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Kognitiv terapi til
børn og unge

Dagens program

• Grundlæggende forståelse bag kognitive terapier

• Tilrettelægning af behandlingsforløb
• Viden om effekt i forhold til forskellige lidelser

• Viden om effekt i forhold til inddragelse af forældre

• Forståelser og teknikker
• CBT til børn og unge

• Metakognitiv terapi til børn med generaliseret angst

Og så er det sagt….

Normalt vil det kræve 2 år pr. type behandling at blive 
specialist, så vi når kun at kradse i overfladen i dag. 
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Hvor kommer vi fra?

• Kognitiv teori baserer sig på kritisk rationalisme, der er en epistimologisk
filosofi (Popper). 

• Naturvidenskabeligt ideal.

• Grundlæggende forståelse er at viden kun kan opnås ved at forsøge at 
falsificere hypoteser.

• Dette medfører, at viden er objektiv og ikke kan reduceres til den enkeltes 
overbevisning.

Implikationer for kognitiv terapi:
• Hypoteser opstilles og afprøves.
• Alt måles og vurderes løbende.
• Empiriske viden anvendes til at udvikle teorier om psykopatologi 

(kognitive modeller).
• Teoretiske modellerne ligger til grund for terapiudvikling.
• Spørgeskemaer forsøger at indfange og beskrive de teoretiske 

elementer i den model der hører til terapien.

Hofmann, Asmundson, & Beck, Behavior Therapy, 2013

Anden bølge CBT (den Cool Kids hører til)

• Opstod i 1970’erne.

• Integration af behaviorismens og psykoanalysens fokus

• Herefter både fokus på observation af adfærd og indre psykiske 
processer.

• Forholdet mellem kognitioner, følelser og adfærd er bi-direktionelt, 
men de kognitive niveauer spiller en central rolle.

• Patologi opstår som følge af en biased informationsprocessering

”The cognitive model of psychopathology stipulates that the 
processing of external events or internal stimuli is biased and 

therefore systematically distorts the individual’s construction of 
his or her experiences, leading to a variety of cognitive errors.”

Beck, Arch Gen Psychiatry, 2005

• Dette udgør den klassiske kognitive-adfærdsterapeutiske 
forståelsesmodel
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Anden bølge - CBT

Aaron T. Beck er kognitiv terapis ”fader”.

”My guidelines for developing and evaluating a novel 
system of psychopathology and psychotherapy consisted 
of the following plan:

(1) to construct a comprehensive theory of 
psychopathology that articulated well with the 
psychotherapeutic approach

(2) to investigate empirical support for the theory

(3) to conduct empirical studies that tested the efficacy of 
the therapy.”

Aaron T. Beck

Beck, A; Arch Gen Psychiatry, 2005; p. 953

Anden bølge - CBT

Aaron T. Beck er kognitiv terapis ”fader”.

”My guidelines for developing and evaluating a novel 
system of psychopathology and psychotherapy consisted 
of the following plan:

(1) to construct a comprehensive theory of 
psychopathology that articulated well with the 
psychotherapeutic approach

(2) to investigate empirical support for the theory

(3) to conduct empirical studies that tested the efficacy of 
the therapy.”

Aaron T. Beck

Beck, A; Arch Gen Psychiatry, 2005; p. 953

Det betyder: 
At køber man teknikkerne - køber

man også den underliggende
patologiforståelse!

De to hører sammen og kan ikke
skilles ad
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Anden bølge - CBT

Den grundlæggende kognitive model indeholder information 
om tre niveauer:

• Negative automatiske tanker (NAT) 
• Leveregler 
• Skemata/kerneantagelser

• Selv når klienten ikke er bevidst om sine NAT, leveregler og 
skemata, kan man høre disse i spontan tale. 

• Formålet med behandling er:
• At ændre indholdet af klientens kognitioner til et mere realistisk 

indhold.
• At dette udmønter sig i mere adaptive følelser og adfærd.
• At bedring manifesterer sig i en adfærdsændring.

Anden bølge - CBT
• NAT er lettest tilgængeligt.  

• Ofte udtrykt som ”Åh nej….” sætninger

• Leveregler 
• Ofte udtrykt som:

• ”hvis…så…”
• ”skulle”
• ”burde”

• Skemata/kerneantagelser
• Ofte udtrykt i ”man” form
• Ofte universelle, rigide udsagn

• Kerneantagelser indeholder information om den kognitive 
triade:
• personen selv (f.eks. Jeg kan selv)
• omverdenen (f.eks. Jeg kan stole på andre)
• fremtiden (f.eks. Jeg ved hvad jeg kan forvente) 

NAT

Leveregler

Kerneantagelser



05/02/2018

5

Hvad karakteriserer MCT til børn og unge?

Tredje bølge

• Opstår i 1980-90’erne

• Ses et øget fokus på klientens overordnede kognitive 
processer f.eks. kognitiv fleksibilitet, repetitiv tænkestil 
etc.

• Generelt fokuseres mere på funktionen af kognitionerne
end indholdet af samme.

”Overall, third wave therapies broaden the focus of 
outcome from symptom reduction to the 

development of generally applicable skills aimed at 
significantly improving quality of life”

(Roemer & Orsillo, 2005)
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Tredje bølge – Metakognitiv terapi?

• Tredje bølge terapier består bl.a. af:
• Mindfulnessbased Stress Reduction 

• Acceptance and Commitment Therapy

• Disse har fokus på følelsers betydning

• Især ACT trækker stærkt på behaviorismen

• Metakognitiv teori og terapi er udviklet af Prof. Adrian 
Wells (Wells, 1995)

• MCT har fokus på tankeprocessers betydning

• Ifølge Wells er MCT sin egen terapiform
• Men han kommer fra samme videnskabsforståelse

• Ifølge CBT folket, er det ikke sååå forskelligt endda
Adrian Wells

Tredje bølge – MCT

• Udgangspunktet for mental sundhed/sygdom er: at 
vores metakognitioner styrer vores oplevelse af tanker, 
følelser og adfærd. 

• Metakognitionerne er derfor fokus for terapien.

• Man går bort fra et fokus på det forvrængede indhold i 
tankerne som ved klassisk CBT. 

• Negative og positive metakognitioner udfordres i stedet
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Tredje bølge - MCT

Metakognitioner kan defineres som:
• Tanker om tanker
• Tanker, der anvendes på eller styrer tanker.
• Tankeprocesser, der er involveret i 

• Fortolkning og vurdering af tænkning
• Kontrol af tænkning
• Monitorering af tænkning

Metakognitiv viden, er den viden personen har om:
• Sin egen tænkning
• De strategier, der påvirker tænkning
• Metakognitiv regulering dvs. anvendelse af strategier til at 

ændre den måde tænkningen foregår. 

Tredje bølge - MCT

Grundlæggende antagelser i Metakognitiv teori og terapi

• Alle mennesker har negative tanker og følelser

• Det er ikke tankerne og følelserne, der er problemet, men 
hvordan man forholder sig til dem.

