
 

 

Kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst 

hos børn med autismespektrumforstyrrelser 
 

Et systematisk review 

 

 
 

 

 

Hannah Rosenqvist Juul 

18-06-1986 

Kandidatspeciale 2018 

 

 

 
Syddansk Universitet 

Institut for Psykologi 

Vejleder: Malcolm Bang 

 



 

 

 

 

2 

 

Institut for Psykologi 
 

 

 

STANDARDFORSIDE TIL EKSAMENSOPGAVER 

 
Modultitel:  K08 Speciale 

Eksamensnummer:  434498 

Evt. i gruppe med:  

Uddannelse:  

(BA. Tilvalg eller 

cand.) 

Cand.Psych 

Termin:  

(f.eks. S11) 
Efterår 2017 

Underviser/vejleder: Malcolm Bang 

Antal sider og type-

enheder: 
72,71 

174.504 

Afleveret: 

(dato og klokke-

slæt) 

03.01.2018 

12.00 

Modtagers underskrift: 

 

 

 



 

 

 

 

3 

Abstract 

Introduction: A large proportion of children diagnosed with autism spectrum disorder experi-

ence comorbid anxiety that interferes with their daily lives. Studies have shown that cognitive 

behavioral therapy is the best therapeutic treatment method for anxiety currently available. 

Aim: To examine the effect of cognitive behavioral therapy as anxiety treatment for children 

aged 6–12 diagnosed with high functioning autism and normal intelligence.  

 

Method: A systematic literature review of 21 studies retrieved in the online databases PubMed 

and PsychInfo, examining the effect of cognitive behavioral therapy for children with autism 

spectrum disorder. 

 

Results: When implementing cognitive behavioral therapy as treatment, a certain level of 

thought processing and cognitive awareness is required for the treatment to prove efficient. In 

an autistic population there is often a cognitive delay that can present a challenge to the cogni-

tive behavioral process. Furthermore, as both autism and anxiety imply difficulties with emo-

tional regulation, graded exposure training and realistic altering of thoughts prove particularly 

difficult with this population. Another challenge lies in the fact that the population will have 

problems forming cognitive representations of other peoples’ mental states, which is an im-

portant component of cognitive behavioral therapy. The included studies have found three fac-

tors making cognitive behavioral therapy useful to this population:  

1) Including the child’s family and environment in the cognitive behavioral therapy framework. 

2) The therapist has to be flexible, and able to alter the approach to match the thinking and 

learning styles of the individual child. 

3) The goals and the desired skills to manage anxiety have to be formulated and presented in a 

manner that is tangible and apparent, in order for the child to stay motivated, go through with 

the therapy and learn from it.  

 

Conclusion: Cognitive behavioral therapy shows an average large effect size when used as anx-

iety treatment for children with high functioning autism. However, these results are only found 

when parents are heavily involved in the therapy process, and possibly ready to make adjust-

ments to the child’s everyday life. Furthermore, the therapist has to be creative in modifying the 

regular cognitive behavioral method to match the child’s cognitive abilities, and not just rely on 

the child to develop the necessary skill set. 
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1. Introduktion 

Institut for Menneskerettigheder og Socialstyrelsen har i 2017 begge rapporteret om en vækst af 

skolevægring hos børn med autisme (Institut for Menneskerettigheder (n.d.); Socialstyrelsen 

(n.d.)). Rapporterne viser, at det, der typisk ligger til grund for børnenes skolevægring, er angst. 

Børnenes dårlige trivsel påvirker familierne i en sådan grad, at mange mødre udvikler stress 

eller depression (Ooi et al., 2008). 

Ved skolevægring bliver barnets autismesymptomer kun forværret, og barnets dårlige 

trivsel kan påvirke hele familiens livskvalitet. Det bliver derfor hurtigt et samfundsproblem på 

grund af tabt arbejdsfortjeneste for en eller begge forældre, og barnets isolation fra skolen kan i 

værste fald føre til anbringelse og manglende selvstændighed i voksenalderen (Landsforeningen 

Autisme (n.d.)). 

For børn uden diagnose er kognitiv adfærdsterapi den mest effektive behandling mod 

angst (Sukhodolsky, Bloch, Panza & Reichow, 2013), men i Danmark har man ikke tidligere 

skønnet, at denne metode kunne anvendes på børn med autisme. I kognitiv adfærdsterapi er en 

vigtig del af behandlingen at eksponere, og det har hidtil ikke været en væsentlig del af autis-

mebehandlingen, da man har ment, at det ville være en overstimulering af barnet (Sukhodolsky 

et al., 2013).  

 

Jeg har de seneste fem år arbejdet med inklusion af børn med autisme, og min erfaring er, at 

størstedelen af børnene har reageret positivt på kognitiv adfærdsterapi, og det er den erfaring, 

der ligger til grund for dette speciale. Min tese er, at børn med autisme, som får kognitiv ad-

færdsterapi mod angst - og derved bliver eksponeret i stedet for isoleret - vil have færre mén af 

deres autisme og vil klare sig bedre på længere sigt. Hvis det autistiske barns angst skyldes mø-

det med skolemiljøet, kræver en vellykket inklusion i en almindelig skole, at angsten behandles.  

Med et nyt fokus på, at angst kan være en medvirkende årsag til børns skolevægring, vil 

jeg i dette speciale undersøge effekten af kognitiv adfærdsterapi mod angst hos børn med au-

tisme.  

1.1 Autismespektrumforstyrrelser 

Autisme er diagnosticeret som autismespektrumforstyrrelser i The Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorder, Fifth Edition: DSM–5 (American Psychiatric Association, 2013). 

Autismespektrumforstyrrelser er betegnet som en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. 

DSM–5 opstiller tre kernesymptomer for autismespektrumforstyrrelser i barndommen: afvigen-



 

 

 

 

4 

de social adfærd, kvalitativt afvigende kommunikation og indsnævrede, stereotype interesser og 

adfærd. Alle tre kernesymptomer skal være til stede for at kunne stille en diagnose under kate-

gorien autismespektrumforstyrrelser, og den atypiske udvikling skal indtræde i den tidlige 

barndom (før otte år). Autismespektret er en fælles betegnelse for diagnoserne: infantil autisme, 

atypisk autisme, gennemgribende udviklingsforstyrrelse uspecificeret, gennemgribende udvik-

lingsforstyrrelse anden og Aspergers syndrom (Spence, Rapee, McDonald, & Ingram (2001)). I 

specialet vil jeg ikke specificere, hvilken form for autisme de enkelte børn har. Det vil kun være 

et kriterium, at de har en diagnose inden for autismespektrumforstyrrelser. 

Det estimeres, at 1 til 3,5 ud af 1000 børn får en diagnose inden for autismespektret. 

Drenge har en fire gange større prævalens end piger, men der er hidtil ikke opdaget kendte de-

mografiske faktorer, der influerer på sandsynligheden for udviklingen af autismespektrum-

forstyrrelse (Johnco & Storch, 2015; Kreslins, Robertson & Melville, 2015; Wood & Gadow, 

2010). 

I løbet af de sidste 20 år er forekomsten af børn diagnosticeret med autisme steget mar-

kant (Landsforeningen Autisme (n.d.); Carr, 2011). Undersøgelser, der skulle afdække årsagen 

til denne stigning, har konkluderet, at den øgede forekomst sandsynligvis skyldes en forbedring 

af psykometriske og metodiske faktorer såsom tidligere diagnosticeringer, forbedrede målein-

strumenter (målenøjagtighed) samt bedre rapportering fra personale og forældre (Landsforenin-

gen Autisme (n.d.); Carr, 2011). 

1.2 Autismesymptomer 

Autismesymptomer og graden af disse varierer fra barn til barn. I dette afsnit har jeg opstillet 

nogle af de mest typiske symptomer, der ses hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Jeg 

vil dog påpege, at diagnosen autismespektrumforstyrrelser dækker over et bredt spektra, og 

symptomerne bevæger sig på et kontinuum (Ung et al., 2015). 

Autismespektrumforstyrrelser er ofte beskrevet som en forringelse af verbal og non-

verbal kommunikation, følelsesmæssig genkendelse, begrænset social interaktion og adfærds-

mønstre, interesser og aktiviteter, men med normal til høj intelligens (Kerns, Renno, Kendall, 

Wood & Storch, 2017; Ekman & Hiltunen, 2015). Ofte forekommer der problemer med Theory 

of Mind (ToM). Begrebet Theory of Mind dækker over den kognitive evne til at tilskrive andre 

børn/personer mentale egenskaber, der er forskellig fra vores egne. Theory of Mind ses ligele-

des som evnen til at forudsige andres handlinger, mentalisering og intuition (Kreslins et al., 

2015; Chalfant, Rapee, & Carroll, 2007). Forringelsen af disse evner betyder ofte, at det er 
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svært for et barn med autismespektrumforstyrrelser at navigere socialt hensigtsmæssigt i en 

given situation. Dette bliver typisk forstærket af en forringet empatievne (Ekman & Hiltunen, 

2015). 

Den kognitive profil af børn med autismespektrumforstyrrelser er mere skematisk og 

fastlåst end hos andre børn. I løbet af en dag vil disse børn typisk søge at finde eller installere 

systemer i hverdagen for at skabe forståelse for dem selv. Disse systemer kan lede til rigid og 

stereotyp adfærd (Johnco & Storch, 2015). 

Der er evidens for, at autismespektrumforstyrrelser medfører forringet evne til at skabe 

sammenhæng. Dette inkluderer en nedsat evne til at bearbejde og integrere information, og ska-

be et helhedsbillede. En forringelse af disse egenskaber vil typisk lede til en fejlagtig tolkning 

af sociale situationer og en generelt svækket omverdensforståelse, hvilket kan føre til udvikling 

af angst (Sung et al., 2011). Yderligere begrænsninger for børn med autismespektrumforstyrrel-

ser ses i form af irritation, forstyrrende adfærd, opmærksomhedsproblemer, søvnbesvær, sund-

hedsproblemer samt generel mistrivsel i skole og familie (Ung, Selles, Small, & Storch, 2015). 

1.3 Angst 

Det er påvist, at der er en markant prævalens af komorbiditet hos børn diagnosticeret med au-

tismespektrumforstyrrelser (Selles, Arnold, Phares, Lewin, Murphy, & Storch, 2015; Storch et 

al., 2015; Wood & Gadow, 2010). Der ses især en høj komorbiditet med depression og forskel-

lige angsttilstande såsom social fobi, generaliseret angst, panikangst og OCD (Wood et al., 

2015; Moree & Thompson, 2010). Empiri på området vidner om, at 35 til 50 procent af børn 

med autisme udvikler en angstlidelse i løbet af deres liv (Ung et al., 2015). Denne procent er 

dog højere, når det drejer sig om højtfungerende autister. Blandt disse børn er det mellem 47 til 

84,1 procent, som udvikler angst (Johnco & Storch, 2015; Chalfant et al., 2007). Hos normale 

børn ligger det på 3 til 8 procent (McConachie et al., 2014). Det ses derfor ofte, at børn diagno-

sticeret med autisme har en forhøjet risiko for at udvikle en angstlidelse (Wood et al., 2015; 

Chalfant et al., 2007). 

Ifølge The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition: DSM–5 

(American Psychiatric Association, 2013) er angstsymptomer og angstresponser hos børn med 

autismespektrumforstyrrelser så almindelige, at det er med i beskrivelsen af diagnosebilledet på 

autismespektrumforstyrrelser, og er beskrevet som, at barnet kan udvise overdreven angst som 

respons på et harmløst objekt eller harmløs situation. Det har endda været diskuteret, om angst 

skulle være endnu et diagnostisk kriterium til autismespektrumforstyrrelsesdiagnosen, men det 
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er i stedet blevet fastslået, at det er vigtigt at være opmærksom på, at børn med au-

tismespektrumforstyrrelser er særligt disponeret for at udvikle angst (Kreslins et al., 2015). 

Selvom at angst og autisme er to selvstændige diagnoser, kan det være svært at skelne mellem 

angst- og autismesymptomer, da mange af de samme symptomer går igen i begge diagnoser 

(Wood & Gadow, 2010). 

Da der er evidens for, at en stor del af børn med autismespektrumforstyrrelser også ud-

vikler angst, mener jeg, at det er nødvendigt at undersøge muligheden for behandling af angst-

symptomer hos disse børn. Det bliver endnu mere vigtigt at intervenere over for angst, da det er 

blevet bevist, at angst og autisme har mange af de samme udtryksformer, og derfor vil behand-

ling af angst muligvis også kunne afhjælpe autismesymptomer (Wood & Gadow, 2010). Der er 

tillige studier, der har påvist, at internaliseringsproblemer, såsom angst, er en risikofaktor for 

hæmmet eller forstyrret udvikling senere i livet (Woods et al., 2015), og derfor ser jeg det som 

væsentligt at behandle disse børn forebyggende, inden deres angst bliver patologisk og forvær-

rer deres autisme. 

Schaeffer (2004) har påvist, at børns sociale trivsel i høj grad er indikativ for, hvor gode 

interpersonelle relationer de har, og hvor gode de er til at regulere deres følelsesmæssige re-

sponser. Børn diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser vil typisk allerede udvise pro-

blemer inden for disse to områder uden en angstfølgesygdom. Derfor mener jeg, at det er væ-

sentligt at undersøge, om der er en behandlingsform, der kan afhjælpe angstproblematikker hos 

børn med autisme, inden angsttilstanden bliver forværret og påvirker barnets sociale og følel-

sesmæssige udvikling. 

Luxford, Hadwin, og Kovshoff (2017) og Reaven (2011) har ligeledes påvist, at angst 

ikke kun har en indvirkning på det sociale funktionsniveau hos børn med autisme, men også på 

fagfaglig indlæring. Problemer på disse områder kan føre til problemer senere i livet såsom 

relationsopbygning, øget ledighed, risiko for misbrug, isolation og andre psykiske problemer. 

Angst kan således være en prædiktor for psykiske forstyrrelser i voksenlivet (McConar-

chie et al., 2014). Tidlig behandling af angst kan derfor virke forebyggende i forhold til skole, 

hjem og social trivsel (Moree & Thompson, 2010). Ved at lære børnene at håndtere angsten 

samt acceptere de udfordringer, de har i forhold til social forståelse og følelsesregulering, vil de 

være bedre rustet til at håndtere det senere i livet (Chalfant et al., 2007). 

Ifølge van Steensel, Zegers og Bögels (2016) og Ung et al. (2015) er kognitiv adfærdsterapi en 

effektiv terapiform, når der skal arbejdes med internaliseringsproblemer som angst og frygt hos 



 

 

 

 

7 

børn. I specialet vil jeg derfor undersøge effekten af kognitiv adfærdsterapi på børn med au-

tismespektrumforstyrrelser og en dokumenteret angstlidelse samt hvorvidt reducering af angst-

symptomer vil lede til en reduktion af autismekernesymptomer. 

1.4 Behandling: Kognitiv adfærdsterapi 

Der har i længere tid været evidens for, at den mest effektive behandlingsform mod angstlidel-

ser hos voksne er kognitiv adfærdsterapi (Fuggle, Dunsmuir & Curry, 2013). I løbet af de sidste 

30 år har forskere og psykologer i lande som England, Australien og USA gjort store tiltag for 

at påvise, om kognitiv adfærdsterapi også kan anvendes til behandling af børn og unge (Keehn, 

Lincoln, Brown & Chavira, 2013; Chalfant et al., 2007). Ifølge Fuggle, Dunsmuir og Curry 

(2013) har undersøgelser vist, at kognitiv adfærdsterapi også er en virksom behandlingsform til 

børn og unge, der er påvirkede af angstlidelser (Nolen-Hoeksame, 2011; Rodebaugh & 

Chambless, 2004). Herhjemme anbefaler Sundhedsstyrelsen og Angstforeningen ligeledes at 

behandle angsttilstande med kognitiv adfærdsterapi og i svære tilfælde i kombination med far-

makologisk behandling (Sundhedsstyrelsen (n.d.); Angstforeningen (n.d.)). 

Præliminære studier og undersøgelser indikerer dog, at der er størst evidens for, at be-

handling med kognitiv adfærdsterapi er mest effektiv til børn over 11 år (Leth & Esbjørn, 

2012). Dette kan skyldes, at 11-års-alderen er den gennemsnitlige debutalder for angstdiagnoser 

Kognitiv adfærdsterapi er især fundet effektiv i forhold til behandling af internaliseringspro-

blemer som angst og emotionsregulering (Leth & Esbjørn, 2012). Det er dog vigtigt at overveje, 

om det først har været efter det 11. år, at børnenes problematikker er blevet tydelige, og at det 

er derfor, at kognitiv adfærdsterapi først er blevet anvendt på dette tidspunkt. I tråd med dette 

foreslår Sofronoff, Arnold og Hinton (2005), at kognitiv adfærdsterapi også kan være gavnlig 

for børn under 11, men at det er afhængigt af, om de pågældende børn besidder de nødvendige 

kognitive evner, før kognitiv adfærdsterapi kan være succesrig. Chalfant et al. (2007) påviser, at 

der forekommer en forholdsvis ens måde at bearbejde information, erfaringer og oplevelser for 

almindelige børn, der lider af angst, og hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Jeg formo-

der derfor, at denne behandlingsform også kan anvendes til børn med autismespektrumforstyr-

relser. 

Inden for de sidste ti år har vi også her i Danmark set en stigende tendens til at behandle 

børn med angstproblematikker med kognitiv adfærdsterapi (Sundhedsstyrelsen (n.d.); Angstfor-

eningen (n.d)). Dette inkluderer blandt andet Cool Kids-programmet (Lyneham, Abbott, 

Wingnall, & Rapee, 2003), som er et australsk angsthåndteringsprogram, der er oversat til 
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dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet i 2011 (Stenhøj, Ambo & 

Thastum, 2011). Programmet henvender sig til børn i alderen 7 til 12 og foregår som gruppete-

rapi. Den primære målgruppe for Cool Kids-programmet er børn uden diagnoser, men Cool 

Kids har også et gruppeterapeutisk program, der er særligt strikket sammen til børn med au-

tismespektrumforstyrrelser, der også kæmper med angstlidelser (Chalfant, Lyneham, Rapee, & 

Carroll, 2013). I 2015 blev der iværksat dansk forskning på behandlingseffekten af Cool Kids-

programmet. Studierne inkluderede 87 børn på fire Pædagogiske Psykologiske Rådgivnings-

centre (PPR) og tre børnepsykiatriske afdelinger. Ved behandlingens afslutning rapporterede 46 

procent af børnene, at de var fri fra deres primære angstlidelse. Ved opfølgningen tre måneder 

senere var dette tal steget til 60 procent. Ved behandlingens afslutning rapporterede 37 procent 

af børnene, at de var fri fra alle deres angstdiagnoser, dette tal var steget til 53 procent på op-

følgningstidspunktet (Ates, 2015). 

Som resultat af forskningen af behandlingseffekten af Cool Kids var der i 2015 flere 

kommuner, 27, der begyndte at tilbyde Cool Kids som et kommunalt tilbud til indskolingsbørn 

(Socialstyrelsen (n.d.)). Siden da har blandt andet Hvidovre Kommune, Slagelse Kommune, 

Ringkøbing Kommune og Høje Taastrup Kommune indført Cool Kids i henholdsvis 2016 og 

2017 (Høje Taastrup Kommune (n.d.)). 

På baggrund af denne viden vil jeg i specialet undersøge behandlingseffekten af manu-

albaserede angstbehandlingsprogrammer som Cool Kids, og undersøge om der er forskel på 

effekten af individuel og gruppeterapi. 

1.4.1 Den kognitive adfærdsterapeutiske metode 

I det teoretiske fundament for kognitiv adfærdsterapi er det antaget, at patologisk angst er forår-

saget af en blanding af overdrevet fysisk opstemthed, kognitive forvridninger og undgåelsesad-

færd (Sukhodolsky et al., 2013). På baggrund af dette, er to af de væsentlige komponenter i 

kognitiv adfærdsterapi som angstbehandling: 

1) Læring om følelsesgenkendelse og følelsesregulering, så disse kan anvendes til at reducere 

fysisk opstemthed og negative automatiske tanker. 

2) Gradueret eksponering, der søger at eliminere undgåelsesadfærd. 

Inden for den kognitive adfærdsterapeutiske metode forstås negative automatiske tanker 

som tanker (ofte urealistiske eller overdrevne), der bliver aktiveret i kraft af nogle iboende tan-

keskemata. Et skemata bliver dannet ud fra tidligere erfaringer, og bliver ofte tolket som virke-

lighed for personen. Skemataet ligger til grund for vores automatiske tankerespons, og bliver 
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aktiveret i bestemte situationer. Et af målene med kognitiv adfærdsterapi er at afhjælpe perso-

nen med deres negative automatiske tanker, og hjælpe dem med at danne et nyt skemata, der er 

baseret på nye alternative (og mere realistiske) tanker (Neufeld, Law, & Lucyshyn 2014). 

Gradueret eksponering foregår på den måde, at personen laver et hierarki over forskelli-

ge angstfremkaldende situationer, og starter med at øve sig i at være i de situationer, der er 

mindre angstfremkaldende. Det gør, at angsthåndteringsstrategier kan trænes, uden at personens 

angstniveau bliver alt for højt. Når personen har mestret den første situation, og kan være i den 

uden at føle bemærkelsesværdigt angst, rykker man op gennem hierarkiet (Neufeld et al., 2014; 

Stenhøj et al., 2011). 

Til at identificere de negative automatiske tanker og til at planlægge eksponering bliver 

den kognitive diamant benyttet. Den kognitive diamant er vist på Figur 1, og den viser, at tan-

ker, følelser, krop og adfærd (handling) er forbundet.  

I kraft af diamanten kan man analysere 

en given situation ved at få personen til 

at beskrive, hvordan deres krop havde 

det, hvordan de handlede, hvilken fø-

lelse situationen bragte op i dem, og 

hvad der var deres første tanke. Idéen 

bag diamanten er, at alle de fire områ-

der påvirker hinanden. Det vil sige, at 

ændres der på tankerne (alternativ 

tænkning), vil ens krop have en anden 

reaktion (rolig i stedet for anspændt). 

Ændres der på handlingen (lader være 

med at undgå) ved hjælp af eksponering, vil følelsen (angsten) gradvist ændre sig, og blive 

mindre. Så længe man bliver ved med at foretage sig noget andet, end hvad ens gamle skemata 

dikterer, vil man kunne implementere et nyt og mere hensigtsmæssigt skemata.  

Terapiforløbet er meget struktureret og bliver planlagt ud fra en målliste, som personen 

kommer frem til i samarbejde med behandleren. Mållisten består typisk af forskellige mål, der 

hver udfordrer forskellige angstniveauer, og bliver ofte refereret til som et angsthierarki, et 

angsttermometer eller en bekymringsskala (Se eksempel i Bilag 3a) (Stenhøj et al., 2011). In-

Figur 1 Den kognitive diamant (Angstforeningen (n.d.)) 
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terventionen begynder således med de ting, som personen ikke vil opleve så stor angst ved, og i 

løbet af behandlingen arbejder personen sig op gennem mållisten (Neufeld et al., 2014). 

Når der arbejdes med børn, er det vigtigt, at der bliver indtænkt et belønningssystem, der 

kan fremme barnets motivation for behandling. Dette belønningssystem kan planlægges sam-

men med både forældre og børn, så begge parter er bevidste om hvad belønningen består af, og 

at belønningen kun skal bruges i terapeutisk sammenhæng. Et belønningssystem er især vigtigt i 

begyndelsen af terapiforløbet, da det kan være svært for barnet at kognitivt forstå, hvorfor det 

giver mening at eksponere sig selv for noget, der er ubehageligt (Neufeld et al., 2014; Chalfant 

et al., 2011).  

1.5 Fokus  

I Danmark, såvel som i resten af den vestlige verden, er der set en stigning af autismediagnoser 

(Landsforeningen Autisme, 2017; Carr, 2011), og da angst er en hyppig følgesygdom til autis-

me, er det relevant at undersøge, hvilke implikationer kognitiv adfærdsterapi vil medføre i for-

hold til symptomreduktion af angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser. 

I specialet tager jeg afsæt i studier, der allerede er foretaget inden for dette område. Em-

pirien vil blive gennemgået, og jeg vil undersøge, hvilken effekt kognitiv adfærdsterapi har for 

denne gruppe børn samt hvilke udfordringer, der kan være ved denne behandlingsform. Derud-

over vil jeg undersøge hvilke behandlingskomponenter, der kan forbedres i forhold til videre 

studier af området. 

1.5.1 Problemformulering og metode 

I dette speciale ønsker jeg, at:  

Undersøge effekten af kognitiv adfærdsterapi mod angst som behandlingsmetode til 

børn diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser. 

