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ANGST HOS BARN OG UNGE -
SKOLEBASERTE, LAV-TERSKEL TILTAK

“Friends i skolen“ og “LIST-prosjektet” 

Sogn Regionråd, 
Sogndal 29. april 2016

Bente Storm Mowatt Haugland,
dr psychol og psykologspesialist

Regional centre for child and youth mental health

DISPOSISJON

• Om angst og angstproblemer
• Hva er frykt og angst?

• Ulike typer angstlidelser

• Hvilke følger kan angstproblemer /angstlidelser ha?

• Hvordan forebygge angstproblemer i skolen?
• Et forskningsprosjekt i skolehelsetjenesten

• Opplæring i program for forebygging og 

behandling av angst hos barn og unge

Regional centre for child and youth mental health
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UNGE OG ENGSTELIGE – HVEM ER DE?
”Forrige gang vi skulle ha 
presentasjon ba jeg om å få slippe” 
Anna, 14 år

”Uansett hvor mye jeg anstrenger meg 
for å gjøre ting riktig, er jeg redd for at 
jeg har gjort noe feil” Thomas, 13 år

”Jeg har aldri likt å være borte 
hjemmefra. Å reise helt alene med 
bussen – nei, det kan jeg bare ikke” 
Ida, 16 år

”Jeg liker dårlig å snakke med nye 
folk, har så lett for å tro at de syns jeg 
er teit…” Markus, 14 år

”Jeg hater å få oppmerksomheten 
rettet mot meg. Jeg klarer ikke å holde 
presentasjoner  foran klassen». 
Sandra, 16 år

LIST-prosjektet

Colourbox

HVA ER FRYKT?
• Frykt er en naturlig reaksjon på at noe truer oss fysisk eller 

psykisk. Frykt er vår naturlige måte å reagere i forhold til fare.

• Frykt setter oss i stand til å møte de truslene vi står overfor 
(”kamp” eller ”flukt” respons).

• Frykt er et reaksjonsmønster som er sentralt for menneskets 

overlevelse

Regional centre for child and youth mental health
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HVA ER ANGST?
Angst er som en ”falsk alarm” – en reaksjon som om d er var stor 
fare på ferde i en situasjon som er relativt ufarli g

Kroppslig/fysiologisk
For eksempel hjertebank, hurtig pust, svette, 
skjelving, vondt i magen

Tanker
Tanker om at noe fryktelig eller flaut vil inntreffe, 
for eksempel at en vil dumme seg ut, ikke mestre, 
At noen vil bli syke eller dø, fokus på faresignaler

Atferd
Å unngå situasjonen eller utvikle andre 
uhensiktsmessige strategier for å dempe angsten

LIST-prosjektet

UTVIKLINGSANGST
• Normal engstelse som er vanlig forekommende i 

barndommen

• Fokus og intensitet endres 
i løpet av barnets utvikling

• Forsvinner vanligvis av seg
selv

• Naturlige følelser som hjelper oss 
å overleve

Regional centre for child and youth mental health
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Bente Storm Mowatt Haugland

TYPISKE TEMA FOR UTVIKLINGSANGST
(Moore & Carr, 2000)

0-6 mnd
Tap av kroppslig støtte
Høye lyder

6-12 mnd
Fremmede
Adskillelse fra foreldre

2-4 år
Fantasi figurer
Tyver
Mørke

5-7 år
Natur katastrofer, ulykker og skader

Dyr

Tema fra media

8-14 år
Dårlige prestasjoner faglig

og sportslig 

Avvisning fra 

kamerater

DET ER NORMALT Å GRUE SEG/VÆRE SPENT..
Når trenger barn og ungdom hjelp? 

Når angsten…
� går utover vanlige aktiviteter i barnets, ungdommens eller familiens 

hverdag
� gjør at barnet ikke deltar i aktiviteter vi forventer utfra alder – hjemme, i 

familien, på skolen og/eller blant jevnaldrende 
� er plagsom for barnet/ungdommen selv

LIST-prosjektet
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Bente Storm Mowatt Haugland

FORSIKTIGE, TILBAKEHOLDTE OG 
SJENERTE BARN

En del barn er født med et temperament

som gjør at de typisk reagerer 

• med forsiktighet, tilbaketrekning, skyhet

• i møte med nye eller ukjente mennesker, 
situasjoner, objekter 

(gjelder ca 10-15%  av barn)