• Ifølge teorien opstår og vedligeholdes psykiske lidelser af 
en særlig form for tænkestil: CAS (Cognitive-attentional
syndrome)

• Behandlingen er grundlæggende transdiagnostisk, selvom 
der udvikles diagnosespecifikke caseformuleringer.
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Forskel på CBT og MCT

CBT META

Fokus på Indhold af tanker Tankeprocesser

Tanke 
arbejde

Udfordre indhold af NAT
Etablere realistiske 
alternative tanker

Identificere tanker som 
triggere

Meta-
kognitioner

Tanke processer
adressereres kun ved behov

Udfordre negative og 
positive antagelser 
Udvikle DM teknikker

Adfærd Eksponering til angsten
falder

Øve DM i situationer der 
udløser triggere

”Kliché
formel”

”Hvor sandsynligt er det, at 
det sker?”, ”Gør det!”

”Hjælper det dig? Nej? Så lad 
være!”.

Forskel på CBT og MCT

Eksempler på terapeutens spørgsmål:

CBT terapeuten:
Depressiv problematik
”Hvor meget tror du på tanken 
om, at ingen kan lide dig?”
”Hvilke beviser har du for den 
tanke?”. 

Angst problematik
”Hvad er det værste der kan ske 
hvis du laver en fejl i en 
fremlæggelse?”
”Hvilke beviser har du imod den 
tanke?”

MCT terapeuten:
Depressiv problematik

”Hvad får du ud af at tænke at 
ingen kan lide dig?”

”Kunne du prøve at lade være 
med at svare på de tanker?”.

Angst problematik
”Hvilken trigger kommer når du 

skal fremlægge?”
”Kunne du lade være med at give 

den trigger opmærksomhed?” 
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Dept. of Psychology

Hvad gør dig til kognitiv terapeut

• At du arbejder struktureret

• At du følger den kognitive patologimodel

• At du tager evidens alvorligt, og ved hvad der er første 
valg overfor hvilken lidelse

• At du har et repertoire af CBT eller metakognitive 
teknikker

• At teknikkerne anvendes tydeligt i sessionerne

• At du er opmærksom på timing og tempo

• At du får CBT eller metakognitiv supervision 

• At du opdaterer din viden løbende

”When in doubt – shout: Google scholar”.

Tilrettelæggelse af behandlingsforløb
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Tilrettelæggelse af behandlingsforløb

• Indenfor den kognitive forståelsesramme er der nogle 
generelle principper for behandling som følges

Man vil altid
• Analysere problematikken ud fra den tilhørende teoretiske 

forståelse (f.eks. lave CBT eller MCT caseformulering)

• Opstille mål for behandling

• Monitorere progressionen

• Man skelner relevant fra irrelevant information pba. målet

• Man går direkte efter målet  - herunder afbryder og 
hjælper på vej hvis klienten kommer ud af kurs

• Behandlingen kan være individualiseret eller man kan 
følge en manual målrettet problematikken

Grundlæggende tilgang i kognitiv terapi

• Man vægter normalisering frem for patologisering

• Fokus på løsning snarere end problem i sig selv

• Behandlingsstilen er:
• Samarbejdende
• Empatisk
• Validerende
• Aktiv
• Gennemsigtig

• Arbejdsalliance skabes gennem arbejdet

• Styrker barnets eller den unges egne kompetencer

• Minimerer brug af kompensation fra f.eks. forældre og 
lærere.
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Timing og Tempo i forløb og session

• Den kognitive terapeut har ansvaret for at sikre tilpas 
timing og tempo for forløbet og den enkelte session. 

• Dette gælder uanset type og format

• Herunder at finde en optimal balance mellem:

• Non-specifikke faktorer (alliance, anerkendelse etc.) 
og metodespecifikke teknikker.

• Taletid og opmærksomhed til børn og forældre.

• At involvere alle 

• At mål kan nås med det givne antal sessioner. 

Grundlæggende tilgang i kognitiv terapi

Behandling gennemføres som følger

1. Problemet eller problemerne identificeres og vægtes.

2. Det valgte problem analyseres og forstås.

3. Målsætninger opstilles, så man kan monitorere 
udviklingsprocessen i form af adfærdsændringer.

4. Nye hensigtsmæssige strategier udvikles og afprøves 
for at skabe varige ændringer.

5. Behandlingens effekt i forhold til opnåelse af mål 
vurderes med klienten.
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Grundlæggende tilgang i kognitiv terapi

Behandling gennemføres som følger

1. Problemet eller problemerne identificeres og vægtes.

2. Det valgte problem analyseres og forstås.

3. Målsætninger opstilles, så man kan monitorere 
udviklingsprocessen i form af adfærdsændringer.

4. Nye hensigtsmæssige strategier udvikles og 
afprøves for at skabe varige ændringer.

5. Behandlingens effekt i forhold til opnåelse af mål 
vurderes med klienten.

Her ligger det
mange 

traditionelt
tænker på som

terapi

Processen i kognitiv terapi

1. 
Identifikation 
af problemet

2. Analyse af 
problemet

3. Opstilling 
af mål

4. Finde 
alternativ 
løsning

5. Afprøve og 
evaluere

6. Hjemme-
arbejde

Diverse metode-
specifikke teknikker
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Struktur i et individualiseret CBT forløb
Problemformulering (caseformulering):

• Giver forståelse for eller model af barnets problem

• Bygger på kliniske data

• Forklarer tidligere reaktionsmønstre

• Forstår aktuelle reaktionsmønstre

• Forudsiger fremtidige reaktionsmønstre

Opbygge terapeutisk alliance:

• Kontakt og tillid

• Socialisering til den kognitive model og metode

Skabe motivation for behandling:

• Identificere for og imod ændringer

• Belønning

Dept. of Psychology

Struktur i et individualiseret CBT forløb (fortsat)

Målsætninger der styrer arbejdet:

• PUF og SMART

• I samarbejde med forældre afhængigt af barnets situation

Selve behandlingen:

• Diverse teknikker til ændring af tanker, følelser og adfærd tilpasset 
til den enkeltes behov og caseformulering

Evaluering:

• Af session

• Af forløb

Vedligeholdelsesplan:

• Identificere mulige problemsituationer

• Identificere hvad barnet har lært og hvad der hjalp

Positive 
Udviklende

Fælles
Specifikke
Målbare

Afgrænsede
Realistiske

Tidsbegrænsede
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Vedligeholdelsesplaner
Det sidste element er at forebygge tilbagefald.

Formålet er

• at hjælpe barnet med at identificere mulige fremtidige 
vanskeligheder

• at reflektere over nyttige nye færdigheder og strategier

• tilskynde barnet til at gøre brug af dem i situationer 
med tilbagefald.

Barn og terapeut kan lave skema over de teknikker og 
tanker som har været hjælpsomme for barnet.

