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1. Vad vet vi om ångestens betydelse och fysiologi?

• Ångest är en del av 

hjärnans

varningssystem för 

hot

• Ångest är en

överlevnadsfunktion

• Ångest spelar roll vid 

livsavgörande beslut

• Ångest är lättväckt: 

“BETTER SAFE 

THAN SORRY” 

Bateson M et al: Anxiety: an evolutionary approach. 

Can J Psychiatry. 2011 Dec;56(12):707-15.
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Ångestens fysiologi

Amygdalas uppgifter:

• Hjärnans

“brandvarnare” som

kicker igång

stresssystemet

• Är inte särskilt exakt

• Har en koppling även

till minnen och

känslor och hur vi 

tolkar dessa
Babaev O et al: Inhibition in the amygdala anxiety

circuitry. Exp Mol Med. 2018 Apr 9;50(4):1-16.



| 2022-11-07

BUP NU-SJUKVÅRDEN

5

Ångestens fysiologi

• Stressystemet: ”HPA 

axeln”

• Hypothalamus-

hypofysen (pituitary

glands)-binjurarna 

(adrenal glands)

Brosschot JF et al: The default response to uncertainty and 
the importance of perceived safety in anxiety and stress: An 

evolution-theoretical perspective. J Anxiety Disord. 2016 
Jun;41:22-34
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Ångestens fysiologi

Ångest/stressymtom:

• Hyperventilation

• Takykardi

• Obstipation eller diarré

• Sömnsvårigheter

• Fysiskt 

anspänning/rastlöshet

• Svettningar
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Naturliga reaktioner på ångest

• Frysa

• Kämpa

• Eller Fly
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Ångest och stress

• Hjärnans fysiologi är 

inte anpassad till 

dagens krav

• Hjärnan idag utsetts 

för ständig stress och 

“falskt larm”

• Amygdala reagerar 

på ”primitiva" faror 

men inte på moderna 

(t.ex. nikotin, socker)

Brosschot JF et al: The default response to uncertainty and the importance of perceived safety in anxiety 
and stress: An evolution-theoretical perspective. J Anxiety Disord. 2016 Jun;41:22-34
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STRESS-SÅRBARHETSMODELL

Hämtat från Jill Rogheden, imaginari.se
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Prevalens :

Hög samsjuklighet med depression och med utvecklingsrelaterade 

funktionsnedsättnigar (ADHD, autism)

Inrapporterade depressioner och ångestsyndrom bland barn och unga vuxna – utvecklingen till och 

med 2018
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Den unga hjärnan och ångest- utvecklingsaspekter

Separationsångest Socialfobi

PanikångestFobier

GAD

tidig barndom                                  pubertet                           ung vuxen                     

Lijster JM et al.: The Age of Onset of Anxiety Disorders. Can J Psychiatry. 2017 Apr;62(4):237-246;
Geller DA et al: Developmental Considerations in Obsessive Compulsive Disorder: Comparing Pediatric and Adult-

Onset Cases. Front Psychiatry. 2021 Jun 14

OCD
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Den unga hjärnan och ångest- utvecklingsaspekter

Separationsångest:

• Överlevnadsfunktion för det 

unga barnet, därav en naturlig

del av utvecklingen runt ett års

dagen

• Kräver viss förståelse för 

objektpermanens och

självmedvetenhet

• DSM-5 “För utvecklingsnivån

avvikande och överdriven

rädlsa eller ångest att vara

åtskild från dem som personen

är fast vid”
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Den unga hjärnan och ångest- utvecklingsaspekter

Specifika fobier:

• Överlevnadsfunktion för att 
beskydda oss mot faror så som 
vilda farliga eller giftiga djur, 
höjder, blod/vassa föremål

• Kräver viss situationsförståelse 
och viss riskmedvetenhet

• DSM-5: ”Rädslan star inte i 
proportion till den 
sociokulturella kontexten och 
till den faktiska fara som det 
specifika objektet eller 
situationen utgör”
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Den unga hjärnan och ångest- utvecklingsaspekter

OCD:

• Överlevnadsfunktion för att 
kontrollera och säkra

• Kräver viss 
situationsförståelse 
förståelse för sammanhang

• DSM-5: ”konkreta eller 
mentala handlingar syftar till 
att förhindra eller minska 
ångest eller lidande, eller 
förhindra någon fruktad 
händelse eller situation”
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Den unga hjärnan och ångest- utvecklingsaspekter

Socialfobi:

• Överlevnadsfunktion avseende 
grupptillhörighet

• Kräver förståelse för komplexa 
sociala situationer och 
självreflektion

• Rädslan uppstår i situationer 
där individen riskerar utsättas 
för kritisk granskning  av andra, 
till exempel sociala 
interaktioner, att bli iakttagen av 
andra eller att framträda framför 
andra (DSM-5)
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Den unga hjärnan och ångest- utvecklingsaspekter

• Panikångest

• Ångest ”out of control”

• Riskfaktor ”major life events”, 

en förutsättning är alltså 

tidigare belastning av 

stresssystemet

• DSM-5: ”En panikattack är en 

plötsligt framvällande våg av 

intensiv rädsla eller intensivt 

obehag som når en topp inom 

minuter”
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Den unga hjärnan och ångest- utvecklingsaspekter

Generaliserad ångest (GAD)

• Överreaktivt ångestsystem, 
förväntansångest

• DSM-5: överdriven rädsla och 
oro inför ett antal olika 
händelser eller aktiviteter 
under flertalet dagar

• Kräver viss metakognitiv 
förmåga
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3. Helhetsgrepp utifrån fysiologin

De fyra grundpelarna för psykisk hälsa

mat

Menings-
fullhet

Aktivitet i 
frisk luft

sömn
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Helhetsgrepp utifrån fysiologin

• Sömn: det finns ett direkt samband mellan sömnbrist och 
ökad ångest.*

• Fysisk aktivitet minska ångestnivån; träning med hög 
intensitet visar bättre effekt än träning med låg intensitet**

• Både matrutiner, sömn och fysisk aktivitet har bevisat effekt 
på välbefinnande och minskar ångest och depressiva 
symtom***

*Ben Simon E et al: Overanxious and underslept. Nat Hum Behav. 2020 Jan;4(1):100-110.

