
Erfaringer med ungdom 
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• Generelt om angst 

• Ungdom og far forteller om 
sine erfaringer med 
gruppeterapi for angst

• Risk-prosjektet

• Gjøre et atferdseksperiment

• List-prosjektet

Agenda



Mus og kajakk



Prevalens

6,5%

20 %



Angst er en normal følelse som hjelper oss ved å •
beskytte oss i farlige situasjoner eller når vi 
forventer fare.

Angst kan bli en sykdom hvis den opptrer • for 
ofte eller for intensivt, hvis den er urimelig i 
forhold til situasjonen, eller hemmer oss i livene 
våre. 

Angst som falsk alarm•

https://www.kognitiv.no/selvhjelp/hjernen-frykt-
hjelper-hjerne-tv2/ 5.34-8.0 (2,5 min)

Definisjon av angstlidelse

https://www.kognitiv.no/selvhjelp/hjernen-frykt-hjelper-hjerne-tv2/


• «Barn i Bergen» studien viste at angst 
er den vansken barn i småskolen 
strever mest med.

• Overhyppighet på 
selvmordsstatistikken

• Ubehandlet sosial angst hos barn gir 5-
6 ganger større risiko for større risiko 
for å utvikle rusproblemer som voksen

• Øker sjansen for drop-out i skolen og 
arbeidsuførhet

Fakta om angst



To hovedprinsipper

Eksponering:

Utsette seg for 
situasjoner som 

øker angsten.

Respons-
prevensjon:

Slutte med 
unngåelse og 
sikringsatferd



Angstkurve

Prognosen for 
katastrofetankene

Angst
nivå

Tid

Ut av 
situasjone
n

Reell 
angstkurve



Effekt av kognitiv atferdsterapi
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CBT Venteliste Aktiv kontroll

James et al., 2013



MANGEL PÅ EFFEKTIV HJELP FOR ANGST

Søkt støtte siste 6 måneder

Fått støtte

Vært hos spesialist 
innen psykisk helse

Fått evidensbasert 
behandling (kognitiv 
atferdsterapi)

65 %

15 %

38 %

2 %

Reardon, Harvey & Creswell, 2018
University of Reading

N=222 totalt
N=138 angstlidelse
62 skoler/1884 



• Usikker på om barnets angst er normal

• Angst kommer og går i faser

• Lærere/profesjonelle foreslår ikke hjelp

• Vet ikke hvilken hjelp som er tilgjengelig

• Vanskelig å få henvisning til spesialist

• Vet ikke hvem de kan spørre om hjelp

• Angsten kan gå vekk av seg selv

• Vil ikke at barnet skal tro det har 
problemer

• Lange ventelister for å få hjelp

Hvorfor foreldre ikke søker hjelp for 
barnets angst

Reardon, Harvey & Creswell, 2018



• Pakkeforløp: (1.1.2019)

– Grunnlag for henvisning i 
pakkeforløpet: «Barn og unge 
henvises til psykisk helsevern når ett 
eller flere tegn på alvorlig psykisk 
lidelse foreligger». 

• Prioriteringsveileder – psykisk helsevern 
for barn og unge : ikke rett til helsehjelp 
for lettere angstlidelser

Nasjonale faglige retningslinjer fra

o Skolen – en arena for tidlig 
identifisering og forebygging

o Skolehelsetjenesten – en tjeneste 
som når mange 



Trinnvis modell
(stepped care) 

Selvhjelp

Skole-
helsetjenesten

BUPTrinn 1

Trinn 2

Trinn 3

Cool Kids
Chilled
Våg
Friends
Mestrings-
katte
RISK (kommer)

Cool Kids
Chilled
Friends
Mestrings-
katten
RISK

E-terapi
Bøker
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Risk-prosjektet



Lære ungdommen nye •
ferdigheter for å mestre 
engstelige følelser og klare å 
gjøre de tingene en ønsker å 
gjøre

Lære foreldrene/skole å •
takle ungdommens angst  
på en hensiktsmessig måte

Utviklet av •
psykologspesialist/forsker 
Åshild Tellefsen Håland i 
samarbeid med terapeuter 
fra ABUP.

Hovedmålsetting med RISK



• Foreldreinvolvering   

• Eksponering

• Skoleinvolvering



• 6-8 ungdommer mellom 12 og 15 år 
deltar sammen med sine foreldre i 
flerfamiliegrupper

• 10 samlinger over 8 uker

• 6 samlinger a 2,5 timer fra 16-1830

• 4 samlinger a 5 timer fra 10-15 
(eksponeringstrening)

• 4-5 terapeuter

• To samlinger a 1,5 timer i for- og 
etterkant av terapien 

hvor kun foreldre og skole møter.

