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HVEM ER JEG?

Uddannet psykolog i 2013

Ansat på Angstklinikken – nu CEBU – siden 2014

• Udredning/visitationssamtaler

• Gruppebehandling og individuel behandling af børn og unge med angstlidelser

• Supervision af studerende/praktikanter på klinikken

• Undervisningsopgaver internt og eksternt

• Siden 2016: behandling af børn med skolefravær (individuelle forløb)

• Nu: Back2School, i fremtiden: socialfobi gruppebehandling (måske)
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DAGENS PROGRAM

• Hvad er angst? Herunder normal vs. Patologisk angst. 

• Hvad er angstlidelser? 

• Hvad definerer angst blandt børn og unge? 

• Hvor udbredt er angst? 

• Hvad kan man gøre ved angst? Herunder lidt om angstbehandling. 

• Hvordan støtter man som forældre et barn med angst? 

Hvad

Hvornår

Hvordan

Hvorfor
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HVAD ER ANGST?

Overvejelser om normal angst vs. 

behandlingskrævende angst 
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• En almindelig følelse som alle oplever

• Opstår når vi tror vi er i fare

• En nødvendig medfødt mekanisme, som er adaptiv

• Fremtidsorienteret vs. Her-og-nu

HVAD ER ANGST?

Angst som 
grundvilkår

AngstlidelserAngstsymptomer

Tanker

Følelser

Krop

Adfærd
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KAT – GRUNDMODEL

Tanker

Adfærd Følelser

Kropslige 

reaktioner

Der er indbrud

Angst

Panik

Ryster

Pulsen stiger

Begynder at løbe

Et vindue smadres i 

kælderen
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KAT – GRUNDMODEL

Tanker

Adfærd Følelser

Kropslige 

reaktioner

Hun er kørt galt 

og kommet 

slemt til skade

Bange

Bekymret 

Ryster

Pulsen stiger

Går uroligt frem og tilbage

Mor er forsinket
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• Normal angst vs. Patologisk angst

• Angsten kan fungere uhensigtsmæssigt som falsk alarm

• Angsten bliver et problem, når:

• Den bliver udløst når vi ikke ønsker det

• Intensiteten er ude af proportioner med den reelle fare

• Går ud over livet

NÅR ANGST ER ET PROBLEM
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• ICD-10: ”betydelig gene”

• DSM-IV og -V: klinisk betydningsfuldt ubehag eller griber i væsentlig grad ind i 

personens dagligdag. Specielt i forhold til børn/unge: angsten er overdreven og 

upassende i forhold til alder

NORMAL ANGST VS. ANGSTLIDELSER
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Som kliniker kigger man på:

1. Antal områder hvor angsten griber ind i daglig funktion (f.eks. skole, hjemme, kammerater)

2. Hvor tit påvirker angsten (frekvens)

3. Angstreaktion (intensitet)

• Angsten/bekymringerne er større end hvad der opleves af jævnaldrende (ikke-alderssvarende)

• Angsten/bekymringerne fører til undgåelse

• Angsten/bekymringerne forårsager signifikant ubehag eller påvirker signifikant daglige 

aktiviteter

VURDERING AF ANGSTEN -
FUNKTIONSFORSTYRRELSE
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• Separationsangst

• Enkelfobi/specifik fobi

• Generaliseret angst

• Socialfobi

• Selektiv mutisme (i DSM-V)

• Panikangst

• Agorafobi

• OCD (i DSM-V dog under tvangslidelser)

• (PTSD)

ANGSTLIDELSER
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Separationsangst

(fortrinsvist hos 

børn)

Bange for at blive forladt

Bange for at nærtstående personer skal blive syge, komme til 

skade eller dø

Bange for at være alene

Barnet nægter at blive passet ude eller sove ude

Barnet bliver ulykkeligt når det skal være væk fra far eller mor

Barnet prøver at undgå at være væk fra forældre

Barnet/den unge kan vægre sig ved at gå i skole

SEPARATIONSANGST
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Enkelfobi/specifik 

fobi

Bange for bestemte ting eller situationer, fx dyr, mørke, højder, 

elevatorer, tandlæger, nåle

Forsøger at undgå disse ting

Går i panik ved konfrontation med den frygtede ting eller situation

Funktionsforstyrrelse?