• Disse barna trenger ikke ha/få angst, - men 
har større risiko for å utvikle angstproblemer 
i løpet av oppveksten

• Trenger hjelp og støtte til å møte utfordrende 
situasjoner  (jmfr foreldre-program for førskole-
barn)

Bente Storm Mowatt Haugland

VANLIGSTE ANGSTLIDELSER I 
BARNDOMMEN

• Separasjonsangst

• Sosial angst

• Generalisert angst

• Spesifikke fobier

• Tvangslidelse

• Post traumatisk stressyndrom

• Selektiv mutsime



12.05.2016

6

Separasjonsangst
• Angst for å være borte fra hjemmet eller nær(e) 

omsorgsperson(er). Kan være ledsaget av mareritt, hode - og 
magesmerter, skolevegring

EKSEMPEL:
Tanke:
Det kan skje en ulykke med mamma når hun er på jobb

Fryktet situasjon :
Separasjon fra mamma

Angstreaksjon:
Panikk / tanker om at en selv eller mamma kan bli skadet/ dø

Unngåelse / flukt reaksjon:
Unngår atskillelse / søker bekreftelse

Bente Storm Mowatt Haugland

Sosial angst
• Engstelse for ukjente situasjoner og personer og for å bli 

evaluert av andre

EKSEMPEL:
Tanke:
Jeg vil si noe feil på presentasjonene og alle vil le av meg

Fryktet situasjon:
Å bli vurdert av andre

Angstreaksjon:
Panikk / redsel for ydmykelse

Unngåelse / flukt reaksjon:
Unngår situasjonen eller bruker 
tryggingsatferd

Bente Storm Mowatt Haugland
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Generalisert angst

• Angst og vedvarende bekymring på flere områder, 

ofte med fysiske plager, søvnvansker

EKSEMPLER:
Tanker:
Jeg må bare ha S’er - Det skjer stadig vekk ulykker

Fryktede situasjoner:
Prøver - Reise med tog / buss

Angstreaksjoner:
Panikk / redsel for å mislykkes - Panikk / redsel for å komme til skade

Unngåelse / flukt reaksjoner:
Unngår eksamen - Unngår å reise

Bente Storm Mowatt Haugland

Tvangssymptomer
• Ritualer (ytre eller indre tvangshandlinger) 

som har som hensikt å nøytralisere tvangstanker

(uønskede tanker, impulser eller forestillinger) som skaper angst,

ubehag eller negative følelser

EKSEMPEL:
Tanke:
Jeg kan bli smittet, få en alvorlig sykdom og dø

Fryktet situasjon:
Å gå på fremmede toalett, å få smitte ved å berøre noe/noen

Unngåelse / tvangshandling:
Unngår å gå på do på skolen, holder seg unna elever som er forkjølet eller har vært 
syke, unngår å ta på håndtak. Vasker hendene grundig flere ganger for dagen, skifter 
alle klær og dusjer etter skoletid.

• �

Bente Storm Mowatt Haugland
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HVORFOR TILBY  HJELP TIL ENGSTELIGE 
BARN OG UNGE? 

� Angstlidelser er blant de vanligste psykiske lidels er blant unge 
10-20% av barn og unge vil få en angstlidelse i løpet av oppveksten 

� Uten hjelp kan angstlidelser bli kroniske Voksne med angstlidelser 
rapporterer ofte at disse problemene startet i oppveksten

� Risiko for videreutvikling av andre lidelser som f. eks depresjon og 
rusproblemer  («gateway disorder»)

� Store samfunnsøkonomiske konsekvenser - angst er den største gruppen 
av psykiske lidelser som innvilges uføretrygd. Ungdom med ubehandlet angst kan 
stå i fare for å falle ut av skolen

� Skaper vansker i hverdagen for ungdommen og familie n
F.eks redusert livskvalitet, søvnvansker, kroppslige plager, 
skolevansker, lav selvtillit, problemer i familien, foreldre fravær fra jobb

(Mathiesen, 2009; Kessler et al., 2005; Puleo et al, 2011, Fröjd et al, 2011
Mykletun, 2013).