Det er normalt at barnet vil opleve tilbagefald, specielt hvis 
nye færdigheder ikke er tilstrækkeligt godt indlært.

Dept. of Psychology

Vedligeholdelsesplaner

Barnet kan i disse situationer betvivle anvendeligheden og 
effekten af de nye færdigheder.

Vigtigt at fastslå overfor barnet at tilbagefald IKKE er 
permanente men en god ny læringsmulighed

Læg vægt på at barnet tidligere HAR klaret situationer som 
disse, og det derfor sandsynligvis vil kunne klare dem igen.

Skulle barn eller forældre syntes ”det er synd” eller ”barnet 
har brug for en pause” adresseres dette med relevante 
metodespecifikke teknikker – og der trænes UDEN PAUSE!
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Tilrettelæggelse af behandlingsforløb

• Indenfor den kognitive forståelsesramme bør 
behandlingsforløb være evidensbaserede. 

• Kræver viden om hvad der er effektivt til hvem, hvornår
og under hvilke forhold.

• Mange af disse spørgsmål har vi ikke endelige svar på 
endnu.

• Evidensen bør i så fald som minimum bestå af teori og 
systematisk indsamlede erfaringer.

• De områder man som minimum bør vide noget om er: 
• Information om den individuelle klients forhold og livsvilkår -

indsamles i undersøgelsesfasen

• Effekt af behandlingstyper i forhold til lidelser

• Effekt af forældreinddragelse

Tilrettelæggelse af behandlingsforløb

Viden om effekt i forhold til lidelse
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Plenumdrøftelse

Hvad ved I om behandlingseffekt af CBT og 
MCT-C?

Hvad er det godt til og hvad ikke?

Effekt af CBT til børn og unge
• Angst

• Ca. 60% bliver fri for alle angstlidelser efter CBT (Cochrane review, 2015)

• Tendens til at Social fobi har dårligere outcome (er terapeuter dårligere til 
at sikre valid eksponering?)

• Tendens til 5-9 sessioner giver lille effekt, hvorimod 9+ sessioner giver 
medium til stor effekt (Reynolds et al., 2012)

• OCD
• POTS I studie fandt 39% fri for OCD efter CBT, 54% fri for OCD efter 

CBT+Medicin.

• Spiseforstyrrelser
• Bulimi til voksne kan behandles med Fairburns program
• Anorexi behandles ikke effektivt med CBT (eller noget andet)

• Depression
• Generelt lavere effekt end ved angstbehandling med 30-40% helt fri for 

depression efter CBT
• Op mod 50% oplever tilbagefald (Emslie et al., 2011)
• Vi ved meget lidt om behandling af depression hos børn under 13 år

• Trods- og adfærdsforstyrrelser
• Effekt af behandling af forældre adfærd.
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CBT med/uden forældre: 3-års opfølgning

Walczak, M., Esbjørn, B. H., Breinholst, S., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2016) DOI 10.1007/s10578-016-0671-2

• Forældre inddragelse som medklienter versus medhjælpere.

• Ved 3-års opfølgning var 74% fri for den primære angstlidelse og 
56% fri for alle angstlidelser (svarer til tidligere fund)

• Ingen signifikante forskelle når der sammenlignes ved de 
forskellige tidspunkter (nok grundet lille sample)

% fri for alle
angstlidelser

(N=54)

Resultater: 3-års opfølgning
Når vi ser nærmere på ændring over tid finder vi at:

• Signifikant flere børn hvis forældre deltog i behandling 
bliver fri for alle angstlidelser i perioden fra 6 mdr. til 3 år 
efter endt behandling

Walczak, M., Esbjørn, B. H., Breinholst, S., & Reinholdt-Dunne, M. L. (2016) DOI 10.1007/s10578-016-0671-2
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Opsamling

Overordnet tyder resultaterne på:

Forældre som medhjælpere:
• Peak effekt ved 6 måneders follow-up, efterfulgt af et 

lille (ikke signifikant) fald ved 3 års follow-up

• Svarende til tidligere fund fra store studier (e.g. CAMS; 
Ginsburg et al. 2014) 

Forældre som medklienter:
• Hælding af kurven indikerer fortsatte forbedringer over 

længere tid. 

• Svarende til meta-analyse, der finder at aktiv 
forældreinvolvering, der specifikt fokuserer på 
contingency management and overførsel af kontrol til 
barnet fastholder behandlingseffekt over tid. (Manassis et 
al., 2014)

Kognitiv adfærdsterapi har sine mangler

Når angsten har bund i en realistisk frygt

• Nogle børn har en realistisk frygt, f.eks.
• At ens terminalt syge mor vil dø

• At ens mor også dør efter far har begået selvmord

• CBT teknikker med at finde beviser mod at det man frygter 
sker gør at man kan komme til kort

Når barnet laver kognitiv omstrukturering uden effekt

• Nogle børn laver per automatik en kognitiv 
omstrukturering. De ved godt at det de tænker ikke er 
rigtigt men alligevel forstyrrer det dem og gør dem bange 
eller kede af det. 

• CBTs teknik med omstrukturering kommer her let til kort. 
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Kognitiv adfærdsterapi har sine mangler

Når underliggende tankeprocesser holder gryden i kog

• Nogle børn har efter endt CBT fortsat underliggende 
tankeproccesser som vedligeholder psykopatologi f.eks.
• Øget trusselsfokusering

• Negativ repetitiv tænkning

• Hvis CBT teknikken skal anvendes på specifikke eksempler 
og logikken knækkes for hver repetitiv tanke, tager det let 
for evigt. 

Når CBT bare ikke virker….

• Nogle børn har været i flere CBT forløb, og det giver bare 
ikke mening for dem. 

• Non-reponders kan have brug for alternative metoder. 

Effekt af MCT-C i en open trial

• Projektet blev finansieret af Trygfonden, Helsefonden 
og Augustinusfonden.

• Målgruppen for udviklingsprojektet var børn fra 7-13 år 
med generaliseret angst og deres forældre.

• 44 børn (22 drenge, 22 piger) og deres forældre deltog

• Behandlingen blev udført i grupper med 5-6 børn

• Behandling bestod af 2 timers sessioner
̶ 1 forældreworkshop

̶ 4 børnesessioner (forældre deltog de sidste 15 min.)

̶ 1 forældreworkshop

̶ 4 børnesessioner (forældre deltog de sidste 15 min.)

̶ 1 familie booster-session (3-5 uger efter endt behandling). 
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• 50% havde tidligere modtaget psykoterapi eller
rådgivning

• 0% tog medicin

• Gennemsnitsalder: 9,7 år (SD: 1,6).

• GAD var primære lidelse ifølge ADIS-C/P.
• 32% havde én og 52% havde to eller flere komorbide

lidelser

• Komorbiditet (gennemsnit antal diagnoser: 2,6)

• Separations angst (n=22)
• Specifik fobi (n=18)
• Social fobi (n=14)
• Trodsforstyrrelse (n=4), 
• Dysthymi (n=3)
• Agoraphobi, ADHD (ns=2), 
• Panikangst, PTSD, depression (ns=1).