• Oppfølgingsamling etter 3, 6 og 12 
måneder

Rammer



En typisk samling

Undervisning i plenum(20-50 
min)

Foreldregruppe
60-80 min

Ungdomsgruppe
60-80 min

Foreldre 
+ungdom

10-20 
min

Foreldre 
+ 

ungdom

Foreldre 
+ 

ungdom

Foreldre 
+ 

ungdom

Foreldre + 
ungdom

Foreldre 
+ 

ungdom

Gjennomgang av hjemmeoppgave i 
plenum.



Angstlidelse påvirker:

Tanker

Følelse

Kroppslig

reaksjon

Atferd

• Hvordan vi 
tenker

• Hva vi føler

• Hva vi 
kjenner i 
kroppen

• Hva vi gjør

HVORDAN JOBBE MED KARTLEGGING 
AV ANGSTSYMPTOMER



Hva skjer i kroppen ?

• Film:

• http://www.bing.com/videos/search?q=fil

m+om+panikkangst&&view=detail&mid=4

DB8119959AA967D2EAB4DB8119959AA967

D2EAB&FORM=VRDGAR

• Hjertebank
• Svimmelhet
• Press i brystet
• Svetting
• Hyperventilering/puste fort
• Skjelvende hender og føtter
• Vondt i magen
• Kvalm
• Tørr i munnen
• Sommerfugler i magen
• Skjelvende stemme
• Rødming

http://www.bing.com/videos/search?q=film+om+panikkangst&&view=detail&mid=4DB8119959AA967D2EAB4DB8119959AA967D2EAB&FORM=VRDGAR


For liten dose eksponering1)

For lite tilpassede 2)
eksponeringsoppgaver

For mye PRAT3)

3 fallgruver

NB: HUSK UNNGÅELSE



• Konkret 

– Dess mer konkret dess bedre(når, 
hvor, hva, hvor ofte, hvordan) 

• Hyppig

– Det bør øves daglig, helst flere ganger 
pr dag

• Overkommelig

– Det bør være noe som kan være mulig 
å gjennomføre. Passe vanskelig, men 
ikke for enkelt

TIPS til trening



Generelle råd for 
eksponeringsterapi

• Fokus på å tolerere angst/ubehag 
mer enn at angsten vil gå over. ”jakte 
på angsten”

• Forsterke tvil og usikkerhet

• Start med en ting-gå videre når de har 
fått en mestringsopplevelse

• Øv lenge nok 

• Vær deltaljert-skriv detaljert ned hva 
ungdommen  skal gjøre og hva de ikke 
skal gjøre.

• Sjekk forsikring/fraser

• Skrive ned hva en har gjort av 
hjemmelekser hver dag    

• Hva kan gjøre øvelsen mer krevende

• Gi belønning



Hva kan skolen gjøre?

Være i dialog med foreldre og ungdom om hva som •
skal være neste ukes hjemmeoppgave. Foreldre er 
ansvarlig for å gi beskjed om lærerens rolle mellom 
terapitimene.

Informere aktuelle andre lærere om hva ungdommen •
skal trene på

Lærer bør legge til rette for gjennomføring av daglige •
øvelser, f.eks å hver dag stille et spørsmål til eleven 
som skal svares på og lignende

Legge til rette for å snakke litt med ungdommen hver •
uke . (kan kun være noen minutter).

Fylle ut registreringsskjema for lærere.•

Terapeut  ringer midtveis for å få tilbakemeldinger fra •
lærer

Ta kontakt med  terapeut dersom en trenger råd.•

Ta kontakt med foreldre dersom en lurer på noe, eller •
en ikke fått noe informasjon av foreldrene.

24



• Det viktigste skjer mellom timene og 
ikke i timene. Aller viktigst å hjelpe til 
slik at ungdommene gjør 
hjemmeoppgavene. 

• Støtte og oppmuntre ungdommens 
øvelser

• Forsterke modig atferd

• Ha gjerne kontakt mellom timene hvis 
ønskelig. Sms’er ++

Hva kan skolen gjøre ?

25



HVORDAN GJENNOMFØRE  ET 
ATFERDSEKSPERIMENT



Visdomsord fra Aristoteles

”Det vi må lære før

vi kan gjøre det, 

det lærer vi ved 

at vi gjør det.” 



Øvelse sosial angst: Alle fugler



10 Maksimal 

uro angst

”Aldri i 

livet”

7 Meget stor 

uro/angst

”Jeg tror 

ikke jeg 

kan”

5 Ganske 

mye 

angst/uro

”Kanskje 

jeg kan 

motstå”

3 En del 

angst/uro

”Jeg er litt 

usikker”

0 Rolig 

ingen 

angst

”Ikke noe 

problem”

Følelses-termometer



FØR: Hva forventer du på forhånd 
vil  skje?  