LIST-prosjektet

Utfordringer i skolen for engstelige ungdommer

Separasjons angst 
• Vansker med å være borte fra primær(e) omsorgsgiver(e)

f.eks. å være på skolen hele dagen, delta i bursdagsbesøk
skoleturer /leirskole

Generalisert angst
• Mange ting å bekymre seg for   

f.eks skolearbeid og karakterer, å gjøre feil, endringer i 
skolehverdagen, mulige ulykker, sykdom

Sosial angst
• Sosiale utfordringer

f.eks å stille spørsmål , svare/rekke opp hånden, fremføringer, lese høyt, 
ta skolebussen, sport/gym, møte nye barn/voksne 

Regional centre for child and youth mental health
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Angst har negativ innvirkning på….

• Familie fungering 

• Sosial fungering

• Skole prestasjoner

• Fritidsaktiviteter

• Søvn

• Selv-følelse

• Livskvalitet

(e.g. Essau et al. 2000; Gregory et al., 2002, Alfano, et al. 2007)

Regional centre for child and youth mental health

Colourbox

HVA LÆRERE OG ANDRE KAN SE ETTER FOR 
Å IDENTIFISERE ENGSTELIGE UNGE?

� Ungdom som sliter med å gjennomføre oppgaver som forventes ut fra 
alder, for eksempel 
� å være alene hjemme eller hos andre uten foresatte tilstede

� å gå til eller fra skolen alene 

� å ta bussen

� å holde presentasjon for klassen

� å svare på spørsmål i timene

� å ta sosialt initiativ

� å delta på frititidsaktiviteter

� å delta i gym

� å gå alene i en butikk for å handle

� å være med på leirskole

� Barn som får betydelige kroppslige symptomer (magevondt, hodepine, 
kvalme etc) forut for situasjoner de gruer seg for

� Unge som har tanker om katastrofer i ulike situasjoner og som 
nedvurderer sin egen evne til mestring

LIST-prosjektet
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Bakgrunn for å arbeide med 
angst hos unge i kommunal helsetjeneste

� Vi har metoder som er virksomme –
Kognitiv atferdsterapi (KAT) er en kunnskapsbasert metodikk som
har vist seg effektiv ved behandling og forebygging av angst hos 
barn og unge

� Skole-baserte lav-terskel tiltak er lett tilgjengelig der barn og unge er -og 
kan bidra til at flere med angstproblemer får tilbud om hjelp tidlig 

UTFORDRINGER
� Majoriteten av ungdom med angstproblemer er ikke i kontakt med 

helsepersonell . Kun 13.2% av barn med angstlidelse har kontakt med psykisk 
helsevern (Essau et al., 2000; Heiervang et al., 2007)

� Få personer i primærhelsetjenesten og i skolene har 
kompetanse innen KAT

Bente Storm Mowatt Haugland

Indikert forebygging
� Tiltak for barn med moderate til alvorlige   

symptomer

Nivå av intervensjon

Selektiv Forebygging
� Tiltak som inkluderer barn som er i kjente risikogrupper
� Eks barn av psykisk syke foreldre eller barn med stor 

grad av tilbaketrekning

Prior to 
Onset 

of Disorder

Etter debut 
av lidelse

Timing of 
Intervention

Universell forebygging
� Tiltak som inkluderer alle barn
� Fokus på trivsel, emosjonell helse, resiliens, ferdigheter            
� Eks. programmer i skoleklasser eller barnehage

Behandling
� Tiltak for barn med en diagnostisert tilstand

Før debut
av lidelse
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Tilbakemelding fra pilot-studien 
«Friends i skolen» (N=80 barn og unge) 

• Skolehelsesøstre var entusiastiske i forhold til å 

lære og gjennomføre manualisert KAT  

(FRIENDS) for engstelige unge 

• Grupper for mestring av angst kan gjennomføres 

i en skolesetting. 

• Skolehelsesøstre ønsker å fortsette med KAT manualer som en 
ordinær del av sitt arbeid,- men mente det var vanskelig i forhold 
til tid og ressurser

Regional centre for child and youth mental health

LIST-prosjektet:
å implementere og effekt-evaluere lav-terskel 

tiltak for engstelige ungdom
� Tiltakene skal være 

• Bygget på kunnskapsbaserte metoder (KAT) 

• Lav-terskel (lett tilgjengelig)

• Gjennomføres på skolen  i skoletiden (føres ikke fravær)

• Gjennomføres i grupper

• I regi av skolehelsetjenesten 

(gjerne i samarbeid med kommunepsykolog eller spesialisthelsetjenesten)

