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Rädsla vs Ångest
SANT LARM                                             FALSKT LARM

 Omdirigering av blod till de 

stora muskelgruppen

 Ökad puls och blodtryck för 

att förse stora muskelgrupper 

med blod

 Ökad andning för att 

syresätta allt blod

 Fokus på överlevnad

 Matsmältningssymtom

 Hjärtklappning

 Andnöd

 Tryck över bröstet

 Tunnelseende

 Katastroftänkande
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Rädd eller Feg?
 ”Det är ingen konst att vara modig - om man inte är 

rädd!” (Tove Jansson)

 Vem är feg?

 Vem är modig? 
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Hur många drabbas 
 20% av alla barn och ungdomar

 Många har fler än en ångeststörning

 Vanligare hos flickor efter 11 års ålder
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Specifik fobi
 Stark rädsla för avgränsat objekt eller avgränsad 

situation

 Spindel, Orm, Hund, Katt, Råtta, Höjd, Flyg, Hiss, Vatten, 

Insekter, Åska, Stormar, Sprutor, Kräkas, Blod, Svampar, 

Regn, Silverfiskar, Höga ljud, mm mm

 15% av alla vuxna drabbas

 Behandling sker ofta vid ett enda tillfälle och ger 

mycket god effekt
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Paniksyndrom
 Paniksyndrom – återkommande rädsla för 

panikattacker
• Plötslig och intensiv ångestreaktion som når sin kulmen inom 10 minuter

• Symtomen är bl.a hjärtklappning, svettning, skakningar, yrsel och andnöd. 

 Agorafobiskt undvikande

 Drabbar ca 3% av befolkningen

 Behandling tar som regel ca 10 sessioner
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Social ångest
 Stark rädsla för sociala situationer

 Äta med andra, tala inför andra, tala i telefon, öppna 

ytterdörren, gå på toaletten, tala med andra, ge 

ögonkontakt, skaka hand, skriva när andra ser, göra prov

 Rädslan handlar om att bedömas och utvärderas av 

andra

 13% drabbas

 70% kvinnor

 50% kvinnor i klinisk population
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Selektiv mutism
 Oförmåga att tala i vissa sociala situationer (där det 

förväntas att man skall tala, t ex i skolan) trots att 

barnet talar i andra situationer.

 Uppstår oftast innan 5 års ålder

 Inte så mkt forskning gjord

 Betraktas ibland som kraftig variant av social fobi
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Separationsångest
 Rädsla för att vara ifrån ffa föräldrarna

 Att ngt ska hända barnet

 Att ngt ska hända föräldrarna

 Att föräldrarna inte ska komma tillbaka

 Vanligt hos små barn men växer oftast bort
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GAD –
Generaliserad ångeststörning

 Så gott som konstamt närvarande oro för olika 

saker

 Familjens ekonomi

 Krig och katastrofer

 Att anhöriga ska råka ut för saker

 Ofta kroppsliga symtom som magont, huvudvärk

 Söker lugnande besked från omgivningen
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Konsekvenser av ångest
 Ångest i barnåren leder ofta till ångest i vuxen ålder

 Vanlig orsak till nedstämdhet och depression

 Påverkad prestationsförmåga

 Outnyttjad potential

 Akademiskt/yrkesmässigt

 Socialt/personligt

 Ökad sjukfrånvaro hos föräldrar

 Lidande hos syskon
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Avslutningsvis
 Bra att upptäcka dessa barn och ungdomar så tidigt 

som möjligt

 Lång tid med ångest är ingen krydda i livet

 Men! Behandling fungerar även efter en längre tid av 

lidande
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Depression
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Depression
 Sorg, nedstämdhet och ledsenhet är vanliga känslor 

när livet drabbar oss. 