Rød sone

➢ Skriv ned situasjonen du skal øve 
på

➢ Skriv ned rødtankene som du får 
og hvor sannsynlig det er at de 
vil inntreffe

➢ Sett navn på følelsen du 
forventer og ranger den på en 
skala fra 0-10

➢ Hvilke kroppslige symptomer 
frykter du vil inntreffe og hvor 
sterkt vil disse være tilstede på 
en skala fra 0- 10 ?

➢ Under «Atferd» i  skriver du ned 
hva som vil være dine typiske 
unngåelses- eller 
tryggingsstrategier 

Grønn sone: 
➢ Under «Atferd» i Grønn Sone 

skriver du ned nøyaktig hvordan 
du skal øve. Hvor ofte, sted, at 
du ikke skal bruke vanlige 
tryggingsstrategier,  hvilken 
støtte du kan få med mer. Jo mer 
konkret jo bedre. 

ATFERDSEKSPERIMENT



UNDER: Teste ut i virkeligheten om 
forventingene dine stemmer

➢ Lage et eksperiment der du tester om 
forventningene dine er sanne eller ikke. 
Gjør akkurat det som du har skrevet under 
«Atferd» i grønn sone

ATFERDSEKSPERIMENT



ETTER: Hva skjedde i faktisk ?

Grønn sone:

➢ Skriv ned i hvilken følelse(r) du kjente på under øvelsen og 
hvor sterke de var på en skala fra 0-10.

➢ Noter hva du kjente i kroppen og hvor sterkt de fysiske 
symptomene var  tilstede på en skala fra 0-10.

➢ Hva kan være mer hjelpsomme og realistiske tanker ? Skriv 
nyttige alternative  «tanker» i grønn sone som kan få deg til 
å tørre mer.

➢ Sammenlign Rød og Grønn sone.  Var det like ille som du 
trodde på forhånd ?

➢ Har følelsene, tankene og hva som skjer i kroppen endret 
seg på noe vis ?





LIST-prosjektet
Skolebaserte lav-terskel KAT tiltak for 

ungdom med angstplager
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• Solfrid Raknes (stipendiat)

• Elisabeth Husabø (stipendiat)

2) Modum Bad Gordon Johnsens stiftelse

• Asle Hoffart

3) Sørlandet Hospital, ABUP
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INTERNASJONALT LEDENDE  SAMARBEIDSPARTNERE

Professor Ron A. Rapee, 

Centre for Emotional 
Health, Macquarie 
University, Sydney, 
Australia

Professor Joseph A. Himle, 

Department of Psychiatry 
and School of Social Work, 
University of Michigan, 
USA.



VI EVALUERER TO TYPER MESTRINGSKURS
med ulikt omfang 

VÅG

Fem gruppemøter for •
ungdommene

Bruk av Psykologisk •
Førstehjelp

Foresatte deltar på ett •
av gruppemøtene

Nyutviklet for LIST•

CHILLED

• Ti gruppemøter for 
ungdommene

• To egne samlinger for 
foresatte

• Evidensbasert fra 
Australia og Danmark

FELLES FOR BEGGE TILTAKENE
• Grupper med 6-8 ungdom
• To gruppeledere
• Bygger på kognitiv atferdsterapi
• Video-opptak



Prosjektorganisering

VEST

• Fjell, Sund og Askøy 

• Lokal prosjekt leder -
kommune-psykolog 

• Gruppeledere: 
helsesøstre + 
kommunepsykologer

• 7 ungdomsskoler

SØR

• Mandal, Sogndal og 
Audnedal 

• Lokal prosjektleder - forsker 

• Helsesøstre + 
kommunepsykolog + 
terapeuter fra spesialist-
helsetjenesten 

• 5 ungdomsskoler  

ØST
• Modum, Sigdal og 

Krødsherad 
• Lokal prosjektleder -

ledende helsesøster 
• Helsesøstre
• 4 ungdomsskoler



IMPLEMENTERING 

Gruppelederne mottar:

Opplæring om angst hos •
ungdom og trening i begge 
programmene (4 dager) 

3 • halvårige samlinger a 2 
dager

Veiledning fra erfarne KAT •
terapeuter (kliniske 
psykologer / psykiater) 

Prosjektet er godkjent av skole- og 
helse lederne i de respektive 

kommunene



DATAINNSAMLING AVSLUTTET – ANALYSE 
PÅBEGYNT

• 313 ungdommer inkludert   (oktober 2014 -
november 2016)

• 52 grupper gjennomført: 

– 19 CHILLED (28 inkl. venteliste)

– 15 VÅG (24 inkl. venteliste)

– 18 venteliste

• Submittering av hovedartikkel nyttår 2018/2019?