Deltagere i MCT-C

Diagnostisk status

Fri for GAD Fri for alle
angstlidelser

Efter behandling 86,4% (n=38) 72,2% (n=32)

6 måneders opfølgning 75% (n=33) 65,9% (n=29)

Resultater er baseret på ‘intent-to-treat’ med ‘last-
observation-carried-forward’ analysemetoden.

I dag præsenteres effekt på diagnostisk status

Resultater for MCT-C
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• Effekten umiddelbart efter behandling var god.

• Ca. 72% af børnene var fri for alle angstlidelser 
sammenlignet med ca. 59% ved CBT (James et al., 2013)

• Vi kan ikke sammenligne direkte, og forskellen er 
formodentlig ikke signifikant. 

Men husk at:

• 50% af børnene i vores studie var ”non-responders” fordi 
de ikke havde haft gavn af tidligere behandling og 
rådgivning. 

• I dette lys, er resultaterne MCT-C til børn med 
generaliseret angst lovende.

Konklusion MCT-C

Metakognitiv terapi har sine mangler

Når angstniveauet er højt

• Nogle børns angst stiger hurtigt og de er i deres følelsers 
vold.

• Et barn sagde: ”Det er som om min hjerne slår fra…”

• MCT-C mangler strategier til at få børnene til at slappe af 
så hjernen kan slås til igen

Når der ikke er tanker på spil

• Nogle former for angst handler om kroppens reaktioner og 
barnet afviser at der kan være tanker involveret

• ”Jeg får det bare dårligt, jeg kan bare ikke lide at have det 
dårligt” 

• MCT-C mangler strategier til at håndtere følelser uden 
tanker
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Metakognitiv terapi har sine mangler

Andre lidelser end generaliseret angst

• På nuværende tidspunkt er evidensen for effekt af MCT-C 
kun undersøgt for generaliseret angst hos børn.

• Andre lidelser – depression, OCD, andre angstlidelser – har 
dog effekt hos voksne.

Hvad sker der efterfølgende?

• MCT-C lukker af for mange drøftelser og diskussioner. 
Børnene lærer at lade tanker være i fred.

• Hvis de efterfølgende møder andre voksne der spørger ind 
og spørger ind, vil det have modsatrettet effekt.

• Kan vi sikre, at børn der er blevet behandlet med MCT-C 
ikke udsættes for CBT eller lign. efterfølgende?

Tilrettelæggelse af behandlingsforløb

Viden om effekt af forældreinddragelse
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Drøft i grupper

Hvilke konkrete faktorer ved familie eller 
forældre ville I inddrage i tilrettelæggelse af 
et CBT eller MCT forløb til et barn med angst 

eller depression?

Dept. of Psychology

Plenum opsamling

Hvilke konkrete faktorer ved familie eller 
forældre ville I inddrage i tilrettelæggelse af 
et CBT eller MCT forløb til et barn med angst 

eller depression?
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Forældres rolle

• Ved behandling af børn skal man tage hensyn til deres 
afhængighed af omgivelserne herunder forældre.

• Ofte forældrene der søger behandling på barnets vegne.

• Forældre er gennemgående personer i barnets liv. 

• Fastholdelse af behandlingsprincipper og ny adfærd kan 
således sikres gennem inddragelse af forældre.

• Forældre kan hjælpe med at træne i mange situationer og 
over lang tid, hvilket øger generaliseringen af barnets 
færdigheder. 

Forældre kan inddrages på flere niveauer
• Som klienter

• Hvor behandling målrettes mod forældrenes uhensigtsmæssige 
kognitioner og adfærd. 

• Vanskeligheder hos barnet reduceres ved at ændre forældres 
dysfungerende kognitioner og adfærd.

• Som med-klienter
• Behandling gives til både barn og forældre
• Behandling til forældre fokuserer på uhensigtsmæssige kognitioner og 

adfærd, som fastholder barnets vanskeligheder.

• Som med-terapeuter
• Behandling gives primært til barnet
• Forældre inddrages som hjælpere til terapeuten. De sikrer belønninger, og 

at hjemmearbejde m.v. udføres.
• Ændring af forældre adfærd er ofte indirekte.

• Som terapeuter
• Hvor forældrene lærer at udføre behandling af barnet. 
• Vanskeligheder hos barnet reduceres bl.a. via ændret forældreadfærd
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Forældres rolle

• Forældrenes motivation for barnets behandling er 
væsentlige i forhold til planlægning af forløbet.
• Sikre motivation hos forældre hvis de inddrages
• Sikre at de ikke modarbejder behandling

• Vurdering af inddragelse i behandling baseres bl.a. på:
• Om forældrene vedligeholder vanskelighederne.

• Støtter barnet i uhensigtsmæssig og vedligeholdende adfærd.
• Selv udviser uhensigtsmæssig og vedligeholdende adfærd
• Har forvrængede forventninger til og forestillinger om barnet eller sig selv

• Om de evner at skabe positive forandringer for barnet eller ej.

• Effekten af inddragelse af forældre varierer fra lidelse til 
lidelse.

Effekt af forældreinddragelse i CBT

• Angst
• God effekt af behandling af forældre uanset niveau.
• Typisk ingen mer-effekt ved inddragelse af forældre ud over barnet.
• En tendens til bedre fastholdelse af færdigheder ved inddragelse.

• OCD
• NICE guidelines anbefaler inddragelse af forældre, men ud fra klinisk skøn 

grundet mangel på evidensbaseret viden.

• Spiseforstyrrelser
• Forældre involveres ofte, særligt i start af behandling. Grad afhænger af 

individuelle case.

• Depression
• Nogen evidens for god effekt af inddragelse af forældre i børns og unges 

behandling eller forebyggelse. 

• Trods- og adfærdsforstyrrelser
• God effekt af behandling af forældre adfærd.
• Forældre kognitioner adresseres i mindre omfang direkte. 
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Forældre – hvad kigger vi efter
• Har forældre dysfungerende (meta)kognitioner om barnet 

eller sig selv der fastholder vanskelighederne?

• Har forældrene dysfungerende (CAS)adfærd?

• Forskning fokuserer på forskellige områder af forældre 
adfærd alt efter patologi

• Forældre adfærd observeres f.eks. på følgende skalaer:
• Accept vs. Afvisning
• Varme vs. Kulde og kritik (ofte ved depression)
• Støtte til Autonomi vs. Overinvolvering (ofte ved angst)
• Intimiderende (coercive) adfærd (ofte ved trodsforstyrrelser)

• Metakognitiv terapi fokuserer typisk ikke på forældre fordi 
MCT er udviklet til voksne, men generel teoretisk viden (fra 
CBT folket) er anvendelig.

Forældre – hvad kigger vi efter
• Typisk tale om bi-direktionelt forhold.

