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Hva er angst?

Ê Frykt er en naturlig reaksjon på et stimuli som truer velværen 
eller sikkerheten til en person. Dette er en adaptiv måte å 
respondere til fare på (Carr, 2005).

Ê Frykt hjelper å organisere personer sin atferdsrespons til 
trusler fra miljøet (”kamp” eller ”flukt” respons) og har vært 
en viktig del av menneskets evolusjon (Oltmanns & Emery, 1998).
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Hva er angst?

Ê Angst kan minne om frykt, men oppstår uten at det er en 
åpenbar ytre trussel blir ofte fortolkes som en reel trussel, 
selv om det er en ”falsk alarm”.

Ê Angst er ofte assosiert med forventningen av fremtidige 
problemer, enn ”her og nå” hendelser (Oltmanns & Emery, 1998).
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Hva er angst?

Ê Overvurdering av faresignaler

og

Ê Undervurdering av egen mestring
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Symptomer på angst

Ê Finnes mange kroppslige symptomer, for eksempel:
hjertebank, svetting, skjelving, tørr i munnen, pustevansker, 
kvelningsfornemmelser, kvalme, brystsmerter, magesmerter, 
svimmelhet, kulde, varme, nummenhet, uvirkelighetsfølelse, 
osv.
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Hva er angst?

Ê Bekymring: Kognitiv aktivitet som er assosiert med angst –
Ukontrollert sekvens av negative, emosjonelle tanker og 
bilder som preges av mulige fremtidige trusler eller fare.
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Hvorfor implementere tiltak for angstlidelser? 

Ê Angstlidelser blant de vanligste psykiske lidelser blant barn og 
unge - ca 20% av barn og unge vil få en angstlidelse i løpet av oppveksten 
(Mathiesen,  Folkehelseinstituttet, 2009) – ca 3% av barn 8-10 år tilfredsstiller 
kriterier for en angstdiagnose  (Barn i Bergen, Heiervang et al., 2007).

Ê Dersom barn ikke får virksom hjelp vil angstlidelser ofte vedvare 
over tid - voksne med angstlidelser oppgir ofte at problemene oppstod i løpet av  
oppveksten

Ê Angstlidelser kan ha betydelige negative konsekvenser for barns 
fungering og livskvalitet - problemer bl.a i forhold til skole, sosial fungering, 
søvn, selvfølelse, samt økt risiko for utvikling av depresjon og rusproblemer i 
ungdoms- alder (feks Puleo et al, 2011, Fröjd et al, 2011)
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Forbindelse mellom angst og depresjon

Ê Sterk forbindelse mellom angst og depresjon (Barrett, 2004).

Ê Angstsymptomene har ofte vist seg før symptomene på 
en depresjon (Barrett, 2004).

Ê Ubehandlet angst i barndom kan føre til utvikling av 
depresjon i ungdomsalderen (Barrett, Farrel, Ollendick & Dadds, 2006)
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Sentrale utfordringer

Ê Kun 13.2% av barn med angstlidelse har kontakt 
med psykisk helsevern (Barn i Bergen, Heiervang et al., 2007)

Ê Behov for tidlige tiltak for barn med angstproblemer 
– før angstlidelser er utviklet – krever forebyggende 
tiltak i barnas nærmiljø (skole, helsestasjon) og økt 
satsing også i spesialisthelsetjenesten.
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Genetikk og miljø

Ê Genetikk, læring og samspill med andre er hovedårsaker til 
angst

Ê Genetikk forklarer 30-40% - dvs. 60-70% har med 
miljømessige faktorer å gjøre

Ê Over-involvering: Studie av Hudson fant at engstelige barn 
utløste mer over-involvering både hos foreldre men også hos 
andre mødre som ikke var engstelige.
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Hva er angst?

Ê Separasjonsangst : Frykt for atskillelse utgjør kjernen i 
angsten
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Hva er angst?

Ê Fobiske angstlidelser: Det som utløser angsten er knyttet til 
en spesifikk situasjon eller objekt (eks. redsel for hunder)
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Hva er angst?

Ê Generalisert angstlidelse: Det som utløser angsten er 
mindre ”spesifikt” og flere elementer i miljøet er sett på som 
potensielt farlige, og personen opplever en høy og 
vedvarende frykt.
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Hva er angst?

Ê Sosial fobi: Vedvarende frykt for å bli negativt evaluert av 
andre.

Ê Frykt overfor fremmede og sosial usikkerhet eller angst i 
uvante, fremmede eller sosialt truende situasjoner

Ê Blir ofte fokusert på seg selv i situasjonen (eks. jeg blir varm, 
rød, jeg svetter) og får ikke med seg det som skjer eksternt i 
samme grad som andre.
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Hva er angst?

