
REGIONAL MEDICINSK RIKTLINJE

Regional medicinsk riktlinje utarbetas på uppdrag. Riktlinjen fastställs efter avstämning med berörda bland
regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen

Ångestsyndrom hos barn och ungdomar
Fastställd av Hälso-och sjukvårdsdirektören (HS 2021-01260) 2021-12-07 giltig till 2023-12-07
Utarbetad av Regionalt processteam ångest och depression inom programområde Psykisk hälsa
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Syfte
Klinisk vägledning för diagnostik och behandling av barn och ungdomar med separationsångest, selektiv mutism,
specifik fobi, social ångest, paniksyndrom samt generaliserat ångestsyndrom för att skapa förutsättningar för en god
och jämlik vård i hela Västra Götalandsregionen.

Förändringar sedan föregående version
Mindre redaktionella ändringar och anpassning till Västra Götalandsregionens dokumentstandard.
Anpassning till nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom, vilket endast innebär smärre
justeringar.

Diagnos
Diagnostisk bedömning görs enligt DSM-5.

Klassifikation görs enligt ICD-10:
F93.0 Separationsångest i barndomen
F94.0 Selektiv mutism
F40.2 Specifik fobi
F40.l Social fobi alt. F93.2 Social ångest i barndomen
F41.0 Paniksyndrom
F41.1 Generaliserat ångestsyndrom alt. F93.1 Fobisk ångest i barndomen
F41.2 Blandade ångest och depressionstillstånd, användas i undantagsfall när ingen mer specifik diagnos kan ställas.

Samsjuklighet
Ångest är ett överlappande symtom vid många psykiatriska tillstånd som depression, ätstörning och akuta
stressreaktioner, PTSD, OCD, AST och ADHD samt missbruk. Det är också stor överlappning mellan olika
ångesttillstånd inklusive paniksyndrom. Flertalet barn med selektiv mutism utvecklar också social fobi och cirka
hälften har någon form av språkstörning.
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Utredning
• Aktuell problematik, inkl. debut och förlopp, omfattning, funktionsförmåga, undvikandebeteenden och

vidmakthållande faktorer
• Ärftlighet
• Familjesituation
• Graviditet, förlossning, tidig utveckling
• Bedömning av verbal och ickeverbal förmåga i olika sociala sammanhang (vid selektiv mutism)
• Barnets personlighet/temperament
• Kamrater, skola, fritid
• Tidigare och aktuella stressfaktorer, inklusive trauman
• Tidigare psykisk ohälsa
• Riktade frågor om självskadebeteende
• Skadligt bruk/missbruk
• Somatisk anamnes och status (vid selektiv mutism även eventuell hörselnedsättning)
• Samsjuklighet
• Differentialdiagnostiska överväganden, särskilt ämnesomsättnings- och hormonrubbningar (hypotyreos,

feokromocytom), andningsbesvär, hjärtsjukdom, läkemedelsbiverkan, språkstörning
• Vid terapiresistenta ångestsymptom bör underliggande problematik utredas

Anamnes kan vid behov kompletteras med:
• Skattningsskalorna: SCARED-R (vid ångest) samt SMQ och SSQ (vid mutism)
• Diagnostisk intervju: PARS, MINI Kid, Kiddie SADS

Observandum
Socialstyrelsen avråder från att använda BCFPI (Föräldraversionen av Brief child and family phone
interview) som enda instrument för att upptäcka ångest och depression.

Behandling
1. Psykopedagogisk behandling om 2 - 4 sessioner, fördelade på lika många veckor

2. KBT i grupp eller individuellt vid kvarstående ångestproblematik av mild till måttlig grad

3. Medicinering med SSRI-preparat, se läkemedelsbehandling

4. Kombinationsbehandling KBT + SSRI bör påbörjas direkt efter psykopedagogisk behandling vid svårare
tillstånd

Psykopedagogisk behandling till såväl föräldrar som barnet/ungdomen innefattar psykoedukation om ångest, arbete
med livsstilsfaktorer såsom sömn, mat, motion mm, information om ångesthanteringsstrategier samt påbörja stegvis
exponering, minska undvikande och se över pågående stressorer. Se informationsfolder ”Me r än rädd” och
"Ångestskolan".

Kognitiv beteendeterapi (KBT) individuellt, i grupp eller familjebaserat, har god evidens vad gäller ångestsyndrom
av mild till måttlig svårighetsgrad. Internetförmedlad KBT för barn och unga har begränsat forskningsstöd och erbjuds
endast efter specifik utbildning i regionens program för målgruppen och tillsammans med uppföljning via
kvalitetsregistret SibeR (se även Regional riktlinje Internetförmedlad psykoterapeutisk behandling)

Samverkan med skolan vid selektiv mutism
Vid selektiv mutism bör förskole-/skolpersonal involveras i behandlingsarbetet, varvid specialpedagogiska
Skolmyndigheten (www.spsm.se) kan utgöra en resurs för pedagogisk handledning.