• Barnets væremåde udløser specifik adfærd hos forældrene.
• Forældrenes væremåde udløser specifik adfærd hos barnet.

• Det anbefales at indføre systematik i observation af 
forældre-barn samspillet. 
• Ved at observere teoretisk identificerede områder af 

vedligeholdende forældreadfærd
• Husk også at bemærke barnets bidrag

• Informationen bruges til:
• At kvalificere den kognitive forståelse af psykopatologien hos 

barnet. 
• Identificere risiko og beskyttende faktorer hos forældrene
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Forståelser og teknikker

CBT

Grundlæggende principper for CBT
• Der er altid en logisk forbindelse mellem tanker, følelser 

og adfærd. 

• Al adfærd har en mening og hensigt.

• Tanker udløser og vedligeholder adfærd.

• Hvis vi ændrer tankerne er det sandsynligt vi ændrer 
adfærden og omvendt

• Man arbejder ud fra et minimumsprincip
• Altid prøve det letteste og mindst komplicerede først. 
• KUN hvis dette IKKE virker går man dybere ned i problemet 

(leveregler, skemata).
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Psykopatologi forståelse og CBT

• Et grundvilkår i kognitiv terapi er, at der er en 
sammenhæng mellem psykopatologiforståelse og 
behandlingstiltag.

• Den generelle kognitive model inkluderer NAT, leveregler 
og kerneantagelser, samt tanker, følelser og adfærd i en 
specifik situation.

• Specifikke kognitive modeller går yderligere i detaljen og 
indeholder ofte specifikke måder hvorpå lidelsen 
udspilles i forhold til den kognitive model.   

• Diagnose specifikke behandlinger baserer sig på de 
specifikke kognitive modeller

Eksempler

Angst Tristhed

NAT • Åh nej, det går galt
• Jeg klarer det aldrig
• Jeg dør hvis jeg tager afsted

• Jeg får det aldrig bedre
• Jeg orker det ikke
• Der er ingen der kan lide

mig

Leveregler • Hvis jeg siger noget forkert
går det helt galt

• Hvis jeg ikke er forberedt på
det værste kan jeg ikke klare
mig

• Andre bør hjælpe mig

• Hvis jeg gør noget, nytter
det alligevel ikke

• Hvis noget går galt er det
min skyld

• Hvis jeg har brug for hjælp
vil igen forstå mig

Kerne-
antagelser

• Verden er farlig
• Man skal være perfekt
• Jeg kan ikke klare mig selv

• Fremtiden er håbløs
• Jeg er intet værd
• Ingen kan hjælpe mig
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Andre specifikke kendetegn for angst
Specifikke kendetegn:

• Overestimering af reel fare

• Underestimering af egen kompetence

Coping-strategi:

• Undgåelse

• Trusselsfokusering

Familie dynamik:

• Præget af overbeskyttelse

• Præget af trusselsfokusering

• Præget af manglende støtte til udvikling af selvstændighed

Dept. of Psychology

Implikationer for behandling
Specifikke kendetegn:

• Overestimering af reel fare

• Underestimering af egen kompetence

Coping-strategi:

• Undgåelse

• Trusselsfokusering

Familie dynamik:

• Præget af overbeskyttelse

• Præget af trusselsfokusering

• Præget af manglende støtte til udvikling af selvstændighed

Udfordre antagelser om 
fare og manglende 

kompetence 

Stop undgåelse, opsøg og håndter 
angsten

Stop trusselsfokusering herunder at 
svare når der søges bekræftelse

Stop brug af særregler
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Implikationer for behandling
Specifikke kendetegn:

• Overestimering af reel fare

• Underestimering af egen kompetence

Coping-strategi:

• Undgåelse

• Trusselsfokusering

Familie dynamik:

• Præget af overbeskyttelse

• Præget af trusselsfokusering

• Præget af manglende støtte til udvikling af selvstændighed

Hjælp forældre med at etablere ny 
relation baseret på alderssvarende 

samvær som erstatning når angstbaseret 
nære relation minimeres

Hjælp forældrene med at støtte barnets 
udvikling af selvstændighed

Hjælp forældrene med at genetablere 
voksenrelation til hinanden hvis denne er 

minimal

Dept. of Psychology

Caseformulering - CBT

Caseformuleringer er centrale i CBT

• Proces, hvor terapeut, barn og evt. forældre i fællesskab forstår de 
beskrevne vanskeligheder.

• De tager udgangspunkt i kognitiv teori.

• Opstilles på baggrund af udredningsfasen og/eller laves og justeres 
løbende under behandlingen

• Formålet er:
– Skabe hurtig oversigt over problemstillingen

– At guide planlægning og gennemførsel af terapiforløbet

Mange forskellige slags caseformuleringer:
– Vedligeholdelsesformulering (mini-formulering)

– Oprindelsesformulering (kan involvere familie)

– Familiesystemformuleringer (meget komplekse)
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Tanker

FølelserAdfærd

Situation (hvad sker der?)

Vedligeholdelsesformulering

Livsomstændigheder (statiske)

Tanker

FølelserAdfærd

Udløsende  faktor

Leveregler (Hvis så)

Kerneantagelser (Man)

Familie dynamik

Oprindelsesformulering
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Livsomstændigheder (statiske)

Tanker

FølelserAdfærd

Udløsende  faktor

Leveregler (Hvis så)

Kerneantagelser (Man)

Familie dynamik

Livet er farligt jeg kan ikke klare mig selv

Hvis mor er med så sker der ikke noget og forældre skal gøre som deres 
børn siger

At skulle sove alene på mit nye værelse

Der kommer en ind af vinduet 
og tager mig

Bange 

vred

Går tilbage til mor

Siger mor skal sove hos mig

Tæt forhold mellem mor og 
barn, far meget væk

Indbrud i naboens hus 2 år siden

Mormor og mor selv haft det som barnet

Det er den kendte 
vedligeholdelsesformulering

Udløsende faktor kan være en 
situation eller første gang det skete

Livsomstændigheder (statiske)

Tanker

FølelserAdfærd

Udløsende  faktor

Leveregler (Hvis så)

Kerneantagelser (Man)

Familie dynamik

Livet er farligt jeg kan ikke klare mig selv

Hvis mor er med så sker der ikke noget og forældre skal gøre som deres 
børn siger

At skulle sove alene på mit nye værelse

Der kommer en ind af vinduet 
og tager mig

Bange 

vred

Går tilbage til mor

Siger mor skal sove hos mig

Tæt forhold mellem mor og 
barn, far meget væk

Indbrud i naboens hus 2 år siden

Mormor og mor selv haft det som barnet

Medtag væsentlige livsomstændigheder
Statiske faktorer, der ikke lader sig ændre, 

men som har betydning for barnets og 
familiens måde at fungere på
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Livsomstændigheder (statiske)

Tanker

FølelserAdfærd

Udløsende  faktor

Leveregler (Hvis så)

Kerneantagelser (Man)