Ê Panikklidelse: Flere anfall av angst som kommer plutselig og 
uventet. Hovedtrekket er tilbakevendende anfall av alvorlig 
angst (panikk), som ikke er begrenset til spesielle situasjoner 
eller omstendigheter, og som derfor er uforutsigbar. 
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Hva er angst?

Ê Agorafobi (med eller uten panikk): Frykt for å være i 
situasjoner/ på steder som en ikke uten videre kan forlate og 
søke trygghet fra. Et fellestrekk er at man ofte befinner seg 
langt unna det man anser som et trygt sted (eks. hjemme). 

Ê Eksempler : Folkemengder, køer, heiser, offentlige 
transportmidler, tuneller.
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Hva er angst?

Ê Obsessiv-kompulsiv lidelse (tvangslidelse): Hovedtrekket er 
tilbakevendende tvangstanker eller tvangshandlinger.
Ê Tvangstanker: Idéer, forestillinger eller impulser som gjentatte 

ganger dukker opp i pasientens bevissthet

Ê Tvangshandlinger: Tvangshandlinger er atferd som blir gjentatt 
gang på gang og som i seg selv ikke er behagelig eller nyttig. 
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Hva er angst?

Ê Posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD): Oppstår som 
forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende 
livshendelse eller situasjon (traume)
Ê Typiske trekk omfatter episoder der traumet blir gjenopplevd 

gang på gang i påtrengende minner (»flashbacks«), drømmer 
eller mareritt, med en vedvarende fornemmelse av 
»nummenhet« og følelsesmessig avflating, distansering fra 
andre mennesker, ingen respons på omgivelsene, anhedoni og 
unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet. 
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Utviklingsangst vs angstforstyrrelser

Forskjell mellom utviklingsangst og angstforstyrrelser def. bl.a ut fra:
Ê Antall symptomer
Ê Symptomenes alvorlighetsgrad 
Ê Varighet
Ê Barnets utviklingsstadie
Ê Konsekvenser av angstproblemene

Tommelfingerregel for vurdering av alvorlighetsgraden:

Ê Barnets evne til å delta i forventede, aldersadekvate sosiale og 
akademiske aktiviteter

Hentet fra psykoedukasjon om angst av Bente S. Haugland og Kristin Oeding

19

Unngåelse

Ê Kjerneproblem ved angstlidelser

Ê Barnet unnlater å sette seg i eller forlater situasjoner som 
frembringer angst

Ê Unngåelsen vedlikeholder angsten og opprettholder barnets 
feiltolkninger

Ê Foreldre og andre rundt barnet hjelper ofte barnet å unngå 
situasjoner hvor de kan kjenne angst

Hentet fra psykoedukasjon om angst av Bente S. Haugland og Kristin Oeding
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Fra: Bente Storm  M ow att Haugland, RBU P Vest21

Habituering (etter Kitty Dahl)

Angstnivå

Tid

Unngåelse
Angsten går ned av seg selv
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Ikke hjelpsom foreldreatferd

Ê Overbeskyttelse
Ê Unngår situasjoner hvor barnet kan oppleve angst
Ê Tilrettelegger miljøet slik at barn ikke skal oppleve angst
Ê Forbereder barnet på situasjoner som kan fremkalle angst
Ê Skjermer barnet i angstprovoserende situasjoner
Ê Ettergivenhet  

Ê Å være negativ modell 
Ê Snakker om og viser hvor farlig verden er
Ê Viser at en selv unngår situasjoner hvor en er redd og oppfordrer barnet til det samme
Ê Viser barnet at angst er en negativ følelse som bør unngås 

Ê Press og avvisning
Ê Setter barnet i situasjoner som de ikke mestrer, hvor angsten blir overveldende og gir

bekreftelse på de negative tankene hos barnet
Ê Avviser barnet, formidler liten støtte og bagatelliserer barnets følelser

Hentet fra psykoedukasjon om angst av Bente S. Haugland og Kristin Oeding
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Hjelpsom foreldreatferd

Ê Støtte i forhold til barnets angstmestring
Ê oppfordre barnet til å konfrontere situasjoner/ting de er redde for 
Ê trene med barnet i disse situasjonene
Ê gi forslag til mestringsstrategier
Ê rose eller belønne barnet ved mestring

Ê Planlagt ignorering
Ê Somatiske plager, negative tolkninger, spørsmål om 

forsikringer,  fokus på farer og ønsker om unngåelse

Ê Å være modell for angstmestring

Hentet fra psykoedukasjon om angst av Bente S. Haugland og Kristin Oeding
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Behandling av angst

Ê Kognitiv atferdsterapi gir gode resultater

Ê Den teoretiske modellen for forebygging /tidlig 
intervensjon/behandling for angst og depresjon retter seg mot 
kognitive- (tanker), fysiologiske- (kroppen) og lærings- (atferd) 
prosesser som man har sett er av betydning for utvikling, 
opprettholdelse og opplevelse av angst
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Tanker

Fysiske
reaksjoner

Følelser

Situasjon

Atferd
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Forskning på behandling/tiltak i Norge

Ê Vi har virksomme programmer basert på 
kognitiv atferdsterapi (KAT) (eks. FRIENDS, 
Mestringskatten, etc.).