Det vil jeg gøre ved at udføre en kvalitativ analyse. Jeg vil narrativt gennemgå hvilke oplysnin-

ger, der er på området, hvilke resultater der er fundet, og hvilke behandlingskomponenter der er 

virkningsfulde for kognitiv adfærdsterapi til børn med autisme. 

Den kvalitative analyse vil blive udarbejdet som et systematisk review. Jeg har valgt 

denne metode, da udarbejdelsen af et kvalitativt systematiske review vil skabe et empirisk 

overblik over hvilke undersøgelser, der beskæftiger sig med effekten af kognitiv adfærdsterapi 

som angstbehandling til børn med autismespektrumforstyrrelser. 
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I det systematiske review vil jeg beskrive min proces for kildesøgning samt opstille inklusions-

kriterier for de inddragne studier. Resultaterne fra de inkluderede studier vil blive gennemgået 

kvalitativt og diskuteret. Slutteligt vil jeg gennemgå specialets styrker og begrænsninger samt 

fremlægge den kliniske betydning af resultaterne med henblik på videre studier. 

1.6 Afgrænsning 

Det systematiske review tager udgangspunkt i børn diagnosticeret med autismespektrumforstyr-

relse, der samtidig opfylder de diagnostiske kriterier for en angsttilstand. Jeg har fokuseret på 

børn i alderen 6 til 14 år. Aldersgruppen er udvalgt, da der er evidens for, at hvis et barn udvik-

ler angst i denne alder, er der stor sandsynlighed for, at angsten vender tilbage senere i tilværel-

sen, og derfor vil behandling på dette tidspunkt kunne virke forebyggende (Leth & Esbjørn, 

2012). Jeg har valgt, at et af inklusionskriterierne er, at børnene skal have en IQ ≥70. Dette 

skæringspunkt er valgt, fordi så udelukkes børn med en differentialdiagnose inden for retarde-

ring. Dette er gjort, fordi jeg har formodet, at det vil kræve en vis intelligens, for at få udbytte af 

kognitiv adfærdsterapi (Kerns et al., 2017). Årsagen til, at jeg har valgt ikke at sætte skærings-

punktet ved IQ≥90 (90–110 er betragtet som normal intelligens (Sattler, 1982)), er, fordi IQ’en 

kan være påvirket af barnets funktionsniveau (Drahota et al., 2011) og er afhængigt af, hvad 

barnet har lært. Kognitiv adfærdsterapi er baseret på psykoedukation samt identificering og 

træning af hidtil ubrugte ressourcer og evner (Neufeld et al., 2014). IQ-scoren er et indikativ 

for, hvilket alderstrin barnet placerer sig på. Børn med autisme har en anden informationsbear-

bejdelse og lagring end almindelige børn, men derfor kan de pågældende børn godt have poten-

tiale for en højere IQ-score, end den de har scoret (Selles et al., 2015). De vil derfor godt kunne 

have gavn af kognitiv adfærdsterapi, når informationen bliver præsenteret for dem på en autis-

mevenlig måde, og de får hjælp til strategier, så de kan overføre den tillærte viden og lagre den. 

I specialet undersøger jeg effekten af kognitiv adfærdsterapi som angstbehandling til 

børn diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser. Jeg vil derfor ikke belyse eller undersø-

ge ætiologien bag autisme. Jeg undersøger heller ikke effekten af og bivirkninger ved farmako-

logisk behandling af angstsymptomer. 

Selvom både depression og retardering er to andre hyppigt forekommende følgesyg-

domme til autismespektrumforstyrrelser (Carr, 2011), vil jeg ikke undersøge og inddrage disse i 

specialet. Selvom depression er en internaliseringslidelse ligesom angst, udelukkes denne, da 

empiri på området viser, at angst og depression forekommer som to separate lidelser i barn-

dommen (Zahn-Waxler, Klimes-Dougan, & Slattery, 2000).  
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1.6.1 Begrebsafklaring 

Ovenstående afsnit har gjort klart, at specialet udelukkende vil tage udgangspunkt i børn med 

en autismespektrumforstyrrelse diagnose, det vil sige, når jeg i opgaven henviser til autisme, 

indbefatter dette begreb alle diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, og jeg vil ikke 

specificere, hvilken diagnose det enkelte barn har. 

Betegnelsen angst skal forstås som overdreven angst, hvortil der i The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder, Fifth Edition: DSM–5 (American Psychiatric Associati-

on, 2013) er knyttet en angstdiagnose i form af separationsangst, specifik fobi, panikangst, so-

cial fobi, selektiv mutisme, agorafobi eller generaliseret angst. Jeg tager forbehold for, at obses-

siv-compulsive disorder (OCD) så sent som i 2013 er blevet flyttet til sin egen kategori (Ameri-

can Psychiatric Association, 2013). OCD befinder sig derfor ikke længere under samme katego-

ri som de ovennævnte angsttilstande, men da noget af den empiri, jeg inkluderer i specialet, går 

længere tilbage end 2013, kan OCD fremgå som en af de angsttilstande, der måles på i studier-

ne. 

Begreberne angstproblematik, angsttilstand og angstlidelse er anvendt med samme be-

tydning, det vil sige, at alle begreberne beskriver overdreven angst med en dertilhørende angst-

diagnose. 
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2. Metode 

Jeg har udarbejdet specialet som et systematisk review og de retningslinjer, jeg har brugt til 

udarbejdelsen, er præsenteret i Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta 

Analysis (PRISMA) (Moher, Liberati, Tetziaff & Altman, 2009). PRISMA er anvendt som red-

skab til at opstille inklusions- og eksklusionskriterier (Rosenberg, Burcharth & Pommergaard, 

2013). Ligeledes er PRISMA-retningslinjerne (Bilag 1) benyttet til at fremstille rapportering af 

litteratursøgning, dataekstraktion og resultatsyntese. Jeg bruger retningslinjerne i PRISMA, som 

er den mest anerkendte protokol til udarbejdelse af systematiske reviews (Moher et al., 2009). I 

PRISMA er der desuden en check-liste, som jeg vil benytte for at kvalitetssikre reviewet. 

Jeg bruger PICO-modellen (Participants, Interventions, Comparisons, Outcomes, and 

Study design – modellen) (Booth, Sutton & Papaioannou, 2016) til udvælgelsen af artikler og 

data, da den bliver anbefalet af retningslinjerne i PRISMA (Booth et al, 2016; Moher et al., 

2009). I nedenstående afsnit har jeg opstillet specifikke inklusions- og eksklusionskriterier. 

2.1 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Tabel 1 Inklusions- og eksklusionskriterier 

Inklusionskriterier Begrundelse 

Børn i alderen 6–14 år 

 

Autismespektrumforstyrrelsesdiagnose 

 

Angst vurderet som alvorlig ifølge ADIS-P/C eller 

SCAS-P/T/C 

 

Den anvendte behandlingsform skal udelukkende være 

kognitiv adfærdsterapi til angstbehandling 

 

WISC-III/IV eller WASI (IQ ≥ 70) 

 

Resultatet skal være baseret på standardiserede målein-

strumenter 

 

Udviklingsmæssig passende alder for behandling 

 

Interessegruppe 

 

Angst skal være gennemgribende 

 

 

Hvis andre behandlingsformer anvendes samtidig, er resultaterne 

uklare, og der kan ikke udregnes en entydig behandlingseffekt 

 

Forståelse påkrævet for at få udbytte af kognitiv adfærdsterapi 

 

Reliabilitet (kan foregå som selvrapportering, forældrerapportering 

og psykometriske tests) 

Eksklusionskriterier Begrundelse 

Studier, der undersøger børn med en IQ under normal-

intelligens 

 

Studier, der kombinerer andre behandlingsmetoder 

med kognitiv adfærdsterapi 

 

Studier, der ikke er peer reviewed.  

 

Så intellektuelle faktorer ikke påvirker behandlingseffekten  

 

 

For at forandringen alene kan tilskrives kognitiv adfærdsterapi 

 

 

Forskningsmæssig kvalitetssikring 

 

ADIS-P/C: Anxiety Disorders Interview Schedule for Children–Parent Version and Child 

SCAS-P/T/C: Spence Children’s Anxiety Scale-Parent/Teacher/Child 

WISC-III/IV: Wechsler Intelligence Test for Children, 3rd/4th. Edition, WASI: Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence 
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Tabel 1 viser, at den behandlingsform, studierne undersøger, skal være kognitiv adfærdsterapi. 

Behandlingen kan foregå som både individuel- og gruppeterapi, men skal minimum indeholde 

seks eller syv sessioner (Sundhedsstyrelsen (n.d); Fuggle et al., 2013) og skal behandle angst-

symptomer hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Studierne skal være longitudinelle, så 

det er muligt at vurdere børnenes trivsel over en længere periode. Longitidunelle studier forlø-

ber over længere tid og kan derfor medføre, at resultaterne kan være påvirket af for eksempel 

sideløbende anden behandling, ændrede sociale og familiære omstændigheder, ændring i medi-

cinering samt barnets generelle udvikling. Jeg har derfor lagt vægt på, at de børn, der indgår i 

studierne, udelukkende modtager kognitiv adfærdsterapi som behandlingsmetode. I min udvæl-

gelse af studierne har jeg valgt, at børnenes autismesymptomer skal have en autismespektrum-

forstyrrelsesdiagnose eller være blive vurderet ud fra Autism Diagnostic Observation Schedule 

(ADOS) eller Social Responsiveness Scale (SRS) ved baseline (behandlingens starttidspunkt). 

Angstsymptomer skal være målt ud fra det diagnostiske interview Anxiety Disorders In-

terview Schedule (ADIS) eller Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS), og IQ skal være målt 

med Wechsler Intelligence Test for Children, 3rd/4th. Edition (WISC-III/IV) eller Wechsler 

Abbreviated Scale of Intelligence (WASI). Det er et plus, hvis studierne oveni de tre parametre 

også måler på livskvalitet eller livsfunktion for børnene før og efter behandlingsforløbet, men 

dette er ikke et krav for inklusion. Jeg har valgt disse måleinstrumenter, da resultaterne fra mit 

review vil have større reliabilitet og generaliserbarhed, hvis der bliver rapporteret ud fra de 

samme måleinstrumenter (Booth et al., 2016). 

For at undersøge hvilken viden, der allerede er inden for feltet, har jeg foretaget en 

pragmatisk afgrænsning. Jeg har valgt kun at søge på engelske titler, da der i denne kategori er 

et overvældende flertal af peer reviewed publikationer, hvilket bedre kan garantere kvaliteten af 

studierne. 

2.2 Fremgangsmåde 

Jeg har valgt at indlede med en bred søgestrategi i databasen Scopus for at få overblik over 

forskningsfeltet. Der blev søgt bredt i article title, abstract og keyword på ordene: autism, AND 

anxiety, AND/OR cognitive behavioral therapy. Jeg har valgt at benytte den amerikanske sta-

vemåde af behavioral, da der er flere amerikanske studier om feltet end britiske. Derudover har 

jeg tilvalgt, at artiklerne skulle være peer reviewed og være fra 1993 og frem for at finde den 

nyeste information på området. På baggrund af disse søgekriterier fremkom der 984 resultater. 

Figur 2 viser, at der først ses en stigning i udgivelser inden for området efter 2001. 
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Figur 2 Udgivelser per år siden 1993 udarbejdet i Scopus d. 7.9.2017. 

Figur 3 viser, at størstedelen af udgivelserne ligger inden 

for det medicinske område. Dette tydeliggør vigtigheden af 

at søge i forskellige databaser. En snæver søgning inden 

for neurovidenskab og psykologi ville have resulteret i, at 

en stor del af udgivelserne var blevet overset.  

2.2.1 Anvendte databaser 

Til den systematiske søgning har jeg anvendt PsychInfo og 

PubMed. Selve søgningen er foretaget i perioden septem-

ber og oktober 2017. 

Jeg har valgt de to databaser, da de giver en bred 

og præcis afdækning af den litteratur, der er udgivet inden 

for det valgte område. Derudover er det muligt at indsnæv-

re søgningen yderligere med boolske-operatorer såsom 

AND/OR/NOT, hvilket ikke er muligt i andre databaser 

såsom Google Scholar. 

PsycInfo-databasen er valgt, da det er en psykologisk database og derfor relevant for 

dette speciale. PubMed-databasen er valgt, fordi en stor del af forskningen inden for autisme er 

udført inden for det medicinske forskningsfelt, og som Figur 3 viser, er det også inden for det 

Figur 3 Fordeling af udgivelser inden for 

forskningsfeltet på forskellige fagområder 

(udarbejdet i Scopus d. 7.9.2017). 
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medicinske forskningsfelt, at størstedelen af studierne er udarbejdet. PubMed har også den for-

del, at den opdateres dagligt, og PubMed indeholder således artikler, der er anerkendt og præ-

senteret online, men endnu ikke er publiceret i et tidsskrift (Falgas, Pitsouni, Malietzis & Pap-

pas, 2007). 

Efter den indledende søgning har jeg fravalgt Scopus, da der er 100 procent overlap med 

Pubmed (Falgas et al., 2007). Jeg har også fravalgt at foretage en kædesøgning ud fra referen-

cer, da PRISMA-retningslinjerne anbefaler at anvende bloksøgning (Moher et al., 2009). 

Jeg har afsøgt grundlitteratur inden for området i Det Kongelige Biblioteks søgemaskine 

REX og i University College London’s Library Services. 

2.2.2 Anvendte søgeord 

De søgeord, jeg har benyttet, er opstillet i Tabel 2 og er baseret på indekseringsord, det vil sige 

MeSH termer i PubMed og Thesaurus i PsycInfo. Jeg har valgt disse ord, da de dækker over 

relaterede termer, som er mere specifikke, og man får derved flere præcise og relevante søgere-

sultater i den angivne database. 

Tabel 2 Søgeord 

Indekseringsord Område 1: 

Autisme 

 Område 2: 

Angst 

 Område 3: 

Kognitiv adfærdsterapi 

PsycInfo 

(Thesaurus) 

 

PubMed 

(MeSH termer) 

 

 

-Autism spectrum 

disorder 

-Autism 

 

AND -Anxiety 

-Anxiety disorder 

AND -Cognitive behavioral therapy 

-Cognitive behavioural therapy  

 

Tekstord      

Alle databaser -Childhood autism 

-Autism treatment 

-Cognitive behav-

ioral therapy for 

children with 

autism 

-Autism and 

anxiety  

 

 

AND -Childhood Anxiety  

-Anxiety treatment 

-Anxiety symptoms 

-Cognitive behavioral 

therapy for children with 

anxiety 

 

AND/ 

OR 

-Cognitive behavioral therapy 

-Cognitive behavioural therapy  

-Child cognitive behavioral ther-

apy (cCBT) 

-Modified cognitive behavioral 

therapy 

 

 

Derudover har jeg søgt på tekstord. Tekstord er en gruppe af ord, der er identificeret ud fra re-

levante keywords, som forfatterne har angivet i de mest citerede artikler inden for området. Jeg 

har benyttet trunkering (*) til søgningen af disse ord, hvilket betyder, at der bliver søgt på de 

kombinationer, hvor ordet indgår. Tekstordene er også identificeret ved hjælp af de begreber, 

der er hyppigst anvendt i den teoretiske grundlitteratur (Rosenberg et al., 2013). Jeg har brugt 
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tekstord og indekseringsord, fordi almindelig fritekstsøgning kan være problematisk, da der ofte 

kan findes flertydighed i den naturlige sprogbrug (Rosenberg et al. 2013). 

2.2.3 Søgeprotokol 

De anvendte søgeord er blevet brugt på tværs af alle områder: title, abstract, keywords. Tabel 3 

viser den søgeprotokol, som den systematiske søgning er fortaget efter. 

Tabel 3 Søgeprotokol 

Database Dato Søgeord Antal søgeresultater 

PsycInfo 7/9-2017 Tekstord: 

Autism OR Anxiety OR cognitive behavioral therapy OR 

Treatment Effectiveness Evaluation 

 

21.878 

Thesaurus:  

Autism Spectrum Disorder AND Cognitive Behavioral Therapy 

AND Anxiety 

41 

Limit to: Peer reviewed + English 32 

Limit to: Childhood (birth–12) 21 

Limit to: School age (6 – 12)  16 

PubMed 31/10-2017 Tekstord: 

Autism AND anxiety OR anxiety disorder AND cognitive be-

havioral therapy 

 

7 

MeSH termer: 

Autistic disorder OR autism AND anxiety AND cbt  

41 

Limit to: 1994 to 2017 41 

Limit to: Humans 40 

Limit to: English 39 

Limit to: Child (0–18), Child (6–12) 37 

 

Søgeprotokollen viser antallet af søgeresultater ved de forskellige søgninger og giver samtidig 

et overblik over, hvor stor betydning de forskellige søgningsbegrænsninger har for søgningen.  

2.3 Ekstraktion af data og synteseproces  

I selektionsprocessen benyttede jeg programmet Covidence. Covidence er et online software 

program, hvor man kan organisere artikler, identificere duplikater og udvælge artikler. Udvæl-

gelsen af artikler er kun foretaget af undertegnede. I selektionsprocessen har jeg, baseret på 

studiernes karakteristika, foretaget en screening af alle artikler ved at læse på titel og abstract-

niveau. Ud fra dette har jeg vurderet hvilke artikler, der er relevante og opfylder de opstillede 

inklusionskriterier. De udvalgte artikler har jeg læst på fuldtekstsniveau. De artikler, der ikke 

bliver anvendt i reviewet, er fravalgt på grund af eksklusionskriterierne. 

Jeg har indsamlet følgende information fra artiklerne: antallet af børn, alder, tidsrum, 

måleinstrumenter og resultater. 
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Jeg anvender Newcastle-Ottowa Scale (Newcastle Ottowa-Scale (n.d.)) (NOS: Bilag 2) 

til vurderingen af bias, da det bliver anbefalet af Cochrane instituttet (Higgens & Green, 2011). 

Ydermere vil jeg udføre en analyse af publikationsbias på tværs af studierne. De indhentede 

data vil jeg behandle ud fra en kvalitativ metode ved gennemgang af studiernes resultater. Det 

er kun de data, der er relevant for specialet, der vil blive rapporteret og inkluderet.  

3. Resultater 

3.1 Selektion af studier 

Figur 4 præsenterer den systematiske litteratursøgning gennem et PRISMA-flowchart (dansk: 

rutediagram). 

 

 

Flowchartet viser inklusionsprocessen i forhold til de udvalgte studier i det systematiske review 

(Moher et al. 2009). I den systematiske litteratursøgning har jeg identificeret 53 peer review-

artikler inden for det afsøgte område. Ud fra dette har jeg foretaget en sammenligning mellem 

artikler fundet i PsykInfo og PubMed, og har fjernet seks duplikater. Derefter har jeg screenet 

47 artikler på titel og abstract niveau, og har ekskluderet fire artikler. Jeg har læst de resterende 

Artikler identificeret gennem 

systematisk søgning i PsykIn-

fo og PubMed 

(n = 53) 

Duplikater fjernet 

(n = 6) 

Ekskluderede artikler 

(n = 4) 

Studierne opfyldte ikke 

de opstillede inklusions-

kriterier 

Screening af artikler (titel + 

abstract) 

(n = 47) 

Vurdering af artikler (læsning 

på fuldtekst) 

(n = 43) 

Studier inkluderet i kvalitativ 

syntese 

(n = 21) 

Hele artikler ekskluderet 

pga. følgende årsager: 

 (n = 22) 

Forkert alder  

Review af allerede inklu-

derede studier 
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43 artikler på fuldtekstsniveau, hvorefter 21 er inkluderet i det systematiske review til kvalitativ 

gennemgang af data. De 21 studier inkluderer 860 børn og teenagere i alderen 7 til 16 år diag-

nosticeret med austismespektrumforstyrrelser og en komorbid angstlidelse. I de opstillede in-

klusionskriterier til inkluderede studier, havde jeg oprindeligt lavet en afskæring ved 14 år. Der 

er imidlertid fire studier (Selles et al., 2015, Storch et al., 2015, Wood et al., 2015 & Sung et al., 

2011), der har inkluderet børn op til 16-års-alderen. I disse studier ligger gennemsnitsalderen 

(M) mellem 11,21 og 12,74 år. På trods af dette har jeg alligevel valgt at medtage disse studier 

med forbehold for, at de kan være influerede af andre udviklingsmæssige faktorer. 

3.2 Karakteristik af studierne 

3.2.1 Årsag til eksklusion 

Jeg har læst 43 udvalgte artikler fuldtekstsniveau, og har valgt at ekskludere nogle af dem af 

forskellige årsager: 

1) De undersøger børn uden for de alderskriterier, der var opstillet i inklusionskriterierne. 

2) Studierne er baseret på datamateriale fra andre studier. Dette er gældende for en række re-

views (Kreslins et al., 2015; Johnco & Storch, 2015; Ung, 2014; Danial & Wood, 2013; Sukho-

dolsky, 2013; Reaven, 2011, Reaven, 2009). Ud fra PRISMA’s retningslinjer er de mest rele-

vante studier inkluderet, og resten er ekskluderet, fordi de ikke bidrager med ny information til 

mit review samt for at mindske potential bias. 

3) Studierne måler på forkerte mål som for eksempel: Terapeutens evne til at gennemføre be-

handlingen eller depressionssymptomer. 

3.2.2 De inkluderede studier 

Alle de inkluderede studier anvender selvrapportering og forældrerapportering samt professio-

nelle standardiserede måleinstrumenter. Studierne anvender en bred vifte af måleinstrumenter, 

hvilket udelukker bias i forhold til, at der kun måles på et symptom i forhold til angst eller au-

tisme. Til måling af autismesymptomer er der benyttet 13 forskellige instrumenter, og til måling 

af angstsymptomer er der benyttet 22 forskellige instrumenter. Alle måleinstrumenter er oplyst i 

Tabel 4 på side 21. 

Tabel 4 er udarbejdet, da det er vigtigt med en numerisk præsentation i et systematisk 

review (Booth et al., 2016). Tabellen viser en samlet karakteristik af de 21 studier, der er inklu-

deret. Den giver et overblik over design og data hvor (n) angiver antallet af børn. Derudover er 

der oplyst ISO-landekoder, køn og aldersspænd, gennemsnitsalder (M) og standardafvigelse 
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(SD), informant samt måleinstrumenter for autismespektrumforstyrrelser. Angst og IQ er angi-

vet separat, og resultater og effektstørrelse (Hedges’ g) er angivet i samme kolonne. Yderste 

højre kolonne har farven grøn, jo mørkere farven er des større er effektstørrelsen (Hedges’ g) 

for det pågældende studie. Der, hvor der ikke er angivet en farve, har der ikke været tilstrække-

lig data til at udregne effektstørrelsen. I denne kolonne er der ligeledes angivet et +, +/- eller –. 

Et + angiver, at der var et signifikant resultat i nedsættelse af symptomer forårsaget af 

kognitiv adfærdsterapi. Med +/- angiver det, at dele af resultatet var signifikant, mens – angiver, 

at resultatet ikke var signifikant. For at et studie viser en signifikant værdi, skal p-værdien være 

mindre end 0,05 (p<0,05).
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Tabel 4 Studie karakteristika 

Forfatter År Land Antal 

(n=) 

Køn Alder Måletidspunkt Informant Måleinstrument: 

Autismesymptomer 

Måleinstrument: 

Angstsymptomer 

Målein- 

strument: 

IQ 

Resultater og 

effektstørrelse 

(Hedges’ g) 

+

/- 

Luxford et al. 2017 UK 35 88,6% 

drenge 

11–14  

M = 13,2 

SD = 1,1 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

6 uger 

Selvrapport 

Forældrerapport 

Lærerrapport 

SCQ 

SRS 

Erikson Flanker Task  

SCAS  

Emotional stroop 

colour matching 

schematic face task 

  

 

WASI 

(IQ ≥70) 

Skolebaseret KAT 

reducerer angst hos 

ASF. 

 

 

0,93 

+ 

Keefer et al. 2017 USA 43 81% 

drenge 

8–14  

M = 11,18 

SD = 2,02 

Baseline 

 

Inden for 6 uger 

efter sidste session 

 

Selvrapport 

Forældrerapport 

 

ADOS-G 

ADOS-2-  

 

ADIS-P 

IUS-C/P  

PSWQ-C  

SCARED-C/P 

WASI 

(IQ ≥80) 

Gruppe KAT for 

forældre og børn 

med ASF reducerer 

angst. 