Familie dynamik

Livet er farligt jeg kan ikke klare mig selv

Hvis mor er med så sker der ikke noget og forældre skal gøre som deres 
børn siger

At skulle sove alene på mit nye værelse

Der kommer en ind af vinduet 
og tager mig

Bange 

vred

Går tilbage til mor

Siger mor skal sove hos mig

Tæt forhold mellem mor og 
barn, far meget væk

Indbrud i naboens hus 2 år siden

Mormor og mor selv haft det som barnet

Medtag væsentlige familie dynamikker
Faktorer der lader sig ændre

Formuleres i et sprog så familien kan læse 
dem og genkende sig selv i det skrevne

e.g. ikke symbiotisk forhold men tæt forhold

Livsomstændigheder (statiske)

Tanker

FølelserAdfærd

Udløsende  faktor

Leveregler (Hvis så)

Kerneantagelser (Man)

Familie dynamik

Livet er farligt jeg kan ikke klare mig selv

Hvis mor er med så sker der ikke noget og forældre skal gøre som deres 
børn siger

At skulle sove alene på mit nye værelse

Der kommer en ind af vinduet 
og tager mig

Bange 

vred

Går tilbage til mor

Siger mor skal sove hos mig

Tæt forhold mellem mor og 
barn, far meget væk

Indbrud i naboens hus 2 år siden

Mormor og mor selv haft det som barnet

Kan ofte ikke identificeres fra start
Ikke nødvendige for at kunne iværksætte 

behandling
Lyt efter spontan tale, der kan beskrives i 

absolutte udsagn
”Der kan jo gå så meget galt, og der er 

mange biler. Det er en stor vej, og jeg tror 
ikke skolepatruljen er gode nok til at sikre 

børnene” ….. Livet er farligt
….mit barn kan ikke klare sig selv
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Livsomstændigheder (statiske)

Tanker

FølelserAdfærd

Udløsende  faktor

Leveregler (Hvis så)

Kerneantagelser (Man)

Familie dynamik

Livet er farligt jeg kan ikke klare mig selv

Hvis mor er med så sker der ikke noget og forældre skal gøre som deres 
børn siger

At skulle sove alene på mit nye værelse

Der kommer en ind af vinduet 
og tager mig

Bange 

vred

Går tilbage til mor

Siger mor skal sove hos mig

Tæt forhold mellem mor og 
barn, far meget væk

Indbrud i naboens hus 2 år siden

Mormor og mor selv haft det som barnet

Kan ofte ikke identificeres fra start
Ikke nødvendige for at kunne iværksætte 

behandling
Lyt efter spontan tale, der udtrykker 

forventning om hvordan livet kan/bør leves

Rollespil

Vælg en terapeut, et barn og en observatør. 

Barn: tænk på en klient du har og spil denne. Fortæl 
kort om den specifikke situation caseformuleringen skal 
handle om. 

Terapeut: hjælp barnet med at udfylde 
vedligeholdelsesformuleringen 

Observatør: bemærk om barnet er tilstrækkeligt 
inddraget, om arbejdet er meningsfuldt for barnet, hvad 
der hjalp og hvad der gjorde det svært. 

tanker adfærd

følelser

Specifik situation:______________________________
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Rollespil
opsamling

Erfaringer fra

Barn:

Terapeut: 

Observatør:

tanker adfærd

følelser

Specifik situation:______________________________

Tilpasning af CBT til forskellige lidelser
Angst Depression OCD Spise-forstyrrelser

Case-
formulering

Jeg kan ikke selv
Verden er et farligt 
sted
Man skal være 
forberedt på at 
dårlige ting sker.

Jeg er intet værd
Ingen andre kan lide 
mig
Fremtiden er håbløs

Jeg er skyld i at 
dårlige ting sker
Andre er afhængige 
af min adfærd
Fremtiden vil aldrig 
blive anderledes

Jeg er ulækker og jeg 
kan ikke leve op til 
andres forventninger
Andre kan meget mere 
end mig
Man skal være i 
kontrol

Tanker Omstrukturere Omstrukturere Omstrukturere Omstrukturere

Følelser Psykoedukation
Reguleringsøvelser
Start her

Psykoedukation Psykoedukation
Reguleringsøvelser
Start her

Psykoedukation

Adfærd Eksponering
Contingency
management

Aktivering
Start her

Exposure and 
Response Prevention

Etablere normale 
spisemønstre
Start her
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Angst behandling med CBT

• Angst kan behandles med standardprogrammer eller tilpasset 
familien.

• Begge baserer sig på klassisk CBT 
1) Psykoedukation
2) Arbejde med følelser

• Afslapnings/afspændingsøvelser*
• Identificere angstprovokerende situationer og opstille angsthieraki

3) Arbejde med tanker
• Kognitiv omstrukturering
• Problemløsning 

4) Arbejde med adfærd
• Adfærdseksperimenter
• Gradvis eksponering via angsthierarki

5) Vedligeholdelsesplaner

* Cool Kids/Chilled anvender ikke dette

Cool Kids og Chilled

• Cool Kids er til børn i alderen 6-12 år

• Chilled er til unge i alderen 13-18 år

• Målgruppen for Cool Kids og Chilled er børn med:
• Separationsangst

• Generaliseret angst

• Social fobi

• Specifikke fobier

Ingen dokumenteret effekt for andre typer lidelser

Programmet er ikke til OCD, Panikangst, agorafobi, 
depression m.v. 
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At arbejde med følelser

• Formål med arbejdet er at barnet skal kunne:
• Genkende sine følelser
• Regulere sine følelser.
• Udholde ubehag

• Der er mange metoder til dette arbejde:
• Psykoedukation om sammenhæng mellem krop og følelser
• Hjælpe barnet med at identificere hvilke situationer der 

udløser hvilke følelser
• Vejrtræknings- og afspændingsøvelser til beroligelse
• Afledningsmetoder til beroligelse

• Varierer hvor meget tid man behøver bruge.
• Lav ikke mere end nødvendigt.

Angstkurven

Angstniveau

Tid

Vigtigt element – kan præsenteres for barn og forældre
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Gradvis eksponering
Formålet med eksponering er, at barnet oplever og konfronterer 
situationer, genstande, tanker og følelser, som, vækker ubehag og 
som har været genstand for undvigelse. 

• Kobles oftest med teknikker til at regulere følelser og 
omstrukturere tanker

• Eksponeringen skal udløse en vis angst f.eks. Max. 7-8 på 0-10 
skalaen.

• Behandleren kan også til at starte med udføre handlingen = 
model indlæring.

• Eksponeringen fortsætter til den ubehagelige følelse er aftaget
– vurderes til max. 3 på 0-10 skalaen.

Foregår gradvist og efter et hierarki

Gradvis eksponering

Gradvis eksponering er centrale elementer i angst og (som 
ERP) ved OCD behandling.