Ê Forskningsprosjektet (LIST) skal se på bruk 
av helsesøstre som terapeuter (skolebasert 
program: Chilled programmet)
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Foreldreveileder

27

Hva er depresjon?

Ê Depresjon er en emosjonell tilstand karakterisert av senket
stemningsleie, mangel på energi og gledesløshet

Andre symptomer er: 

Ê Følelse av verdiløshet

Ê Skyldfølelse

Ê Tilbaketrekking fra andre

Ê Søvnproblemer

Ê Forandringer i appetitt

Ê Mangel på interesse i eller glede av tidligere lystbetonte aktiviteter

28

Hvordan depresjon kan komme til 
utrykk…

Ê Blir ofte sliten av å forsøke å holde oppmerksomheten
oppe

Ê Kan ha vansker med å huske hva de leser/ blir fortalt

Ê Kan være slitsomt å snakke/ ta valg

Ê Kan føle at ting er håpløse og ikke se løsninger
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Hvordan depresjon kan komme til 
utrykk…

Ê Kan ofte skylde på seg selv/ er selvkritisk

Ê Kan bli likegyldige med eget utseende

Ê Kan oppfattes som redde/fortvilede/sinte

Ê Har ofte dårlig selvfølelse

Ê Suicidale tanker hos noen
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Diagnoser

DEPRESJON

Ê Varighet 

Ê Mild, moderat eller alvorlig

DYSTYMI

Ê Mildere symptomer men varer lengre

31

Depresjoner er hyppige (Kringlen, 2011)

Ê Risiko for at en person får en alvorlig depresjon en gang i livet 
er 20% for menn og 40% for kvinner

Ê Ca. 15% av befolkningen har til enhver tid depressive 
symptomer.

Ê En depresjon går over, enten av seg selv eller ved behandling
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Hvor mange barn har depresjon?

Ê Mellom 2-9% i ”community samples” hos personer under 18 
år (Carr, 2006).

Ê Innen en 12-måneders periode har 1% av barn og 3% av 
ungdom depresjon (NICE, 2005)

Ê Mer vanlig hos ungdom enn barn
Barnealder:        mer vanlig hos gutter (NICE, 2005)

Ungdomsalder: mer vanlig blant jenter (Carr, 2006)

Ê Det er vanlig å ha andre typer lidelser samtidig som man har 
depresjon (komorbiditet)
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Effekt av forebygging

Ê Cochrane review: konkluderer med at psykologiske 
forebyggende programmer viser lovende resultater, men at 
mer forskning trengs (Merry, McDowell, Hetrick, Bir & Muller, 2009).
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Behandling av depresjon

Ê Antidepressiva (Fluoksetin (SSRI)) og korte/ strukturerte 
psykoterapier (eks. kognitiv atferdsterapi, interpersonlig
terapi) har dokumentert effekt. 

Ê Leger gir vanligvis ikke antidepressiva til mennesker 
under 18 år, og spesielt ikke til barn under 12 år. Men de 
kan anbefale fluoksetin hvis barnet har en depresjon 
som er svært alvorlig, eller hvis samtalebehandling 
alene ikke har effekt.

Helsebiblioteket/BMJ Best practice

35

Fysisk trening kan være viktig…

Ê Cochrane review: Fysisk trening kan være en viktig faktor i 
både forebygging og behandling av depresjon og angst hos 
barn og unge, men mer forskning trengs på dette området 
(Larun, Nordheim, Ekeland, Hagen & Heian, 2009)
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https://helsenorge.no/samarbeidspartnere
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Depresjon

Ê Mangel på en å betro seg til = risikofaktor for depresjon

Ê Er det å bety noe for en annen et undervurdert 
antidepressiva?

Ê Kultur og geografi: eks. 3% i Baskerland, Spania vs 30% i 
urbane strøk i Zimbabwe / Sogn og Fjordane betraktelig 
lavere enn Oslo (Kringlen, 2011)
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Strategier for å hjelpe (NIMH)

Ê Tilby emosjonell støtte, forståelse, tålmodighet og oppmuntring

Ê Snakk til ham/henne og vær en god lytter.

Ê Ikke bagatelliser følelsene, men identifiser realitetene og og gi håp.

Ê Ikke ignorer kommentarer om selvmord og gi beskjed om dem til 
foreldre/ helsepersonell. 

Ê Prøv å få ham/henne involvert i positive aktiviteter og ikke gi opp for 
fort (dette må balanseres med å prøve for mye for fort). 

Ê Vær behjelpelig med å organisere/være med på legetime for vurdering

Ê Minn personen på at med tid og behandling vil depresjonen bedre seg.
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