ENKELFOBI/SPECIFIK FOBI
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Generaliseret angst Vedvarende ængstelige bekymringer, som ikke er begrænset til 

særlige omstændigheder eller situationer

Bekymrer sig om en lang række situationer

Bekymringer ude af proportioner med virkeligheden

Kropslige symptomer som rastløshed, irritabilitet, koncentrations-

og søvnbesvær

Stiller mange ”hvad nu hvis…”-spørgsmål

GENERALISERET ANGST
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Socialfobi Overdreven genert og bange for andres meninger

Frygtsomhed i selskab med andre mennesker

Undgår uvante sociale situationer, fremmede mennesker eller 

situationer hvor man bliver bedømt eller kan udstille sig selv, fx 

taler eller fremlæggelser

Frygter opmærksomhed fra andre

SOCIALFOBI
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Panikangst Pludselige og uventede anfald af panik med fx hjertebanken, 

sveden, rysten, mundtørhed mm.

Tanker om at blive skør eller ikke at kunne kontrollere sig selv under 

disse anfald

Bekymringer om hvad anfaldet betyder

Bange for at få panikanfald (angst for angsten)

PANIKANGST OG AGORAFOBI

Agorafobi Udtalt frygt for og undgåelse af steder, der kan udløse panikanfald 

og hvor det er svært at få hjælp, fx steder med mange mennesker

Optræder som oftest i tilknytning til panikangst
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Obsessiv-kompulsiv

lidelse (OCD)

Tvangstanker og/eller tvangshandlinger

Gentagne tanker som ikke kan kontrolleres og opleves som 

ubehagelige, fx tanker om snavs eller bakterier eller tanker om at 

gøre nogen ondt

Gør den samme ting igen og igen, fx vasker hænder

Gør ting på en ritualiseret måde, er fx nødt til at gøre ting i en 

bestemt orden eller rækkefølge

Føler stærkt ubehag hvis disse handlinger ikke gennemføres

Indsigt kan være lav

OCD
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Thomas bor med sin mor og storesøster. Hans far døde, da han var 8 år. 

Thomas er bange for der skal ske sin mor noget, når de ikke er sammen, fx at hun skal blive 

kørt over eller dø. Han får ondt i maven, når de ikke er sammen. Angsten afholder han fra 

at dyrke fritidsinteresser, besøge og sove hos venner, tage med klassen på lejrtur og i 

perioder også at tage i skole. Da jeg møder Thomas er han netop begyndt at gå 

regelmæssigt i skole igen, men deltager ikke i alle fag. I 4.klasse havde han været 

fraværende i 3 måneder i alt. Han kunne kun være i skolen, hvis han var sikker på, at mor 

var i sikkerhed derhjemme. Hun havde derfor sygeorlov fra sit arbejde og kunne ikke 

færdes udenfor huset, mens Thomas var i skole. Hvis Thomas opdagede, at hun måske 

havde været ude og handle eller fyldt benzin på bilen, mens han var i skole, kunne han gå 

i panik. Mor havde en overgang været med Thomas i skole.

CASE: 10-ÅRIG DRENG MED 
SEPARATIONSANGST
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Stefan kommer fra en kernefamilie. Han er en meget vellidt dreng og dyrker fodbold på 

højt plan.

Stefan er fagligt dygtig i skolen, men han er bange for at komme til at sige noget dumt, at 

folk vil grine af ham eller tænke han siger noget mærkeligt. Dette afholder ham fra at sige 

noget i timerne. Han har ikke sagt noget i timerne i flere år, faktisk ikke siden 3.klasse! Han 

har, sammen med sine forældre, lavet en særaftale med lærerne om, at de ikke må spørge 

ham og han er fritaget fra at fremlægge. Stefan er ofte meget bekymret op til vigtige 

kampe og han får fysiske symptomer inden fodboldkampe. Han synes, at han 

underpræsterer og er meget bange for at få kritik af sin træner.

CASE: 14-ÅRIG DRENG MED SOCIALFOBI
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Sara er en helt almindelig og egentlig velfungerende pige. Men hun er panisk, når hun er 

omkring hunde. Hun begynder at græde, ryste, får hjertebanken og kinderne blusser. Hun 

er sikker på, at hunde vil gøre hende ondt – fx bide hende eller gø ad hende. Sara kan på 

lang afstand spotte hunde og især har hun et øje for, hvilken snor hunden er i – om nogen. 