 

-- 

 

+

/- 

Clarke et al. 2016 UK 28 100% 

drenge 

11–14  

Eksperimental 

gruppe 

M = 12,64 

SD = 0,85 

Kontrolgruppe 

M = 12,86 

SD = 0,7  

 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

6–8 uger  

Selvrapport 

Forældrerapport 

SRS  

CSCY  

Semi-structured Child 

Interviews  

 

SCAS  

 

WASI  

WISC-III  

 

Skolebaseret KAT 

reducerer angst hos 

børn med ASF. 

 

 

0,67 

+ 

Kerns et al. 2016 USA 180 Ej op-

lyst 

7–13  Baseline 

 

Midt i behandling 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

6 måneder  

Selvrapport 

Forældrerapport 

ADOS-2 

CARS-2HF 

CGI-I  

SRS-P 

CGI- S  

PARS  

ADIS-IV-P  

ADIS/ASA 

WISC- IV  

(IQ ≥70) 

 

KAT og modulplan-

lagt KAT reducerer 

angst hos børn med 

ASF: 

 

 

0,53 

+ 
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Selles et al. 2015 USA 32 75% 

drenge 

8–16  

M = 12,13 

SD = 2, 27 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

10-26 måneder  

M = 17,16 

SD = 4,32 

Selvrapport For-

ældrerapport 

ADI-R 

ADOS 

ADIS 

PARS 

ADIS 

CSRs 

CGI-S 

SACA 

 

Standardi-

zed test (IQ 

≥70) 

KAT reducerer 

angst hos børn med 

ASF, og resultaterne 

vedligeholdelse.  

 

 

0,97 

+ 

Reaven et al. 2015 CAN/

USA 

16 85,7% 

drenge 

8–13 

 

M = 10,4 

SD = 1,5  

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

2–6 uger  

Selvrapport 

Forældrerapport 

Behandlerrapport 

ADOS 

CGIS-I 

SCARED 

ADIS-P / C  

  

 

WASI 

Standardi-

zed test  

(IQ≥85) 

Skolebaseret KAT 

reducerer angst hos 

børn med ASF. 

 

 

0,68 

+ 

Storch et al. 2015 USA 31 75% 

drenge 

11–16  

 

M = 12,74 

SD = 1,34 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

1 måned  

Selvrapport 

Forældrerapport 

 

 

 

 

ADI-R 

ADOS 

Childhood Autism 

Rating Scale 

CGI-S/I 

CBCL  

CIS-P 

 

PARS 

ADIS-C/P  

RCADS 

SACA  

SRS  

MASC-P  

 

WASI 

Standardi-

zed test  

(IQ ≥80) 

Større reduktion af 

angstsymptomer 

ved KAT end TAU 

hos børn med ASF 

 

 

0,77 

+ 

Wood et al. 2015 USA 33 70% 

drenge 

11–15 

 

M = 12,3 

SD = 2,35  

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

1 måned  

Selvrapport, 

forældrerapport  

 

 

 

 

 

ADOS 

ADI-R  

SRS  

 

PARS 

ADIS 

RCADS  

MASC-P 

SACA 

CGI-I 

MASS 

WISC-IV 

(IQ ≥80) 

Familie og skoleba-

seret KAT reducerer 

angst hos børn med 

ASF. 

 

0,78 

 

+ 

Maskey et al. 2014 UK 9 100% 7–13  Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

6 uger, 6 & 

12–16 måneder 

 

Selvrapport 

Forældrerapport 

-- SCAS-P 

RCI  

 

-- KAT med virtual 

reality til ekspone-

ring afhjælper spe-

cifikke fobier hos 

børn med ASF. 

 

-- 

+

/- 
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McConachie 

et al. 

2014 UK 32 87,5% 

drenge 

9–13  

Behandling 

M = 11,7 

SD = 1,4 

Forsinket terapi 

M = 11,8 

SD = 1,3 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling  

 

Opfølgning: 

6 & 9 måneder efter 

baseline 

Selvrapport 

Forældrerapport 

ADOS 

SCQ 

CGI-I 

 

ADIS-C 

SCAS-C/P 

WASI 

(IQ ≥69) 

KAT reducerer 

angst hos børn med 

ASF. 

 

 

0,20 

+ 

Keehn et al. 2013 USA 22 95,5% 

drenge 

8–14 

M = 11,26 

SD = 1,53  

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

2 måneder 

Forældrerapport ADOS 

ADI-R 

 

ADIS-P 

SCAS-P 

 

WASI 

(IQ≥70) 

KAT reducerer 

angstsymptomer hos 

ASF børn.  

 

 

1,08 

+ 

Reaven et al. 2012 UK 50 96% 

drenge 

7–14  Baseline 

 

2-6 uger før sidste 

session 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

3 & 6 måneder 

Selvrapport 

Forældrerapport 

ADOS 

SCQ 

CGIS-I 

SCARED 

ADIS-C/P 

WASI 

(IQ≥70) 

KAT gruppeterapi 

reducerer angst hos 

børn med autisme, 

dog opfyldt alle 

børnene stadig 

diagnosekriterierne 

for angst efter be-

handlingen. 

 

0,70 

+ 

Sung et al. 2011.  SGP 70 94,3% 

drenge 

9–16  

 

KAT 

M = 11,33 

SD = 2,03 

 

SR 

M = 11,09 

SD = 1,53 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

3 & 6 måneder 

Selvrapport 

Forældrerapport 

ADOS SCAS-C  

CGI-S  

 

WISC-IV 

(Verbal 

comprehen-

sion ≥80 

Perceptual 

Reasoning 

Skills ≥90) 

KAT og Social 

Recreational (SR) 

Terapi afhjalp beg-

ge angstsymptomer 

hos børn med ASF.  

 

0,56 

+ 

Puleo & 

Kendall 

2011 USA 50 56% 

drenge 

7–14  

M = 10,55 

SD = 1,81 

Baseline 

 

Forældrerapport SRS- P 

Observational coding of 

select therapy session  

ADOS- G 

 

ADIS-C/P  

SRS-P  

 

-- Familieorienteret 

KAT giver bedre 

resultater end indi-

viduel KAT mod 

angst hos børn med 

autisme symptomer   

-- 

+

/- 
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Ozjivadjian 

& Knott 

2011 UK 6 83,3% 

drenge 

 Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

Selvrapport ADI-R  

 

MASC  

ADIS-C  

CY-BOCS  

 

WISC-III-

IV 

UK 

British 

Ability 

Scales  

Tilpasset individuel 

KAT. Giver gode 

resultater for angst-

behandling til børn 

med ASF. 

-- 

+ 

Drahota et al. 2011 USA 40 71% 

drenge 

 

7–11 

M = 9,20 

SD= 1,49 

 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

3 måneder  

Selvrapport 

Forældrerapport 

 

VABS 

PCIQ 

 

ADIS-C/P  

 

WISC-IV 

(IQ≥70) 

KAT med fokus på 

sociale evner og 

selvstændighed 

reducerer angst 

symptomer hos børn 

med ASF. 

 

0,44 

+ 

Wood et al. 2009 USA 19 84% 

drenge 

7–11  

M = 9,37 

SD = 1,42 

 

Baseline 

Ved endt behand-

ling 

3 måneders opfølg-

ning68 

Selvrapport 

Forældrerapport 

SRS 

ADI-R  

ADOS  

 

ADIS-C/P  

CRS  

 

 

-- ASF og angstsymp-

tomer er sammen-

koblet. Anvendes 

KAT til behandling 

af angst reduceres 

begge symptom-

grupper. 

 

0,74 

+ 

Wood et al. 2008 USA 40 68% 

drenge 

7–11  

M = 9,20 

SD = 1,49 

Baseline 

 

Ved endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

3 måneder 

Selvrapport 

Forældrerapport 

ADI-R  

CGI  

 

ADIS-C/P  

MASC  

 

 

WISC-IV 

(IQ≥70) 

Tilpasset KAT 

reducerer angst hos 

ASF børn. 

 

1,24 

+ 

Ooi et al. 2008 SGP 6 Ej op-

lyst 

9–13  

M = 11,5 

SD = 0,84 

Baseline Selvrapport 

Forældrerapport 

Lærerrapport 

-- SCAS-C  

PSI  

ACAS  

ITS  

 

 

WISC-III 

(IQ≥80) 

KAT intervention 

mod angstni-

veau/stress for 

børn/forældre/lærer

afhjælper forældre-

stress, men i mindre 

grad børns angstni-

veau. 

 

0,54 

+

/- 
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Chalfant et al. 2007 AUS 47 74,5% 

drenge 

8–13 

M = 10,8 

SD = 1,35  

Baseline 

 

Ved endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

5,5 måned 

Selvrapport 

Forældrerapport 

Lærerapport 

-- ADIS-C/P  

RCMAS  

SCAS  

CATS 

SCAS  

SDQ 

SDQ-T 

-- Familiebaseret KAT 

mod angst hos 

højtfungerende ASF 

børn. 

 

 

4,27 

+ 

Sofronoff et 

al. 

2005 AUS 71 89% 

drenge 

10–12  

Individuel 

M = 10,56 

SD = 0,99 

Forældre/børn 

M = 10,54 

SD = 1,26 

Venteliste 

M = 10,75 

SD = 1,04 

Baseline 

 

Efter endt behand-

ling 

 

Opfølgning: 

6 uger  

Forældrerapport CAST  

 

SCAS 

SCAS-P  

SWQ-P 

James and the 

Maths Test  

 

 

WISC-III Individuel og grup-

pe KAT reducerede 

begge angstsymp-

tomer hos børn med 

ASF. 

 

 

1,27 

+ 

                                                                                                                                                     

                                                      
 

   

   
                 

KAT: kognitiv adfærdsterapi. ASF: autismespektrumforstyrrelser 

 

ASF måleinstrumenter: ADI-R: Autism Diagnostic Interview-Revised, ADOS: Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS-G:Autism Diagnostic Observation Schedule Generic, CARS-2HF: Child Autism 

Rating Scale- Second Edition, CSCY: The Coping Scale for Children and Youth, PCIQ: Parent–Child Interaction Questionnaire, SRS-C/P: Social Responsiveness Scale-Child/Parent, SCI-C: Semi-structured Child 

Interviews, SCQ: Social Communication Questionnaire, CBC: Child Behavior Checklist, CIS-P: Columbia Impairment Scale—Parent, VABS: Vineland Adaptive Behavior Scale, CAST: Childhood Asperger Syn-

drome Test  

 

Angst måleinstrumenter: PARS: Pediatric Anxiety Rating Scale, ADIS-P/C: Anxiety Disorders Interview Schedule for Children–Parent Version and Child, ADIS/ASA: Anxiety Disorders Interview Sched-

ule/Autism Spectrum Addendum, SCAS-P/T/C: Spence Children’s Anxiety Scale-Parent/Teacher/Child, RCADS: Revised Child Anxiety and Depression Scale, PSWO-C: Modified Penn State Worry Questionnaire-

Children, SCARED –C/P: Screen for Childhood Anxiety Related Disorders: Child and Parent Versions, Emotional stroop colour matching schematic face task, RCI: Reliable Change Index, CSR: Clinician Severity 

Ratings, CGI-I/S: Clinical Global Impression-Improvement/Severity Scales, Service Assessment for Children and Adolescents– Service Use Scale, SACA: Service Assessment for Children and Adolescents—Service 

Use Scale, MASC-C/P: Multidimensional Anxiety Scale for Children—Child/Parent, MASS: Multidimensional Adolescent Satisfaction Scale, CRS: Clinician’s Rating Scale, PSI: Parenting Stress Index, ACAS: 

Asian Children Anxiety Scale—Caretaker Version, ITS: Index of Teaching Stress, RCMAS: Revised Children’s Manifest Anxiety Scale, CATS: Children’s Automatic Thoughts Scale, SDQ-T: Strengths and Difficul-

ties Questionnaire- Teacher Report, James and the Maths Test, CY-BOCS: Children’s Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. IUS-C/P: Modified Intolerance of Uncertainty Scale: Child/Parent Versions. 

 

IQ måleinstrumenter: WISC-III/IV: Wechsler Intelligence Test for Children, 3rd/4th. Edition, WASI: Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence. 
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3.3 Kvalitetsvurdering af de inkluderede studier 

3.3.1 Bestemmelse af evidensklasse 

Systematiske reviews kan være af varierende kvalitet. Kvaliteten afhænger af hvilken evidens-

klasse, reviewet tilhører. Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2009) har opstillet en 

tabel over evidensklasser for systematiske reviews som kan ses i Tabel 5. 

Evidensklassen er bestemt ud fra hvilke studier, der er inkluderet i det systematiske re-

view. Tabel 5 viser en vurdering af studierne i forhold til de forskningsdesign og metoder, der 

bedst kan belyse kausale sammenhæng. 

Table 5 Evidensklasser for systematiske reviews fra Oxford Centre for Evidence-based Medicine (2009) 

 

Evidensklasse I opnås, når det systematiske review gennemgår randomiserede kontrollerede 

forsøg (RCT). Randomiserede kontrollerede forsøg er anset for at have den højeste standard 

inden for forsøg og er set som det optimale, da de giver mulighed for at udelukke bagvedlig-
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gende variabler, og dermed mindsker sandsynligheden for bias (Booth et al., 2016; Rosenberg 

et al., 2013). 

I det foreliggende systematiske review placerer 14 ud af de 21 sig i evidensklasse I. Seks 

af de inkluderede studier placerer sig i evidensklasse II, og et enkelt studie placerer sig evidens-

klasse IV. For at udregne hvilken evidensklasse reviewet placerer sig i, har jeg set på antallet af 

børn. De 14 studier, der placerer sig i evidensklasse I udgør 85 procent (n = 729) af alle de in-

kluderede børn. De resterende syv studier udgør 15 procent (n = 131) af de inkluderede børn. 

Derfor er min vurdering, at dette review skal have karakteren A. Da Oxford Centre for Evi-

dence-based Medicine (2009) er britisk, har jeg anvendt Cambridge Assessment, International 

Education (n.d.) til at indplacere mit review. Cambridge Assessment vurderer, at hvis en besva-

relse ligger mellem 80 og 100 procent rigtigt gives karakteren A. Da 85 procent af reviewets 

studier placerer sig i evidensklasse I bør karakteren for det samlede review være A.  

3.3.2 Vurdering af bias i de inkluderede studier 

De 14 af studierne er randomiserede kontrollerede forsøg, og er derfor regnet for at mindske 

risikoen for bias. Syv af de inkluderede studier er ikke randomiserede kontrollerede forsøg, men 

derimod kohortestudier. Som det er vist i Tabel 5, så befinder kohortestudier sig i evidensklasse 

II. Kvaliteten af kohortestudier er ikke lige så stærk som ved randomiserede kontrollerede for-

søg, og det er derfor vigtigt at undersøge sandsynligheden for bias i disse studier (Wells, Shea, 

O’Connell, Peterson, Losos & Tugwell, 2009). De syv kohortestudier har forskellig studiede-

signs og fordeler sig således: et case serie studie, et opfølgningsstudie, tre pilotstudier (forløbe-

re for senere randomiserede kontrollerede forsøg), et development study (udviklingsstudie) og 

et initial exploration study (indledende udforskningsstudie). 

Jeg har anvendt Newcastle-Ottowa Scale (NOS) (Bilag 2; Wells et al., 2009) til at vur-

dere risikoen for bias i disse syv kohortestudier. NOS-systemet er derfor anvendt til at vurdere 

risikoen for bias i de syv studier, der ikke er randomiserede kontrollerede forsøg. Newcastle-

Ottowa Scale består af en vurderingsskala, der rangerer fra 0 til 9. Studierne bliver vurderet ud 

fra ni parametre, og et studie, der opfylder syv krav bliver betragtet som havende en høj score. 

En høj score indikerer en lav risiko for bias, og en lav score indikerer en høj risiko for bias i 

studiet. En lav risiko for bias indikerer en høj kvalitet af studiet (Wells et al., 2009). De studier, 

der er markeret med (*), opfylder Newcastle-Ottowa Scale’s opstillede kriterier. 
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Tabel 6 Vurdering af bias ud fra Newcastle-Ottowa Scale (Bilag 2) (Wells et al. 2009). 

Forfatter 

(år) 

Selektion Analyse Resultater To-

tal 

1. Repræ-

sentativt 

2. Venteli-

ste sam-

menligning 

3. Kvalitet af 

dataindsam-

lingsmetode 

4. Målein-

strumenter 

anvendt 

v/Baseline & 

endt behand-

ling 

5. & 6. 

Angst 

eller ASF 

sympto-

mer  

7. 

Måling 

af 

resulta-

ter 

8. 

Tid før 

opfølg-

ning 

9. 

Fra-

fald 

0–9  

Keeefer, 

2016 

*  * * * * * * * 

71% 

8 

Reaven, 

2015 

*  * * * * * * * 

100% 

8 

Maskey, 

2014 

*   * * * * * * 

100% 

7 

Selles, 

2014 

*   * * * * * * 

71,2% 

7 

Ozisvad-

jian, 

2011 

*   * * * * * * 

100% 

7 

Wood, 

2009 

* * * * ** * * * 

100% 

9 

Ooi, 

2008 

*   * * * *   5 

 7/7 

(100%) 

3/7 

(43%) 

7/7 

(100%) 

7/7 

(100%) 

8/14 

(57%) 

7/7 

(100%) 

6/7 

(86%) 

6/7 

(86%) 

M = 

7,29 

  

I skemaet er der angivet en gennemsnitsscore på 7,29 for de syv studier. Denne score indikerer, 

at de ovenstående studier har en høj kvalitet, selv om de ikke er randomiserede kontrollerede 

forsøg (Wells et al., 2009). Ooi et al. (2008) er det eneste studie, som scorer under syv, og det 

kan derfor antages, at dette studie har større sandsynlighed for bias. 

For at opfylde Newcastle-Ottowa Scales’ kriterier i den ovenstående tabel, har jeg be-

stemt, at opfølgningen skal foregå tidligst seks uger efter, at behandlingen er afsluttet, og at 

frafaldsprocenten ikke må overstige 30 procent. Opfølgningsintervallet er fastsat til minimum 

seks uger efter endt behandling. Dette er gjort, da det er dobbelt så lang tid, som minimumskra-

vet til behandlingens varighed á seks sessioner (Sundhedsstyrelsen (n.d.)). Frafaldsprocenten er 

fastsat ud fra udregninger taget fra de 14 randomiserede kontrollerede studier, hvori der er ble-

vet udregnet, hvor stor procent frafald der kunne være, uden at dette influerede statistisk signi-

fikant på resultaterne (Keefer et al., 2017; Selles et al., 2015). 

Ud fra denne analyse har jeg vurderet, at der er en lille sandsynlighed for bias i selve 

studierne, men jeg har ikke undersøgt om der er selektions- og publikationsbias inden for det 

valgte område, så det vil jeg undersøge i de to følgende afsnit. 
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3.3.3 Selektionsbias 

Selektionsbias er en betegnelse for den skævhed, der kan være i den gruppe, der bliver under-

søgt. Skævheden består i, at den inkluderede gruppe måske ikke er repræsentativ for den brede 

befolkning (Booth et al., 2016). 

I mit review er sandsynligheden for selektionsbias stor, da mange af de inkluderede stu-

dier har fundet deres børnegruppe på baggrund af opslag, hvor det er forældre, der henvender 

sig. I andre studier er børnegruppen fundet gennem samarbejde med skoler, hvor det er persona-

let, der vurderer, at kognitiv adfærdsterapi kunne være hensigtsmæssig for det pågældende 

barn. Denne form for rekruttering overser en væsentlig gruppe af børn, der enten ikke bliver 

bemærket af skolepersonalet eller kommer fra en familie, hvor der ikke er ressourcer eller over-

skud til at henvende sig for at få behandling. Dertil kommer, at barnet selv skal have indsigt i, 

at der er et problem samt være motiveret og socialt højtfungerende for at have lysten til at møde 

op og gennemføre behandlingen. Både social selverkendelse og motivation er to af de ting, som 

generelt er forringet hos børn med autisme. Derfor vil det være en meget bestemt gruppe børn, 

som har deltaget i disse studier. Man skal også være opmærksom på, at der kan være en stor 

gruppe børn, der kunne drage nytte af denne behandlingsform, men som på grund af blandt an-

det de nævnte årsager aldrig vil blive skrevet op til kognitiv adfærdsterapi (Keefer et al., 2017). 

Udvalget af børn gør, at de inkluderede studier ikke er generaliserbare, da sammensæt-

ningen af børnegrupper ikke tager højde for, at børn med lavere funktionsniveau har mere bela-

stede forældre, der ikke nødvendigvis vil have overskud til at opsøge behandlingsmuligheder til 

deres børn. Ligeledes vil denne gruppe børn måske heller ikke være indstillet på at arbejde med 

deres angst, og derfor vil deres motivation være ringe. 

Ud fra dette antager jeg derfor, at der forekommer en form for selektionsbias i de inklu-

derede studier, da de kun har inkluderet børn, hvor enten børnene selv eller deres forældre har 

henvendt sig. Hvis der var en større procent af børn med et lavere funktionsniveau fra mere 

belastede familier inkluderet i studierne, antager jeg, at studiernes effektstørrelser ville blive 

influeret. 

De randomiserede kontrollerede forsøg mindsker selektionsbias en smule, da børnene 

fordeles tilfældigt, men da den gruppe af børn, der er med i forsøget er begrænset fra starten af, 

vil der forekomme selektionsbias. 
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3.3.4 Publikationsbias 

Publikationsbias er et fænomen, der forekommer inden for forskning. Det kan defineres som en 

tendens til, at det kun er artikler med statistisk signifikante resultater, der bliver udgivet. Samti-

dig hænder det, at de artikler, der bliver udgivet, har en mangelfuld datarapportering, da forfat-

terne kun udgiver det, de finder væsentligt (Booth et al., 2016; Rosenberg et al., 2013). 

Publikationsbias gør sig særligt gældende i systematiske reviews. En konsekvens af det-

te er, at den samlede effekt bliver overestimeret (Booth et al., 2016). 

Det er derfor relevant at lave en analyse af publikationsbias for dette review, men ifølge 

retningslinjerne i PRISMA kræver en sådan analyse, at alle inkluderede studier anvender sam-

me måleinstrument, og at de er homogene (Moher et al., 2009). 

Studierne er homogene, og Tabel 4 på side 21 viser, at de fleste studier anvender mange 

af de samme måleinstrumenter, og alle studierne anvender enten Anxiety Disorders Interview 

Schedule (ADIS) eller Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) (12 studier anvender ADIS, 

seks anvender SCAS og tre anvender begge måleinstrumenter). Men da alle studierne ikke an-

vender for eksempel ADIS, har jeg valgt at lave en forhåndsanalyse af publikationsbias i stedet 

for, da en forhåndsanalyse udelukkende kræver, at studierne har oplyst effekt- og studiestørrel-

se. En forhåndsanalyse giver et tilstrækkeligt overblik over mulig publikationsbias, og da jeg 

ikke vil foretage en metaanalyse, har jeg vurderet, at en forhåndsanalyse er fyldestgørende. Alle 

studier på nær Keefer et al. (2017), Maskey, Lowry, Rodgers, McConachie & Parr (2014), Oz-

jivadjan & Knott (2011) og Puleo & Kendall (2011) har rapporteret tilstrækkelige data til at 

indgå i en forhåndsanalyse. 

3.3.3.1 Effektstørrelse (Cohen’s d og Hedges’ g) 

Til forhåndsanalysen har jeg valgt at udarbejde et funnel plot (dansk: tragtfigur). Et funnel plot 

er et scatter plot (dansk: punktdiagram), hvor resultatet for hvert studie bliver afbilledet som et 

punkt i grafen. Derefter bliver der estimeret et interval, der er formet som en omvendt tragt, 

hvor studierne med 95 procent sandsynlighed gerne skal ligge inden for (Booth et al., 2016). 

Det er en betingelse, at der indgår mere end ti studier i et funnel plot, for at analysegrundlaget 

ikke bliver for svagt (Rosenberg et al., 2013). Da det drejer sig om 17 studier er analysegrund-

laget mere end tilstrækkeligt, hvilket retfærdiggør denne analyseform. Jeg har udarbejdet analy-

sen i et Excel-værktøj med dertilhørende formler (Hak, T., Van Rhee, H.J., & Suurmond, R. 

(2016). 
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Et funnel plot skal beregnes ud fra to variabler, og i dette review har jeg tegnet funnel plottet 

(Figur 5 på side 35) ud fra effektstørrelsen (x-aksen) og standardfejlen (y-aksen). Standardfej-

len beskriver præcisionen af et estimat (Coaley, 2010), og den er udregnet af den indbyggede 

formel fra Excel-værktøjet (Hak et al., 2016). 

