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Vad är en ångeststörning?

Rädsla och oro är en naturlig (men obehaglig) del av livet
Vi oroar oss olika mycket för olika saker

Alla har en egen, individuell nivå av oro och ångest
Normal oro och rädsla hos barn och tonåringar
Ålder

Rädsla, oro

0-4

Höga ljud, mörker, sova ensam, djur, främlingar

5-7

Djur, mörker, brand, skola, skador, ensam hemma

8-11

Ensam hemma, död, sjukdom, skola, kompisar

12-17

Kompisar, skola, utseende, vuxenliv, framtid

Normal oro

Psykisk hälsa

Ångest

Ångeststörning

Rationell, övergående, hjälpsam

Irrationell, ihållande, hindrande

Komponenter:
Fysiologi:
ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens,
svettning, muntorrhet, vidgade pupiller,
illamående, yrsel, darrning, skakning
Beteende och tankar:
undviker faror, förberedelse, planering
Subjektiv upplevelse:
uthärdligt obehag

Komponenter:
Fysiologi:
ökad hjärtfrekvens, ökad andningsfrekvens,
svettning, muntorrhet, vidgade pupiller,
illamående, yrsel, darrning, skakning
Beteende och tankar:
Okontrollerbar oro, katastroftankar, överdriver
sannolikhet för värsta scenariot, underskattar
egna förmågan att hantera situationen,
undviker situationen helt
Subjektiv upplevelse:
outhärdligt obehag, lidande

Varför utvecklar vissa en ångeststörning?
Ångeststörningar är komplexa tillstånd=
många riskfaktorer samverkar

Föräldrafaktorer
• Stil: överbeskydd, överdriven kontroll
avvisande, kritisk
• Anpassning
• Modellinlärning
• Psykisk ohälsa

Gener
•
•

Ärftlighet 5 ggr ökad risk hos
1:a-gradssläkting med ångest
Tusentals genvarianter med
enskilt små effekter

Kön
Ökad risk hos flickor 2:1

Temperament
• hämmat beteende

Negativa livshändelser
fysiska, psykologiska, sexuella övergrepp
mobbning, utfrysning
våld & missbruk i familjen, försummelse

Hjärna
• Hjärnstrukturer
• Signalsubstanser
.

Klassificering av ångeststörningar:
från Hippokrates till DSM & ICD
Sigmund Freud Emil Kraepelin
Sekelskiftet 1900

Hippokrates
460 f.Kr – 370 f.Kr

Boissier de Sauvages
Cicero
1706 – 1767
106 f.Kr – 43 f.Kr

Nicanors rädsla för flöjtspel

Angor
Sjukdomsklassifikation
medicinsk sjukdom
Pantofobi

Ångestneuros
Angst

1952

1980

Psykoneurotisk
störning
Neuros

Dagens namn på olika
ångeststörningar

Vanliga typer av ångeststörningar hos barn och tonåringar

Separationsångest
-

för åldern överdriven oro och rädsla för att vara ifrån sina föräldrar

-

ihållande tankar om att skada/olycka ska leda till separation

-

återkommande stark ångest/upprördhet vid situationer som
innebär separation från föräldrar

-

fysiska symtom vid separation: illamående, magont, huvudvärk

-

typisk debutålder tidig barndom, ovanlig hos tonåringar

Specifik fobi

-

intensiv och oproportionerlig
rädsla och ångest för specifika situationer eller saker
• djur (spindlar, ormar, hundar)
• naturliga miljöer (höga höjder, åska)
• blod, injektioner, skador (blodprov, vaccination)
• platser (hiss, flygplan)
• övrigt (kräkas, sätta i halsen)

-

utlösande situation/sak undviks aktivt eller uthärdas under intensiv
rädsla/ångest