Ved synet af hunde flygter hun for det meste, også selvom hun er på legepladsen med sin 

bedstemor. Saras angst startede med hunde, men har udviklet sig til også at gælde katte. 

Familien har haft kat i mange år, men pga. Saras angst er den blevet forvist til bryggerset, 

hvor den opholder sig hele dagen, når Sara er hjemme. Hvis katten er ude og Sara ser den, 

reagerer hun med flugt og panik.

Sara vil ikke besøge venner eller familie, der har hund – heller ikke hvis den holdes på et 

værelse i huset.

CASE: 9-ÅRIG PIGE MED SPECIFIK FOBI FOR 
HUNDE OG KATTE
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HVAD KENDETEGNER ANGSTE BØRN?

Er ofte meget bekymrede

Stiller mange spørgmsål

Søger beroligelse

Bliver syge, mavepine, hovedpine, kvalme

Undgåelse

Klyngende overfor forældrene

Kan have svært ved at sove

Kan være diskuterende

Pessimistiske

osv.... 

Se: http://psy.au.dk/cebu/til-foraeldre/har-mit-barn-angst/
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• Ca. 10% af befolkningen har en angstlidelse

• Voksne: 6-18 % (12-månedersprævalens)

• Børn og unge: ca. 5 % (12-månedersprævalens)

• Livstidsprævalens 15-20 % (Kessler et al., 2005: 28,8 %)

• Angstlidelser er de mest hyppige psykiske lidelser blandt både børn, unge og voksne

• Hyppigere for piger/kvinder end drenge/mænd (2:1).

PRÆVALENS – FOREKOMST

http://psy.au.dk/cebu/til-foraeldre/har-mit-barn-angst/
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SUNDHEDSSTYRELSEN, 2017: 
PRÆVALENS, INCIDENS OG AKTIVITET I SUNDHEDSVÆSENET

Kilde: Landspatientregisteret (LPR) og Lægemiddelstatistikregisteret, 

Sundhedsdatastyrelsen.
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VOKSNE: ALDER VED DEBUT -
PERCENTIL

25% 50% 75%

Panikangst 16 24 40

Specifik fobi 5 7 12

Social fobi 8 13 15

Generaliseret angst 20 31 47

PTSD 15 23 39

OCD 14 19 30

Separationsangst 6 7 10

Enhver angstlidelse 6 11 21

Kessler et.al 2005
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Hvorfor skal vi behandle angst hos børn?

 Halvdelen af voksne med angstlidelser debuterede i barnealderen

 Studier har påvist en signifikant association mellem antallet af angstlidelser i ungdommen og 

senere risici for angstlidelser, svær depression, stofafhængighed samt uddannelsesmæssig 

underpræstation (se Woodward & Fergusson, 2001).

 Ubehandlet angst i barndommen har ofte et kronisk forløb ind i voksenlivet

 Angst er dyrt for samfundet (førtidspensioner: 1., tabt produktionstabsomkostninger: 1., 

sygedage: 5.; Sundhedsstyrelsens Sygdomsbyrderapport 2015)

 Evidens

ANGSTBEHANDLING TIL BØRN OG UNGE
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EVIDENS - RCT: COOL KIDS AFPRØVET I DK

Cool Kids Venteliste

% der blev fri af deres

primære angstdiagnose

Lige efter 

behandlingen

66 % 7 %

3 måneder efter 

behandlingen

74 %

% der blev fri af alle

angstdiagnoser

Lige efter 

behandlingen

48 % 6%

3 måneder efter 

behandlingen

58 %
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SPØRGESKEMA OM ANGST (SCAS)
MORS BESVARELSE
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ANGSTENS PÅVIRKNING AF DAGLIG-
DAGEN MORS BESVARELSE (CALIS)

3. MAJ 2018 PSYKOLOG V/CEBU
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PSYKOLOGISK INSTITUT

ANGSTBEHANDLING

Cool Kids
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KAT behandling fokuserer på TANKER og ADFÆRD