� Undersøke effekten av tiltakene (redusert angst, depresjon og økt livs-
kvalitet)

� Undersøke om et kortere program har like god effekt som et mer 
omfattende program

Regional centre for child and youth mental health
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PROSJEKT ORGANISERING
VEST
� Fjell, Sund og Askøy
� Lokal prosjekt leder: kommune-

psykolog Anja Høye Rogde
� Koordinatorer: Turid Sæther og 

Jorunn Lokøy
� Gruppeledere: helsesøstre + 

kommunepsykolog
� 7 ungdomsskoler 

ØST
� Modum, Sigdal og Krødsherad
� Lokal prosjektleder: ledende 

helsesøster Hilde Øverby
� Koordinator: Hanne M. Braathen
� Helsesøstre
� 4 ungdomsskoler 

SØR
� Mandal, Sogndal og Audnedal
� Lokal prosjektleder: forsker/ PhD

Åshild Tellefsen Håland
� Koordinator: Kjell Isungset 
� Helsesøstre + kommunepsykolog + 

terapeuter fra spesialist-helsetjenesten 
(ABUP)

� 5 ungdomsskoler 

� 7 kliniske veiledere 
(psykologer/psykiater)

� Prosjektet er godkjent av ledere i de 
respektive kommunene og      
forsknings organisasjonene  og       
av Region Etisk komite (REK vest)

LIST-prosjektet

MÅLSETNING FOR KOMMUNENE

Få tilgang på og implementering av kunnskapsbaserte tiltak i skole-
helsetjenesten

Heve kompetanse hos ansatte i skolen i  
forhold til å gjenkjenne engstelse,
og å kartlegge og gjennomføre lav-
terskel tiltak rettet mot ungdom med 

angstplager 

LIST-prosjektet
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LAV-INTENSIV KAT (Bennet-Levy et al., 2012)

Strategier for å øke tilgang til kunnskapsbaserte tiltak –

ved å gjøre tiltakene mer tilgjengelig for flere 

(“demokratisere” KAT)

Fra “ansikt til ansikt ” høy-intensitet tiltak gitt av 

spesialister i behandling av psykisk helse – til 

eksempelvis bruk av selv-hjelp materiell, bruk av 

gruppe tiltak, kortere samlinger, internet-baserte tiltak

Fokus på tidlige tiltak og forebyggende tiltak  - hovedsakelig utviklet for 
personer med milde til moderate lidelser

Kan involvere hjelpere som ikke har kvalifikasjoner i høy-intensiv KAT 

TO TYPER MESTRINGSKURS 

VÅG
� Fem gruppemøter for 

ungdommene

� Bruk av selv-hjelpsmateriell

� Foresatte deltar på ett av 
disse

CHILLED
� Ti gruppemøter for 

ungdommene

� To egne samlinger for 
foresatte

FELLES FOR BEGGE TILTAKENE
• Grupper med 6-8 ungdom
• To gruppeledere
• Bygger på kognitiv atferdstilnærming
• Møtene tas opp på video
• Hjemmeoppgaver

LIST-prosjektet
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T4
Ett års oppfølging – kartlegge blant annet angst, depresjon, funksjonsforstyrrelse og livskvalitet 

T3
Kartlegge blant annet angst, depresjon, funksjonsforstyrrelse og livskvalitet

ved avslutning av gruppeprogrammet eller venteliste

Venteliste
CHILLED

(10 gruppemøter

& 2 foreldremøter)

Informere lærer, foreldre, ungdom og skoleansatte om tiltakene blant annet gjennom at elever og foreldre 

inviteres til spørreundersøkelse om ungdommers angstplager 

RANDOMISERING

VÅG
(5 gruppemøter)

T1
Kartlegging av angstplager og potensielle prediktorer for utfall

T2
Kartlegge angst-

plager og mediatorer
etter 4 uker 

Rekruttere ungdom med angstplager 
(via helsesøstre, lærere, andre helsepersonell eller selv-rekruttering)

Ungdommer i ventelistegruppen gis tilbud om 
grupper med VÅG eller CHILLED  

Ekskluderte

Ikke-inkluderte

T2
Kartlegge angst-

plager og mediatorer
etter 4 uker 

HVEM KAN DELTA I MESTRINGSKURSENE?
- “real life research” med få eksklusjonskriterier