To fallgruver

1. Bli for ettergivende og 
dermed for lite 
støttende på 
gjennomføring og 
mestring

2. Bli for streng og dermed 
for lite forståelsesfull og 
støttende for at 
ungdommen skal kunne 
gjennomføre øvelsene 
på en god måte.

3.  Mix av 1 og 2

41

http://www.abup.no/angsten-tok-
kontrollen/

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq3OGOpK3PAhWiB5oKHSmEDZ8QjRwIBw&url=http://shop.gallerigraff.no/product.asp?prodID%3D695%26name%3Dcurlingforeldre-av-lisa-aisato&bvm=bv.133700528,d.bGs&psig=AFQjCNEd4ZUatTRiJEeIVcpnemwwSc4hWg&ust=1474987856729117
http://www.abup.no/angsten-tok-kontrollen/


Vanlige utfordringer ved å være foreldre 
til engstelige barn

• Gi forsikringer

• Hjelper til med unngåelse for å unngå konflikter

• Avholde seg fra å si eller gjøre ting

• Deltar i barnets tryggingsstrategier

• Hjelpe barnet med enkle oppgaver eller beslutninger

• Endre personlig rutiner

• Endrede familierutiner

• Overtar barnets ansvarsoppgaver

• Andre søsken får for lite oppmerksomhet

• Eventuell egen angst kan påvirke hvordan en 
forholder seg til barnas angst

• Foreldre kan lett overreagere (bli for sint, trist med 
mer) 

42



• Hvilken foreldrefelle går jeg i?

• Hva ville jeg gjøre annerledes ?

• Hvor godt lyktes jeg ?

• Hva gjorde barnet mitt

• Hvordan reagerte jeg

• Hva skjedde da jeg reagerte slik

Foreldrefeller



• Betalingsstudie i «Behandling av angst 
for barn og unge ved UIA.» Oppstart 
høsten 2019. 15 studiepoeng

• Tilpasse RISK til bruk i 
skolehelsetjenesten

• Hjelpe skolene til å identifisere barn og 
ungdom med angstlidelser.

• Evaluering av Folkehelseprogrammet i 
Agder. «Godt begynt»

– Screening foretas av helsesøstre

Veien videre i Agder



RÅD



• Om angst 
• http://www.abup.no/angsten-tok-

kontrollen/
• Panikkanfall
• http://www.bing.com/videos/search?q=pani

kkangst+video&view=detail&mid=4DB81199
59AA967D2EAB4DB8119959AA967D2EAB&F
ORM=VIRE

• Edderkoppfobi
• http://www.bing.com/search?q=redd+for+e

dderkopper&qs=AS&pq=redd+for+edder&sc
=1-
14&cvid=2AFA501A25B1445E9CAC0395BF5
C5922&FORM=QBRE&sp=1&ghc=1

• Tvangslidelse-smittefrykt
• http://www.bing.com/search?q=redd+for+b

akterier&src=IE-
TopResult&FORM=IETR02&conversationid=

Anbefalte filmer: 

http://www.abup.no/angsten-tok-kontrollen/
http://www.abup.no/angsten-tok-kontrollen/
http://www.bing.com/videos/search?q=panikkangst+video&view=detail&mid=4DB8119959AA967D2EAB4DB8119959AA967D2EAB&FORM=VIRE
http://www.bing.com/search?q=redd+for+edderkopper&qs=AS&pq=redd+for+edder&sc=1-14&cvid=2AFA501A25B1445E9CAC0395BF5C5922&FORM=QBRE&sp=1&ghc=1
http://www.bing.com/search?q=redd+for+bakterier&src=IE-TopResult&FORM=IETR02&conversationid


• Torkil Berge og Arne Repål: Håndbok i 
kognitiv terapi 

• Kristin Martinsen & Roger Hagen: 
Håndbok i kognitiv terapi for barn og 
unge.

• Asle Hoffart: Se deg rundt

• Stefan Hofmann & Michael W. Otto: 
Cognitive Behavioral Therapy for Social
Anxiety Disorder

• Clark, D. M. & Wells, A. (1995). A 
cognitive model of social phobia. I R. G. 
Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope & 
F. R. Schneier (red.), Social phobia: 
Diagnosis, assessment, and treatment (s. 
69–93). New York: Guilford Press

Anbefalt litteratur



Takk for oppmerksomheten