 Ændring af negative tankemønstre

 Ændring af adfærd, som vedligeholder angst

 Ikke muligt at arbejde direkte med følelser

 Afslapningsøvelser øger ikke effekten af behandlingen væsentligt

KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI - KAT
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KAT – RATIONALE

Tanker

Adfærd Følelser

Kropslige 

reaktioner

Hun er kørt galt 

og kommet 

slemt til skade

Bange

Bekymret 

Ryster

Pulsen stiger
Går uroligt frem og tilbage

Mor er forsinket

Sommerfugle i 

maven

Ser tv og venter roligt

Glad 

Forvent-

ningsfuld
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OVERORDNET OM COOL KIDS

Behandlingsprogram udviklet til børn og unge med angst som primær problematik 

• Cool Kids: 7-12årige børn

• Chilled: 13-17årige unge

Gruppebehandling:  10 sessioner (over ca. 12 uger) af 2 timers varighed

Individuel behandling: 10 sessioner (over ca. 12 uger) af 1-1½ timers varighed

Manualerne består af 3 bøger

o terapeut manual

obarnets arbejdshæfte

o forældres arbejdshæfte 
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OPBYGNING COOL KIDS

Session 1: Hvad, hvorfor og hvordan. En oversigt over programmet. 

Psykoedukation om angst (se supplerende slides)

Psykoedukation om sammenhængen mellem tanker, følelser, krop og adfærd

Målsætning

Session 2: At lære at tænke realistisk (se supplerende slides)

Kognitiv omstrukturering, detektivtænkning

Session 3: Forældre til et barn med angst

Forældreadfærd

Detektivtænkning fortsat

Belønninger
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OPBYGNING COOL KIDS FORTSAT

Session 4: Se frygten i øjnene

Trappestiger (se supplerende slides)

Session 5: Kreativ eksponering

Trappestiger fortsat

Bekymringssurfing

Session 6: Identifikation af problemer 

Problemløsning
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OPBYGNING COOL KIDS FORTSAT

Session 7: Sociale færdigheder og assertion

Assertionstræning og selvsikker adfærd

Selvsikker, aggressiv eller passiv adfærd

Session 8: Vedvarende fremskridt

Eksponering i storcenter – eller i Brugsen

Session 9: Mål-overblik og det sidste skub

Session 10: Fastholdelse – og hvordan man tackler tilbagefald
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PSYKOEDUKATION

• Til børnene: 

Hvad er angst? Angstens tre dele: Din krop, dine tanker, det du gør.

Min angst. Hvad er jeg bange for?

Bekymringsskala

• Til forældrene: 

Hvad er angst? Angstens tre elementer: fysisk, kognitivt og adfærdsmæssigt.  

Årsager til og vedligeholdelse af angst. 
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BEKYMRINGSSKALA
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INTRODUKTION TIL SAMMENHÆNG MELLEM 
TANKER, FØLELSER OG KROP
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DETEKTIVTÆNKNING

Børn med angst har brug for at tænke mere realistisk pga. de typiske tankefejl, som er 

forbundet med katastrofetænkning:

Typiske tankefejl:

Sandsynlighed

Konsekvens

Evner til mestring
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DETEKTIVTÆNKNING

Detektivtænkning er en teknik, man kan anvende for at finde ud af om en tanke er brugbar 

eller ej.

Sokratisk spørgeteknik, hvor man stiller udforskende spørgsmål

Spørgsmålene lede frem til en mere realistisk eller hjælpsom tanke for barnet

Svær teknik at lære – tager tid

Formålet er, at barnet lærer at finde sine bange tanker, rokke ved tankerne og endelig 
finde alternative tanker, så adfærden kan ændres
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EKSEMPLER PÅ DETEKTIVSPØRGSMÅL

Hvad kunne der ellers ske”? ”Hvad er det værste, der kunne ske ved det”? 

Tidligere erfaringer ”Er det sket for mig før”?, ”sker det hver gang”?

Generel information, sund fornuft og statistik: ”plejer det at ske for mig?”, ”plejer min lærer 

at være sådan?”

Alternative forklaringer ”Kan der være andre måder at forstå situationen på?”

Rolle-ombytning ”hvad ville min veninde tænke?”, ”hvad ville jeg tænke, hvis jeg ikke 

havde det sådan her?”
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 Realistisk tænkning  

Detektivens bevisark  

Begivenhed 

Hvad sker der? 
Jeg skal holde et oplæg på skolen 

Tanker 

Hvad tænker jeg? 

