
 

 

 

 

 

 

Hvordan kommer vi i behandling? 

 

For at komme på venteliste til behandling skal I henvende jer til klinikken - 

gerne ved at skrive en e-mail, hvor I kort beskriver barnets problemer og 

symptomer (ca. ½ side). I vil blive kontaktet, så snart der opstartes en ny 

behandlingsgruppe. I den forbindelse vil I blive indkaldt til en forsamtale, hvor 

vi vurderer, om I ligger inden for klinikkens målgruppe. 

 

Der kræves ikke henvisning fra professionelle for at modtage behandling, og 

behandlingen er gratis. 

 

 

 

Klinikkens adresse: 

Angstklinikken 

Psykologisk Institut 

Universitetsparken 

Bartholins Allé 13, Bygning 1343 

8000 Århus C 

e-mail: angstklinik@psy.au.dk 

Tlf: 8716 5849 

www.psy.au.dk/angstklinik 

 

Klinikleder: Mikael Thastum 

 

Sekretær: Marianne Bjerregaard Madsen 
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Angstklinikken for Børn og Unge  
Angstklinikken for børn og unge er en specialklinik, der tilbyder psykologisk 
behandling til børn og unge med angstlidelser. Behandlingen består i kognitiv 
adfærdsterapi og bygger på behandlingsmetoder, der har vist sig at have god 
effekt.  
 

Ud over at tilbyde behandling til børn og unge med angst og deres familier, har 

klinikken til formål at træne psykologistuderende under supervision, samt at 

øge viden om angstlidelser og deres behandling gennem forskning. 

 
Behandlingen varetages af uddannede psykologer ansat ved klinikken. I 
behandlingen vil der desuden deltage psykologistuderende, der er på den 
sidste del af deres studium. 
 
 
Har mit barn angst?    
Angst kan ramme mennesker i alle aldre. Angstlidelser er den mest 
almindelige psykiske lidelse hos børn og unge, og for omkring 1 ud af 10 børn 
er angsten så alvorlig, at den griber forstyrrende ind i barnets liv og udvikling.  
 
Angste børn er ofte velopdragne og generer derfor ikke andre. De kan let blive 
overset, fordi de nødigt vil gøre opmærksom på sig selv. 
 
Angste børn kan: 
 

 Stille mange spørgsmål og kræve konstant beroligelse 
 Komme ude af balance hvis de laver fejl, eller hvis der sker forandringer i 

rutinen 

 Være enspændere og kun have lyst til at være sammen med få bestemte 
mennesker 

 Sjældent svare på spørgsmål og sjældent sige noget af sig selv 
 Blive syge, når de skal præstere noget i skolen  

 Ikke ønske at deltage i sociale aktiviteter 
 Klynge sig til forælderen uden for hjemmet 

 Være bekymrede for, at ”slemme” ting sker 
 Være bekymrede for at gå i skole efter ferier eller weekend 
 Undgå eller undvige vanskelige eller uvante situationer 

 Miste fatningen, hvis en nær ven ikke er i skole 
 Ofte stille spørgsmål som: ”hvad nu hvis?” 

 Være perfektionistiske, fx ved at bruge overdrevent lang tid på lektier 

 Have svært ved at sove eller falde i søvn  
 Jævnligt have hovedpine eller mavepine 

 Være diskuterende, især i forsøget på at undgå en frygtet situation 
 Være pessimistiske og have let ved at komme i tanke om ting, der kan gå 

galt i enhver situation 
 
 
Hvad består behandlingen af? 
Behandlingen er for børn med angst i alderen 7-17 år og foregår i samarbejde 
med deres forældre. Forud for behandlingen møder familien op til to 
vurderende samtaler/interviews. Efter behandlingens afslutning møder 
familien op til et interview. 
 
Fordi vi på klinikken forsker i effekten af forskellige typer af behandling til 
børn og unge med angst, vil der typisk blive trukket lod om hvorvidt barnet 
deltager i et af to mulige programmer. I nogle tilfælde vil der blive trukket lod 
om hvorvidt barnet kommer i behandling med det samme, eller skal stå på en 
venteliste i 3 måneder.  
I øjeblikket afprøver vi effekten af såkaldt biblioterapi sammenlignet med Cool 
Kids behandling. I Cool Kids foregår behandlingen i grupper med ca. 6 børn 
eller unge, og forløber over 10 ugentlige møder à 2 timers varighed for 
børnene/de unge og deres forældre. I biblioterapi behandlingen møder kun 
forældrene op 5 gange á ca halvanden time over en periode på 3 måneder. 
Forældrene får en bog, og et behandlingshæfte til børnene.  
I begge behandlingsformer er et væsentligt element i programmet de opgaver, 
børnene/de unge med forældrenes støtte laver mellem sessionerne. 
Forældrene lærer strategier til bedst muligt at støtte børnene/de unge i denne 
proces. Tre måneder efter behandlingens afslutning vil der være en 
opfølgningssession.  
 
Alle familier, der deltager i behandlingen, skal som en del af klinikkens 
forskning udfylde en række spørgeskemaer før og efter behandlingsforløbet 
samt 3 måneder efter behandlingens afslutning.  

 
I kan læse mere om vores aktuelle behandlingstilbud på vores hjemmeside: 
www.psy.au.dk/angstklinik. 

 


