvhjælpsprogram’
• Udviklet som svar på et kommunalt problem
• En kort, ressourcebesparende, tidlig indsats via forældre
• Klar til kommunal udbredelse fra efterår 2018

‘Fri af angst’
‘FÅ STYR PÅ angsten’
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Forebyggelse i hverdagen

• Et væsentligt princip i kognitiv adfærdsterapi at man prøver med 
den mindst mulige indsat først. Er den effektiv stopper man.

• Denne tilgang er også nyttig som forebyggelse i hverdagen

• Man bør:
1. Starte med at identificere situationer hvor der opstår et problem for 

barnet, der vanskeliggør barnets udvikling
2. Tydeliggøre hvad man ønsker barnet skal gøre.
3. Anvende belønning som den primære indsats.

• Tydelige signaler øger trygheden hos barnet

• Forventning om alderssvarende adfærd øger tro på egen 
mestring

• Belønning kan bruges som redskab til at forstærke ønsket adfærd

Forebyggelse i hverdagen
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Den voksne er en god rollemodel
• Hvordan taler du om situationer og oplevelser?
• Hvor trusselsfokuseret er du?
• Pas på med at tale for meget om negative begivenheder

• Forbered lidt, men ikke for meget
• Særligt om aftenen reduceres tale om angst og øvrige 

problemer

• Beløn barnet med ros, særlige goder eller andet, der 
forstærker selvstændighed og modig adfærd hos 
barnet.

Forebyggelse i hverdagen

Findes forskellige former for belønning:
• Positiv forstærkning: Ønsket adfærd medfører en positiv konsekvens.
• Negativ forstærkning: Ubehag fjernes.

• Ængstelige børn belønnes ofte via negativ forstærkning:
• I stedet for at insistere på at barnet er alene i skolen, bliver mor på biblioteket, hvorved 

barnets ubehag mindskes.

• Fastholder angst og forstærker uhensigtsmæssige adfærd.

• Man bør i stedet:
• Stoppe negativ forstærkning og anvende positiv forstærkning
• Anvende simpelt belønningssystem med klare aftaler og konsekvenser

• Belønning gives først når den positive adfærd er udført.
• ”Barnet klarer at sige farvel til mor og være alene i skole hele dagen, udløser en gave 

fra gavekassen (små evt. indpakkede dimser i kurv) når man kommer hjem”

Belønning som redskab
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Den voksne giver tilpas støtte
Få styr på egen angst og usikkerhed…

• Pas på ikke at forstærke angsten:
• ”Bliver du meget bange? Kan du klare det? Tror du det er bedst du 

får lov at sidde lidt og samle dig? Går det?”

Bemærk fraværet af handleanvisninger i udsagnet. 
Alt overlades til barnets egen håndtering og regulering.

• Hjælp i stedet med at reducere angsten uden at undgå
• ”Jeg kan godt fornemme, at du bliver stærkt påvirket lige nu og at 

du er meget bange. Men det vil gå over hvis du bare venter. Jeg 
bliver her hos dig. Træk vejret dybt og puuuust ud. Træk vejret 
igen og puuust ud. Prøv at slappe af i skuldrene og træk vejret. 
Sådan! Kom så går vi videre. Du skal nok klare den”.

Forebyggelse i hverdagen

Stop støtte til undgåelsesadfærd.
• ”Ok, du slipper for at se film om bier, deltage i gymnastik, 

eller svare på spørgsmål i klassen”.
• ”Jeg kan godt forstå, hvis du ikke vil tale om det” efterfulgt 

af emneskift
• Tillade barnet med kvalme og ondt i maven at blive ringet 

hjem fra børnehaven/skole

Hjælp ved at opsøge nye udfordringer:
• Gå forrest og vær en god rollemodel
• Udtryk positiv nysgerrighed
• Tag små skridt hvis et stort er for svært, med gå frem, stop op, 

gå frem, i stedet for tilbage og væk. 

Forebyggelse i hverdagen

N
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Behandling af klinisk angst

Kognitiv adfærdsterapi til børn med angst

• Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitive terapier som first
choice behandling

• Man kan lave
• Klassisk CBT - individualiseret behandling tilpasset den enkelte 

families problematik (primært anbefalet til børn med ADHD)

• Et af de manualbaserede programmer

• Begge typer baserer sig på klassisk CBT og at terapeuten er 
uddanneti at udføre CBT

Coping Cat
(Kendall et al.)