**Aylett E, et al: Exercise in the treatment of clinical anxiety in general practice - a systematic 
review and meta-analysis. BMC Health Serv Res. 2018 Jul 16;18(1):559.

***Hosker DK et al: Promoting Mental Health and Wellness in Youth Through Physical
Activity, Nutrition, and Sleep. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2019 Apr;28(2):171-193
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4. Behandlingsmetoder och evidens

Lindriga tillstånd:

Primärvård

• Rådgivande insatser

• Korttids psykologisk 

behandling

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri 

HS 2021-00683
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Behandlingsmetoder och evidens

Medelsvåra till svåra 

tillstånd:

Specialistpsykiatri BUP

• Psykoterapi

• Läkemedelsbehandling

Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri 

HS 2021-00683
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Behandlingsmetoder och evidens

• KBT och exponering har bäst effekt bland psykoterapeutiska 
metoder

• SSRI (selektiva Serotonin reuptake hämmare) har visat god 
effekt och är en relativt säker behandlingsmetod vid 
ångesttillstånd och OCD. Rekommenderas vid svårare 
tillstånd

• Kombinationen av KBT och SSRI verkar vara mer effektfull än 
enbart KBT eller enbart SSRI 

Freidl EK et al: Assessment and Treatment of Anxiety Among Children and Adolescents. Focus (Am

Psychiatr Publ). 2017 Apr;15(2):144-156

Walter HJ et al:Clinical Practice Guideline for the Assessment and Treatment of Children and 

Adolescents With Anxiety Disorders. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2020 Oct;59(10):1107-1124

SFBUP riktlinje Ångest och tvångssyndrom, 2018
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Behandlingsmetoder och evidens

Psykofarmakologi.

OBS: Det finns inte något läkemedel i 

Sverige som är godkänt av 

läkemedelsverket för behandling av 

ångestsyndrom hos barn!

Sertralin är godkänd för behandling av 

OCD från 8 år och är 

läkemedelsverkets förstahands 

rekommendation vid farmakologisk 

behandling av ångestsyndrom

Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna 

(lakemedelsverket.se)

https://www.lakemedelsverket.se/48d7ca/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/behandlingsrekommendation/behandlingsrekommendation-lakemedel-depression-angestsyndrom-tvangssyndrom.pdf
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Behandlingsmetoder och evidens

Ångest lindrande behovsmedicinering:

• Kan vid högt lidande undantagsvis 
användas kortvarigt i början av en 
behandling trots risk för sedation och 
hjärtrytmrubbning, men ska aldrig 
ersätta KBT 

• Promethazin, Hydroxicin

• Undvik neuroleptika (Alimemazin, 
Quetiapin, Aripiprazol)

• Inga benzopreparat mer än in 
undantagsdall i slutenvården

SFBUP riktlinje Ångest och tvångssyndrom, 2018



| 2016-08-30

BUP NU-SJUKVÅRDEN

26

Behandlingsmetoder och evidens

SSRI: -Sertralin måldos 50–100 mg, mot OCD 75-200 mg 

-upptrappning förslagsvis inledas med 12,5 mg/d hos barn 
under 13 år annars 25 mg/d. Dosökning därefter med 1 (till 3) 
veckors intervall

Andra SSRI: Fluoxetin, Fluvoxamin (ingår ej i förmånen), 
Escitalopram

SFBUP riktlinje Ångest och tvångssyndrom, 2018
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Behandlingsmetoder och evidens

Andra preparat:

SNRI Venlafaxin har viss stöd men risk för viktnedgång

Mirtazapin som tillläggspreparat för äldre tonåringar som även 
har sömnbesvär

Tilläggsbehandling Neuroleptika:

Quetiapin: tilläggsbehandling vid svår ångest med gränspsykotisk 
valör, eller terapirefraktär kräkfobi

Aripiprazol: svår OCD där SSRI som monoterapi inte är tillräcklig

SFBUP riktlinje Ångest och tvångssyndrom, 2018
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Take Home Message:
• Ångest visar starkt samband med stress.

• Symtom på ångest och vissa 
ångestsjukdomar har de senaste åren ökat 
bland både ungdomar och vuxna.

• Kvaliteten på sömn och fysisk aktivitet 
spelar en viktigt roll för ångesten.

• Psykoedukation, psykoterapi och SSRI har 
bäst evidens gällande behandling av ångest

• Vid läkemedelsbehandling är Sertralin första 
hands val för barn och ungdomar med 
ångestsjukdomar. Viktigt med noggrann 
utvärdering och uppföljning!



| 2016-08-30

BUP NU-SJUKVÅRDEN

29

Tack!

anne-katrin.kantzer@vgregion.se


