
Angstlidelser er en af de hyppigste 
psykiske lidelser i barndommen. 
Udenlandske undersøgelser viser, at 
15-20 % af alle børn og unge på et 
tidspunkt i løbet af deres opvækst vil 
lide af alvorlig angst. Angstlidelser i 
barne- og ungdomsalderen bliver ofte 
ikke opdaget, og der er i Danmark 
kun få behandlingstilbud til børn og 
unge med angst. Der er efterhånden 
solid dokumentation for, at kognitiv 
adfærdsterapi er virksom over for 
angstlidelser hos børn og unge.

På Psykologisk Instituts Forsknings- 
og Undervisningsklinik, Aarhus Uni-
versitet, har vi siden starten af 2009 
tilbudt gruppebehandling til børn 
og unge med angst. Behandlingen 
er inspireret af et australsk kognitivt 
adfærdsterapeutisk program (”Cool 
Kids”) med høj grad af inddragelse af 
barnets forældre. Grupperne er alle 
ledet af kliniske psykologer samt et 
antal studerende, der fungerer som 
kontaktpersoner for familierne. I hver 
gruppe er tilknyttet 6 børn og deres 
forældre. Børnene er delt op i grup-
per efter alder, hhv. 7-9 år, 10-12 år 
og 13-15 år. Børn og forældre møder 
op til 10 gruppesessioner, hver af to 
timers varighed.

Angstklinikken finansieres som et 
forsøgsprojekt med tilknyttet forsk-
ning. For sikkert at dokumentere 
virkning af behandlingsprogrammet 
i Århus er der tilrettelagt et såkaldt 
ventelisteprojekt. Der trækkes lod 
mellem familierne, som henvender 
sig, for at afgøre, om de kan komme 
i behandling med det samme, eller 
om de må stå på venteliste i tre må-
neder. Alle, der vurderes som egne-
de, får tilbudt behandling, men nogle 
altså først efter en venteperiode. 
Det kan tilføjes, at behandlingspro-
grammet er dokumenteret virksomt 
i udenlandske undersøgelser, og at 
foreløbige opgørelser ved Angstkli-
nikken tyder på, at dette også gælder 
for behandlingen i Århus.

Der er gratis adgang til deltagelse 
i ventelisteprojektet for børn og unge 
med angstlidelser ved henvendelse 
til Psykologisk Instituts Angstklinik for 
Børn og Unge. Nærmere oplysninger 
kan findes på Psykologisk Instituts 
hjemmeside www.psy.au.dk/angst-
klinik

eksempel på 
et behandlingsforløb
Forældrene til en 11-årig pige hen-
vender sig til klinikken med ønske 
om behandlingstilbud. De beskriver, 
at pigen har store vanskeligheder 
med at komme i skole samt at være 
i skolen uden forældrene. Hun rea-
gerer med stærk angst på alle former 
for adskillelse fra forældrene, i særlig 
grad fra moderen. Hun har aldrig prø-
vet at overnatte hos en veninde, 
besøger i fritiden kun en en-
kelt veninde, som bor 
i nabohuset, og 
deltager ikke 
i børne-
f ø d -

selsdage i klassen. Hun er ellers en 
populær pige, som tit har kammerater 
hjemme hos sig selv. Under det diag-
nostiske interview kommer det frem, 
at pigen generelt set er overængste-
lig og har en fobi for hunde. Pigen 
og forældrene tilbydes en plads i 
behandlingsprogrammet. Behand-
lingsprogrammet arbejder især med 
at undersøge og vurdere grundlaget 
for pigens bekymringer gennem så-
kaldt ”detektivtænkning” samt med 
gradvis udsættelse eller eksponering 
for de frygtede situationer. Gradvis 
eksponering foregår ved at der ud-
arbejdes ”trappestiger” med forskel-
lige trin, som er nødvendige for at 
overvinde frygten. I trappestigen for 
at lære at være væk fra forældrene 
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