De andre vil se hvor genert, jeg er, og de vil tale om mig 
bag min ryg.                      

                             Grad af bekymring: 8 

Hvilke beviser er 

der? 

 

Hvad har jeg for fakta 
om situationen? 

 

Hvis der ikke sker 
noget dårligt – hvad 
kunne der så ske? 

 

Har jeg været i 
lignende situationer 
tidligere? Hvad skete 
der da? 

 

Kender jeg nogen, 
der har været i en 
lignende situation? 
Hvad skete der for 
ham eller hende? 

 

Hvad er det mest 
sandsynligt, at der 
sker? 

 Jeg har holdt foredrag før, og en gang blev jeg 

meget genert. 

 Jeg har set andre børn blive generte nogle gange, 

så jeg er ikke den eneste, der har det sådan. 

 Jeg har hørt andre sige, at de har lavet dårlige 
oplæg eller følt sig generte over at holde oplæg, 

men jeg lagde ikke mærke til, at de gjorde noget 
forkert eller, at de så generte ud. 

 Selv da jeg lagde mærke til, at andre børn var 
generte, snakkede jeg ikke med andre om det eller 

tænkte dårligt om dem for det 

 Det kan godt være, at jeg bliver genert, men folk 

lægger ikke nødvendigvis mærke til det. 

 De fleste ser lidt nervøse eller generte ud, når de 
taler foran en gruppe mennesker – så jeg kommer 

ikke til at se så anderledes ud. 

 Selv om folk lægger mærke til, at jeg ser genert 

eller nervøs ud, betyder det ikke, at de kommer til 
at bagtale mig. 

 Jeg har holdt oplæg før og været genert, men der 
var ingen, der sagde noget særligt om det. 

 Jeg har set andre mennesker holde oplæg, og de 
har set rigtig generte ud, men folk har faktisk sagt 
pæne ting til dem. 

Hvad er min 

realistiske tanke? 

Jeg klare det sikkert fint, og selvom jeg laver nogle 
fejl, er der nok ikke nogen der opdager det.                                                   

                                                     Grad af bekymring: 3 
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Adfærd, som vedligeholder angst:

• Undgåelse af angstprovokerende ting, steder, situationer

• Danner ikke nye erfaringer med situationer

• Brug af sikkerhedsadfærd (skjult undgåelse)

• Indgår i situationen, men undgår at gøre bestemte ting (øjenkontakt, tale, make-up)

• Indgår i situationen, men med bestemte personer/genstande som ”redder” dem

 Sikkerhedsadfærden ses som årsagen til fraværet af ”katastrofen”. ”A near miss”

EKSPONERING: BAGGRUND
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• Konfrontation med et frygtet objekt, situation eller 

følelse

• Man udsætter sig for det, man er urealistisk bange 

for

Fordi…

• Oplevelse af angst uden at den frygtede konsekvens 

indtræffer (forventningsafkræftelse)

• Øge angsttolerancen (habituering)

-> personlige hands-on erfaringer med, at det frygtede 

reelt ikke er farligt

-> kan bruges i detektivtænkningen!

EKSPONERING: RATIONALE
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• Hierarki over skræmmende situationer startende med det mindst skræmmende

• Målet er at klare en hidtil undgået situation – eller at udfase sikkerhedsadfærd

• Trappestigen arbejder typisk hen mod alderssvarende adfærd

• Start med at øve det letteste trin, og gentag det indtil det ikke fremkalder særlig høj 

grad af angst. Begynd derefter på næste trin.

• Teknikken kan bruges i alle former for frygt – kreativitet er vigtigt

TRAPPESTIGER
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1) Identificer situationer med undgåelse. Udvælg noget barnet ønsker at kunne 

(motivation) – aftal målet for trappestigen

2) Brainstorm på mulige trin og sæt bekymringstal på

3) Opstil gradueret eksponeringsplan (”trappestige”) og aftal tidspunkt for 

starten på 1. trin (for at barnet ikke udskyder eller fortsat undgår)

4) Sæt belønninger på trinene

Evt.