At arbejde med delmål. 
• Lav i fællesskab med barnet små realistiske delmål, der hver fører til 

det endelige mål. 
• Arbejd med delmålet og gå videre til næste mål, når barnet føler sig 

sikker. 
• Målet er klaret, når barnet ikke længere føler ubehag (mere end 3)
• Hvis målet er sat for højt, så nedjustér.

Det er vigtigt at huske belønninger for delmål. 

Belønningerne skal falde konsekvent efter udført opgave, 
da det højner motivation. Gerne i form af selvbelønning.
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Klassisk eksempel på gradvis eksponering

Det barnet kan

Sove i egen seng, 
med dør lukket

Mor sidder i 
barns værelse til 
barnet sover

Situation: barnet sover i mors 
og fars seng hver nat. 

Mål: sove i egen seng alene, 
med max. 5 minutters putning.

Mor sover i 
barns værelse 
på madras

Mor sidder udenfor 
barnets værelse til 
barn sover

Mor og far i stuen, 
dør på klem

Angstniveau

Tid

De fire typiske fejl ved eksponering*:
• Man eksponerer på et for lavt angst niveau
• Man undgår før angsten er toppet
• Man stopper før angstniveauet er kommet langt nok ned
• Man eksponerer kun én gang

Angstkurven og eksponering

*Teoretisk forståelse her: habituering – nogle siger, det ikke er nødvendigt, erfaring viser, det
ofte tager noget tid før gamle indlærte mønstre brydes – så det i praksis er bedst at barnet når
til at kede sig. 



05/02/2018

40

Kognitiv omstrukturering
• Kognitiv omstrukturering er en væsentlig teknik.
• Væsentligt at der er tale om en HOT NAT 
• Hjælp den unge med at nå en realistisk tanke
• Pas på der ikke bliver tale om ‘overbevisning’ men ændring af 

forståelse

Aktivering
• Formålet er at øge hensigtsmæssig adfærd, samt 

minimere uhensigtsmæssig adfærd og passivitet med 
tid til rumination

• Aktivering er særlig vigtig ved depression. 

• Man aftaler med den unge hvilke aktiviteter den unge 
kan foretage sig i løbet af dagen og disse monitereres. 

• Brug f.eks. 

aktivitetsskemaer

http://www.getselfhelp.co.uk/docs/BACEdiary.pdf

God 
hjemmeside
til inspiration
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Forståelser og teknikker

MCT-C

Dept. of 
Psychology

Jeg startede med at afprøve/udvikle/justere MCT til børn i 
2008, og i 2016 udgav vi Center for Angsts erfaringer med en 
gruppe-baseret manual på Akademisk forlag.

Arbejdsark kan downloades via deres hjemmeside

Kan også bruges individuelt

MCT-C
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• Cognitive-attentional syndrome (CAS) vedligeholder psykopatologi

• CAS retter vores opmærksomhed indad og fokuserer på negative 
aspekter 

• Anvender bekymring og øvrig vedligeholdende adfærd

• I vores udviklingsarbejde, oversatte vi det til noget børn forstår:

Eksempel på tilpasning

DM

Metakognitiv teori og terapi

Cognitive-attentional syndrome (CAS):

• Gentagende og svært kontrollerbar tænkning

• Biased opmærksomhedsstil med monitorering 
af trusler

• Begrænsning af kognitive ressourcer

• Anvendelse af uvirksom copingadfærd, der 
ikke ændrer meta-antagelser

• CAS vedligeholdes af positive og negative 
metakognitive antagelser
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Metakognitiv teori og terapi

Cognitive-attentional syndrome (CAS):

Uhensigtsmæssig tænkning
• Gentagende negativ tænkning med vedvarende bekymringer, 

rumination = grublerier

• Overanalyse

• Udfylder huller i hukommelsen

• Tankekontrol

Uhensigtsmæssig opmærksomhed
• Selvfokuseret

• Trusselovervågning

• Forsøger at være på forkant

Metakognitiv teori og terapi

Cognitive-attentional syndrome (CAS):

Uhensigtsmæssig adfærd
• Undgåelse

• Søger bekræftelse hos andre

• Leder efter beviser

• Nedsat eller opskruet aktivitetsniveau

• Distraktion
• F.eks. ved at lukke sig inde med iPad

• Eller rigid fiksering på noget positivt

• Selvberoligelse
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MCT GAD model

Metakognitive model:

• Findes i forskellige 
udgaver alt efter 
lidelse

• Minder om hinanden

• Dette er GAD 
modellen

• Gennemgås nu skridt 
for skridt

MCT GAD model

Triggertanker:

• Udløser 
bekymringsrækken

• Identificeres typisk: 

• ”Åh nej!” tanke

• mentalt billede 
om noget 
negativt
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MCT GAD model

Positive antagelser:

• Øger sandsynlighed 
for at bekymringer 
starter

• Hedder positivt men 
effekt er negativ

• Identificeres typisk: 

”Hvis jeg bekymrer 
mig, er jeg bedre 
forberedt”

MCT GAD model

Bekymringer:

• Type I bekymringer

• Gentagne tanker med 
negativt indhold ofte 
om fremtiden

• Ofte verbale

• Identificeres typisk: 

”Hvad nu hvis” tanker
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MCT GAD model

Følelser:

• Gensidigt samspil 
mellem bekymring og 
følelser

Hyppigt følgende:

• Angst

• Tristhed

• Frustration

• Stress

MCT GAD model

Negative antagelser:

• Karakteriserer 
patologisk angst

• Ofte implicit viden

• To forskellige slags
• Ukontrollerbarhed

• Farlighed

• Identificeres typisk: 
”Jeg har ingen kontrol”

”Det er farligt at bekymre 
sig”
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MCT GAD model
Type II bekymringer

• Ekspliciterede 
bekymringer om 
konsekvensen af 
bekymring

• Identificeres typisk: 

”Hvis jeg ikke kan 
stoppe med at 
bekymre mig, vil jeg 
aldrig kunne få et 
normalt liv”

MCT GAD model

Copingstrategier:

• Observerbar adfærd

Hyppigt følgende:

• Søger bekræftelse
• Undersøger ting på 

nettet

• Spørger forældre eller 
andre

• Undgåelse

• Søger kontrol
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MCT GAD model

Copingstrategier:

• tankekontrol

Hyppigt følgende:

• Undertrykke tanker
• Rigid fastholdelse af 

opmærksomhed på 
positive ting

• Mental undgåelse
• Ikke tænke

tanker til ende

Øvelse: rollespil

En forståelse for MCT caseformuleringen er 
central i behandlingen

Arbejd sammen i et rollespil.

Terapeutenskal stille Sonja spørgsmål, så 
caseformuleringen kan udfyldes.

