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Har du brug for hjælp til dit barns angst? Så se her! 

Kære forældre til børn i alderen 1.-6. klasse 
Oplever du at dit barn er ængsteligt eller angst i en grad så det forstyrrer dit barns eller familiens mulighed for at leve 
et normalt liv? Så læs mere her om muligheden for at deltage i et gratis forskningsprojekt om forældrebaseret 
selvhjælpsbehandling til angste børn. 

Angstlidelser rammer 5-10% af alle børn og er på den måde den mest almindelige psykiske lidelse i barndommen. Hvis 
ikke barnet får hjælp til at overvinde angsten er der en risiko for at barnet vil kunne opleve nogle negative følger, som 
skolefaglige vanskeligheder og social isolation. Derfor er det vigtigt at forebygge angst hos børn så hurtigt og effektivt 
som muligt. 

Programmet FÅ STYR PÅ angsten er udviklet specielt til at give børn og forældre tidlig og hurtig hjælp så angsten kan 
stoppes og barnet igen kan leve et liv som alle andre børn. Det er et forældrebaseret selvhjælpsprogram udviklet af 
Center for Angst ved Københavns Universitet til forældre til angste børn, der endnu ikke har modtaget terapeutleveret 
behandling for deres angst. De første undersøgelser af programmet har vist at det har god effekt i forhold til at 
mindske både angst og tristhed hos børnene. 

Formålet med forskningsprojektet er derfor at blive endnu bedre til at målrette, forebygge og behandle angst hos 
børn. For at kunne dette, skal vi vide om der er særlige forhold der kan forudsige hvem der har gavn af netop denne 
type behandling. Vi undersøger derfor to typer behandling, begge baseret på FÅ STYR PÅ angsten manualerne. Den 
ene type behandling består i at forældre anvender manualerne og desuden får minimal terapeutkontakt (2 gange 2 
timer), og den anden type bruger blot manualerne direkte. 

Er mit barn angst? 
Det kan være svært at vide, om ens barn er angst. Her kan I læse om de mest almindeligt forekommende former for 
angst. Hvis du kan genkende dit barn i en eller flere af beskrivelserne og oplever, at angsten forstyrrer barnets 
mulighed for at gøre det, andre børn på samme alder kan og gør, kan I overveje at melde jer til projektet. 

Separationsangst 
Nogle børn har svært ved at være væk fra en eller begge af deres forældre. Barnet er bange for hvad, der kan ske med 
dets forældre eller barnet selv, når de er adskilt. Barnet kan være bange for, at forældrene kommer slemt til skade, 
dør, eller at de aldrig ses igen. Barnet kan også være bange for at blive taget f.eks. af en tyv eller blive væk, så det 
aldrig vil få forældrene at se igen. Barnet har ofte hovedpine, kvalme eller følelsen af at skulle kaste op, når det skal 
forlade hjemmet eller være væk fra dets forældre. Nogle børn er så bange, at det forhindrer dem i at deltage i 



 
K Ø B E N H A V N S  U N I V E R S I T E T  
I N S T I T U T  F O R  P S Y K O L O G I  
C E N T E R  F O R  A N G S T  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
alderssvarende aktiviteter, f.eks. at gå i skole, sove alene ude hos venner eller familie. 
 
Specifik fobi 
Nogle børn oplever en ekstrem angst for en bestemt situation eller genstand. Dette kan være f.eks. hunde, mørke, 
transportmidler eller elevatorer. Barnet kan være så bange, at alene tanken om det frygtede vil udløse angst. Barnet 
kan reagere med gråd, rysten/skælven i kroppen, hjertebanken, sved eller blive vrede over at skulle være i nærheden 
af det frygtede. Angsten forsvinder typisk, når barnet fjerner sig fra det frygtede. Børn med specifikke fobier vil derfor 
prøve at undgå at være i nærheden af de ting eller situationer, som de er bange for. 
 
Generaliseret angst 
Nogle børn bekymrer sig om alt. Barnets bekymring fylder en uhensigtsmæssig stor del af hverdagen. Barnet kan 
bekymre sig om f.eks. om at blive syg eller komme til skade, om at lave fejl eller gøre ting forkert, om andre vil kunne 
lide dem, terror, kriminalitet og lignende. Barnet vil i perioder bekymre sig meget, men i andre perioder mindre. 
Mange bekymringer starter med ”Hvad nu hvis…”. Barnet har svært ved at stoppe sine bekymringer selv. Barnet 
prøver at kontrollere, hvad der sker omkring dem, så de hele tiden kan forudse, hvad der vil ske. Barnet har ofte ondt i 
maven, svært ved at koncentrere sig, fordi de er trætte, og har svært ved at falde i søvn. Barnet kan ligge i timevis om 
aftenen og tænke og tænke og tænke på hvad, der kan ske. 
 