-

hos barn kan rädslan uttryckas genom gråt, utbrott, klängighet

-

typisk debutålder barndom

Social ångest
- överdriven oro och rädsla för att bli uppmärksammad
och granskad i sociala situationer
- oro för att bete sig eller uppvisa tecken på nervositet som
kan bedömas på ett negativt sätt
(göra bort sig, misslyckas, rodna)
- sociala situationer undviks / uthärdas under intensivt obehag

- typisk debutålder sen barndom, tidiga tonår

Generaliserat ångestsyndrom (GAD)
- ständig och överdriven oro och ångest för olika händelser
som skulle kunna inträffa
- stora svårigheter att kontrollera oron
-

rastlöshet, svårt att koppla av
koncentrationssvårigheter
orkeslöshet/uttröttbarhet
irritabilitet
sömnstörningar

- typisk debutålder sen barndom, tidiga tonår

Paniksyndrom
- återkommande och oväntade panikattacker
- panikattack:
• hastigt påkommande upplevelse av intensiv rädsla
• hjärtklappning, yrsel, svårigheter att andas,
frossa/svettningar, illamående, darrning, skakning,
svaghet i muskler, overklighetskänsla
• rädsla för att tappa kontrollen, bli galen, dö
- ihållande oro för att få fler panikattacker leder till
beteendeförändringar (undvikande)
- typisk debutålder sena tonår, tidiga vuxenår

Agorafobi
- överdriven oro och rädsla för att befinna sig på
platser eller situationer som det skulle vara svårt
att ta sig bort ifrån i händelse av en panikattack
eller generande fysiska symtom
- situationerna undviks, uthärdas under intensivt
obehag eller enbart i sällskap med någon
- typisk debutålder sena tonår, tidiga vuxenår

Andra typer av ångest
- Selektiv mutism
- Normalt talat språk i vissa miljöer, men tyst i
andra
- Typisk debut före 5 års ålder
- Substans/läkemedelsbetingad ångest
- Ångest orsakad av annan sjukdom, endokrina
störningar, sjukdomar i andningsorganen,
kardiovaskulära, metabola, neurologiska
sjukdomar

Konsekvenser och vanliga problem vid ångest

Konsekvenser under uppväxten
Generellt: lidande, hinder för att klara åldersadekvata utmaningar
Skola: underpresterar, frånvaro, sämre betyg
Fritid/kompisar: blir ofta ”svår” som kompis, få vänner
Familjeliv: behov av föräldrastöd anstränger relationer
Psykisk ohälsa: vanligt med samtidiga andra problem, särskilt depression/nedstämdhet

Fysisk ohälsa: mycket vanligt med samtidiga smärtproblem, magont, värk

Källor: Mazzone et al. (2007). The role of anxiety symptoms in school performance in a community sample of children and adolescents
Voltas et al. (2017). The natural course of anxiety symptoms in early adolescence: factors related to persistence
Olofsdotter et al. (2016). Anxiety disorders among adolescents referred to general psychiatry for multiple causes: clinical
presentation, prevalence, and comorbidity

Långsiktiga konsekvenser
Generellt: kroniskt utan behandling, symtom + funktionsnedsättning förvärras med
ökande ålder
Utbildningsnivå: sämre möjligheter pga sämre betyg, lägre utbildningsnivå
Uppföljning av pojkar med/utan ångest: 48%/61% fullföljt gymnasium
Uppföljning av flickor med/utan ångest: 29%/39% fullföljd eftergymnasial utbildning
Psykisk ohälsa: depression/nedstämdhet, missbruk, samsjuklighet, fler ångesttillstånd
Uppföljning av 10-17-åringar med/utan ångest: 58%/15% psykiatrisk kontakt
Fysisk ohälsa: hög icke-psykiatrisk vårdkonsumtion, ökad risk för kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, högt
blodtryck
Källor: Socialstyrelsen (2016). Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna
Copeland et al. (2013). Longitudinal patterns of anxiety from childhood to adulthood
McKenzie et al. (2011). Association of adolescent symptoms of depression and anxiety with alcohol use disorders in young adulthood
Janszky et al. (2010). Early onset depression, anxiety, and risk of subsequent coronary heart disease