� Ungdom som skårer moderat til høyt på spørreskjema om engstelse

� Ungdommen selv og minst en av foreldrene

må forstå og kunne lese norsk

� Ungdommen og minst en av foreldrene må 

undertegne samtykke til å delta i studien 
(dvs delta på mestringskursene, på et intervju 
og fylle ut spørreskjema før, under, etter og 1 år etter kurset) 

Hvem kan ikke delta:
� Ungdom som har en atferd som gjør at det er vanskelig å delta i 

grupper med andre ungdommer
� - feks ungdom med alvorlige konsentrasjonsvansker, omfattende lærevansker, 

atferdsproblemer eller som har vansker med å følge regler i grupper

LIST-prosjektet
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IMPLEMENTERING 

Colorbox

1.  Gruppe lederne mottar:

• Opplæring om angst og trening i de to 
KAT programmer (4 dager + 3 
halvårige samlinger a 2 dager)

• Jevnlig veiledning fra erfarne KAT 
terapeuter (kliniske psykologer / 
psykiater) 

2. Deltakelse i prosjektet er frivillig for    

skolehelsesøstrene 

3. Godkjent av skole- og helse lederne i

kommunen

Regional centre for child and youth mental health

INNHOLDET I MESTRINGSGRUPPENE
� Psykoedukasjon om angstplager - følelsesbevissthet

� Å sette seg mål – ta ansvar for egen endring

� Tankebevissthet- identifisere og jobbe med egen tenkning 
når en er engstelig (realistisk tenkning/detektiv tenkning/ 
grønne/røde tanker)

� Å møte det en er redd for (eksponering) som hjemmeoppgaver og i 
samlingene (treningsplan / trappestiger/ atferdseksperiment)

� Å belønne seg selv

� Foreldres måter å møte den unge i situasjoner hun blir 
engstelig
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VED TRENING BLIR MAN GRADVIS MINDRE REDD

Angst-
nivå

TidEksponering

Unngåelse Ny erfaring 
(unngåelse ikke 
nødvendig)Bekrefter gammel erfaring 

(unngåelse nødvendig)

LIST-prosjektet

Eksempel på trappestige
Mål: Å være hjemme med barnevakt uten å bekymre meg  om at mor er ute 
Trinn 10: Være hjemme med barnevakt mens mor overna tter hos andre
� Belønning: Gå på kino med to venner

Trinn 9: Være hjemme med barnevakt noen timer om kv elden 
� Belønning: Ha venner på overnatting

Trinn 8: Være hjemme med besteforeldre til kl 23.30 uten mor 
� Belønning: Gå på restaurant

Trinn 7: Være sammen men far mens mor går ut om kve lden
� Belønning: Ha en venn på besøk til kvelds

Trinn 6: Være hjemme hele dagen med en barnevakt
� Belønning: Mor tar med seg en overraskelse hjem

Trinn 5: Være hjemme om ettermiddagen med en barnev akt   
� Belønning: Være oppe en halv time lengre enn vanlig

Trinn 4: Være hjemme med bestemor hele dagen
� Belønning: Velge en aktivitet jeg kan gjøre sammen men mor

Trinn 3: Være hjemme med far mens mor går ut i 4 ti mer
� Belønning: Sykle en tur med mor

Trinn 2 Være hjemme med bestemor i en halv time
� Belønning: Velge hva vi skal ha til kveldsmat

Trinn 1: Være hjemme med far mens mor går ut i 15 m inutter
� Belønning: Lese en ekstra godnatthistorie

Bente Storm Mowatt Haugland  
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Bente Storm Mowatt Haugland  

REKRUTTERING AV UNGDOM TIL 
MESTRINGSKURS

� Informasjon fra helsesøster til elever, foreldre og lærer

� Møter, miniforedrag, brosjyrer, plakater

� Via ordinære samtaler helsesøster har med ungdom og foreldre

� Helsesøster har jevnlige samtaler med lærere om hvordan 
ungdoms engstelse viser seg i skolehverdagen

� Media/lokalaviser

Bente Storm Mowatt Haugland  

Mestringskurs - plakat.pdf

pdf_id-0551492016011423BhDN1pBoh53QgThx0NBuI4000401010200_x-0c8378c3f7a511c4051d8e587e8dca2d_mt-print_y-d207b701cf9a2034927193d1ba3f6c0b.pdf
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HVORDAN GÅR DET?