Effektstørrelsen beskriver, hvor stor effekt behandlingen har haft både på de børn, der 

modtog kognitiv adfærdsterapi, og på de børn, der blev placeret i kontrolgrupper. For at effekt-

størrelsen kunne sættes ind i funnel plottet skulle Hedges’ g findes. Hedges’ g er et udtryk for 

effektstørrelsen inden for testning. Hedges’ g er derfor påkrævet for at kunne udregne funnel 

plottet mest præcist. De inkluderede studier har ikke opgivet Hedges’ g, men mange af dem har 

oplyst Cohen’s d, som også er et udtryk for effektstørrelsen. Cohen’d d viser næsten det samme 

som Hedges’ g. Den primære forskel er, at Hedges’ g korrigerer for små testgrupper, og er en 

smule mere præcis især ved en meget lille til lille effektstørrelse (<0,49), så derfor er den at 

foretrække. Tabel 7 viser, hvornår en effektstørrelse er betragtet som lille, mellem og stor ud fra 

Cohen’s d. 

Tabel 7 Effektstørrelse (Cohen's d) 

I de studier hvor Cohen’s d er repræsenteret, har jeg kunnet 

benytte den som effektstørrelse. Ved hjælp af Excel-værktøjet 

(Hak et al., 2016) benytter jeg Cohen’s d, antal af børn og for-

ældre i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling (n1) og antallet 

af børn eller forældre i kontrolgruppen (n2) til at udregne 

Hedges’ g.  

Ved fravær af Cohen’s d har jeg anvendt gennemsnits-

værdien af behandlingseffekten (M1) rapporteret af forældre. 

Forældrerapport er valgt, da børnerapport fra børn med autisme 

ofte er upålidelig (Wood & Gadow, 2010). Gennemsnitsværdi-

en af effekten for kontrolgruppe eller baseline (M2), gennem-

snit for standardafvigelse i behandlingsgruppen (SD1) og i kontrolgruppen (SD2) til at udregne 

Cohen’s d. Formlen opstilles således: 

  
               

        
 

          
        

          
 

 
 

 

Effektstørrelse Cohen’s d 

Meget lille 

(very small) 

0,01 

Lille 

(small) 

0,20 

Mellem 

(medium) 

0,50 

Stor 

(large) 

0,80 

Meget stor 

(very large) 

1,20 

Kæmpestor 

(huge) 

2,0 

Refereret: Sawilowsky, 2009 & Cohen, 

1988 
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Hedges’ g for de 17 studier, der er medtaget i funnel plottet, kan ses i Tabel 4 på side 21 og 

Tabel 9 på side 51. 

Som nævnt er Keefer et al. (2017), Maskey et al (2015), Ozjivadjian & Knott (2011) og 

Puleo & Kendall (2011) ikke repræsenteret i funnel plottet. I de fire studier er hverken gennem-

snitsværdierne af behandlingseffekten, Cohen's d eller Hedges' g angivet. 

3.3.3.2 Funnel plot 

Figur 5 viser en graf over publikationsbias ud fra et funnel plot. I funnel plottet betegner y-

aksen standardfejlen, som er udregnet af formlerne i Excel-værktøjet (Hak et al., 2016) på basis 

af de indtastede oplysninger fra studierne. Jo større studiestørrelsen er, desto mindre vil stan-

dardfejlen være. X-aksen betegner effektstørrelsen (Hedges’ g) fra de enkelte studier, og viser 

forskellen mellem behandlingsgruppen og kontrolgruppen. 

Figur 5 viser et funnel plot, der er udregnet ud fra 17 af de inkluderede studier, og effektstørrel-

sen for hvert studie er opstillet i Tabel 4 på side 21og Tabel 9 på side 51. Funnel plottet er kun 

indikativ for, om der forekommer publikationsbias i de inkluderede studier. I min tolkning af 

plottet tager jeg derfor forbehold for, at det kun skal ses som en begyndende undersøgelse, og 

derfor ikke som en garant for om der eksisterer publikationsbias (Booth et al., 2016). 

De blå punkter viser, hvor studierne har placeret sig, og den midterste røde linje viser et 

estimat for effektstørrelse af et vilkårligt studie, der er udregnet ud fra de indtastede data. For at 

Figur 5 Funnel plot 
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tolke funnel plottet skal der ses på, hvor symmetrisk studierne placerer sig omkring den røde 

estimeringslinje. Hvis der ses stor asymmetri, vil det typisk indikere, at der er publikationsbias. 

Typisk forekommer der publikationsbias, fordi studier med lav effektstørrelse ikke er udgivet. 

Ud fra funnel plottet tyder det ikke på, at der er publikationsbias. Her ses, at flere af stu-

dierne viser en lille til mellem effektstørrelse, og at der faktisk ”mangler” studier med stor til 

kæmpe effektstørrelse. Der ligger 11 studier på den venstre side af estimatet og kun seks på 

højre side. Ud fra dette funnelplot tyder det ikke på at der er publikationsbias. 

I grafen kan der ses en outlier (dansk: ekstrem observation), nemlig studiet Chalfant et 

al. (2007), som ligger bemærkelsesværdig langt ude til højre med en effektstørrelse på 4,27. På 

grund af denne outlier har standardafvigelsen rykket sig uforholdsmæssigt meget. Det kan ses 

på den grønne linje i funnel plottet, som viser den kombinerede effektstørrelse (combined effect 

size), og er udregnet på baggrund af standardafvigelsen og standardkoefficienten. I dette funnel 

plot når den så langt, at den viser, at der kan være en negativ effektstørrelse (-0,2). Det er anor-

malt og forekommer fordi, der er den store outlier til højre (Hak et al., 2016). 

Nedenstående Figur 6 viser et funnel plot, hvor outlieren (Chalfant et al., 2007) er fjer-

net. Her ses en væsentlig mindre kombineret effektstørrelse, og når outlieren er væk, kan det 

tolkes, som om der er en smule publikationsbias, da der ”mangler” studier med en lav effekt-

størrelse. Der burde statistisk set ligge nogle flere studier imellem 0 og 0,5, og man får derfor 

ikke det fulde billede. 

 

Figur 6 Funnel plot uden outlier 
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Jeg har vurderet, at det er væsentligt at inkludere nummer to funnel plot (Figur 6), fordi det 

indikerer, at der faktisk forekommer publikationsbias inden for det undersøgte område, og at 

dette ses ikke i Figur 5 på grund af outlieren. Til at fastslå betydningen af pulikationsbias på 

området, vil det være nødvendigt at foretage en meta-analyse, der kan afdække problemet på 

tilfredsstillende statistisk vis (Booth et al., 2016). Da dette er et kvalitativt systematisk review, 

vil jeg ikke foretage en metaanalyse, men i stedet gennemgå studierne kvalitativt.  
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4. Kvalitativ gennemgang af de inkluderede studier 

I de nedenstående afsnit vil jeg beskrive de vigtigste behandlingskomponenter fra de inkludere-

de studier. De måleinstrumenter, der er anvendt i de enkelte studier kan findes i Tabel 4 på side 

21, og vil derfor ikke blive gennemgået i det følgende. En del af studierne er baseret på manu-

albaserede angsthåndteringsprogrammer, og disse vil blive gennemgået mere detaljeret i afsnit 

5.2 Manualbaserede angsthåndteringsprogrammer på side 54. Alle de inkluderede studier un-

dersøger, om kognitiv adfærdsterapi fungerer som behandlingsmetode mod angst hos børn med 

autismespektrumforstyrrelser. Effekten af behandlingen er vurderet ud fra studiets effektstørrel-

se, og på om forskellen mellem behandlingsgruppen og kontrolgruppens resultater er signifi-

kante. Hvis signifikansniveauet er mindre end 0,05 (p <0,05), har studiets effekt en signifikant 

størrelse. Hvis signifikansniveauet er større end 0,05 (p ≥0,05), har studiets effekt ingen signifi-

kant effekt.  

4.1 Behandlingskomponenter fra de inkluderede studier 

Keefer, Kreiser, Singh, Blakeley-Smith, Duncan, Johnson, Klinger, Meyer, Reaven & Vasa 

(2017) er en del af et større studie, der undersøger Face Your Fear (FYF) programmet. Face 

Your Fear består af 15 sessioners gruppeterapi for både forældre og børn. Dette studie undersø-

ger, om Intolerance of Uncertainty forudsiger effekten af modificeret kognitiv adfærdsterapi 

som behandlingsform for angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Studiet inkluderede 

43 børn i alderen 8 til 14. Børn og forældre blev opdelt i to grupper, hvor den ene blev udsat for 

et højt niveau af usikkerhed i forhold til behandlingen, og den anden gruppe blev udsat for et 

lavt niveau af usikkerhed. 

Resultaterne viste, at i gruppen med høj usikkerhed opfyldte alle børnene (n = 11) stadig 

kriterierne for en angstdiagnose ved endt behandling. I gruppen med lav usikkerhed (n = 17) sås 

der en reduktion fra 11 til 9 børn, der stadig opfyldte diagnosekriterierne efter endt behandling. 

Keefer et al. (2017) oplyser ikke tilstrækkelig data til at kunne udregne effektstørelsen 

for studiet, og indgår derfor ikke i funnel plottet (Figur 5 på side 32). Forældre fra begge grup-

per rapporterede, at deres barns angstniveau var faldet signifikant (p = 0,001), men børnene 

rapporterede ikke om nogen signifikant reduktion af angstsymptomer. Dette bliver forklaret 

med, at der muligvis kan forekomme lav rapportering på grund af manglende evne til at identi-

ficere angsttanker og følelser hos børn med autismespektrumforstyrrelser. 
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Luxford, Hadwin & Kovshoff (2017) undersøger kognitiv adfærdsterapi som angstbehandling 

for børn med autismespektrumforstyrrelser. De har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, 

følger Exploring Feelings-manualen, som bygger på et seks ugers kogntitivt adfærdsterapeutisk 

forløb med ugentlige sessioner á 90 minutter. Forsøget er et randomiseret kontrolleret forsøg, 

hvor 35 børn tilfældigt blev opdelt i en behandlingsgruppe (n = 18) og i en ventelistekontrol-

gruppe (n = 17). 

Studiet undersøger muligheden og behandlingseffekten for skolebaseret kognitiv ad-

færdsterapi, da tidligere studier har vurderet, at denne tilgang kan hjælpe med at generalisere 

behandlingen af børn med autismespektrumforstyrrelser. 

Udover behandleren deltog en lærer i sessionerne, så han eller hun kunne hjælpe børne-

ne med at udføre hjemmeopgaver og eksponeringsopgaver mellem sessionerne. 

Der sås en signifikant (p = 0,01) reduktion af angstsymptomer i behandlingsgruppen i 

sammenligning med ventelistekontrolgruppen, hvor der ikke sås nogen signifikant reduktion. 

Studiet viste en stor effektstørrelse på 0,93, og der blev derudover rapporteret om en større so-

cial bevidsthed blandt børnene. 

 

Clarke, Hill & Charman (2016) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, der undersøger 

effekten af kognitiv adfærdsterapi og studerer, hvordan den terapeutiske behandling hjælper 

børn i alderen 11 til 14 år diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelser med angsthåndte-

ring. De måler ikke kun på reduktion af angstsymptomer, men måler og undersøger også gene-

rel trivsel og reduktion af angstsymptomer. 

De undersøger muligheden for at implementere kognitiv adfærdsterapi som angstbe-

handling i skoleregi, da de forudser, at det vil spare børn og forældre for transporttid samt und-

gå skolefravær for børnene. 

Studiet er et randomiseret kontrolleret forsøg, hvor 28 børn blev tilfældigt opdelt i to 

grupper. Den ene gruppe (n = 14) modtog kognitiv adfærdsterapi, og den anden (n = 14) funge-

rede som kontrolgruppe. Terapiforløbet fulgte Exploring Feelings-manualerne og strakte sig 

over seks uger med ugentlige sessioner á 60 minutter. 

Børnene i gruppen, der modtog kognitiv adfærdsterapi udviste signifikant reduktion (p= 

0,003) af angstsymptomer ved endt behandling, hvilket blev rapporteret af både forældre og 

børn. Studiet viste en medium effektstørrelse på 0,67. 
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Børnene udviste et mildt tilbagefald ved opfølgningen seks til otte uger efter behandlin-

gens afslutning, men havde stadig et signifikant lavere angstniveau end ved baseline. 

Studiet inkluderede ingen piger, og bestod af et lille antal børn (n = 28), så resultaterne 

skal fortolkes med forsigtighed. 

 

Kerns, Wood, Kendall, Renno, Crawford, Mercado, fujii, Collier, Hoff, Kagan, Small, Lewin & 

Storch (2016) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, der undersøger The Treatment of 

Anxiety in Autisme Spectrum Disorder (TAASD), som er et studie, der evaluerer effekten af 

standard kognitiv adfærdsterapi og sammenligner den med modulinddelt kognitiv adfærdsterapi 

som angstbehandling af børn i alderen 7 til 13 med autismespektrumforstyrrelser. 

Studiet benytter et standardiseret adfærdsterapeutisk program BIACA (Behavioral Inter-

ventions for Anxiety in Children with Autism) (n = 60), Treatment as Usual (TAU) (n = 60) og 

the Coping Cat (n = 60), som er opbygget omkring moduler. Alle tre behandlingsformer løber 

over 16 ugentlige sessioner. BIACA’s sessioner er 90 minutter, opdelt i 45 minutter med barnet 

og 45 minutter med forældrene. Coping Cat’s sessioner varer 60 minutter og foregår som indi-

viduel terapi med barnet, hvor forældrene ugentligt bliver opdateret angående hjemmearbejde 

og skemaer. 

De fandt, at hvis man sammenlignede de to metoder, sås der en fordel i, at Coping Cat 

var inddelt i moduler, hvilket muliggjorde, at det enkelte modul kunne gentages, og gjorde det 

nemmere for behandlere, der ikke var bekendte med metoden, at følge instrukserne. Coping 

Cat-programmet viste en medium effektstørrelse på 0,53. 

 

Maskey, Lowry, Rodgers, McConachie & Parr (2015) undersøger, om kognitiv adfærdsterapi 

kan hjælpe børn med autismespektrumforstyrrelser med at reducere angstsymptomer fra speci-

fikke fobier. Behandlingen strakte sig over seks sessioner, hvor fire af dem foregik med ekspo-

nering ved hjælp af virtual reality. Studiet inkluderede ni børn, der modtog individuel kognitiv 

adfærdsterapi. 

Der sås en forbedring, da fire ud af de ni børn ikke længere opfyldte diagnosekriterierne 

for deres angstdiagnose ved behandlingens afslutning. Resultaterne var fastholdt ved sidste op-

følgning 12 til 16 måneder efter behandlingens afslutning. Derudover oplevede syv ud af de ni 

børn, at de fik mere selvtillid i løbet af behandlingen, og alle forældrene rapporterede om bedre 
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selvtillid hos deres børn. Der blev også rapporteret om et højere funktionsniveau i hverdagen, 

selvom Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) ikke viste signifikant bedring. 

Studiet konkluderede, at tilpasset kognitiv adfærdsterapi har god effekt hos børn med 

autismespektrumforstyrrelser, men der var ikke oplyst tilstrækkelig data til at udregne effekt-

størrelsen. 

Det blev set som en fordel, at behandlerne kunne graduere eksponeringen ned til mindste detal-

je, så de undgik overeksponering. Forældreinvolvering blev også vægtet som en vigtig faktor 

for succes, da det var vigtigt med egeneksponering uden for behandlingsrammerne for at kunne 

overføre det lærte til virkeligheden. 

 

Selles, Arnold, Phares, Lewin, Murphy & Storch (2015) har lavet et opfølgningsstudie, der un-

dersøger behandlingseffekten hos 32 børn og teenagere med autismespektrumforstyrrelser 10 til 

26 måneder efter, at de har afsluttet en kognitiv adfærdsterapeutisk behandling mod angst. Det-

te studie inkluderer kun børn og unge, der havde rapporteret minimal, much eller very much 

improved på Clinical Global Impression-Improvement (CGI-Improvement) ved behandlingens 

afslutning. De udgjorde 47 procent af den oprindelige behandlingsgruppe. Studiet ønsker kun at 

måle på vedligeholdelsen af behandlingseffekten, derfor inkluderer studiet kun børn, der har 

opnået udbytte ved behandlingens afslutning. Børnene havde alle modtaget 16 sessioners fami-

liebaseret kognitiv adfærdsterapi á 60 til 90 minutters varighed. Ved endt behandling sås en stor 

behandlingseffekt på 0,97. 

På opfølgningstidspunktet var behandlingseffekten generelt opretholdt. De 32 børn, som 

udviste en positiv behandlingseffekt umiddelbart efter endt behandling, havde ikke ændret sig. 

På opfølgningstidspunktet blev 44 procent (n = 14) vurderet til at have oplevet en reduktion af 

behandlingseffekten. 38 procent (n = 12) havde opretholdt deres behandlingseffekt, og 19 pro-

cent (n = 6) rapporterede om forbedring af behandlingseffekten i perioden efter behandlingens 

afslutning og til opfølgningstidspunktet. 

Studiet i Selles et al. (2015) bygger videre på evidensen om, at kognitiv adfærdsterapi er 

en god behandlingsform for akut angst, da data (de 47 procent) fra det oprindelige studie viste, 

at der forekom en signifikant forbedring lige efter endt behandling. Studiet finder, at der har 

været et signifikant tilbagefald (p = 0,03) i angstsymptomer på Pediatric Anxiety Rating Scale 

(PARS) og Clinician Severity Ratings (CSR). De finder ikke, at vedligeholdelsesstatussen hæn-

ger sammen med det resultat, der blev fundet på tidspunktet for behandlingens afslutning. De 
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sammenligner med andre studier, der har påvist, at vedligeholdelsen af behandlingseffekten er 

forholdsvis stabil seks måneder efter endt behandling, men at den stadig ikke er lige så overbe-

visende som hos børn uden diagnose. 

 

Reaven, Blakely-Smith, Beattie, Sullivan, Moody, Stern, Hepburn & Smith (2015) har lavet et 

pilotstudie, der søger at implementere kognitiv adfærdsterapi mod angst for børn med autisme-

spektrumforstyrrelser i en almindelig praksis, og bringe det ud fra de kontrollerede universitets-

rammer. De søger altså at overføre teori til praksis. 

De lægger stor vægt på vigtigheden af feedback undervejs i udviklingsfasen fra de, der 

skal udføre behandlingen. De primære formål med studiet er: (1) at træne klinikere i metoden, 

og (2) at undersøge muligheden for gennemførlighed (tilfredsstillelsesdata, fremmøde og gen-

nemførelsesrate). 

Behandlingen er baseret på Face Your Fear (FYF) manualerne og er fordelt over 14 

ugentlige sessioner på halvanden time. Behandlingen foregår som både gruppeterapi med for-

ældre og børn, og gruppeterapi hvor børn og forældre er opdelt i hver sin gruppe. 

Den feedback, de modtog fra de behandlere, der indgik i processen, førte til revidering i 

forhold til forbedrede metoder til uddybelse og forklaring af materialer og opgaver. Der blev 

lagt tid ind til større fleksibilitet i hver session, da hvert barn krævede mere individuel forkla-

ring end nødvendigt hos normale børn. I forbindelse med præsentationen af manualerne til børn 

og forældre, fandt man det nødvendigt at slette ordet autisme for at mindske stress hos deltager-

ne. 

Samlet set sås der en signifikant reduktion af angstsymptomer (p = 0,008), en medium 

effektstørrelse på 0,68, og 40 procent af børnene mødte ikke længere de diagnostiske krav for 

deres primære angstdiagnose. 

Studiet viste, at den viden børnene får i terapien, kan de overføre til virkeligheden, hvis 

de får hjælp fra en voksen. Behandlerne udviste effekt af den kognitive adfærdsterapeutiske 

workshop, de havde deltaget i inden behandlingens start. Denne effekt blev fastholdt, efter at de 

havde kørt et Face Your Fear-forløb. 

 

Storch, Lewin, Collier, Arnold, De Nadai, Dane, Nadeau, Mutch & Murphy (2015) har lavet et 

randomiseret kontrolleret forsøg, der undersøger effekten af kognitiv adfærdsterapi til behand-

ling af angstsymptomer hos børn og unge i den tidlige teenagealder med autismespektrum-
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forstyrrelser. De inddrager også forældre- og børnerapportering om angst, internaliserings- og 

eksternaliseringssymptomer samt psykosociale begrænsninger. 

Behandlingsformen er taget fra Multimodal Anxiety and Social Skills Intervention 

(MASSI), og foregår i modulformat og sammenligner med en kontrolgruppe, der modtog 

Treatment as Usual (TAU). Begge grupper modtog 16 ugentlige individuelle sessioner á 60–90 

minutter. Børnene blev fordelt tilfældigt mellem kognitiv adfærdsterapi (n = 16) og TAU (n = 

15). 

Forløbet var opdelt, så tre sessioner blev brugt på træning af coping-evner (evne til at 

tilpasse sig skift i livsomstændigheder (Olsen, 2017) og otte sessioner blev brugt på ekspone-

ringsøvelser. Der blev tilføjet fire moduler med fokus på sociale og adaptive evner, ringe moti-

vation, sociale og skoleproblemer samt komorbide problematikker alt efter behov. Det afslut-

tende modul havde fokus på tilbagefald og videre behandling.  

For at fremme børnenes motivation blev forældrene inkluderet i størstedelen af sessio-

nerne. 

68,8 procent af dem i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling udviste behandlingsrespons, mod 

26,7 procent i TAU gruppen. 37 procent af dem i den kognitive adfærdsterapeutiske gruppe 

opfyldte ikke længere de diagnostiske kriterier for deres primære angstdiagnose. Der sås en 

signifikant forskel (p = 0,03) på behandlingseffekten mellem grupperne, da ingen fra TAU-

gruppen opnåede samme resultat. Ved opfølgningen en måned senere var behandlingseffekten 

stadig høj, men der sås ingen yderligere signifikant reduktion af angstsymptomer. 

Behandlingen fokuserede også på social interaktion og læring om, hvordan børnene 

skulle takle stereotyp autismeadfærd. Dette resulterede i forbedring af autismesymptomer, om-

verdensforståelse og kommunikation. Studiet viste en medium effektstørrelse på 0,77. 

 

Wood, Ehrenreich-May, Alessandri, Fujii, Renno, Laugeson, Piacentini, Storch, Lewin, Arnold, 

De Nadai & Murphy (2015) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, der undersøger be-

handlingseffekten af kognitiv adfærdsterapi mod angst for børn med autisme. I studiet anvendes 

Behavioral Interventions for Anxiety in Children with Autism (BIACA) manualen, som blev 

kombineret med kognitive adfærdsterapeutiske metoder til børn. 

Børnene blev opdelt i en behandlingsgruppe (n = 19) og en kontrolgruppe (n = 14). Be-

handlingen bestod af 16 ugentlige sessioner på 90 minutter, hvoraf 30 minutter inkluderede 

forældretræning. En eller to sessioner blev tilbudt til skolepersonale fra barnets skole for at sik-
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re, at eksponering og belønning blev udført korrekt og kontinuerligt. Ud fra Pediatric Anxiety 

Rating Scale (PARS) blev der rapporteret en signifikant forskel (p = 0,04) på behandlings- og 

ventelistegruppen i forhold til reduktion af angstsymptomer, og der sås en medium effektstør-

relsen på 0,78. 

Ved behandlingens afslutning opfyldte 79 procent af børnene kriterierne fra Clinical 

Global Impressions-Improvement Scale for positiv reaktion på behandling sammenlignet med 

28,6 procent på ventelistegruppen 

Forældrerapportering viste, at der havde været en positiv behandlingseffekt på graden af 

autismesymptomer, men det blev der ikke rapporteret i børnegruppen. Rapporteringen viste 

yderligere forringelse af angstsymptomer ved én måneds opfølgning, men ingen yderligere re-

duktion af autismesymptomerne ved opfølgningen. Ud fra resultaterne fra studiet anbefaler de, 

at der bliver foretaget en justering af manualen til mere præcis måling. 

 

McConachie, McLaughlin, Grahame, Taylor, Honey, Tavernor, Rodgers, Freeston, Hemm, 

Steen & Le Couteur (2014) har lavet et randomiseret kontrolleret pilotforsøg, hvor 32 børn i 

alderen 9 til 13 år modtog kognitiv adfærdsterapi mod generaliseret angst og social fobi. For-

målet var, at undersøge gennemførligheden af en tilpasset form for gruppeterapi for børn med 

autismespektrumforstyrrelser og angst. 