Läkemedelsbehandling
Läkemedelsbehandling har i flera studier visats vara effektiv och säker behandling vid ångestsyndrom hos barn och
ungdom. Dock saknas idag läkemedel med godkänd indikation, och behandling skall ske med försiktighet.

http://intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Omr%c3%a5de%201/Verksamhetsomr%c3%a5den/vo12/Camilla%20Ersdal/Dokument%20%c3%b6vrigt/Mer%20%c3%a4n%20r%c3%a4dd1312121.pdf
http://intra.sahlgrenska.se/upload/SU/Omr%c3%a5de%201/Verksamhetsomr%c3%a5den/vo12/Camilla%20Ersdal/Dokument%20%c3%b6vrigt/Manual%20%c3%a5ngestskolan131126.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/44963?a=false&guest=true
http://www.spsm.se/
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Biverkningar skall följas upp systematiskt, helst via biverkningsskattning/biverkningsschema, med särskild observans
avseende tecken på minskad impulskontroll, aktivering, agitation och suicidtankar. Somatisk status med kontroll av
vikt, längd, puls och blodtryck skall ingå. Medicinering bör skötas inom BUP.

1. SSRI-preparat är förstahandsval, sertralin.

2. Byt till annat SSRI-preparat om effekt inte uppnås med första preparatet, fluoxetin, eller escitalopram

3. Lågdos neuroleptika, risperidon eller aripiprazol som tillägg till SSRI speciellt vid inslag av tvång.

Paroxetin, venlafaxin och bensodiazepiner skall ej användas vid behandling av ovan angivna ångestsyndrom.
Övriga typer av preparat är inte studerade på barn och unga med ångest och skall användas med stor försiktighet
och restriktivitet.

Åtgär dskoder

Standardiserad intervju för psykiatrisk syndromdiagnostik AU006

Bedömning av levnadsomständigheter genom fördjupad AV115
kartläggning och analys

Observation i utredningssyfte AV030

Undersökning med psykologiska och psykometriska instrument AA085

Psykopedagogisk behandling DU023

Systematisk psykologisk behandling, KBT DU011

Vårdnivå
Barn och ungdomar med lindriga symtom på ångestsyndrom ska behandlas inom första linjen, se RMR:
Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och barn- och ungdomspsykiatri och RMR: Barn och unga
med tecken på psykisk ohälsa-omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab.

Uppföljning av denna riktlinje
Kunskapsstöd för psykisk hälsa ansvarar i samverkan med enheten regional vårdanalys för uppföljning och
återkopplar till berörda linjechefer, regionala programområden och regionala processteam minst en gång per år genom
följande indikatorer.

Andel nyinsjuknade individer inom ångest med behandling, psykopedagogisk basbehandling resp KBT.

1. Definition: Täljare: antal nyinsjuknade individer med ångest som inom två månader erhållit insatsen
Psykopedagogisk basbehandling (DU023) Nämnare: antal nyinsjuknade individer med ångest

Måltal: 80%

2. Definition: Täljare: antal nyinsjuknade individer inom ångest som med fyra månader erhållit

insatsen KBT i grupp eller individuellt (DU011) Nämnare: antal nyinsjuknade individer med ångest

Måltal: 80%

Källa: Vega

”Nyi nsj uknade ” bet yder f örst a gången i nom vår depisoden på BUP som individer noteras med ångestdiagnos.

Länkar:
Länk till Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom
Länk till Farmakainstruktion 2021_Orginal.pub (sfbup.se)
Länk till https://www.vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/31400/Ansvarsf%c3%b6rdelning%20mellan%20prim%c3%a4rv%c3%a5rd%20och%20barn-%20och%20ungdomspsykiatri.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49164/Barn%20och%20unga%20med%20tecken%20p%c3%a5%20psykisk%20oh%c3%a4lsa%20-%20omh%c3%a4ndertagande%20inom%20v%c3%a5rdval%20v%c3%a5rdcentral%20och%20v%c3%a5rdval%20rehab.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/49164/Barn%20och%20unga%20med%20tecken%20p%c3%a5%20psykisk%20oh%c3%a4lsa%20-%20omh%c3%a4ndertagande%20inom%20v%c3%a5rdval%20v%c3%a5rdcentral%20och%20v%c3%a5rdval%20rehab.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/depression-och-angest/
https://www.sfbup.se/wp-content/uploads/2021/02/INS-23749-v.1.0-Instruktion-f%C3%B6r-barn-och-ungdomspsykiatrisk-l%C3%A4kemedelsbehandling-BUP-Stockholm-2021.pdf
https://www.vardochinsats.se/depression-och-aangestsyndrom/
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Innehållsansvarig:
Regionalt processteam ångest och depression inom programområde Psykisk hälsa. Kunskapsstöd för psykisk hälsa
kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se och Samordningsrådet för Barn- och ungdomspsykiatri.

mailto:kunskapsstod.psykiskhalsa@vgregion.se
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