Friends for life
(Barrett) Cool Kids og Chilled (Rapee et al.)
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Introduktion til angstkurven

”Angst er en følelse og som alle andre følelser, kommer og går 
angst helt af sig selv, hvis man ikke gør noget ved den”

”Kroppen kan ikke være angst i mere end ca. 45 min – sådan er det”

Angstniveau

Tid

Psykoedukation om angst

”Men tankerne – de tror der sker noget helt andet. De tror, at 
angsten stiger og stiger og aldrig kommer ned igen. - Hvad tror 
du?” ”Prøv at lægge mærke til hvad der sker når du bliver bange”

Angstniveau

Tid

Psykoedukation om angst
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Caseformulering af problem

Formål: at vise barnet hvorfor problemet ikke går væk

Hjælpe med at finde alternativ tilgang

Tanker
Jeg  er dum 

ingen vil være 
sammen med 

mig

Følelser
Trist, kvalme, 

stress

Adfærd
Lægger sig i 

seng igen

Mandag morgen 
skal afsted i skole

Alternativ formulering

”Hvad ville din ven, der ikke havde det svært tænke, gøre 
og føle?”

Tanker
Fuck! Hvor 

kedelig en dag! 
– håber min ven 

er der

Følelser
Træt, i ro, 

glæde

Adfærd
Stønner, gør 
sig klar og 
går i skole

Mandag morgen 
skal afsted i skole

”Kunne du prøve at tænke og gøre på samme måde, og se 
om det giver dig lidt mere ro og færre negative følelser?
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Vejrtræknings- og afledningsøvelse

”Trække vejret i firkanter”
• Når den unge er oprevet kan de lære at bruge afledning og 

vejrtrækningsøvelser som et skridt på vejen.
• Den unge øver mange gange uden angst

• Dernæst i angstprovokerende situationer

Ca. som følger: 

”Find en firkant du kan kigge på
Puuust ud langs en side
Træææk vejret ind på den anden

Gentag hele vejen rundt indtil du slapper af”

Puuuust ud T
ræ

æ
æ

æ
k

in
d

Puuuustud

T
ræ

æ
æ

æ
k

in
d

Kognitiv omstrukturering
Formål: at lære barnet at bruge en systematisk tilgang til at evaluere sine 
forvrængede tanker og finde mere realistiske tanker
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Psych
ology

Gradueret eksponering

Formål: Barnet lærer at nærme sig det frygtede i trin, der er til at 
overskue og derved oplever mestring og/eller at angsten falder 

Metafor er at arbejde med trapper eller stiger

At arbejde med trapper. 
• Man laver i fællesskab med barn og forældre små overskuelige delmål, der 

alle fører mod det endelige mål.

• Man arbejder med et delmål indtil barnet mestrer det uden støtte.

• Det udløser belønning og man går videre til næste mål.

• Hvis målet er sat for højt, så nedjusterer man.

Trappen

Mor sidder bagest i 
klassen – ingen samtale 

med Martin

Situation: Martin er bange for 
at være i klassen uden mor. 

Mål: At Martin kan gå i skole 
og være i skole uden mor. 

Belønning for mestring:
Martin ønsker sig nye pc spil.

Forældre belønner i hjemmet 
når trinnet er mestret.

Mor sidder på gangen –
døren åben

Mor sidder på gangen –
døren lukket

Mor bringer, og 
forlader skolen

Mor er på skolen - men 
siger ikke hvor

Far bringer og 
forlader skolen
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Henvisning til behandling

Hvornår henvises til specialist?

Forældre og rådgivning kan klare mange vanskeligheder

- Men der er en grænse.

Hvis graden af vanskeligheder er:
• Høj
• Stigende
• Hvis vanskelighederne har stået på længe
• Hvis forældre og andre har forsøgt at hjælpe
• Hvis angsten er ødelæggende for barnets udvikling

bør der henvises til specialiseret behandling.



07/09/2018

19

Se vores hjemmeside for yderligere information:

http://psy.ku.dk/cfa/

Følg os på Facebook

www.facebook.com/Center-for-Angst-CfA