Studiet inkluderer Exploring Feelings manualen, som er tilpasset til kognitiv adfærdste-

rapeutisk gruppeterapi. Forløbet strakte sig over syv ugentlige sessioner á 60 minutter, hvor 

børn og forældre var adskilt i hver deres gruppe. Exploring Feelings-manualerne er baseret på 

strukturerede og interessante opgaver med fokus på følelsesidentifikation og på at lære det en-

kelte barn fysiske og sociale strategier til at håndtere angstprovokerende situationer. Der blev 

lavet promptkort, der fungerede som små huskesedler (se Bilag 3b), som børnene kunne tage 

med sig og ved hjælp af disse huske de tillærte angststrategier i deres dagligdag. 

Deltagerne blev opdelt i en gruppe, der skulle påbegynde behandling (n = 17) med det 

samme, og en anden gruppe, der skulle påbegynde behandling senere (n = 15). Da den første 

gruppe afsluttede behandlingen, blev det rapporteret, at der sås en signifikant reduktion af 

angstsymptomer hos både forældre (p = 0,045) og børn (p = 0,006). 76 procent af børnene i 

behandlingsgruppen rapporterede, at de oplevede en reduktion af deres primære angstlidelse, i 

modsætning til kun 33 procent i den anden behandlingsgruppe. Ved endt behandling for begge 
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grupper opfyldte alle børnene stadig en eller flere kriterier for en angstlidelse på Anxiety Disor-

ders Interview Schedule (ADIS), og studiet viste en lille effektstørrelse på 0,20.  

I studiet blev der ikke taget højde for, hvilken angst børnene havde, men betydningen af 

dette blev undersøgt, og det blev fastslået, at det ikke havde indflydelse på resultaterne. 

 

Keehn, Lincoln, Brown & Chavira (2013) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, der un-

dersøger, om en tilpasset version af The Coping Cat kan fungere som en effektiv behandling 

mod angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser. 22 børn blev tilfældigt opdelt i to grup-

per. Den ene gruppe (n = 12) skulle begynde med kognitiv adfærdsterapi med det samme, og 

den anden gruppe (n = 10) kom på en 16 ugers venteliste. Coping Cat-forløbet er et manualise-

ret forløb, der strækker sig over 16 uger med ugentlige sessioner på 90 minutter. 

De første otte gange fokuserer på at tillære nye evner, og de sidste otte fokuserer på eks-

ponering. To af sessionerne er kun for forældre og er sat på programmet for at hjælpe forældre-

ne med at håndtere hjemmeeksponering og hjemmeopgaver. Programmet er meget individuali-

seret, og alle børnene modtager individualiserede øvelser og opgaver, der passer specifikt til 

deres udviklingsniveau, hvorfor sessionerne er forlænget med 30 minutter i forhold til det op-

rindelige Coping Cat-forløb. 

Ved behandlingens afslutning opfyldte syv af børnene (58 procent) fra behandlings-

gruppen ikke længere de diagnostiske krav for deres primære angstdiagnose. I ventelistegrup-

pen opfyldte alle 10 børn (100 procent) stadig de samme kriterier som ved baseline. På opfølg-

ningstidspunktet to måneder efter endt behandling var der ét barn, der havde haft tilbagefald og 

igen opfyldte de diagnostiske kriterier for den primære angstdiagnose. 36 procent forblev frie 

fra deres primære angstdiagnose. Anxiety Disorders Interview Schedule for Parenst (ADIS-P) 

viste, at der forekom en klinisk signifikant forskel (p = 0,004) i reduktionen af angstsymptomer 

fra baseline til opfølgning. Ligeledes sås der en signifikant forskel (p = 0,003) på behandlings- 

og ventelistegruppens fremskridt.  

På opfølgningstidspunktet to måneder efter endt behandling, sås der en stor effektstør-

relse på 1,08. En af de tilføjelser, der bliver foreslået ved forsøgets afslutning er, at der i fremti-

den inkorporeres flere booster-sessioner til at støtte børn og familier i at opretholde de tillærte 

strategier på længere sigt. Booster-sessioner er ekstra terapisessioner, der ligger et stykke tid 

efter behandlingens afslutning, men er ikke det samme som opfølgning. 
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Reaven, Blakeley-Smith, Culhane-Shelburne & Hepburn (2012) har lavet et randomiseret kon-

trolleret forsøg, der undersøger om en tilpasset version af Face Your Fear (FYF) er effektiv til 

behandling af angst hos børn i alderen 7 til 14 med autismespektrumforstyrrelser. Face Your 

Fear foregår som kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi og fordeler sig over 12 sessioner på 

hver 90 minutter. Grupperne består typisk af tre til seks børn, hvor hvert barn har en forælder 

med. Børnene blev opdelt i to grupper. Den første gruppe (n = 24) modtog kognitiv adfærdste-

rapi (FYF-model), og den anden gruppe (n = 26) modtog treatment as usual (TAU). Begge 

grupper modtog 12 gruppesessioner.  

Studiet viste, at en tilpasset version af kognitiv adfærdsterapi ydede signifikant (p = 

0,03) reduktion af angstsymptomer i Face Your Fear-gruppen. Hvorimod der ikke sås nogen 

signifikant reduktion af angst i den gruppe, der modtog Treatment as Usual (sædvanlig behand-

ling). Forældrerapport fra Face Your Fear-gruppen viste også en signifikant reduktion af angst 

(p = 0,001), og der ses en stor effektstørrelse på 0,70. 

 

Sung, Ooi, Goh, Pathy, Fung, Ang, Chua & Lam (2011) har lavet et pilotstudie, der undersøger, 

om der ses en forskel på behandlingseffekten af kognitiv adfærdsterapi og social recreational-

terapi til behandling af angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Social recreatinal-

terapi fokuserer meget på selvhjælpsfærdigheder og gruppebaserede aktiviteter. 70 børn blev 

opdelt i to grupper. Den første gruppe (n = 36) modtog kognitiv adfærdsterapi baseret på både 

Coping Cat-programmet og Exploring Feelings-manualerne. Den anden gruppe (n = 34) mod-

tog social recreational-terapi. Begge grupper modtog 16 ugers terapi med ugentlige sessioner á 

90 minutter, og grupperne bestod af tre til fire børn. 

Det kognitive adfærdsterapeutiske program er opdelt i tre moduler. Første modul foku-

serer på følelsesgenkendelse. Andet modul fokuserer på angsthåndteringsstrategier. Tredje mo-

dul fokuserer på problemløsningsstrategier for det enkelte barn. Programmet havde ingen for-

ældreintervention. 

Programmet anvender STAR-modellen (Stop, Think, Act, Reflect) og anvender autis-

mevenlige strategier i form af visuelle hjælpemidler og skemaer til at hjælpe børnene. De fandt, 

at en forbedring af selvværd førte til nedsat angst, som førte til bedre psykisk helbred. 

Studiet rapporterede om en signifikant reduktion af angstsymptomer i begge grupper (p 

< 0,04), men ingen signifikant forskel på de to gruppers præstationer. Gruppen der modtog 

kognitiv adfærdsterapi viste en medium effektstørrelse på 0,56. 
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Puleo & Kendall (2011) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, undersøger, om der er 

forskel på behandlingseffekten af individuel kognitiv adfærdsterapi og familiebaseret kognitiv 

adfærdsterapi som behandling mod angst hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Børnene 

blev tilfældigt opdelt i to grupper. Gruppe et (n = 24) modtog individuel terapi, og gruppe to (n 

= 26) modtog familiebaseret terapi. 

Begge grupper gennemførte et 16 ugers forløb med ugentlige sessioner på én time. De 

første otte sessioner var centreret om at lære børn og familierne coping-evner til angsthåndte-

ring, og de sidste otte blev brugt til eksponering og træning af de tillærte coping-evner. 

Studiet måler på børnenes angst- og autismesymptomer, og det var derfor ikke et krav, 

at børnene skulle have diagnosen autismespektrumforstyrrelse, da de sammenlignede behand-

lingseffekten mellem børn med og uden autismesymptomer. 

Resultaterne viste, at børn med moderate autismesymptomer fik lige så meget ud af be-

handlingen som børn uden autismesymptomer. Men børn med mere udtalte autismesymptomer 

havde nedsat effekt af den individuelle terapi, men viste samme udbytte af familieterapi som 

børn uden autismesymptomer. 65 procent af børnene rapporterede, at de havde behandlingsud-

bytte af den kognitive adfærdsterapi, men studiet har ikke rapporteret tilstrækkelig data til at 

udregne effektstørrelsen. 

 

Ozjivadjian & Knott (2011) er et kvalitativt case serie studie, der undersøger effekten af indivi-

duel kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og OCD hos børn med autismespektrum-

forstyrrelser. 

Behandlingens varighed varierede fra 5 til 17 sessioner, og var tilpasset det enkelte 

barns angstproblematik. Det betød, at alle behandlingsforløbene indeholdt klare adfærdsmæssi-

ge mål samt visuelle og strukturerede opgaver. Varigheden af den enkelte session varierede 

også fra barn til barn, og måden hvorpå barnet blev placeret i forhold til terapeuten varierede 

også, da disse to ting blev vurderet til at kunne hjælpe barnet med at fastholde motivation for 

behandlingen. 

Studiet viste at individuel kognitiv adfærdsterapi viste gode resultater for behandling 

mod angst og OCD hos børn med autisme, men oplyste ikke tilstrækkelig data til udregningen 

af effektstørrelsen. 
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Drahota, Wood, Sze & Van Dyke (2011) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, der un-

dersøger effekten af modulbaseret individuel kognitiv adfærdsterapi for børn med autisme-

spektrumforstyrrelser i alderen 7 til 11. Børnene blev opdelt i to grupper, én der modtog kogni-

tiv adfærdsterapi (n = 17) og én ventelistegruppe (n = 23). Den kognitive adfærdsterapeutiske 

behandling var inspireret af Building Confidence, og var delt op i 16 ugentlige sessioner bestå-

ende af 30 minutter med barnet og 60 minutter med forældrene. 

Studiet målte på Daily Living Skills for at se, om en bedring af disse kunne medføre 

bedre håndteringsstrategier og en forringelse af angstsymptomer. Behandlingen fokuserede på 

selvstændighed og forbedring af selvhjælpsfærdigheder uafhængigt af forældre. I løbet af de tre 

måneder behandlingen foregik, viste resultaterne, at behandlingsgruppen rykkede sig fra at bli-

ve vurderet til 5,2 år til 6,0 år. Ventelistegruppen rykkede sig fra 5,4 år til 5,7 år. Resultaterne 

viste, at jo mere selvkørende børnene var, des bedre trivsel var de i. Efter endt behandling blev 

forældreinvolvering sammenlignet for de to grupper, og resultaterne viste, at for den gruppe, 

der havde modtaget kognitiv adfærdsterapi, var forældrenes involvering i børnenes gøren og 

laden faldet markant i forhold til ventelistegruppen. Daglig selvstændighed viste sig også at 

have positiv effekt på angstsymptomer. Efter endt behandling viste resultaterne, at der var en 

signifikant bedring (p = 0,05) for behandlingsgruppen i forhold til ventelistegruppen. 

For Vineland Adaptive Behavior Scale (VABS) total Daily Living Skills sås der en lille 

behandlingseffekt på 0,45, og for Personal Daily Living Skills sås der en lille effektstørrelse på 

0,44. 

 

Wood, Drahota, Sze, Van Dyke, Decker, Fujii, Bahng, Renno, Hwang & Spiker (2009) har lavet 

er randomiseret kontrolleret forsøg, der bygger videre på Wood et al. (2008) og undersøger ef-

fekten af angsthåndteringsprogrammet Building Confidence som kognitiv adfærdsterapeutisk 

angstbehandling hos børn med autismespektrumforstyrrelser. Programmet består af 16 indivi-

duelle sessioner á 90 minutter, hvor 30 minutter bliver brugt sammen med barnet og 60 minut-

ter sammen med forældrene. Børnegruppe blev opdelt i to grupper. En gruppe, der modtog 

kognitiv adfærdsterapi (n = 9), og en gruppe der blev placeret på venteliste (n = 10). 

Behandlingen havde fokus på eksponeringsøvelser og på at opbygge gode venskabskva-

liteter, der kunne øves i skolen og ved legeaftaler. Der blev lagt vægt på, at træning og nye stra-

tegier til angsthåndtering skulle øves lige før, børnene skulle afprøve det i virkeligheden, og 
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ikke dage forinden. Det betød, at børnene kunne opretholde motivationen for behandlingen og 

derved gennemføre eksponeringsopgaverne. 

Resultaterne viste, at når angstsymptomer bliver mildere, bliver autismesymptomerne 

mildere og omvendt. Dette vidner om, at de to symptomgrupper er sammenkoblede, da begge 

områder viste signifikant reduktion af symptomer. Det betød, at der sås en medium behand-

lingseffekt på 0,74. 

 

Wood, Drahota, Sze, Har, Chiu & Langer (2008) har lavet et pilotstudie, der søger at udvide 

almindelig kognitiv adfærdsterapi, så det kan tilpasses til børn med autismespektrumforstyrrel-

ser. De har udviklet en manual til et angsthåndteringsprogram, der hedder Building Confidence. 

Building Confidence har fokus på sociale evner, selvhjælp og positiv forstærkning og beløn-

ning. Børn i alderen 7 til 11 år blev opdelt i en behandlingsgruppe (n = 17) og ventelistegruppe 

(n = 23). Behandlingsgruppen modtog 16 individuelle sessioner á 90 minutters varighed fordelt 

på 30 minutter med barnet og 60 minutter med forældrene. 

Ved behandlingens afslutning opfyldte 13 ud af 14 børn fra behandlingsgruppen Clinical 

Global Impression Scale (CGI) kriterier for positiv behandlingsrespons. Og 9 ud af 14 børn 

opfyldte ikke længere kriterierne for en angstdiagnose. Der sås en signifikant forskel mellem 

behandlingsgruppen og ventelistegruppen med en meget stor effektstørrelse på 1,21. Alle børn 

på nær et havde opretholdt effekten ved opfølgningen tre måneder senere. Det blev rapporteret, 

at der sås en positiv effekt ved inddragelse af forældre og andre voksne fra barnets hverdag så-

som en lærer eller pædagog. Ved sammenligning af børnerapportering fra baseline og til be-

handlingens afslutning sås der ingen signifikant forskel på deres rapportering af angstsympto-

mer. 

 

Ooi, Lam, Sung, Tan, Goh, Fung, Pathy, Ang & Chua (2008) undersøger forældre og lærere til 

børn med autismespektrumforstyrrelser og angst samt måler på deres stressniveau. Rapporte-

ring viste, at forældre og læreres stressniveau lå højt, og derfor er det vigtigt, at behandlingen 

inkluderer dem. 

Seks børn i alderen 9 til 13 år blev fordelt i to grupper, der begge modtog kognitiv ad-

færdsterapi mod deres angst. Behandlingen bestod af 16 sessioner á 90 minutter. Behandlingen 

lagde vægt på STAR-modellen (Stop, Think, Act, Reflect) 
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Der blev rapporteret om forringelse af angstniveauet hos børnene med en medium ef-

fektstørrelse på 0,54. Men grundet det lille antal børn kunne der ikke udledes nogen større sig-

nifikans fra resultaterne, da der heller ikke var en kontrolgruppe. 

Forældrene rapporterede, at de selv havde fået et signifikant lavere stressniveau (p = 

0,02) efter behandlingen. Lærerne rapporterede ikke om signifikant fald af deres stress. 

 

Chalfant, Rapee & Carroll (2007) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, der undersøger 

muligheden for at anvende familiebaseret kognitiv adfærdsterapi til angstbehandling af børn 

med højtfungerende autisme. Undersøgelsen er baseret på, at de har fundet ud af, at der er 

samme informationsscanning og bearbejdelse hos børn med angst og børn med au-

tismespektrumforstyrrelser. Det er derfor udledt, at autisme og angst hæmmer nogle af de sam-

me funktioner, og det er derfor nærliggende at benytte kognitiv adfærdsterapi til behandling af 

angst og autisme. De inddrager denne gruppe, da 47–84,1 procent af højtfungerende autister 

udvikler angst. 

Intervention undersøger angsthåndteringsprogrammet Cool Kids. Børn i aldersgruppen 

8–13 år blev opdelt i to grupper. En gruppe, der modtog kognitiv adfærdsterapi (n = 28), og en 

ventelistegruppe (n = 19). Behandlingen bestod af 12 ugentlige gruppesessioner á to timer. 

Grupperne bestod af 6–8 børn, og både børn og forældre var til stede. Under nogle af øvelserne 

var børn og forældre sammen, og under andre blev de opdelt i to grupper.  

Studiet viste, at højtfungerende autister godt kan benytte Theory of Mind (ToM), og al-

ternativt at de kan lære det. Det betød, at de var i stand til at blive bedre til følelsesgenkendelse, 

til at identificere angsten og til at sætte den ind i et hierarki. Cool Kids programmet startede 

med at undersøge den fysiske (somatiske) del af angsten, da det var nemmere at identificere og 

sætte ord på for børnene. Derefter kunne den kognitive diamant inddrages (se 1.4.1 Den kogni-

tive adfærdsterapeutiske metode på side 8), og der kunne skabes sammenhæng mellem krop, 

følelser, tanker og handlinger. 

Det oprindelige Cool Kids-program blev tilpasset højtfungerende autister. En stor del af 

tilføjelsen bestod i, at programmet blev forlænget til seks måneder inklusive opfølgning. En stor 

del af programmet blev tilpasset til at inkludere afslapnings- og vejrtrækningsøvelser. Ligeledes 

blev der tilføjet flere visuelle hjælpemidler og strukturerede opgaver samt to booster-sessioner. 

Det kognitive element blev kun anvendt i 1,5 session og i 2 af booster-sessionerne. 
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Efter endt behandling opfyldte 71,4 procent af børnene ikke længere kriterierne for en 

angstdiagnose. Behandlingsgruppen udviste derfor signifikant forringelse af angstsymptomer (p 

< 0,01), og en kæmpestor effektstørrelse på 4,27. Chalfant et al. (2007) fandt at hos højtfunge-

rende autister ses en høj prævelans af social fobi, hvilket tilskrives, at disse børn kan benytte 

ToM og har så meget social indsigt, at de kan forstå, at de er anderledes. 

 

Sofronoff, Attwood & Hinton (2005) har lavet et randomiseret kontrolleret forsøg, der søger at 

undersøge effekten af et kortvarigt kognitivt adfærdsterapeutiske gruppebehandlingsforløb mod 

angst hos børn i alderen 10 til 12 år diagnosticeret med Aspergers syndrom. Børnene blev til-

fældigt fordelt i tre grupper: (1) Intervention kun med barnet (n = 23). (2) Intervention for barn 

og forældre (n = 25). (3) Ventelistekontroller (n = 23). Behandlingen foregik over seks uger 

med en ugentlig session á to timer.  

Der sås en reduktion i angstsymptomer for både individuel (p < 0, 01) og gruppeinter-

ventionerne (p < 0,01), og behandlingen havde en kæmpestor effektstørrelse på 1,27. Reduktio-

nen af angstsymptomer forblev stabil ved opfølgningen seks uger senere. Der sås ingen signifi-

kant forskel på de to behandlingsgrupper (p = 0,06), men der sås en markant forskel på behand-

lingsgrupper og ventelistegruppen. 

4.2 Opsamling af resultater 

20 af de inkluderede studier undersøger behandlingseffekten af kognitiv adfærdsterapi som be-

handlingsmetode for børn i aldersgruppen 7 til 16 år med autismespektrumforstyrrelser. Puleo 

& Kendall (2011) er det eneste studie, der ikke undersøger børn med diagnosen au-

tismespektrumforstyrrelser, men udelukkende undersøger graden af autismesymptomer, og 

sammenligner behandlingseffekten af kognitiv adfærdsterapi mod angst for børn med forskelli-

ge grader af autismesymptomer med børn der ikke har autismesymptomer. 

Sung et al. (2011) er det eneste studie, der undersøger behandlingseffekten af kognitiv 

adfærdsterapi og sammenligner med en anden behandlingsform, social recreational terapi. I 

dette studie bliver det rapporteret, at behandlingseffekten fra social recreational terapi er lige så 

stor som for kognitiv adfærdsterapi. 

 

Studierne anvender mange af de samme måleinstrumenter (Tabel 4 på side 21). Alle studierne 

måler på graden af angstsymptomer, og de fleste af dem måler på graden af autismesymptomer 

og IQ. De fremhævede resultater i ovenstående gennemgang er udvalgt, fordi det foreliggende 
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reviews fokus er at undersøge behandlingseffekten af kognitiv adfærdsterapi mod angst og 

hvilke behandlingskomponenter, der ligger til grund for disse resultater. Jeg gør opmærksom 

på, at de oplyste effektstørrelser i den kvalitative gennemgang er oplyst i Hedges’g. Hedges’ g 

var ikke oplyst i nogle af studierne, og er derfor omregnet fra Cohen’s d. Det har medført, at 

idet jeg har regnet om fra Cohen’s d til Hedges’ g er effektstørrelsen typisk blevet nogle hund-

rededele mindre, end det studierne har oplyst ud fra Cohen’s d. Det vil sige, at der var en del af 

studierne, der ud fra Cohen’s d lå lige over 0,80 (stor effektstørrelse) eller lige over 50 (medium 

effektstørrelse), men udregnet til Hedges’ g endte de på lige under 0,80 (medium effektstørrel-

se) og lige under 0,50 (lille effektstørrelse), og derfor har nogle af studierne rapporteret om for 

eksempel en stor effektstørrelse, mens jeg har rapporteret om en medium effektstørrelse. Dette 

er gjort, da Hedges’ g bliver anset som mere præcis end Cohen’s d, og det er Hedges’ g jeg har 

baseret mine udregninger på i funnel plottet (Figur 5 på side 32). 

De 14 randomiserede kontrollerede forsøg undersøgte, om der var forskel på effektstør-

relsen i forhold til, hvilken angstdiagnose børnene havde, og fandt en negativ sammenhæng i 

forhold til betydningen af dette. Ligeledes testede de randomiserede kontrollerede forsøg, om 

der var forskel på behandlingsgrupper og venteliste/kontrolgrupper ud fra komorbiditet, demo-

grafi, IQ og familieforhold, og der sås ingen signifikant forskel i forhold til fordelingen af børn. 

 Piger er underrepræsenteret i studierne, da de kun udgjorde 18 procent (Se Tabel 4 side 

på side 21). Men sammenholdes dette med diagnosebilledet fra virkeligheden, så er 18 procent 

repræsentativt, da det estimeres, at drenge har fire gange større sandsynlighed for at blive diag-

nosticeret med autismespektrumforstyrrelser end piger. Jeg vil dog påpege at Kerns et al. 

(2016) og Ooi et al. (2008) ikke har oplyst hvor mange drenge, der indgik i studierne. Der ind-

gik kun seks børn i Ooi et al. (2008), og jeg har derfor vurderet, at undladelsen af data fra dette 

studie ikke er signifikant relevant for resultatet. I Kerns et al. (2016) drejer det sig derimod om 

180 børn. Hvis procenten af drenge havde været oplyst i dette studie, ville antallet af børn have 

været tilstrækkeligt stort til, at det potentielt kunne have ændret det samlede resultat på 82 pro-

cent drenge (Se Tabel 4 på side 21). Men da Kerns et al. (2016) er et randomiseret kontrolleret 

forsøg, har jeg valgt at antage, at deres studie er repræsentativt i forhold til fordelingen af piger 

og drenge. 

19 af studierne undersøger primært hvide drenge, og de to sidste undersøger asiatiske 

drenge fra Singapore. En del af studierne omhandler kun et mindre antal børn, og resultaterne 

skal derfor tolkes med forsigtighed. 
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Alle studierne fandt, at der forekom en signifikant forskel på angstsymptomer ved base-

line og ved behandlingens afslutning/opfølgning. Dette resultat blev fundet for såvel individuel 

som for gruppebaseret kognitiv adfærdsterapi. Der, hvor der forekommer en forskel, er i de 

studier, der undersøgte virkningen af forældreinvolvering. Der er rapporteret om en øget be-

handlingseffekt ved de behandlinger, der inkluderede forældre i terapien. Forældreinvolvering 

er vægtet som særlig vigtig til vedligeholdelsen af nye strategier og generel overførsel til eller 

brug i den virkelige verden, da børnene har svært ved denne overgang uden hjælp fra en vok-

sen. 

Effektstørrelsen på de inkluderede studier varierer fra lille til kæmpestor. Det studie, der 

har den største effektstørrelse er Chalfant et al. (2007). Her er der blevet fundet en effektstørrel-

se på 4,27. Sofronoff, Arnold, & Hinton (2005) er det studie med anden størst effektstørrelse på 

1,27. Grundet denne store forskel er det interessant at se nærmere på forsøgsdesignet og be-

handlingskomponenter i Chalfant et al. (2007), og se hvad der adskiller dette studie fra de andre 

studier. 

