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Angst-alarm. Angst er den største psykiske plage blandt børn og unge, men
behandlingstilbuddene er nærmest ikke-eksisterende, mener eksperter.

Børn og unge med
angst lades i stikken
Af Jens Anton Bjørnager Jensen
// jabj@berlingske.dk

Landets førende eksperter på angstområdet
slår alarm over for antallet af angstlidelser
blandt børn og unge. Omkring fem procent af
børn og unge under 18 år – svarende til 60.000
børn og unge på landsplan – lider ifølge eksperterne af angst i en sådan grad, at det har
konsekvenser for deres sociale udvikling og
skolegang.
»Og så har man ikke sat det tal for højt.
Angst er den hyppigst forekommende psykiske lidelse blandt børn og unge. Det er dokumenteret i en lang række udenlandske undersøgelser og tilsvarende danske, og her snakker
vi om forekomsten blandt ellers helt normale
børn,« siger Barbara Hoff Esbjørn, lektor ved
Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. Hun forklarer, at ubehandlet angst
hos børn og unge kan få vidtrækkende konsekvenser.
»På længere sigt ser vi en øget forekomst af
angst, depression og misbrug blandt voksne,
der har haft angstlidelser som børn. Derudover bliver børn med angstlidelser socialt
isoleret og har læringsproblemer i skolen. De
kan simpelthen ikke udnytte deres ressourcer
i samme grad, som andre børn kan, og det går
ud over deres udvikling,« siger Barbara Hoff
Esbjørn.
Ifølge Mikael Thastum, lektor og leder af
Angstklinikken på Psykologisk Instititut ved
Aarhus Universitet, halter angstbehandlingen
af børn og unge på samme tid bagefter.
»Der er reelt set ikke nogen tilbud til børn
og unge, som har angstlidelser, og meget lidt
opmærksomhed omkring, at der rent faktisk
findes evidensbaseret og effektiv behandling
for de her lidelser,« siger Mikael Thastum.
Hos SF kalder psykiatriordfører Özlem
Cekic det for »et kæmpe problem« og opfor-

drer til, at situationen bliver undersøgt til
bunds.
»Det er vigtigt, at vi får skabt overblik over,
hvad vi har af tilbud lige nu, hvad der virker,
og hvilke erfaringer vi har, så vi kan træffe en
politisk beslutning på et oplyst grundlag. Det
er jo hul i hovedet ikke at give den behandling,
der er brug for. På længere sigt koster det samfundet langt mere ikke at behandle dem, og vi
taber de unge på gulvet imens,« siger Özlem
Cekic, som beder Socialministeriet sætte gang
i en udredning af problemet hurtigst muligt.
Minister »overvejer« undersøgelse
Socialminister Karen Hækkerup (S) svarer
i en mail til Berlingske, at hun »vil overveje
behovet for videre undersøgelser af området«.
Ministeren henviser i samme ombæring til,
at regeringen og satspuljepartierne netop har
afsat 100 mio. kroner til at »udbygge kapaciteten i børne- og ungdomspsykiatrien. Bl.a. til
hurtigere hjælp for børn og unge med psyki-
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Flere danskere end nogensinde
før er i behandling for en
psykisk lidelse. Er vi blevet
mentalt skrøbeligere, eller
sygeliggøres vi unødvendigt?
Berlingske sætter fokus på den
diagnosekultur, der i disse år
præger vores samfund.

ske sygdomme«. Ministeren oplyser desuden,
at 28 pilotprojekter, som med succes har kørt
i en række kommuner fra 2007-2010, bliver
forlænget.
»Projekterne har vist, at det nytter at gribe
tidligt ind med hjælp over for psykisk syge
børn, unge og deres familier. Jeg vil også gerne
slå fast, at kommunerne har pligt til at hjælpe
børn og unge med sociale vanskeligheder,«
skriver Karen Hækkerup.
Økonomisk gulerod
Mikael Thastum fra Angstklinikken ved Aarhus Universitet er enig med ministeren i, at
det er positivt, at psykologprojekterne bliver
forlænget. Men han mener ikke, det løser problemet.
»Det er fint, at man nu har forankret mange
af de her pilotprojekter med psykologtilbud
i kommunerne. Men hvis man siger, at alle
børn og unge nu får et tilbud om hjælp, hvis de
har en angstlidelse, tager man munden noget
fuld. Det er ikke tilfældet. Der skal langt mere
til, end man gør i øjeblikket,« siger Mikael
Thastum. Han henviser til erfaringer fra
England, hvor man allerede i 2006 med IAPTprogrammet (Improved Acces to Psycological
Therapy) indså, at der var flere hundrede
millioner af pund at spare for samfundet ved
at sætte massivt ind over for primært angst og
depression. Programmet er netop blevet udvidet med et særligt fokus på børn og unge.
Det engelske sundhedsministerium vurderer i den nyeste evaluering fra november
2011 af IAPT-programmet, at man i England
på sigt vil spare mere end seks mia. kroner om
året på sygesikring, overførselsindkomster og
mistede skatteindtægter.
»Derfor er der et umiddelbart – og meget let
forståeligt – økonomisk incitament til at tage
det her problem alvorligt på samme måde,
som de har gjort i England«. B
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