 Men det som är normalt kan bli så plågsamt att man 

behöver hjälp för att hantera det och stå ut i det. 
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Varför depression
 Sannolikt flera skäl, kanske i kombination

 Ärftliga faktorer

 Kroppslig sjukdom

 Hormonella rubbningar

 Negativa livserfarenheter

 Kamratproblem

 Förlust

 Sjukdomar

 Problem i familjen

 skolmisslyckanden
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Sekundär depression
 Sekundär depression vanligt hos barn och ungdomar 

med ångeststörning

 Att leva med stark ångest begränsar livet. Att på det 

sättet hindras från att göra det man egentligen vill kan 

leda till depression.
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Hur många drabbas
 Livstidsprevalensen (enl SBU 2004)

 5 - 25% för kvinnor  

 3 - 10% för män

 Punktprevalens

 Hos skolbarn 1-2%

 Hos tonåringar 3-8%

 Hos tonåringar med symtom, men ej i tillräcklig 

omfattning för att få diagnosen egentlig depression 

10–15 %
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Märks de här barnen?
 Nej…

 Men var uppmärksam på

 Skolfrånvaro – specifik eller generell

 Speciella anpassningar såsom minskad studietid, inga 

frågor etc. 

 Försämrade prestationer

 Förändrade beteenden i sociala situationer

 Uppenbar 

rädsla/ångest/nedstämdhet/självskadebeteenden
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Att söka hjälp
 Ta reda på att den du vänder dig till är en legitimerad 

behandlare

 Kontrollera att den du vänder dig till har rätt utbildning

 KBT är den behandlingsmetod som i upprepade 

forskningsstudier visat sig ge bäst resultat vid ångest 

hos barn och ungdomar

 www.kbt.nu
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Vad kan skolan göra 
generellt

 Minska skam och tabu genom att 

 Prata!

 Normalisera!

 Normalisera och respektera allt

 psykisk ohälsa

 sexuell läggning

 familjeformer, religioner, klädstil, hårfärg, hudfärg, intressen, mm, mfl, etc…

 Normalisera psykisk sjukdom

 Hur många i varje klass/årskurs/stadie/barn/vuxna

 rodnar

 är rädda för att göra bort sig

 är rädda för xxx

 gråter ofta

 har svårt att somna
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Vad kan skolan göra 
generellt

 Uppmuntra eleverna att uppmuntra varandra

 Uppmuntra eleverna

 Beröm elever som är justa mot varandra

 Tillåt alla att göra fel och försöka igen

 Det är bra att försöka!

 Det är ok att göra fel

 Det är inte ok att bua

 Föregå med gott exempel

 I kollegiet

 Bland barnen

www.sthlmkbt.se



Vad kan skolan göra 
generellt

 Ljust & Fräscht

 skapa arbetsro – för alla
 städat, rent och fräscht så att det känns ok att äta, duscha, byta 

om och gå på toaletten

 Informera, planera, organisera

 avgörande för elever med svårigheter på dessa områden

 minskar stress hos alla elever

 signalerar respekt

 Skulle det här vara uppskattat på en arbetsplats för vuxna?

 Om svaret är nej duger det INTE för barn heller…

www.sthlmkbt.se



Vad kan skolan göra 
specifikt

 För en elev som uppvisar psykisk ohälsa

 Uppmärksamma

 Skydda

 Guida till hjälp

 Följsamhet med pågående behandling

 Hjälpa till vid återgång till skolan

 Uppmuntra
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Vad kan göras av oss alla -
generellt

 Rimliga förväntningar

 Det gör ont att leva

 Föregå med gott exempel

 Lev som du vill leva

 Lev som du vill att dina barn/barn runt dig ska leva

 Sök egen behandling

 Föregå med gott exempel

 Gör som på flyget

 Förmedla viktiga värderingar

 Stå för dina värderingar

 Våga diskutera

 # Me Too
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Vad kan göras av oss alla -
generellt

 Minska tabu kring psykiskt mående

 Tala om det

 En sund själ i en sund kropp

 Fysisk aktivitet varje dag

 God kost

 God sömn

 God kunskap i att kritiskt värdera nyhetsflödet och ”fakta”

 Lär dig själv 

 Lär dina barn/elever

 Välj vem du lyssnar på

 Ska vi ta hand om varandras barn?
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Boktips till behandlare & föräldrar

”Rädslor, fobier och 

nedstämdhet hos barn 

och unga”

Gothia förlag 2012
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Podcast: Barnpsykologerna

 Där poddar finns! 
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Tack för idag!
Liv Svirsky
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