Ud fra ovenstående gennemgang af studier, har jeg i Tabel 7 på næste side opstillet syv 

behandlingskomponenter, som jeg har vurderet som væsentlige for den positive behandlingsre-

spons og kæmpestore effektstørrelse i Chalfant et al. (2007). Studierne er opstillet i en rangor-

den ud fra hvor mange af komponenterne, de opfylder. 
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Tabel 8 Behandlingskomponenter 

 

Tabel 9 Effektstørrelser (Hedges' g) 
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Tabel 8 viser, at de studier, der har mange af de samme parametre som Chalfant et al. (2007), 

generelt også ligger i den høje ende af effektstørrelser. For at kunne foretage en sammenligning 

har jeg opstillet studiernes effektstørrelser i Tabel 9, og rangeret dem fra høj til lav. Studierne 

har en effektstørrelse, der varierer fra lille til kæmpestor, og graden af effektstørrelse er tydelig-

gjort med grøn, des mørkere farven er des større effektstørrelse. Som nævnt er der fire studier 

(Keefer et al., 2017; Maskey et al., 2014; Ozjivadjian & Knott, 2011 & Puleo & Kendall, 2011, 

der ikke havde oplyst tilstrækkelig data til at udregne en effektstørrelse, og de er derfor ikke 

repræsenteret i Tabel 8.  

Sammenlignes de to skemaers top 10 kan det ses, at det er de samme studier, der er pla-

ceret i top 10. Dette bekræfter mig i, at de udvalgte behandlingskomponenter (Tabel 8) fra 

Chalfant et al. (2007) hænger sammen med en større effektstørrelse. Det skal bemærkes, at 

Keefer et al. (2017) og Puleo og Kendall (2011) har placeret sig på henholdsvis syvende og 

ottendepladsen i Tabel 8, men da de ikke figurerer i Tabel 9, har jeg sammenlignet top 10 i Ta-

bel 9 med top 12 i Tabel 8. 

Ved en lille effektstørrelse på 0,20 er det antaget, at 57,93 procent af behandlingsgrup-

pen vil udvise symptomreduktion, der er over gennemsnittet for kontrolgruppen. Ved en lille 

effektstørrelse på 0,40 er det antaget at procenten vil stige til 65,54 (Magnussen, 2014). 

I Tabel 9 ses det, at der er flest studier, 9 ud af det 17, der har en medium effektstørrelse 

(0,50–0,80). Ved en medium effektstørrelse på 0,50 er det antaget, at 69 procent af behand-

lingsgruppen vil ligge over gennemsnittet for kontrolgruppen, og ses der en medium effektstør-

relse på 0,70 indikerer dette, at 75,8 procent ligger over gennemsnittet fra kontrolgruppen 

(Magnussen, 2014). 

Ses en effektstørrelse på 0,90, vil 81,59 procent af behandlingsgruppen ligge over gen-

nemsnittet for kontrolgruppen, og ved en kæmpestor effektstørrelse på over 3,00 er det antaget, 

at 99,87 procent af børnene i behandlingsgruppen vil ligge over gennemsnittet for kontrolgrup-

pen (Magnussen, 2014). 

 

Til trods for at syv af de andre studier har medtaget fem af de samme behandlingskomponenter 

som Chalfant et al. (2007), adskiller Chalfant et al. (2007) sig fra de andre studier i kraft af de 

to sidste komponenter, booster-sessioner og totimers sessionslængde. Der er ingen af de andre 

studier, der har booster-sessioner, og kun Sofronoff et al. (2005) og Ozjivadjian & Knott, 
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(2011) har sessioner på to timers varighed. Disse to ekstra komponenter kan forklare, at studiet 

i Chalfant et al. (2007) har en så markant større effektstørrelse end de andre studier. 

4.2.1 Forbindelsen mellem angst og autisme 

Chalfant et al. (2007) fandt, at autisme og angst hæmmer de samme funktioner hos børn. Det vil 

sige, at når barnet udviser mere angst, medfører det en større hæmning af sociale færdigheder. 

En anden ting, der gør sig gældende for de inkluderede studier, er, at de alle havde som kriteri-

um, at børnene skulle have en normalintelligens for at indgå i behandlingen. En højere intelli-

gens ses som en fordel for kognitiv adfærdsterapi, da det kræver en vis intelligens for at få ud-

bytte af den kognitive del af behandlingen. Men samtidig vil autistiske børn med en højere IQ 

også have større indsigt i deres egen sociale rolle, hvilket bidrager yderligere til social fobi og 

undgåelsesadfærd (Wood et al., 2015). Chalfant et al. (2011) rapporterer om, at social fobi er 

den hyppigst forekommende angstlidelse hos børn autisme. Da social undgåelse er et symptom 

på social fobi, men også er et af de tre kernesymptomer i autismeforstyrrelsesdiagnosen, kan det 

være svært at vide, om det er angsten eller autismen, der måles på (Wood & Gadow, 2010). Ud 

fra denne konstatering, er det endnu mere interessant, at kognitiv adfærdsterapi har den gode 

effekt på denne gruppe børn. Da social undgåelse (angst eller autisme) kan behandles med kog-

nitiv adfærdsterapi, er der væsentlige fordele ved at intervenere ud fra denne behandlingsform 

hos børn med autisme.  

Keefer et al. (2016) undersøger, hvilken effekt intolerans, utålsomhed, over for usikker-

hed har i forhold til behandlingsforløb for børn med autismespektrumforstyrrelser. De finder, at 

forældrene rapporterer om mildere angstsymptomer hos deres børn ved mindre usikkerhed, 

mens børnene rapporterer ikke om nogen synderlig effekt. Dette bliver tilskrevet, at intolerans 

over for usikkerhed er en del af autismediagnosen. Børnene oplever derfor usikkerhed, selvom 

deres omgivelser ikke oplever dem som usikre .  

Maskey et al. (2014), Storch et al. (2015), Wood et al. (2015), Sung et al. (2015), Puleo 

& Kendall (2011), Drahota et al., (2011), Wood et al. (2009) og Chalfant et al. (2007) har alle 

fundet evidens for, at kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandlingsform til denne gruppe 

børn, da behandlingen foregår som en intervention mod både angst- og autismesymptomer. 
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5. Diskussion 

I dette afsnit vil jeg kort opsummere de indhentede resultater. Dernæst vil jeg gennemgå de syv 

komponeneter fra Chalfant et al. (2007), som jeg har opstillet i Tabel 8 på side 51. Dette gør 

jeg, fordi jeg vurderer, at disse behandlingskomponenter er vigtige for behandlingssucces, og at 

de desuden er pejlemærker for videreudvikling af kognitiv adfærdsterapi mod angst for børn 

med autisme. 

5.1 Opsummering 

Det systematiske review inkluderer 21 studier, der undersøger 860 børn i alderen 7 til 16 år. 

Studierne undersøger virkningen af kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst hos børn med 

diagnosen autismespektrumforstyrrelse og normal intelligens. 

Resultaterne fra de inkluderede studier viser, at denne behandlingsform med nogle kon-

krete tilpasninger kan anvendes til at reducere angstsymptomer hos børn med autismespektrum-

forstyrrelser. 

Studierne undersøger forskellige former for kognitiv adfærdsterapi:  

1) Individuel terapi 

2) Individuel terapi med forældre 

3) Gruppeterapi 

4) Gruppeterapi med forældre 

Behandlingslængden spænder fra seks til 16 uger, men fælles for alle studierne er ugent-

lige behandlingssessioner. Varigheden af sessionerne varierer mellem 60 og 120 minutter. Op-

følgning og booster-sessioner varierer fra seks uger efter afsluttet behandling til 24 måneder 

efter afsluttet behandling. 

I det følgende vil jeg gennemgå de forskellige behandlingsprogrammer, der er brugt i 

studierne. 

5.2 Manualbaserede angsthåndteringsprogrammer 

Mange af de inkluderede studier har anvendt kendte manualbaserede angsthåndteringspro-

grammer, der tidligere har været anvendt til angstbehandling af normalt fungerende børn. Stu-

dierne har tilpasset programmerne til børn med autismespektrumforstyrrelser. Følgende pro-

grammer er nævnt i de inkluderede studier: 
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Behavioral Interventions for Anxiety in Children with Autism (BIACA) anvendes i Kerns 

et al., 2016 og i Wood et al., 2015.  

Dette program løber over 16 ugentlige sessioner, og hver session varer 90 minutter for-

delt på 45 minutter med barnet og 45 minutter med forældre. Behandlingen er inddelt i seks 

moduler: 

1) Læring om og identificering af følelser hos sig selv og andre. 

2) Psykoedukation om autismespektrumforstyrrelser og angst. 

3) Identificering af kerneangsttanker og udvikling af alternative tanker til bedre håndtering af 

angst. 

4) Udvikling af et belønningssystem tilpasset barnets interesser for at motivere barnet. 

5) Læring om gradueret eksponering og gennemførelse af eksponeringsopgaver. 

6) Træning af sociale evner, der vil øge sandsynligheden for, at eksponeringen kan gennemfø-

res (Kerns et al, 2016).  

 

The Coping Cat anvendes i Kerns et al., 2016, Keehn et al., 2013 og Sung et al., 2011.  

Programmet er et individuelt terapiforløb, der består af 16 ugentlige sessioner på 60 mi-

nutter. Forløbet er opdelt i to dele. De første otte sessioner fokuserer på at lære barnet nye so-

ciale og kognitive evner og er opdelt i fem moduler: 

1) Genkendelse af ængstelige følelser og tilhørende somatiske reaktioner. 

2) Identificering af angstfremkaldende situationer (realistiske og urealistiske). 

3) Udvikling af coping-strategier. 

4) Eksponering. 

5) Evaluering af forløbet og udvikling af strategier til selvmotivation for barnet. 

I de sidste otte sessioner får barnet mulighed for at træne de nyligt tillærte evner i eks-

poneringsøvelser. Mellem hver session får barnet hjemmeopgaver. 

Forældrene bliver involveret på den måde, at de får udleveret Coping Cat manualen, så 

de kan anvende metoderne hjemme. De er med i terapien de første 15 minutter og har møde 

med terapeuten efter tredje, ottende og sekstende session (Kerns et al., 2016). 

  

Multimodal Anxiety and Social Skills Intervention (MASSI) anvendes i Storch, Lewin, Col-

lier, Arnold, De Nadai, Dane, Nadeau, Mutch & Murphy (2015) 
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Programmet foregår som individuel terapi, og barnet modtager 16 ugentlige sessioner på 

60 til 90 minutter. Behandlingen er fordelt på fire moduler: 

Modul 1: læring om og træning af coping-strategier. 

Modul 2: eksponeringsøvelser.  

Modul 3: fokus på sociale evner, tilpasningsevner, motivation, sociale problemer og problemer 

i skolen samt eventuelle komorbide problematikker. 

Modul 4: udarbejdelse af tilbagefaldsplan og planlægning af videre behandling. 

Forældrene bliver inkluderet i størstedelen af sessionerne for at fremme børnenes moti-

vation. 

 

Face Your Fear (FYF) anvendes i Keefer et al., 2017, Reaven et al. 2015 og Reaven, Blakeley-

Smith, Culhane-Shelburne & Hepburn, S. (2012). 

Programmet udspringer af Coping Cat-programmet og er specielt udviklet til børn med 

autismespektrumforstyrrelser. Face Your Fear er gruppeterapi, hvor både forældre og børn del-

tager på samme tid. Programmet består af 12 sessioner á 90 minutter. Face Your Fear benytter 

Coping Cat-manualen, men inkluderer særligt tilpassede materialer, der gør manualen mere 

autismevenlig. Coping Cat er inddelt i to, men Face Your Fear tilføjer en tredje del, hvor der er 

fokus på strategier til bedre angsthåndtering. Disse strategier involverer komponenter af kogni-

tiv adfærdsterapi:  

1) Gradueret eksponering. 

2) Afslapning og vejrtrækningsøvelser 

3) Psykoedukation og udvikling af strategier følelsesmæssig regulering og kognitiv selvkontrol 

(Reaven et al., 2012). 

 

Building Confidence anvendes i Ozjivadjian & Knott, 2011, Drahota et al., 2011; Wood et al., 

2009 og Wood, Drahota, Sze, Har, Chiu & Langer (2008). 

Programmet er specifikt tilpasset børn med autismespektrumforstyrrelser og består af 16 

individuelle terapisessioner på 90 minutter, som er fordelt på 30 minutter til barnet og 60 til 

forældrene. 

I terapien med barnet bliver der arbejdet med: 

1) Følelsesgenkendelse. 

2) Kognitiv omstrukturering. 
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3) Eksponeringsøvelser. 

4) Omstrukturering af negative automatiske tanker. 

I starten af behandlingen opstiller barnet et angsthierarki, og arbejder sig i løbet af be-

handlingen langsomt op gennem hierarkiet ved gradueret eksponering og fokus på alternative 

tanker (se 1.4.1 Den kognitive adfærdsterapeutiske metode).  

Forældreinddragelse hjælper forældrene til at gennemføre eksponering, benytte positiv 

forstærkning og samtidig opfordre og opmuntre barnet til uafhængighed og autonomi i hverda-

gen. 

 

Exploring Feelings anvendes i Luxford et al. 2017 Clarke et al., 2016, McConachi et al., 2014, 

Sung et al., 2011. 

Programmet foregår som individuel terapi. Det består af seks moduler, der er fordelt på 

seks ugentlige sessioner á 60 minutters varighed. Modulerne fokuserer på: 

1) Udforskning af barnets styrker og læring om følelsesgenkendelse samt identificering af glade 

tanker og opmærksomhed på kropslig reaktion på glæde. 

2) Undersøgelse af barnets fysiologiske tilstand, når de oplever angst. Eksternalisering af ang-

sten og fokus på afslapningsteknikker. 

3) Undersøgelse af barnets afslapningsteknikker. Træning af Theory of Mind. 

4) Udvikling af angsttermometer. 

5) Anvendelse af sociale historier som hjælp til at ændre negative automatiske tanker til alterna-

tive realistiske tanker. 

6) Identificering af de mest anvendelige afslapningsteknikker og alternative tanker. Udarbejdel-

se af en plan og strategi til håndtering af angstfremkaldende situationer (Clarke et al., 2016). 

 

Cool Kids ASF anvendes i Chalfant et al, 2007. 

Programmet er en tilpasset version af det almindelige Cool Kids-program. Det er fami-

liebaseret gruppeterapi og består af 12 sessioner: 10 ugentlige sessioner og to booster-sessioner, 

der hver især varer to timer. Grupperne består af seks til otte børn og deres forældre. 

 Programmet følger to manualer, en til børnene og en til de forældrene. I forløbet indgår 

der aktiviteter, hvor børn og forældre er sammen og hver for sig. Der bliver lagt vægt på hjem-

meopgaver. I programmet for børn med autismespektrumforstyrrelser er der ekstra fokus på: 

1) Afslapningsøvelser. 
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2) Visuelle hjælpemidler og strukturerede opgaver. 

Den kognitive del af behandlingen fylder kun omkring halvanden session. Derudover er de to 

booster-sessioner tilføjet, og behandlingen er strakt ud over længere tid (Chalfant et al., 2007). 

 

Ud fra de inkluderede studier har jeg vurderet, at en væsentlig behandlingskomponent i gruppe-

terapien er, at behandleren har tid til at tilgodese det enkelte barns udfordringer og tilrettelægge 

behandlingen derefter (Keehn et al., 2013). For at kunne gøre dette, er det vigtigt med ekstra tid 

i sessionerne (McConachie et al., 2014; Chalfant et al., 2007). De modulbaserede behandlings-

programmer er gavnlige, da de både skaber struktur og retning for barn og behandler, men dette 

medføre også et mere fastlåst og forudbestemt indhold i sessionerne, da det er vigtigt at nå det 

planlagte materiale inden for den afsatte tid. Dette kan gøre det svært for behandleren at være 

fleksibel og i stand til at individualisere behandlingen til det enkelte barn, hvilket mindsker be-

handlingseffekten (McConachie et al., 2014). Det er derfor bedre at have nogle overordnede 

emner, der skal gennemgås i løbet af behandlingen, men ikke nødvendigvis skal nås i en præcis 

session. 

Tilbagefaldsraten hos børn med autisme er højere end hos børn uden en autismediagno-

se. Den indhentede empiri viser, at dette skyldes en manglende evne til at overføre det, barnet 

har lært i terapien, til situationer uden for terapirummet. Det er derfor vigtigt, at barnets omgi-

velser involveres i behandlingen, så barnet får støtte efter endt behandling, og behandlingsef-

fekten opretholdes (Wood et al., 2008). 

 

5.3 Forældreinvolvering 

En datagennemgang af de inkluderede studier har vist, at forældreinvolvering er den faktor, der 

har størst betydning for en stor og vedvarende behandlingseffekt. Forældrene er stærkt medvir-

kende til, at behandlingen kan overføres til og vedligeholdes i barnets hverdag (Selles et al., 

2015). 

Forældreinvolvering er vurderet som væsentlig, da det udover at fremme barnets bedring 

også kan reducere forældrenes egen stress og angst (Ooi et al., 2008). Det er et vigtigt led i be-

handlingen, da forældres egne bekymringer kan være en vedligeholdende faktor for barnets 

angstlidelse og funktionsniveau (Wood et al., 2008). Ofte er forældrene meget motiverede til at 

hjælpe deres børn under behandlingsforløbet, da angst er rapporteret som en stor bekymring for 

forældre med børn, der har autismespektrumforstyrrelser (van Steensel et al., 2016).  
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Men hvis forældrene selv døjer med angstproblematikker kan det betyde, at det er svært 

for forældrene at vedligeholde nyligt indlærte tanke- og adfærdsstrategier, hvilket kan føre til 

tilbagefald for barnet. Derfor er det en vigtig del af barnets behandling, at forældrene også ind-

går aktivt i behandlingen, og herigennem får konkrete redskaber til at håndtere både barnets og 

deres egen angst og bekymring (van Steensel et al., 2016) 

På grund af dette er vidensdeling med og psykoedukation af forældrene om angst- og 

autismesymptomer nødvendig, så de kan hjælpe deres børn med at forstå symptomerne og mo-

tivere børnene til at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre. Familien skal derfor have det 

nødvendige overskud til at være mødestabile og kunne følge op på hjemmeopgaver under be-

handlingsforløbet, da angst hurtigt kan tiltage hos børn med autismespektrumforstyrrelser på 

grund af børnenes sensoriske følsomhed, iboende ufleksibilitet, sociale handicap og problemer 

med følelsesregulering, der gør det svært at afkode en situation (Selles et al., 2015; Ung et al., 

2014).  

I løbet af behandlingsforløbet er det vigtigt, at forældrene er involverede både til at 

hjælpe med opgaver, der skal laves i sessionerne, da det kan være svært for yngre børn at for-

klare sig selv og skrive ting ned. Når forældrene er med kan børnene enten tegne det, de vil sige 

eller få forældrene til at tegne eller skrive det (Se Bilag 3f). Det er også klart en fordel, at for-

ældrene er direkte involverede i behandlingsforløbet, da de så ved, hvad der konkret foregår og 

er blevet sagt i løbet af sessionerne og kan derfor genfortælle det til barnet, og genopfriske det 

tillærte for barnet på relevante tidspunkter. Det er derfor vigtigt, at forældrene bliver inddraget i 

hele forløbet og selv bliver klædt på til til at kunne varetage vedligeholdelsen efter endt behand-

ling (van Steensel et al., 2016; Chalfant et al., 2007). Det er svært for børn med au-

tismespektrumforstyrrelser at overføre det, de lærer i behandlingen, til deres hverdag. Det er 

derfor nødvendigt, at forældrene kan hjælpe deres barn med at overføre og implementere nye 

strategier og adfærd i dagligdagen, da behandlingsresultaterne ellers ikke kan overføres til og 

bruges i barnets hverdag, og effekten vil i så fald ikke være vedvarende (Keehn et al., 2013; 

Sofronoff et al., 2005).  

Wood et al. (2008) har ligeledes inddraget lærerstaben på børnenes skole. Det bliver 

gjort med henblik på vedligeholdelse, og så barnets motivation forbliver høj. Der bliver sørget 

for, at lærerne lærer at anvende belønningssystemer korrekt, og at læreren har en generel viden 

om forløbet og kan trække på metoder derfra. Der vil derfor være større sandsynlighed for, at 

barnet fastholder sine nye handlemønstre og alternative tanker i stedet for at falde tilbage til 
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gamle vaner og negative automatiske tanker (Wood et al., 2008). Dette studie viser, hvor vigtigt 

også skole- og fritidsmiljøet er for, at behandling har en langtidseffekt. 

Ved behandlingens afslutning har Chalfant et al. (2007) opfordret forældrene til at 

komme med feedback til forløbet. Denne feedback er baseret på deres egne oplevelser i foræl-

dregruppen, fra deltagelse i børnegruppen, hjemmeopgaver, eksponeringsøvelser, behandlerens 

forklaringer og de udleverede materialer. Denne feedback er i min optik et vigtigt element af 

forældreinvolvering, og er ikke rapporteret i nogle af de andre studier. I kraft af feedbacken kan 

behandleren få indsigt i forældrenes erfaring fra forløbet. Dette er vigtigt, da programmet ikke 

kun skal være tilpasset barnet, men også familien som helhed, da det er her, at de nye angst-

håndteringsstrategier skal fortsættes og benyttes i hverdagen efter behandlingens afslutning. 

Udover engagement fra barnets nære omgivelser, er det også vigtigt at undersøge bar-

nets egnethed til kognitiv adfærdsterapi (se 5.6.1 Barnets egnethed til kognitiv adfærdsterapi). 

5.4 Gruppeterapi eller individuel terapi 

De inkluderede studier har undersøgt behandlingseffekten af både individuel og gruppeterapeu-

tisk kognitiv adfærdsterapi. Resultaterne har vist, at begge behandlingsformer er effektive som 

angstbehandling for børn med autismespektrumforstyrrelser. Forskellen ligger i, om forældrene 

er involverede i behandlingen eller ej (Ooi et al., 2008).  

Gruppeterapi kan dog have væsentlige fordele i forhold til individuel terapi.  

1) Der bliver udviklet flere strategier og genereret flere idéer blandt børnene (Sofronoff et al., 

2005). 

2) Økonomisk fordel. Det gør det muligt for forældre med lavere indkomst at tilmelde deres 

barn til behandling, da prisen for et gruppeforløb typisk vil være billigere end individuel terapi 

(Reaven et al., 2012). 

3) Praktisk fordel for behandlere, da de har mulighed for at behandle flere børn med angst uden 

for lang ventetid (Reaven et al., 2012). 

4) Børnene har mulighed for at lære sociale færdigheder sammen med andre børn. I modsæt-

ning til udelukkende at tale om det med en behandler, og så selv skulle ud praktisere det uden 

støtte eller hjælp. 

De studier, der undersøgte gruppeterapi, lagde vægt på væsentligheden af at tilpasse ek-

sempler og eksponeringsopgaver til det individuelle barn og familie (McConachie et al., 2014; 

Keehn, 2013). Det er svært for børn med autisme at overføre eksempler fra en manual til deres 

egen situation, og det er derfor vigtigt, at manualerne og dertilhørende materialer bliver gen-
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nemgået detaljeret af behandleren. Dog vil en mere dybdegående gennemgang af materialer og 

udarbejdelse af individuelle øvelser unægteligt være mere tidskrævende for behandleren. På 

baggrund af dette har Chalfant et al. (2007) indlagt en halv times terapi mere pr. gruppesession 

med børn med autisme, end med børn uden diagnose. McConachie et al. (2014) opfordrer også 

til en tidsmæssig udvidelse af sessionerne, da de vurderer, at det er nødvendigt med sessioner 

på halvanden til to timer for at have tilstrækkeligt med tid til både at lave opgaverne så indivi-

duelle som muligt og have tid til en grundig gennemgang af materialer. 

Jeg vurderer, at ekstra tid til forklaring og gennemgang er en af de faktorer, der har 

medvirket til den store effektstørrelse, der er rapporteret i Chalfant et al. (2007). Det kan have 

betydet, at de indøvede og tillærte strategier har siddet bedre fast hos både børn og forældre, da 

der har været tid til, at behandleren har kunnet tilgodese den enkelte families behov, i stedet for 

kun at gennemgå opgaverne på mere generelt plan. 