Observatørlægger mærke til om terapeuten 
følger guiden, om elementer identificeres og 

Sonjas reaktion på arbejdet
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Case: Sonja 12 år fortæller

”Jeg har bekymret mig mere end alle andre hele mit liv. Her på det sidste bekymrer jeg 

mig hver eneste dag. De ting jeg bekymrer mig om er meget forskellige – det kan være 

om hvordan jeg klarer skolen og hvordan det skal gå i fremtiden. Jeg tror faktisk ikke 

længere, at jeg selv vil kunne klare det, det er som om jeg ingen kontrol har mere. 

F.eks. i går, der startede min bekymring bare fordi jeg kom til at tænke ”hvad nu hvis 

jeg ikke klarer mig godt i matematikprøven?”

”Jeg kan virkelig mærke, at jeg bliver bange og udmattet af at bekymre mig, men hvis 

jeg ikke gør det ved jeg jo ikke om jeg kommer i en situation jeg ikke kan magte. Jeg 

er jo nødt til at forberede mig på det der kan ske – der sker jo så meget. Her på det 

sidste er det hele blevet meget værre, og det gør mig rigtig nervøs. Jeg bruger meget 

lang tid på at lave lektier og er nødt til at spørger mor om det nu også er helt rigtigt –

fordi jeg bliver i tvivl. Det er som om jeg helt har mistet kontrollen over mine tanker, 

og at jeg er ved at blive syg af bekymringerne. Jeg prøver at sige til mig selv at det nok 

skal gå, eller tænke på noget andet – men det virker ikke.” 

Øvelse: Plenumopsamling

En forståelse for MCT caseformuleringen er 
central i behandlingen

Arbejd sammen i et rollespil.

Terapeutenskal stille Sonja spørgsmål, så 
caseformuleringen kan udfyldes.

Observatørlægger mærke til om terapeuten 
følger guiden, om elementer identificeres og 

Sonjas reaktion på arbejdet
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Øvelse
- pointer

MCT-C i Praksis

Gruppeterapi til børn i alderen 7-13 år.

I alt 11 konfrontationsgange

8 børnegrupper

2 forældreworkshops

1 fælles booster

Kræver øvelse og supervision af terapeuter
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Forældre workshop 1

Hovedpointer: Hvad kan man gøre som forælder?

Mindske snak om 
bekymring!

Ikke svare på 
børnenes triggere

Ikke støtte 
vedligeholdende adfærd, 

såsom undgåelse

Forældre workshop 1

Hovedpointer: Hvad kan man gøre som forælder?

Mindske snak om 
bekymring!

Ikke svare på 
børnenes triggere

Ikke støtte 
vedligeholdende adfærd, 

såsom undgåelse

Særligt udfordrende 
når triggeren har 
depressivt præg:

”Ingen kan lide mig”
”Du kan slet ikke lide 

mig”
”Jeg klarer det aldrig” 



05/02/2018

52

Dept. of 
Psychology

Metakognitive teknikker ”made easy”.
– Tilføjede live opmærksomhedstræning

• Som et skridt mod at forklare bl.a. DM

– Visuelle hjælpemidler og spil.
• Arbejdsark støtter barnets arbejde

• Brætspil til at træne stop-signal regler

– Høj grad af øvelse i sessionen

– Belønningssystem: tjene points for at deltage i øvelser for 
at øge motivationen. 

Cue-kort illustrerer DM

MCT til børn

Børnesession 3

Formål: udfordre børnenes negative ideer om at 
bekymringer er ukontrollerbare. Børnene 
introduceres til teknikken detached mindfulness
(DM). 

• Identificere negative metaantagelser om kontrol

• Måle kontrol fra 0-10
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Børnesession 3

• Introduktion til detached mindfulness (DM-teknik)

• Træne at lade tanker komme og gå, uden at reagere på

eller tilskrive dem mening.

• En måde at opnå kontrol over bekymring – fordi man lærer 

at lade være.

• Anvend DM-teknik hver gang der opstår en trigger.

• Cue cards til hjælp i starten

Hjemmearbejde: udskyde bekymringer ved brug af DM

Detached og Mindfulness

Detached
(Frakoblet)

Mindfulness
(opmærksomhed)

• Ikke at reagere på
• At være opmærksom på

tilstedeværelsen af tankerne

• Ikke at engagere sig i
• Anerkende at tanken er der

• Ikke at forholde sig til • Et metakognitivt mode

• Tanken er adskilt fra en selv

• Man observerer tanken på 
afstand

• En ny måde at forholde sig til tanker og billeder i 
hovedet
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Formål med øvelsen: at lære barnet at man selv kan 
kontrollere hvad man fokuserer på og at 
opmærksomhed på en bekymring øger den.

Øvelse til illustration af DM teknik

Hvad lagde I mærke til?

Personal communication Hans Nordahl

Formål med øvelsen: at lære barnet at man selv kan 
kontrollere hvad man fokuserer på og at 
opmærksomhed på en bekymring øger den.

Øvelse til illustration af DM teknik

Hvad lagde I mærke til?

Pas på her!
Det handler ikke om at børnene skal 

få tanken ”væk”, 
men at lære at tanker af sig selv 

erstattes med andre tanker hvis man 
lader dem være i fred.

Lidt som at have en ballon fra Tivoli 
om håndleddet – den er der, men 
man behøver ikke kigge på den.
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Gå sammen 3 & 3 i et rollespil

Terapeuten skal få Sonja til at opleve, at bekymringer 
går i baggrunden når de ikke fokuserer på den.

Sonja skal opføre sig realistisk

Observatør skal lægge mærke til hvad der virkede og 
hvad ikke?

Rollespil

Børnesession 5

Formål: at samle op på metaantagelse om ukontrollerbarhed, 
og hvilke teknikker der er hjælpsomme. Barnet lærer at det 
har indflydelse på bekymring. Spille spil, som illustrerer, 
hvordan kontrol kan udøves hurtigt og fleksibelt.

Opsamling på kontrolantagelser
• Hvad kan vi kontrollere, og hvad kan vi ikke?

Brætspil: 
• Træne kontrol over reaktion på triggere.

• Træne meta-awareness over stop-regler

• Børnene tegner eller skriver triggere på små kort.

• Når de lander på et felt, skal de vælge om de vil 
1) Bekymre sig til det føles rigtigt at lade være eller
2) Tage kontrol og lade triggeren være og bruge DM-teknik.
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Børnesession 8
Formål:

Opsamling på 
forløb og mål, det 
børnene har lært 
og evt. korrigere 
hvis nødvendigt. 
Give børnene de 
bedste 
forudsætninger 
for at fortsætte 
”på egen hånd” 
indtil booster
session.

Opsamling: hvad har vi lært?

Børnesession 8

• Som led i en vedligeholdelsesplan udarbejder børnene et 
”gammelt computerprogram” (hvad gjorde jeg før?) og et 
”nyt computerprogram” (hvad gør jeg nu?)

• Quiz, diplomer og afslutningsfest
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?

For yderligere information om behandling, undervisning og 
supervision se Center for Angsts hjemmeside:

http://psy.ku.dk/cfa/

Følg os på Facebook

www.facebook.com/Center-for-Angst-CfA


