ANGSTBEHANDLING UNGE
BESKRIVELSE AF FORLØB

Angst behandling for unge 13 - 17 år. Beskrivelse af individuelt
forløb og gruppeforløb. Der er 6 unge i et gruppeforløb, gruppen
inddeles efter klassetrin. Jeg starter løbende nye grupper op.
At være ung teenager er i sig selv udfordrende. At være ung teenager og kæmpe med angst
er ubærligt. Rigtig mange oplever, at angsten eskalerer i udskolingen, det er en sårbar tid.
Angst er et normalt psykologisk begreb, der beskriver den stærkeste følelse, vi har. Det er et
af tidens største psykiske og mentale udfordring blandt børn og unge. Nogle forskere taler
ligefrem om angstens tidsalder.
Og i denne Corona tid har angsten fået en ny karakter, der i høj grad påvirker den sociale
alder (regredieret adfærd) og dermed også den kognitive alder. Kort sagt, alderen falder, og
det forstærker hjælpeløsheden, “jeg kan ikke”.
Et års Corona pandemi er mere end for meget for de fleste, og det har forstærket angsten
for rigtig mange unge. Søg hjælp inden det bliver uoverskueligt svært.
Angstbehandlingen er inspireret af mine mange års erfaring med Cool Kids og Chilled
angstbehandling. Erfaringer, der også har medført nye tiltag. Læs om dem her på siden
1 session: Her er der fokus
på viden om angst.
Det er en vigtig session, som
der vendes tilbage til gennem
hele forløbet. Formålet med
viden om angst er at blive
bevidst om angsten og dens
særlige dynamik - at kende
angsten indefra er mere end
viden om angst. Lær om
amygdalas mange roller og de
fem panik-angst-triggere.
Det er en stor lettelse for en ung (og forældre) at vide og opleve, at man ikke kan gøre for, at
man er udfordret af angst. Angst er ingens skyld. Når angsten styrer uden for bevidstheden,
har den større råderet. Jo mere bevidst I er om angstens dynamik, dens særlige kendetegn,
og hvordan den snyder og manipulerer med "åh nej, hvad nu hvis" tanker og spørgsmål, jo
bedre kan jeres barn og I håndtere den. Her sættes forløbet i gang. Vi undersøger, hvad det
er, angsten bekymrer sig om.
Ved gruppeforløb mødes både de unge og forældre. De efterfølgende sessioner er opdelt.
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2 og 3 session: Surfing, Realistisk tænkning og udvalgte metakognitive øvelser.
Her starter introduktionen til de nye kognitive/metakognitive færdigheder. Den første
færdighed (Surfing), har fokus på selvregulering. Dernæst introduceres realistisk tænkning.
Det er en metode, der har som mål at omstrukturere de mange bekymringstanker, der
vedligeholder og fastholder angsten.
Vi starter med de små bekymringer, og ved 3 session tager vi fat på de store bekymringer. Vi
øver også forskellige metakognitive øvelser og to selvbeskyttende færdigheder, der
udfordrer de negative tanker.
Gennem mange års forskning i angst, er det påvist, at tankerne er hovedproblemet bag de
fleste angstproblematikker. Det er super vigtigt, at være grundig i arbejdet med tankerne før
eksponeringen sættes i gang. Det er her fundamentet bygges op, det er her den mentale og
psykiske modstandskraft styrkes, så eksponeringen har en chance for at lykkes.
Nogen gange, alt efter angstproblematik og hvor forstyrrende angsten er, bruger jeg et par
ekstra sessioner i arbejdet med tankerne. Det er min erfaring, at det har en god effekt på
eksponeringen, der er kernen i angstbehandlingen. Det er gennem eksponeringen, angsten
overvindes.
4 session: Sådan hjælper du dit angste barn.
Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. For grupper er der sat 3 timer af. Her
gennemgår vi alle de nye færdigheder og ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte
jeres barn bedst muligt.
5 session: Eksponering er det modsatte af undgåelse.
Her introduceres endnu en kognitiv metode i angstbehandlingen. Trappestiger handler om
eksponering, det modsatte af undgåelse.
Det handler om at udfordre sig selv, se angsten i øjnene og gøre det, man er bange og
bekymret for, lidt af gangen. Det er både svært, udfordrende og angstprovokerende, derfor
starter man altid med de situationer, der ligger i den lave ende af bekymringsskalaen.
Her oplever mange forældre, at modstanden stiger. I lærer, hvordan I forbereder jer,
planlægger og gennemfører en eksponering, så jeres barn får en oplevelse af at kunne
mestre en af de situationer, der vækker angst og bekymring.
Når der eksponeres er motivationen meget svingende, derfor er belønning med som en
VIGTIG motivationsfaktor.
6 session: Eksponering og tanker om, hvad de andre tænker.
Vi arbejder videre med eksponeringen, planlægger og laver eksperimenter, der udfordrer
forventningsangsten. Her er der ekstra fokus på tankerne om, hvad de andre tænker. Mon
det overhovedet er muligt at anvende en strategi, der har som mål at regne ud, hvad de
andre tænker?
Er det muligt, eller er det spild af tid? Det undersøger vi.
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7 session: Her introduceres I til den første sociale færdighed.
Problemløsning er den første coping strategi. Angst er en stærk følelse, den stærkeste følelse
vi har, og det stiller krav til jeres barns og jeres problemløsende færdigheder. Problemløsning
er en super god strategi, der giver muligheder for handling, og det har en beroligende effekt
på angsten.
8 session: Sådan hjælper du dit angste barn.
Denne session er kun for forældre og varer 1 ½ time. For grupper er der sat 3 timer af. Her
arbejder vi med processen, hvordan går det derhjemme, får I øvet, er der udfordringer,
modstand? Vi ser på jeres rolle, og hvordan I kan hjælpe og støtte jeres barn bedst muligt.
9-11 session: Her går vi i dybden med selvværdet og vigtige sociale færdigheder.
Hvad er selvværd, og hvordan styrker du dit selvværd? Der skal vi snakke rigtig meget om.
Snak alene gør det ikke, det vokser selvværdet ikke af.
Så vi øver og træner selvsikker adfærd og gennemgår de super vigtige selvbeskyttende
sociale færdigheder. "Lær at sige fra" er en af dem.
12 session: Når angstbehandlingen slutter, hvad gør vi så?
Vi ser tilbage på forløbet, fejrer de opnåede resultater og sætter nye mål for de næste 2-3
måneder. Der er også fokus på håndtering af tilbagefald. En god plan er det halve arbejde,
hvordan kan I fortsætte de nye gode vaner og få dem ind i dagligdagen? Det arbejder vi også
med.
Opfølgning:
Der skal holdes øje med angsten, derfor anbefaler jeg altid en opfølgning 2-3 måneder efter
afslutning af et forløb. Ved gruppeforløb er der aftalt en opfølgning. Her deltager både
forældre og de unge.
Øvrig info:
De unge får en online Toolbox med arbejdsark til
hjemmeopgaverne, samt lytteøvelser, der gør det
lettere for dem, at lære de nye færdigheder. Til
forældre anbefaler jeg online kurset Hjælp dit
angste barn - klik her og læs mere om online
kurset.
Hjælp dit angste barn er et video online kursus,
hvor jeg gennemgår viden om angst samt alle de
metoder, færdigheder og strategier, der arbejdes
med i forløbene.
Hvis du har spørgsmål til ovenstående så tøv ikke med at ringe. Ungdomstiden er kort, det er
ikke rimeligt, at angsten skal stå i vejen for et berigende ungdomsliv.
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