 

En af de ting, der kan være svært for børn med autisme er, at de til tider kan mangle tålmodig-

hed i forhold til andre børns problemer. Ligeledes kan det også kræve, at børnene skal have 

gennemgået noget materiale, som nogle af dem allerede er bekendte med. Det kan lede til fru-

stration hos nogle af børnene og kan betyde, at deres motivation for deltagelse daler (McCona-

chie et al., 2014). Det er derfor et vigtigt element for gruppeterapien, at forældrene er deltagen-

de i forløbet, da forældrene ofte er de bedste til at fastholde og stimulere deres eget barns moti-

vation (Chalfant et al., 2011).  

Selles et al. (2015) og Wood et al. (2009) målte begge på børnenes angst, generelle triv-

sel og autismesymptomer og har konkluderet, at jo bedre sociale kompetencer børnene erhver-

vede sig, desto mindre angst, oplevede de. Derfor har jeg udledt, at en stor fordel ved gruppete-

rapi er, at børnene i sessionerne hele tiden øver sig på sociale færdigheder, som de vil kunne 

anvende i en skolesituation, på fritidsinstitution, derhjemme samt generelt i deres omgang med 

andre børn og voksne. Og netop derfor er det vigtigt for børn med autisme at indgå i et gruppe-

forløb i stedet for et individuelt forløb. 

Sung et al. (2011) har ligeledes fundet, at adfærdsterapi, social læring og samarbejde 

fremmer en forringelse af angstsymptomer. I gruppeterapi er der mulighed for at arbejde med 

sociale regler og normer. Der bliver blandt andet øvet turtagning, Theory of Mind, social op-

mærksomhed, koncentration ved opgaver/tavleundervisning, planlægning og overførsel af viden 

fra en situation til en anden. Mange af de deltagende børn vil have problemer på et eller flere af 
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disse områder, og læring af disse ting vil kunne forbedre deres selvtillid og selvstændighed i 

hverdagen, hvilket Drahota et al. (2011) har påvist er vigtig angstdæmpende faktor. 

5.4.1 Kontekst 

Luxford et al. (2017), Clarke et al. (2016), McConachie et al. (2014) og Sung et al. (2011) har 

alle opfordret til at afholde gruppeterapi på skolerne. Denne opfordring er ikke medtaget i Chal-

fant et al. (2007), men jeg vurderer, at det er et vigtigt argument, da skolefravær er et af de store 

problemer, der bliver rapporteret om hos børn med autisme og angst. Bliver terapien afholdt på 

skolen, vil det være nemmere at involvere en lærer eller pædagog, der kan hjælpe barnet med at 

overføre de nye strategier til skolehverdagen (Wood et al., 2008). Det vil også være nemmere at 

hjælpe barnet, før angsten bliver så voldsom, at den fører til skolefravær, da skolepersonale, 

som har set tegn på utilpashed hos børnene på grund af angst, vil kunne henvende sig direkte til 

forældre og behandler. Hvorimod forældrene måske først vil opdage tegnene, når barnet nægter 

at gå i skole og fritidsinstitution eller udviser fysiske angstsymptomer såsom mavepine eller 

hovedpine (Angstforeningen (n.d.). 

Hvis der kan blive opstartet et kognitivt adfærdsterapeutisk angsthåndteringsprogram, 

der kan virke forebyggende og inkluderende for børn med autismespektrumforstyrrelser, er det 

optimalt, at terapien foregår i regi af skole og fritidsinstitution, da det er her mange børns angst 

starter. McConachie et al. (2014) har fundet, at skoleangst hos børn med autisme ikke nødven-

digvis er udsprunget af separationsangst, som det ses hos mange børn uden diagnose. Hos børn 

med autisme stammer skoleangst i stedet for fra den konstante strøm af sociale og sensoriske 

stimuli, der finder sted i skolehverdagen. Det er efter min mening vigtigt at minimere barnets 

undgåelsesadfærd, og inkludere skole og fritidsinstitution og dertilhørende personale mest mu-

ligt, så barnet kan lære at navigere i dets hverdagsmiljø. 

Skolebaseret terapi kan hjælpe børn med autisme til at håndtere deres angst bedre og 

samtidig fremme inklusion (Wood et al., 2008). Terapi, der foregår i den kontekst, hvor angsten 

er opstået, og barnet skal have sin hverdag, vil efter min mening kunne være en medvirkende 

faktor til at undgå skoleskift eller anbringelse på specialskoler på grund af voldsom angst hos 

børn med autisme. 

Rent lavpraktisk vil terapi på skolen, spare forældre og børn transporttid, og derved mu-

ligvis øge deltagelsesfrekvensen (Clarke et al., 2016). 
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5.5 Antal af sessioner, varighed og booster-sessioner 

Chalfant et al. (2007) har valgt, at forløbet skal strække sig over 12 uger, og som nævnt har de 

udvidet deres sessioner med 30 minutter til to timer, hvilket også blev anbefalet af McConachie 

et al. (2014). De fleste af studierne har rapporteret om vigtigheden af ekstra tid til gennemgang 

af materialer og øvelser med børn med autisme. Det er også rapporteret, at selvom børnene del-

tager i gruppeterapi, er det vigtigt med individuel tilpasning af behandlingen, så barnet kan få 

mest ud af forløbet. Den ekstra tid har sandsynligvis effekt på den store positive behandlingsef-

fekt i Chalfant et al.’s (2006) studie, og det er derfor værd at medtænke dette i forhold til at 

optimere et behandlingsforløb tiltænkt børn med autismespektrumforstyrrelser. 

Oveni de længerevarende sessioner, har Chalfant et al. (2007), som det eneste studie, 

valgt at indlægge to to-timers booster-sessioner efter behandlingens afslutning, hvor den sidste 

booster-session ligger seks måneder efter behandlingens start. Denne tilføjelse ser jeg som en 

betydelig faktor i forhold til vedligeholdelse og undgåelse af tilbagefald. En del af de inklude-

rede studier har rapporteret, at der er forekommet et lille tilbagefald på opfølgningstidspunktet i 

sammenligning med ved behandlingens afslutning. Tilføjelse af to ekstra sessioner, der er pla-

ceret en til tre måneder efter behandlingens egentlige afslutning, har gjort det muligt for børn og 

forældre at få en mini-intervention på dette senere tidspunkt. Samtidig kunne metoder og øvel-

ser blive genopfrisket. 

De to booster-sessioner ser jeg som en vigtig del af behandlingen, da det ofte er kutyme 

inden for almindelig kognitiv adfærdsterapi med børn, at de første sessioner ligger mere samlet, 

og at de derefter spredes ud med flere ugers mellemrum, så børnene og deres familier har mu-

lighed for at afprøve teknikker og anvende nye tankemønstre (Fuggle et al., 2013). 

14 af de inkluderede studier har haft op imod 15 til 16 sessioner, der ligger i direkte for-

længelse af hinanden. Det vil sige, at forløbet strækker sig over fire måneder, hvorefter det bli-

ver afsluttet. Hvis barn og forældre skal nå at suge ny viden til sig og indøve nye adfærdsmøn-

stre, er det vigtigt, at de også får tid til at inkorporere det i hverdagen inden næste session, og 

derfor er det mere fordelagtigt at sprede sessioner ud over længere tid.  

5.6 Tilpassede materialer og barnets motivation 

Det er vigtigt at tilpasse behandlingslængde og sessionslængde, så det er tilpasset til børn med 

autisme. Derudover er det også vigtigt, at behandlingens indhold er tilpasset børnenes udvik-

lingstrin (Keehn et al., 2013). 
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Sung et al. (2011) har rapporteret om væsentligheden af at benytte autismevenlige stra-

tegier og materialer. Dette bliver blandt andet gjort ved hjælp af STAR-modellen (Stop Think 

Act Reflect). Modellen kan tilpasses en enkelt situation eller kan favne mere bredt. Den kan 

derfor tilpasses det enkelte barn, så barnet kan have et promtkort (små huskesedler med angst-

strategier (Se Bilag 3b)) med sig i lommen med de fire STAR-punkter, og dertilhørende in-

strukser. McConachie et al. (2014) har ligeledes rapporteret om god effekt af at udarbejde 

promptkort sammen med børnene, når de skal ud i angstfremkaldende situationer, hvorved de 

kan forholde sig mere hensigtsmæssigt i selve situationen. 

Generelt er det nyttigt at anvende visuelle hjælpemidler, lettilgængelige opgaver og 

strukturerede skemaer (Chalfant et al., 2007). Det kan for eksempel inkludere lister med alter-

nativer (Bilag 3c), som børnene kan vælge ud fra i stedet for ekspressivt at skulle nå frem til 

nye strategier eller tanker (Chalfant et al., 2007). Reaven et al. (2015) har foreslået, at der bliver 

givet mulighed for varierede udtryksmuligheder, og at der bliver sat stor fokus på barnets styr-

ker, talenter og interesser. Det bliver også set som væsentligt, at barnet kan eksternalisere ang-

sten i form af et ”bekymringsmonster”. Dette gøres for eksempel ved at barnet tegner et mon-

ster, og derefter tegner idéer til hvordan monsteret kan blive bekæmpet for eksempel ved hjælp 

af alternative tanker, da det kan være en måde at kæmpe tilbage mod monsteret. Eksternalise-

ring af angsten kan hjælpe barnet til ikke at tænke, at det er barnet selv, der er forkert, og eks-

ternaliseringen kan hjælpe på børnenes selvværd. Socialt bevidste børn med autisme kan opleve 

problemer med lavt selvværd, og det kan danne grundlag for social fobi eller være en medvir-

kende faktor til udviklingen af social fobi (Chalfant et al., 2007). 

For at holde selvværdet og motivationen oppe hos børnene er det vigtigt at være op-

mærksom på, at børnene bliver introduceret til alderssvarende løsningsstrategier. Det er især 

vigtigt at have in mente, når grupperne skal sammensættes, da det vil være mere vanskeligt for 

børn med autisme, hvis aldersforskellen eller udviklingsniveauerne er for forskellige (Sung et 

al., 2011). 

 

En anden tilpasning, som Chalfant et al. (2007) har implementeret, er, at der er fokus på det 

kropslige. Dette er inkluderet, fordi børn inden for autismespektret ofte har uro i kroppen og har 

svært ved at sidde stille. Dette element er inkorporeret i behandlingen i form af berøringsøvel-

ser, mindfulnessøvelser samt afslapning og vejrtræningsøvelser (Bilag 3d) hvor børnene trænes 

i tankerejser og kontakt med egne kropsdele og andre børn på en rolig måde. 
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Den kropslige del anvendes også, når den kognitive diamant bliver anvendt i behandlin-

gen med børn med autisme (Chalfant et al., 2007). Med normalt fungerende børn er der ofte 

fokus på tanker og følelser, når en situation skal analyseres. Det kan imidlertid være svært for 

børn med autisme, og derfor har Chalfant et al. (2007) valgt at undersøge den kropslige del 

(”hvordan føltes din krop? Var den varm/kold?”), eller hvilken adfærd udviste barnet i situatio-

nen. Altså hvilken handling (”Hvad gjorde du?”, ”Hvor gik du hen?”, ”Talte du med nogen?”). 

Efter krop og handling er blevet identificeret, bliver der arbejdet videre med tanker og følelser. 

 

En kort opsummering af konkrete tilpasningselementer er opstillet her: 

 Længere sessioner. 

 Små børnegrupper. 

 Langsomt tempo i sessionerne. 

 Mulighed for gentagelser af øvelser og gennemgået materialer 

 En form for forstærkersystem til belønning af adfærd i grupperegi tilpasset til det 

enkelte barn. 

 Forudsigelighed i form af tydelig struktur. 

 Individualiseret målliste/angsthierarki for det enkelte barn (Eksempel i Bilag 3a). 

 Multiple choice-opgaveark (Eksempel i Bilag 3c). 

 Nedskrevne eksempler på kernekoncepter. 

 Nedskrevne huskesedler (Eksempel i Bilag 3b). 

 Konkrete aktiviteter. 

 Konkrete ord og forklaringer. 

 Imødekomme sensoriske og motoriske udfordringer hos børnene ved hjælp af af-

slapningsøvelser (Eksempel i Bilag 3d) 

 Vægt på kreative udtryksmuligheder for børnene. 

 Fokus på børnenes styrker og interesser. 

 Fokus på adfærdsterapien i modsætning til den kognitive del. 

 At manualerne ikke har ordet autisme på forsiden. 

 Et detaljeret forældreplan. Enten i form af manualer eller grundig inklusion i be-

handlingen (Eksempel på samarbejdsøvelse i Bilag 3f). 

 Booster-sessioner. 
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(Reaven et al., 2015; McConachie et al., 2014; Neufeld et al., 2014, Keehn et al., 2013; Reaven 

et al., 2012; Chalfant et al., 2007) 

 

Udover at det er vigtigt, at behandlingsformen er tilpasset børnenes udviklingsniveau, er det 

også vigtigt, at børnene er motiverede for behandlingen. Det diskuteres i det følgende. 

5.6.1 Barnets egnethed til kognitiv adfærdsterapi 

Børn med autismespektrumforstyrrelser har et varierende symptombillede. Det er derfor vigtigt, 

at det inden eventuel behandling bliver undersøgt, om barnet er egnet til kognitiv adfærdsterapi. 

Her tænkes der især på den kognitive del af behandlingen. Sammenlignet med andre børn, kan 

børn med autismespektrumforstyrrelser have problemer med psykologisk behandling på grund 

af deres sociale og kommunikative handicap, ufleksible og forstyrrende adfærd, ringe selvind-

sigt, og manglende motivation for at deltage (Johnco & Storch, 2015). Derudover kan det være 

svært for børnene at identificere, beskrive og fortolke angsten. Det er blevet påvist, at børnene 

kan have en atypisk ængstelsesytring, der gør det svært for både deres omgivelser og dem selv 

at identificere, at deres adfærd er forårsaget af angst (Kerns et al., 2016). 

 

Følgende områder skal indgå i en vurdering af, om barnet er egnet til kognitiv adfærdsterapi for 

angst: 

1. Har barnet andre børnepsykiatriske diagnoser, og i givet fald hvilke? 

2. Barnets intelligens. Hvis barnet er mentalt retarderet, vil kognitiv adfærdsterapi ikke 

være en virksom behandling.  

3. Selvstændighed og samarbejdsevner. 

4. Motivation for behandling. 

5. Vurderer barnet selv, at angsten er et problem? 

6. Er det muligt for barnet at deltage i terapien? Kan skemaet koordineres med skole og 

forældre? 

 

Mange angststudier er afhængige af selvrapport og indsigt i egen angstproblematik. Derfor spil-

ler barnets intelligens en væsentlig rolle for at afgøre, om barnet kan have gavn af kognitiv ad-

færdsterapi. Selvrapportering kan være et problematisk måleinstrument for denne gruppe, da 

børn med autismespektrumforstyrrelser antageligt ikke er bevidste om deres angst, og derfor 

ikke er i stand til at rapportere om den. Der er derfor stor sandsynlighed for underrapportering 
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af effekt med denne gruppe børn (Reaven et al., 2015; Selles et al., 2015; Storch et al., 2015; 

Ung et al., 2015, Wood & Gadow, 2010). 

Kreslins et al. (2015) og Chalfant et al. (2007) har imidlertid demonstreret, at højtfunge-

rende autister ofte har, eller kan lære Theory of Mind, og er i stand til at identificere egne og 

andres tanker og følelser, da 47 til 84,1 procent af højtfungerende autister lider af en eller flere 

angsttilstande. Det er vigtigt, da netop denne gruppe faktisk også har forudsætninger for at få 

udbytte af kognitiv adfærdsterapi. 

5.6.2 Behandlerens egnethed til kognitiv adfærdsterapi 

Som nævnt i nogle af de inkluderede studier er der benyttet behandlere, der ikke har haft kend-

skab til kognitiv adfærdsterapi i forvejen (se afsnit 4.1 Behandlingskomponenter fra de inklude-

rede studier på side 35). Behandlerne er blevet oplært på et endags kursus i kognitiv adfærdste-

rapi, igennem deltagelse i workshops eller via en grundig introduktion til materialet, for eksem-

pel manualen til et angsthåndteringsprogram. 

Reaven et al. (2015) har dog påvist, at det ikke kun er barnet og forældrene, der har be-

tydning for hvor stor effekt, behandlingen har. Det bliver vurderet, at det er vigtigt, at behandle-

ren har kendskab til og er trænet i kognitiv adfærdsterapi, da det kræver kendskab til en metode 

for at kunne tilpasse den. Denne færdighed er vigtig, når materialer skal ændres og tilpasses, så 

de bliver mere autismevenlige. Derudover er det også vigtigt, at behandleren er helt indforstået 

med positiv forstærkning og belønning. 

Ligeledes er et mere dybdegående kendskab til autisme og de neurologiske afvigelser, 

der følger udviklingsforstyrrelsen, væsentlig i forhold til, at behandleren kan tilpasse behand-

lingen (Ates, 2015). Det er især vigtigt for at kunne motivere børn med autismespektrum-

forstyrrelser, da de typisk mangler egen motivation (Chalfant et al., 2007). 

Derfor bør behandleren have kendskab til autisme og kognitiv adfærdsterapi, da det vil 

optimere behandlingen, og omvendt, vil manglende kendskab begrænse behandlingseffekten 

(Reaven, 2015). 

Dertil kommer, at der ligger en særlig udfordring i at skabe en terapeutisk alliance med 

børn med autismespektrumforstyrrelser, da de normale sociale regler ikke nødvendigvis gør sig 

gældende her. Derfor vil behandleren skulle arbejde ekstra for at få etableret en alliance, og 

dette kan gøres ved at: 

1) Tilpasse sprogbrug efter barnets udviklingsniveau. 

2) Opmærksomhed på barnets manglende følelsesmæssig indsigt hos sig selv og andre. 
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3) Hvis det er gruppeterapi, skal behandleren være opmærksom på at øve turtagning og holde 

en stram struktur. 

4) Opmærksomhed på manglende evne til planlægning og gennemførelse. Behandleren skal 

derfor udpensle hjemmeopgaver meget tydeligt for barn og forældre. Evt. sætte dag og tids-

punkt på, hvornår opgaverne skal laves. 

5) Korrekt positiv forstærkning og belønning efter gennemført eksponering eller hjemmeopga-

ve. (McConarchie et al., 2014; Chalfant et al., 2011). 

5.7 Opsummering 

Kognitiv adfærdsterapi har vist sig at have en positiv behandlingseffekt på børn med autisme. 

Der er dog visse tilpasninger, der skal finde sted, før denne gruppe børn oplever samme effekt 

som børn uden diagnose. 

En af de vigtigste komponenter for en succesrig behandling er, at barnets omgivelser 

bliver inddraget i behandlingsforløbet. Det er desuden vigtigt, at behandleren har et vist kend-

skab til både kognitiv adfærdsterapi og de kognitive udfordringer, et barn med autisme vil brin-

ge ind i terapirummet. Såfremt behandleren har denne baggrundsviden, vil vedkommende i hø-

jere grad være i stand til at være fleksibel og tilpasse sig det enkelte barns læringsstil (McCona-

chie, et al. 2014). 

Behandlingen skal have en tydelig struktur, som skal gøres klart for barnet. Målliste og 

angsthierarki skal desuden formuleres simpelt og være håndgribelig for barnet. Det er ligeledes 

vigtigt med et planlagt belønningssystem, så barnet ved, hvad det får ud af at deltage i behand-

lingen, og derved kan bevare motivationen gennem de første sessioner (Chalfant et al., 2007; 

Lyneham et al., 2003).  
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6. Kritisk diskussion 

I det foreliggende review har jeg undersøgt effekten af kognitiv adfærdsterapeutisk angstbe-

handling hos børn med autismespektrumforstyrrelser. I de inkluderede studier har jeg observe-

ret et særligt problem i forbindelse med måleinstrumenterne for angst. Det problematiske er, at 

de ikke tager højde for, om nogle af de angstsymptomer, der bliver målt på, faktisk er autisme-

symptomer. 

Clarke et al. (2016) har påpeget, at nogle af de symptomer, der kan være svære at adskil-

le for børn og forældre i selvrapport og forældrerapport, er social undgåelse, tilbagetrækning, 

generel undgåelsesadfærd samt frygt for forandring (Kerns, et al., 2017; McConachie et al., 

2014). Clarke et al (2016) og Kreslins et al. (2016) har foreslået, at der er tre grunde til, at børn 

med autisme udviser angstsymptomer: 

1) kontinuerlig social afvisning, der har ført til et øget stressniveau; 

2) autismekernesymptomer der bliver forværret på grund af stressorer (psykisk eller fysisk be-

lastning); 

3) at angstsymptomer er et alternativt udtryk for deres autismespektrumforstyrrelse. 

Ud fra dette har Clarke et al. (2016) præsenteret en hypotese om, at udviklingen af angst 

hos børn med autisme er atypisk i forhold til børn med normal udvikling, og det kan være svært 

at skelne mellem angst og autisme. 

For at imødekomme problematikken i en diagnostisk udredning af angst og autisme er 

der i 2014 foretaget en videreudvikling af Anxiety Disorder Interview Schedule (ADIS) til An-

xiety Disorder Interview Schedule/Autism Spectrum Addendum (ADIS/ASA) (Kerns et al., 

2017). ADIS/ASA er specifikt udviklet til at skelne mellem angst- og autismesymptomer 

(Kerns et al., 2017; Kerns et al., 2016). Autismetillægget til ADIS er først blevet udviklet i 

2014, og derfor er der mange af de inkluderede studier, der ikke har haft tilgang til det modifi-

cerede måleinstrument. Ud af de inkluderede studier, er ADIS/ASA kun anvendt af Kerns et al. 

(2016). Derfor er det nærliggende at se på hvilke måleinstrumenter, der er anvendt i studierne.  

6.1 Analyse af informanter og måleinstrumenter i de inkluderede studier 

Tabel 4 på side 21 viser, at der er anvendt mange forskellige måleinstrumenter i de inkluderede 

studier. I alt er der blevet benyttet 22 forskellige måleinstrumenter til måling af angstsympto-

mer og 13 til måling af autismesymptomer. Alle de anvendte måleinstrumenter er ansete stan-
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dardiserede målemetoder. Det at alle studierne anvender flere forskellige måleinstrumenter har 

betydet, at jeg har fået indblik i, hvilke andre effekter kognitiv adfærdsterapi har på børn med 

autisme, blandt andet generel trivsel i både i skole og hjem. 

I mine opstillede inklusionskriterier pointerede jeg, at for at et studie kunne blive inklu-

deret, skulle det måle på angstsymptomer på enten Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS) 

eller Anxiety Disorders Interview Schedule (ADIS). Ligeledes skulle de børn, der blev inklude-

rede i studierne have en autismespektrumforstyrrelse. 

Til måling af angst var der 15 ud af de 21 studier, der anvendte ADIS, og ni der anvend-

te SCAS. For at finde frem til effektstørrelsen i de forskellige studier valgte jeg at basere mine 

resultater på forældrerapportering, da adskillige af studierne rapporterede, at børn med autisme 

ikke har samme følelsesgenkendelse eller selvindsigt som normale børn, og begge disse evner 

er nødvendige for at kunne rapportere om egen angst. 

Som nævnt på forrige side er det dog i mange af de inkluderede studier svært at være 

sikker på, at angst- og autismesymptomerne er blevet målt på uafhængigt af hinanden. Dette er 

der taget højde for i udviklingen af ADIS/ASA fra 2014, men de er endnu ikke som en selvføl-

ge integreret i studiedesign, der søger at adskille angst- og autismesymptomer. Kerns et al 

(2016) har foreslået at udover ADIS/ASA, er Pediatric Anxiety Rating Scale (PARS) en anden 

mulighed for at skelne mellem symptomgrupperne. PARS bliver dog kun anvendt i fire af de 

inkluderede studier. 

 Keefer et al. (2017) påpeger dog, at der forekommer en generel begrænsning i forhold 

til brugen af selvrapport, når det er børn med autisme, som skal rapportere, da deres følelses-

genkendelse muligvis ikke er gengivet korrekt.  

 

Til måling af autismesymptomer var der fem studier, der ikke selv målte på autismesymptomer, 

men hvor børnene var blevet inkluderet på baggrund af en autismediagnose. Der var 12 studier, 

der anvendte Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) og seks studier, der anvendte 

Social Responsiveness Scale (SRS). Effektstørrelsen for behandling af autismesymptomer er 

ikke oplyst, dels fordi der i mange af studierne ikke blev rapporteret tilstrækkelig data til at ud-

regne dette, dels fordi formålet med det systematiske review er at undersøge effekten af angst-

behandling til børn med autisme. 