Långsiktiga konsekvenser
Arbete/ekonomi nedsatt arbetsförmåga och sjukfrånvaro, försämrad ekonomi
Vid 30 års ålder 5-6 ggr ökad risk att ha ekonomiskt bistånd, sjukersättning som huvudsaklig
inkomstkälla jämfört med personer utan besvär

Familj/relationer Försämrad livskvalitet, negativ inverkan på relationer
Sannolikhet att ha barn vid 35 års ålder 44% vid svåra besvär, utan besvär 73%
Dödlighet och slutenvård
5 ggr ökad risk för död, självmordsförsök,
slutenvård pga psykisk sjukdom vid svåra besvär
Hur går det för tonåringar/unga vuxna i Sverige som uppgett
besvär/svåra besvär av ängslan, oro, ångest jämfört med de
som inte har besvär?
Källor: Socialstyrelsen (2013). Psykisk ohälsa bland unga
Essau et al. (2014). Anxiety disorders in adolescents and psychosocial outcomes at age 30

Upptäckt och behandling

Behandling
Psykologisk behandling & psykofarmaka
- Kognitiv beteende-terapi KBT
- Utbildning om ångest, kroppsliga reaktioner,
beteenden, tankar
- Identifiera och modifiera tankar
- Exponering för obehagliga situationer
- Problem-lösning
- Tekniker för att stå ut och hantera obehag

- Medicin SSRI
- Kombinationsbehandling KBT+SSRI
- ~60 % remission
- Längre och intensivare behandling vid
hög symtomnivå
Källa: Socialstyrelsen (2017). Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Creswell & Waite (2016). Recent developments in the treatment of anxiety disorders in children and adolescents
Compton et al. (2014). Predictors and moderators of treatment response in childhood anxiety disorders

Behandling förutsätter upptäckt
Ångest är det vanligaste problemet bland unga och effektiv behandling finns
Ångest är det tillstånd som har lägst sannolikhet att behandlas (25-40%)

Varför?
•
•
•
•

Okunskap: ”det går över” ”man måste väl få vara lite blyg”
Unga är beroende av att vuxna söker hjälp för deras räkning
Oenighet om problem och skäl för att söka hjälp kan försvåra upptäckt
Bristfällig screening och diagnostik inom vården: osystematisk och
ostrukturerad, EJ evidensbaserad
• BUP i Danmark, Norge, Sverige: vårdregister visar lägre förekomst av ångest än i
den allmänna befolkningen!

Källor: Costello et al. (2014). Services for adolescents with psychiatric disorders
Emslie et al. (2008). Pediatric aniety – underrecognized and undertreated
Jensen-Doss et al. (2014). Predictors and moderators of agreement between clinical and reserach diagnoses for
children and adolescents

Upptäck ångest!
Familj, lärare, dagis- och fritidspersonal, elevhälsa
Oro/rädsla: åldersadekvat? överdriven? ihållande? hinder?
Argsinthet/irritation
Nedstämdhet, ledsen
Ålder
Rädsla, oro
Stort kontrollbehov
0-4
Höga ljud, mörker, sova ensam, djur, främlingar
Vill ha lugnande försäkringar
5-7
Djur, mörker, brand, skola, skador, ensam hemma
Undviker situationer/platser/saker
8-11
Ensam hemma, död, sjukdom, skola, kompisar
Svårt att sova
12-17
Kompisar, skola, utseende, vuxenliv, framtid
Isolering
Rastlöshet
Koncentrationssvårigheter
Klängighet
Magont, huvudvärk, muskelvärk
Alkohol/droger

Upptäck ångest!
Elevhälsa, vårdcentral, BUP
Ångest är mycket sannolikt, undersök alltid!
Frågeformulär
• SCAS (Spence ångestskala)
• SCARED
BUP
Bred, strukturerad diagnostisk intervju
• K-SADS
• MINI-Kid

http://www.sfbup.se/vard/skattningsskalor/
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