• Etter 20 måneder med inklusjon – er 44 grupper gjennomført 

med 271 ungdommer

• Målet er å rekruttere 350-400 ungdommer innen årsskifte 
2016/2017

Regional centre for child and youth mental health

Kartlagt 304

Ikke-inkludert 21 6.9%

Ekskludert 3 1.0%

Inkludert 280 92,1%

Randomisert 271 89.1%

OPPLÆRING I FRIENDS-programmet
• Tilbys av RKBU vest

• Krever 3 årig helse-og sosialfaglig utdanning

• Omfatter 4 dagers opplæring

• Inkluderer 30 timers veiledning i forhold til gjennomføring av 

Friends-arbeid

• Inneholder evaluering av eget arbeid

http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/

Regional centre for child and youth mental health
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DEL-STUDIE OM IMPLEMENTERING

� Hvorvidt et program viser effekt, avhenger ikke bare av selve 
programmet, men også av hvordan og hvor godt programmet blir tatt i 
bruk i praksis. 

� Hvordan tiltakene blir utført og forhold rundt gjennomføringen av tiltakene 
(ledelsestøtte, ressurser) kan påvirke om de er virksomme 

«hybrid design» (Curran et al., 2012).

• Tilfredshet med 
opplæring/veiledning

• Opplevd ledelsesstøtte

• Programegenskaper 
(varighet/omfang, opplevd 
relevans)

• Rammebetingelser (tid, 
ressurser, arbeids-
mengde)

• Opplevd mestring hos 
gruppeledere

• Opplevd kollega støtte

• Programkollegastøtte 

Etterlevelse og 
kompetanse

Endring i angst, 
depresjon og 

livskvalitet hos 
ungdommer som 

deltar i mestringskurs

Rekruttering  

Programmets 
opprettholdelse og 

videreføring

PROGRAMINTEGRITET    TILTAKSINTEGRITET         UTFA LLSMÅL
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FORSKERGRUPPEN

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Uni Rese arch Helse
� Bente S.M. Haugland (prosjektleder) PhD, senior forsker 

� Solfrid Raknes PhD-student

� Jon F. Bjaastad Doctor of Psychology (clin), senior 
forsker 

� Gro Janne Wergeland PhD, lege, senior forsker

� Valborg Baste Statistiker

� Elisabeth Husabø PhD-student

Modum Bad Gordon Johnsens stiftelse
� Asle Hoffart PhD, senior forsker

Sørlandet Hospital, ABUP
� Åshild Tellefsen Håland PhD, senior forsker

LIST-prosjektet

FINANSIERING

� Norsk Forskningsråd, Program for klinisk forskning 

� Regionalt Forskningsfond på Vestlandet

� Oslofjordfondet

� Helsedirektoratets samhandlingsmidler

� Egenfinansiering fra de tre forskningssenterne
Uni Research Helse, Sørlandet Sykehus og Modum Bad        
Nervesanatorium

� Egenfinansiering fra de 9 kommunene som deltar  i prosjektet

LIST-prosjektet
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Internasjonale samarbeidspartnere

• Professor Ron A. Rapee, PhD. Centre for Emotional Health, Macquarie 
University, Sydney, Australia.

• Associated professor Joseph A. Himle, PhD, Department of Psychiatry and School 
of Social Work, University of Michigan, USA.

• Professor Pim Cuijpers, PhD., Department of Clinical Psychology, University of 
Amsterdam, Netherland.

• Professor Birgit Watzke, PhD, Department of Psychology, Clinical Psychology and 
Psychotherapy Research, University of Zurich, Switzerland.

Regional centre for child and youth mental health

Konklusjoner 

� Angstlidelser og angstproblemer er av de hyppigste 
psykiske vansker blant barn og unge –

- kan ha store samfunnsøkonomiske, familiære og individuelle  
konsekvenser 

� Vi har effektive metoder for behandling og forebygging som har vist å 
være til hjelp for mange.

� Er ikke tilgjengelig for de fleste med angstplager (ikke mange nok med kompetanse)

� Svært mange søker ikke hjelp

� Hjelpen er for vanskelig tilgjengelig – for mange barrierer

� Hjelpen de får er ikke kunnskapsbasert

� Skolen – er mulig arena for tidlig identifisering og forebygging av 
angstproblemer 
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Takk for 
oppmerksom-

heten!

Colourbox

Bente.Haugland@uni.no