Inddragelsen af forskellige måleinstrumenter har tilladt en mulig fejlkilde i forhold til 

reliabilitet, da jeg ikke kan være sikker på, at jeg ville kunne få samme resultat, hvis jeg havde 
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valgt et af de andre måleinstrumenter. Ligeledes kunne resultatet have set anderledes ud, hvis 

jeg havde valgt udelukkende at benytte barnet som informant. 

I forhold til de måleinstrumenter, der er anvendt til at måle IQ, er reliabiliteten høj, da 

der kun er anvendt Wechsler Intelligence Test for Children, 3rd/4th. Edition (WISC-III/IV) og 

Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI), og det vil derfor være nemt at kopiere 

målemetoden. 

6.2 Styrker ved og begrænsninger af det systematiske review 

I de to følgende afsnit vil jeg diskutere styrker ved og begrænsninger af det systematiske re-

view, og beskrive, hvordan jeg har mødt eventuelle udfordringer. Derudover vil jeg behandle 

den tidligere nævnte kritik af de anvendte målemetoder i studierne og beskrive, hvilken betyd-

ning det har for de endelige resultater og muligheden for at drage konklusioner. 

6.2.1 Styrker 

En af styrkerne ved at udarbejde et systematisk review er, at der er lagt stor vægt på at gennem-

gå arbejdsprocessen så detaljeret som muligt. Dette muliggør, at arbejdsprocessen og de endeli-

ge resultater er let tilgængelige for læseren, så det er muligt at følge udarbejdelsen skridt for 

skridt. Derved bliver resultaterne mere gennemsigtige i modsætning til metoder, der fokuserer 

mere på resultaterne end på gennemgang af metoden. Det betyder, at systematiske reviews er 

nemme at gentage, da de er gennemskuelige for læseren (Booth et al., 2016). 

Ved at opstille klare inklusionskriterier fra starten har jeg sørget for, at de inkluderede 

studier alle anvender standardiserede måleinstrumenter til at dokumentere graden af angst- og 

autismesymptomer. De børn, der indgik i studierne havde alle en autismespektrumforstyrrelse, 

der var blevet diagnosticeret ud fra The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 

Foruth Edition/Fifth Edition: DSM–4/5 (American Psychiatric Association, 2013). Dette betød, 

at der ikke var nogen tvivl omkring rigtigheden af børnenes diagnose. 

Studierne er homogene i den forstand, at de alle har benyttet kognitiv adfærdsterapi som 

behandlingsmetode, har anvendt mange af de samme måleinstrumenter og har undersøgt stort 

set samme børnegruppe. Studierne bestod af 82 procent drenge, primært hvide, på nær to studi-

er (n = 76), der har undersøgt asiatiske drenge fra Singapore. Det gør, at resultaterne kan sam-

menlignes på tværs af de inkluderede studier. Generaliserbarheden bliver derfor øget, og det 

samlede resultat er brugbart i forhold til videre forskning inden for området. Børnegrupperne er 

skævt fordelt, da piger er underrapporteret i studierne. Det gør sig gældende i alle studierne, 
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men det repræsenterer virkeligheden, hvor 80 procent af børn diagnosticeret med au-

tismespektrumforstyrrelser er drenge. Kønsfordelingen i studierne er derfor i overensstemmelse 

med virkelighedens diagnosebilledet (Johnco & Storch, 2015). 

14 ud af de 21 studier har anvendt randomiserede kontrollerede forsøg. Det har betydet, 

at gruppeheterogenitet har været høj, da børnene fra behandlingsgruppen og kontrolgruppen har 

været fordelt på tværs af forældrenes indkomst, uddannelsesniveau, og om det var enlige eller 

samboende forældre, der har deltaget i behandlingsforløbet. 

 

Det systemiske review har inkluderet flere forskellige studiedesigns. De resultater, jeg har ind-

hentet, har vist, at kognitiv adfærdsterapi har en positiv behandlingseffekt på angst hos børn 

med autismespektrumforstyrrelser. Udarbejdelsen af dette review har derfor givet det indtryk, at 

denne behandlingsform er givtig for denne specifikke målgruppe. Ligeledes har de fremstillede 

resultater givet et indblik i forskningsområdet, og hvad der mangler på dette område i form af 

metaanalyse (Booth et al., 2016). 

6.2.2 Begrænsninger 

En af begrænsningerne ved dette studie er, at datasøgning og resultatanalyse kun er udført af 

mig. Ved udarbejdelsen af systematiske reviews er det anbefalet, at det inkluderer mindst to 

personer for at mindske risikoen for menneskelige fejl (Rosenberg et al., 2014). Jeg har forsøgt 

at mindske denne risiko ved at benytte programmet Covidence (2.3 Ekstraktion af data og syn-

teseproces på side 17), der er blevet brugt til at strukturere studierne, så jeg har kunnet gennem-

gå dem systematisk og derved undgå, at studier er gået tabt i udvælgelsesprocessen. 

En anden begrænsning er, at studierne beskæftiger sig med forskellige angstlidelser, og 

nogle af de studier, der er udført før 2013, inkluderer også OCD som en angstlidelse. Det vil 

sige, at den samlede behandlingseffekt er udregnet ud fra både angst- og OCD-symptomer, som 

nu er opdelt i to separate diagnoser i The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 

Fifth Edition (American Psychiatric Association, 2013) 

I de randomiserede kontrollerede forsøg er der taget højde for, at forskellig sammensæt-

ning af behandlingsgruppe og kontrolgruppe kan forårsage forskel i behandlingseffekt. Derfor 

er der i de 14 randomiserede kontrollerede forsøg undersøgt, om der var en signifikant forskel 

på angstlidelser, socioøkonomisk og kulturel baggrund i børnegrupperne. Analysen her viste, at 

der ikke blev fundet nogen signifikant forskel på typen af angstlidelser. 
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En tredje begrænsning ved det foreliggende systematiske review er, at jeg ønskede at undersø-

ge, hvilken effekt kognitiv adfærdsterapi har som angstbehandling for børn med au-

tismespektrumforstyrrelser. De inkluderede studier har vist, at behandlingsgruppen gennemsnit-

ligt viste mellem til stor effektstørrelse, og at der sås en signifikant forskel fra kontrolgruppen. 

Men hvorvidt kognitiv adfærdsterapi er mere givtig end andre terapiformer, som det er rappor-

teret hos børn uden diagnose, er ikke inkluderet i dette review. Sung et al. (2011) er det eneste 

studie, der undersøger behandlingseffekten af kognitiv adfærdsterapi og sammenligner med en 

anden behandlingsform: social recreational-terapi. I studiet er det rapporteret, at begge terapi-

former havde samme behandlingseffekt. Det er derfor vigtigt at have in mente, at de andre stu-

dier måler på baseline eller kontrolgrupper der ikke modtog behandling, og det er derfor ikke 

muligt at konkludere ud fra dette review, om kognitiv adfærdsterapi er at foretrække frem for 

andre behandlingsmetoder til behandling af angst hos børn med autisme. 

En fjerde begrænsning er, at der heller ikke er taget højde for, at en del af de inkluderede 

børn havde sekundære diagnoser såsom forstyrrelse af opmærksomhed og aktivitets lidelse 

(ADHD). Ligeledes er det heller ikke blevet gennemgået, hvor mange angstdiagnoser børnene 

havde, og om reduktion af den primære angstdiagnose (hvilket var den, der oftest blev rapporte-

ret på) har betydet en reduktion af alle barnets angstdiagnoser, og i så fald om der blev taget 

højde for dette i forhold til effektstørrelse. 

En femte begrænsning er, at studierne inkluderer børn i alderen 7 til 16, og der er i stu-

dierne ikke medtaget analyser, der undersøger, om børnenes forskellige udviklingstrin influerer 

på modtageligheden over for kognitiv adfærdsterapi og behandlingens effektstørrelse. 

Slutteligt er det også en begrænsning, at mange af studiestørrelserne er små. Det kan be-

tyde, at der er en signifikant p-værdi, der måske ikke ville kunne findes, hvis antallet af børn 

var større (Booth et al., 2016) Den signifikante værdi fra resultaterne skal derfor tolkes med 

forsigtighed. 
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7. Konklusion 

7.1 Ligheder mellem angst og autisme: Effekten af kognitiv adfærdsterapi 

En del af de inkluderede studier har fundet, at graden af angstsymptomer direkte påvirker gra-

den af autismesymptomer (jf. afsnit 4. Kvalitativ gennemgang af de inkluderede studier på side 

35). Chalfant et al. (2007) har endda fundet, at angst og autisme hæmmer de samme funktioner 

hos børn, heriblandt selvstændighed, sociale evner, koncentration og opmærksomhed. Eftersom 

kognitiv adfærdsterapi er dokumenteret som den mest effektive terapiform til behandling af 

angst hos børn (Sundhedsstyrelsen (n.d); Neufeld et al, 2014), er det interessant at se, at kogni-

tiv adfærdsterapi mod angst også mindsker autismesymptomer (Wood et al., 2009). Dette er til 

dels tilskrevet, at både autisme og angst påvirker børnenes informationsbearbejdelse. Børn med 

henholdsvis angst eller autisme udviser i begge tilfælde overdreven opmærksomhed over for 

detaljer i stedet for at scanne en sammenhæng, og derfra deducere hvad der kræver mest fokus 

(Chalfant et al., 2007). Det kommer især til udtryk ved, at børnene selektivt fokuserer på poten-

tiel fare, og derfor fejltolker situationer som farlige i stedet for at se på hele konteksten (Chal-

fant et al., 2007). Det gør sig også gældende i sociale situationer, hvor andre personers ansigter 

skal aflæses og reageres på. Her er der rapporteret om en stærkere respons på bange ansigter 

end på glade ansigter hos børn med både angst og autisme, hvilket kan lede til social fobi eller 

undgåelse, som er et typisk træk hos børn med autisme (Neuhaus et al. 2016; Chalfant et al. 

2007). 

Ydermere kan der også drages en parallel til, at både angst og autisme begrænser barnets 

tolerance over for usikkerhed i forhold til begivenheder (Keefer et al., 2017). Det betyder efter 

min mening, at kognitiv adfærdsterapi er særlig godt til denne gruppe børn. Kognitiv adfærdste-

rapi har oftest en fast dagsorden og forløb, der bliver fulgt. Strukturen i behandlingsformen gør 

det hurtigere til et trygt miljø for børn med angst og autisme, da de ved, hvad de kan forvente i 

terapisessionen og hvad der bliver forventet af dem (Johnco & Storch, 2015). Strukturen bliver 

endnu mere tydelig, når der arbejdes ud fra de manualbaserede programmer, da børn og foræl-

dre har mulighed for at forberede sig derhjemme på, hvad de skal lave i terapisessionerne. 

 

Årsagen til at kognitiv adfærdsterapi ikke har været anset som en passende behandlingsform for 

børn med autisme, er den antagelse, at børn med autisme ikke besidder de kognitive evner, det 
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kræver at identificere deres egne følelsesmæssige tilstande og tanker, hvilket er nødvendigt for 

at ændre deres skemata og fastlåste adfærdsmønstre (Neufeld et al., 2014; Chalfant et al., 2007). 

Selvom det er påvist, at børn med autisme har en forringet Theory of Mind-evne 

(Kreslins et al., 2015) viser nyere forskning, at børn med højtfungerende autisme er i stand til at 

identificere deres egne og andres tanker (Kreslin et al., 2015; Chalfant et al., 2007). 

Baseret på de resultater jeg har fundet i nærværende systematiske review, har kognitiv 

adfærdsterapi mod angst en god effekt på og er anvendelig til børn med autismespektrum-

forstyrrelser, såfremt der lægges stor vægt på den adfærdsmæssige del, og at de kognitive opga-

ver er konkrete, lettilgængelige og forståelige for børnene. 

For at kognitiv adfærdsterapi skal have samme behandlingseffekt for børn med autisme 

som for børn uden diagnose, er det vigtigt, at forældrene er involveret. Forældreinvolvering er 

den vigtigste komponent for at opnå en stor behandlingseffekt, da de under behandlingsforløbet 

kan hjælpe barnet med at administrere hjemmeopgaver og eksponeringsøvelser, og forældrene 

er ligeledes nøglen til vedligeholdelsen af behandlingseffekten (Wood et al., 2008). Især til ved-

ligeholdelsen er det nødvendigt med stor forældreinvolvering, da børn med autisme ofte ikke 

har de fornødne evner til selv at overføre lært viden fra en situation til en anden, og derfor hur-

tigere kan falde tilbage til deres tidligere rigide og stereotype adfærd (Johnco & Storch, 2015). 

Booster-sessioner er også en vigtig del i vedligeholdelsen af behandlingsresultatet, da booster-

sessioner kan hjælpe både børn og forældre med at lave opdaterede strategier og mållister 

(McConachie et al., 2014). 

Selles et al. (2015) peger ligeledes på, at jo mere barnets omgivelser i form af lærere og 

pædagoger bliver involveret, des større sandsynlighed er der for at opretholde behandlingsresul-

tatet. 

Derudover skal der foretages en tilpasning af materialer og øvelser, der gør behandlin-

gen mere autismevenlig. Ligeledes skal der lægges vægt på social træning i form af øjenkon-

takt, initiativtagning, smalltalk og sociale normer (Chalfant et al., 2007). Træning af sociale 

evner har desuden en positiv effekt på selvværd og selvtillid (Chalfant et al., 2007). Det er på-

vist, at forbedring af selvværd fører til nedsat angst, som fører til bedre psykisk helbred og en 

reduktion af autismesymptomer (Sung et al., 2011). 

Udover systematisk træning og udvikling af sociale evner er det også vigtigt at lægge 

vægt på tillæring af basale selvhjælpsfærdigheder, da selvstændighed hos barnet kan gøre det 

mere robust og samtidig reducere både autisme- og angstsymptomer (Ung et al., 2015; Drahota 
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et al., 2011). I tråd med dette er det derfor vigtigt, at børn med autisme ikke isoleres, men 

tværtimod får mulighed for at modtage samme angstbehandling som børn uden anden diagnose 

end angst. Hvis ikke disse børn modtager angstbehandling på lige fod med børn uden au-

tismespektrumforstyrrelsesdiagnose, vil der være stor sandsynlighed for, at deres angst vil ma-

nifestere sig patologisk, og de vil ikke få mulighed for at udvikle selvhjælpsfærdigheder og 

autonomi til at bekæmpe angsten på egen hånd. Det kan resultere i, at børnene bliver endnu 

mere isolerede og stigmatiserede, og at deres angst bliver forværret. Barnets isolation kan bety-

de dårlig trivsel for barnets familie og kan i sidste ende blive en større samfundsbyrde (Neufeld 

et al., 2014). Det er derfor vigtigt at behandle angsten som en individuel lidelse hos børn med 

autisme, da det er angsten, der i nogle tilfælde kan forværre autismesymptomer og tydeliggøre 

barnets forstyrrelser for omgivelserne (Luxford et al., 2017; Kerns et al., 2016; Kreslins et al., 

2015). 
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8. Perspektivering 

Angstlidelser hos børn med autisme er et vidtspændende problem. Det påvirker det enkelte barn 

og dets familie i sådan en grad, at det kan føre til skolevægring og social isolation for barnet og 

mistrivsel for hele familien. Det er derfor vigtigt, at der bliver grebet ind over for angsten på et 

tidligt tidspunkt, så den ikke manifesterer sig som en patologisk angst hos barnet (Institut for 

Menneskerettigheder (n.d.); Landsforeningen for Autisme (n.d.)). 

Kognitiv adfærdsterapi mod angst er beviseligt en effektiv behandlingsform for børn 

med højtfungerende autisme. Behandlingsformen er effektiv både i angstens tidlige stadie og i 

angstens mere fremtrædende stadie. For at kunne foretage en tidlig indsats er det nødvendigt, at 

barnets omgivelser er opmærksomme på, om barnet viser symptomer på angst. Det er i denne 

sammenhæng vigtigt, at omgivelserne ikke bare tilskriver angstsymptomerne barnets autisme. 

Det er nemlig påvist, at behandling af angstsymptomer - udover at hjælpe barnet af med sin 

angst - også kan reducere graden af autismesymptomer og forbedre barnets generelle livskvali-

tet. Så i stedet for at fokus lægges på at behandle autismen, kan det have stor effekt at interve-

nere imod angsten, da denne er en vigtig faktor i en eventuel forværring af autismesymptomer-

ne (Clarke et al., 2016; Kreslins et al., 2015; Wood et al., 2009). 

 

Manualbaserede angsthåndteringsprogrammer til gruppeterapi er en effektiv måde at udbrede 

kognitiv adfærdsterapi til børn med autisme uden de økonomiske omkostninger, der er ved in-

dividuel terapi for både forældre og kommuner. 

Som nævnt i afsnit 1.3 Angst på side 5 er en række Pædagogisk Psykologisk Rådgiv-

ningscentre (PPR) begyndt at implementere det oprindelige Cool Kids-program som et fast til-

bud til børn med angst. Implementeringen af Cool Kids-programmet er et led i PPR’s tidlige 

indsats mod angst hos skolebørn. Dette tilbud henvender sig imidlertid kun til børn uden autis-

me, men de seneste rapporter fra Institut for Menneskerettigheder og Socialstyrelsen (Insitut for 

Menneskerettigheder (n.d.); Socialstyrelsen (n.d.)) vidner om, at angst er et ligeså stort problem 

for børn med autisme. Det er et overset problem, da børn i almindelige skoler med angst og en 

autismediagnose falder uden for systemet. Negligeringen af denne gruppe børn kan betyde al-

vorlige psykologiske udfordringer for barnet både i løbet af dets skoletid og senere i livet og 

kan samtidig blive en stor samfundsøkonomisk byrde samt med store menneskelige konsekven-

ser (Ooi et al. (2008); Sundhedstyrelsen (n.d.); Institut for Menneskerettigheder (n.d.)). Derfor 
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er det særlig vigtigt med en tidlig indsats mod angst for denne gruppe børn, og da en række 

PPR allerede benytter Cool Kids-programmet til børn med angst, vil det være nærliggende at 

oprette grupper, der består af børn med autismespektrumforstyrrelser. 

Ved at benytte manualbaseret gruppeterapi gøres materialet mere overskueligt og lettil-

gængeligt for behandleren. Ligeledes fungerer det godt til disse børn, da det bliver tydeliggjort 

over for barnet, hvad behandlingen indeholder. Det gør det nemt for forældrene at være invol-

veret i behandlingen, uden at de nødvendigvis skal have kendskab til kognitiv adfærdsterapi. 

 

I specialet har jeg påvist en positiv behandlingseffekt ved brug af kognitiv adfærdsterapi som 

angstbehandling til børn med højtfungerende autisme. I specialet har jeg fremlagt, hvilke be-

handlingskomponenter der giver en større behandlingseffekt, og specialet kan således oplyse 

beslutningstagere såsom forældre, skolelærere og ledere, familieafdelinger og handicapbistand 

om forebyggende foranstaltninger, der kan betyde en forbedret livskvalitet for børn med autis-

me. 

Formålet med kognitiv adfærdsterapi er ikke at lave om på barnet eller at kurere autis-

men, men i stedet at afhjælpe angstsymptomer, så barnet trives bedre. Angstbehandlingen kan 

skabe bro mellem barnets udviklingsforstyrrelse og miljøet, så man undgår, at barnets angst 

forstærker autismesymptomerne. En reduktion af angst vil fremme barnets inklusion i en nor-

mal klasse, så barnet undgår skolevægring, skoleflyt og i sidste ende eventuel anbringelse. 
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9. Bilag 

9.1 Bilag 1: PRISMA-checkliste 

 

PRISMA-P (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analysis Proto-

cols) 2015 checklist: recommended items to address in a systematic review protocol*  

Section and topic Item No Checklist item 

ADMINISTRATIVE INFORMATION 

Title:   

 Identification 1a Identify the report as a protocol of a systematic review 

 Update 1b If the protocol is for an update of a previous systematic review, identify as such 

Registration 2 If registered, provide the name of the registry (such as PROSPERO) and registra-

tion number 

Authors:   

 Contact 3a Provide name, institutional affiliation, e-mail address of all protocol authors; 

provide physical mailing address of corresponding author 

 Contributions 3b Describe contributions of protocol authors and identify the guarantor of the re-

view 

Amendments 4 If the protocol represents an amendment of a previously completed or published 

protocol, identify as such and list changes; otherwise, state plan for documenting 

important protocol amendments 

Support:   

 Sources 5a Indicate sources of financial or other support for the review 

 Sponsor 5b Provide name for the review funder and/or sponsor 

 Role of sponsor or 

funder 

5c Describe roles of funder(s), sponsor(s), and/or institution(s), if any, in developing 

the protocol 

INTRODUCTION 

Rationale 6 Describe the rationale for the review in the context of what is already known 

Objectives 7 Provide an explicit statement of the question(s) the review will address with ref-

erence to participants, interventions, comparators, and outcomes (PICO) 

METHODS 

Eligibility criteria 8 Specify the study characteristics (such as PICO, study design, setting, time frame) 

and report characteristics (such as years considered, language, publication status) 

to be used as criteria for eligibility for the review 

Information sources 9 Describe all intended information sources (such as electronic databases, contact 

with study authors, trial registers or other grey literature sources) with planned 

dates of coverage 

Search strategy 10 Present draft of search strategy to be used for at least one electronic database, 

including planned limits, such that it could be repeated 

Study records:   

 Data management 11a Describe the mechanism(s) that will be used to manage records and data through-

out the review 

 Selection process 11b State the process that will be used for selecting studies (such as two independent 

reviewers) through each phase of the review (that is, screening, eligibility and 

inclusion in meta-analysis) 

 Data collection 11c Describe planned method of extracting data from reports (such as piloting forms, 
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process done independently, in duplicate), any processes for obtaining and confirming 

data from investigators 

Data items 12 List and define all variables for which data will be sought (such as PICO items, 

funding sources), any pre-planned data assumptions and simplifications 

Outcomes and prioriti-

zation 

13 List and define all outcomes for which data will be sought, including prioritiza-

tion of main and additional outcomes, with rationale 

Risk of bias in individ-

ual studies 

14 Describe anticipated methods for assessing risk of bias of individual studies, 

including whether this will be done at the outcome or study level, or both; state 

how this information will be used in data synthesis 

Data synthesis 15a Describe criteria under which study data will be quantitatively synthesised 

15b If data are appropriate for quantitative synthesis, describe planned summary 

measures, methods of handling data and methods of combining data from studies, 

including any planned exploration of consistency (such as I
2
, Kendall’s τ) 

15c Describe any proposed additional analyses (such as sensitivity or subgroup anal-

yses, meta-regression) 

15d If quantitative synthesis is not appropriate, describe the type of summary planned 

Meta-bias(es) 16 Specify any planned assessment of meta-bias(es) (such as publication bias across 

studies, selective reporting within studies) 

Confidence in cumula-

tive evidence 

17 Describe how the strength of the body of evidence will be assessed (such as 

GRADE) 

*
 
It is strongly recommended that this checklist be read in conjunction with the PRISMA-P Explanation and 

Elaboration (cite when available) for important clarification on the items. Amendments to a review protocol 

should be tracked and dated. The copyright for PRISMA-P (including checklist) is held by the PRISMA-P 

Group and is distributed under a Creative Commons Attribution Licence 4.0. 
 

 
From: Shamseer L, Moher D, Clarke M, Ghersi D, Liberati A, Petticrew M, Shekelle P, Stewart L, PRISMA-P 

Group. Preferred reporting items for systematic review and meta-analysis protocols (PRISMA-P) 2015: elabora-

tion and explanation. BMJ. 2015 Jan 2;349(jan02 1):g7647. 
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9.2 Bilag 2: Newcastle-Ottowa Scale (NOS) 
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9.3 Bilag 3: Eksempler på tilpasset Cool Kids-materiale 

9.3.1 Bilag 3a: Bekymringsskala 

  

(Stenhøj, Ambo, & Thastum, 2011) 
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9.3.2 Bilag 3b: Promptkort (Huskekort) 

 

(Stenhøj, Ambo, & Thastum, 2011) 
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9.3.3 Bilag 3c: Multiple choice-liste 

 

(Stenhøj, Ambo, & Thastum, 2011) 
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9.3.4 Bilag 3d: Vejrtrækning og afslapningsøvelse 

 

(Stenhøj, Ambo, & Thastum, 2011) 



 

 

 

 

87 

9.3.5 Bilag 3e: Øvelse i at bruge afslapningsstrategier i angstprovokerende  

 

(Stenhøj, Ambo, & Thastum, 2011) 
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9.3.6 Bilag 3f: Identificering af negative tanker og kropslig 

  

(Stenhøj, Ambo, & Thastum, 2011) 
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