Social fobi 
Nogle børn er meget bange for sociale situationer, og for at andre skal tænke dårligt om dem. Barnet er ofte meget 
genert og tilbageholdende i selskab med andre. Barnet kan være bange for at tale højt i klassen, spørge andre om de 
vil lege, om de må være med i gruppen, eller spise foran andre. Barnet er bange for, at andre skal synes, de gør noget 
”pinligt” eller ”flovt”. Barnet vil ofte undgå fremmede, uvante, sociale situationer, men nogle børn vil også undgå 
klassesammenhænge, selvom de kender børn og lærere. Fordi barnet ofte trækker sig fra lege, vil det kunne opleve at 
være socialt isoleret, selvom barnet måske er vellidt blandt andre. 
 
Hvilken behandling tilbydes i projektet? 
FÅ STYR PÅ angsten er et forældrebaseret selvhjælpsprogram. Programmet varer i alt 10 uger og udføres af jer selv i 
hjemmet sammen med jeres barn på baggrund af grundige manualer, der fortæller jer præcis hvad I skal gøre hvornår. 
I vil få udleveret manualer til jer som forældre og til jeres barn. Manualerne består af information, arbejdsark, og 
øvelser. Alle deltagende familier vil deltage i denne aktive del af behandlingen. 
 
Som led i forskningsprojektet, vil I blive tilfældigt fordelt til en af de to grupper: terapeut-støttet selvhjælp eller 
selvhjælp. I terapeut-støttet selvhjælp skal l som forældre deltage i to workshops af to timer. Den første workshop  
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er i begyndelsen af programmet, og den anden workshop er efter 5 uger. Selvhjælpsgruppen skal bare arbejde 
hjemme med barnet ud fra manualerne. 
 
Hvad indebærer deltagelse i projektet? 
Projektet indebærer, at I som familie skal deltage i undersøgelser og behandling. Undersøgelsen består i at I (begge 
forældre og barnet) skal møde op til et grundigt interview ved Center for Angst, hvor I vil blive bedt om at uddybe 
barnets vanskeligheder. Dette foregår før behandlingsstart og efter endt behandling, samt ved 6 måneders opfølgning. 
Børnenes oplevelser af deltagelse i interviewet er som regel positive. 
Undersøgelsen tager ca. 1-2 timer afhængigt af hvor mange problemer barnet har. Derudover skal I inden 
undersøgelsen udfylde en række spørgeskemaer hjemmefra via et elektronisk link, der sendes til jer. 
Tidsforbruget for mor og far vil være ca. 45 minutter, for barnet vil det være ca. 30 minutter. 
 
Undersøgelserne vil blive varetaget af psykologer eller psykologistuderende, der er trænet i at etablere kontakt med 
angste børn og deres familier, samt i at gennemføre denne type undersøgelse. De modtager ligeledes løbende 
vejledning og sparring af psykologer, der er specialister indenfor området. Vi gør opmærksom på, at I til hver en tid 
kan trække jeres tilsagn om deltagelse tilbage uden at det påvirker igangværende behandling. 
 
Anonymitet 
Jeres deltagelse i dette projekt er anonymt. Der vil ikke blive videregivet viden om det specifikke barn til andre parter. 
Al information behandles anonymt i statistiske beregninger, for eksempel ved udregninger af gennemsnitsværdier for 
gruppen af deltagere. Alle etiske retningslinjer vedrørende undersøgelse og behandling af børn og familier i 
forskningsprojekter bliver fulgt, herunder persondata lovens sikring om anonymitet. 
 
Det skal I gøre for at deltage 
Hvis I kan genkende angst hos jeres barn og ønsker mere information om projektet, kan I læse på vores hjemmeside 
https://www.psy.ku.dk/cfa/ om FÅ STYR PÅ angsten eller kontakte os på faastyrpaa@psy.ku.dk. 
 
Hvis I ønsker at deltage i forskningsprojektet FÅ STYR PÅ angsten kan I kontakte os på faastyrpaa@psy.ku.dk om at I 
gerne vil deltage. I mailen bedes I oplyse begge forældres e-mail adresser. Så vil I få tilsendt deltagerinformation, 
samtykkeerklæring, link til elektroniske spørgeskemaer og tidspunkt for undersøgelsen. I bedes medbringe den 
udfyldte samtykkeerklæring til undersøgelsen. 
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Bekræftelse om deltagelse og samtykkeerklæring 

Som deltager i forskningsprojekt i Center for Angst om FÅ STYR PÅ angsten, bekræfter jeg/vi hermed at: 
 
• Jeg/vi har modtaget skriftlig information om deltagelse i forskningsprojektet. 

• Jeg/vi er indforståede med, at alle forskningsdata anonymiseres og opbevares efter gældende 
forskrifter. 

• Jeg/vi giver tilladelse til at oplysninger indhentet i forbindelse med deltagelse i forskningsprojektet, må 
anvendes til anonyme videnskabelige analyser i Center for Angsts forskningsregi. 

• Jeg/vi er informeret om, at det er frivilligt at deltage, og at jeg/vi når som helst kan tække mit/vores 
tilsagn om deltagelse i projektet tilbage. 

• Alle oplysninger vil blive opbevaret og behandlet efter gældende regler om personoplysende data i 
persondataloven. Resultater, der offentliggøres vil være anonymiseret i henhold til GDPR reglerne. 
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