- Afklare hvad hjælpestrategier kan være (skriv ned)

- Aftal en ”bagdør”

OPSKRIFT PÅ AT LAVE EN TRAPPESTIGE
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FORÆLDREINDDRAGELSE

At være forældre til et barn med angst
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FORÆLDRE TIL BØRN MED ANGST

NKR 2016: En række metaanalyser har sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt der er yderligere 

effekt af at inddrage forældrene i et betydeligt omfang sammenlignet med en minimal 

inddragelse af forældrene.
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Gode grunde til at inddrage forældre i behandling af angste børn og unge

1. Forældre kan støtte undgående adfærd

2. Forældre kan være overinvolveret og overkontrollerende

3. Forældre kan have dysfunktionelle antagelser om/forventninger til deres barn

4. Forældre kan have følelsesmæssigt svært ved at håndtere at deres barn har udviklet 

angst

5. Forældre kan berolige i overdreven grad

6. Den gode rollemodel

7. Et dysfunktionelt familiemiljø kan bidrage til udviklingen af angstlidelser 

(kommunikation og konfliktløsning)

FORÆLDREINDDRAGELSE
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• Psykoedukation

• Øvelser i at give slip – støtte uafhængighed 

• Øvelser i at bruge teknikkerne hjemme og støtte barnet mest hensigtsmæssigt

• I stedet for at berolige, kan du hjælpe dit barn med at korrigere fejlagtige tanker, 

spørg fx ”hvor sandsynligt er det, at det vil ske?”, ”hvad kan der ellers ske?”, ”sker der 

egentlig noget ved det?”

• Hjælp dit barn med at konfrontere de ting/situationer/steder, som han/hun er 

bange for på en gradvis måde. Skab muligheder for at øve sig.

• Specifik ros og opmærksomhed til ikke-ængstelig adfærd (struktureret brug af 

belønninger)

ARBEJDET MED FORÆLDRE
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• Hjælpe forældrene med at forstærke (belønne) positiv adaptiv adfærd, og ignorere 

(eller negativt forstærke) uønsket eller uhjælpsom adfærd

• Emotionsregulering. Holde følelserne i skak (kunne give sig selv en timeout)

• Udholde barnets angst, så man ikke tillader undgåelse

• Vær en god rollemodel for dit barn.

• Det er okay at stille krav til sit barn.

• Og OK at mærke de naturlige konsekvenser af undgåelse

• Søg professionel hjælp, hvis du ikke føler du alene kan hjælpe dit barn.

ARBEJDET MED FORÆLDRE - FORTSAT
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PROBLEMLØSNING

Formålet er at understøtte samarbejdet mellem barn og forældre om at løse problemer

Fokus på at barnets uafhængighed med hensyn til at tackle angsten styrkes via øget 
ansvar til barnet

Problemløsningen består af 6 trin

1. Find ud af hvad problemet er

2. Giv valgmuligheden: Forbliv bekymret eller gør noget ved det

3. Søg mulige løsninger

4. Noter ved hver ide, hvad der vil ske, hvis I afprøver den

5. Hvilken ide er bedst?

6. Prøv den bedste ide
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SPØRGSMÅL?
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Anbefalede bøger til forældre med angste børn

”Hjælp dit ængstelige barn. Trin for trin-guide til forældre” (2012). Af R.M. Rapee, A. 

Wignall, S.H. Spence, V. Cobham og H. Lyneham. Dansk Psykologisk Forlag.

”Børn og angst. Håndbog til forældre og andre voksne omkring barnet” (2014). Af L. 

Jørgensen, S. Matthiesen og M. Thastum. Dansk Psykologisk Forlag.

”Vejledning til Gode tanker – gode følelser. Kognitiv adfærdsterapi med børn og unge” 

(2006). Af P. Stallard. Dansk Psykologisk Forlag.

ANBEFALET LITTERATUR
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Anbefalede bøger til børn med angst

”Når du bekymrer dig for meget. Hvad så? Barnets guide til at overvinde angst” (2008). Af 

D. Huebner. Dansk Psykologisk Forlag.

”Gode tanker – gode følelser. Kognitiv adfærdsterapi, arbejdsbog for børn og unge” (2006). 

Af P. Stallard. Dansk Psykologisk Forlag.

ANBEFALET LITTERATUR
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