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Forord

Udarbejdelsen af denne retningslinje har taget udgangspunkt i eksisterende retningslinjer i de fem 
regioner samt eksisterende referenceprogrammer. 

Retningslinjen er en del af Danske Regioners indsatområder, som er beskrevet i ”Kvalitet i psykiatrien 
- ny dagsorden for diagnostik og behandling”1. I rapporten er der 5 målsætninger, hvoraf den ene 
omhandler ensartet udredning og behandling. Det er hensigten, at regionale retningslinjer samt pak-
keforløb skal bidrage med at opfylde denne målsætning.

Formål

At skabe ens retningslinjer for behandling af angsttilstande i Psykiatrien i de fem regioner med hen-
blik på sikring af høj og ensartet behandling – samt sikre at behandlingen er i overensstemmelse med 
den foreliggende evidens.

Anvendelsesområde

At skabe ens retningslinjer for behandling af angsttilstande i Psykiatrien i de fem regioner med hen-
blik på sikring af høj og ensartet behandling – samt sikre at behandlingen er i overensstemmelse med 
den foreliggende evidens.

Målgruppen

Psykiatrien i regionerne.

Anvendelsesområde

Anbefalingerne af denne kliniske retningslinje skal, som anden evidens baseret faglig viden, indgå i 
beslutningsgrundlaget for patientbehandlingen. Det er i sidste instans altid den enkelte behandlers 
eget ansvar at skønne, hvad der er rigtigt at gøre i en bestemt situation ud fra videnskabelig evidens, 
klinisk skøn og patientens ønsker.

Retningslinjen er relateret til følgende lidelser:

F40.0 Agorafobi – med og uden panikangst.

F40.1 Socialfobi

F40.2 Enkeltfobi

F41.0 Panikangst

F41.1 Generaliseret angst

F42    OCD

Aldersgruppe  18+ 
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Behandlingsniveauer

Niveau 1. Almen oplysende

Regionernes psykiatri medvirker til udbredelse af viden om angstlidelser, forebyggelse og behand-
ling, både i almenbefolkning og blandt relevante samarbejdspartnere, herunder praktiserende psy-
kologer og speciallæger.

Niveau 2. Primærsektoren 

Den praktiserende læge foretager den primære udredning for angstlidelse samt relevant udredning 
for somatisk lidelse. Ved henvisning til videre behandling i sygehuspsykiatrien oplyses blandt andet 
den somatiske udredning, som beskrevet i landsdækkende retningslinje ”Fælles regional henvisnings-
vejledning i psykiatrien2 ”.  

Der bør foreligge relevant differentieldiagnostiske overvejelser i forhold til psykiatrisk comorbiditet, 
herunder skizofreni eller anden psykotisk lidelse, spiseforstyrrelse, udviklingsforstyrrelser og depres-
sion3.  

Når diagnosen er stillet påbegyndes behandlingen jævnfør Klinisk vejledning i almen praksis - Angst-
tilstande3 i form af rådgivning, psykoedukation og støttende samtaler. Der suppleres med medika-
mentel behandling når dette er indiceret. Hvis den iværksatte behandling synes utilstrækkelig bør 
der henvises til praktiserende psykiater eller psykolog med henblik på mere fokuseret og intensiv 
behandling.

Se i øvrigt reference 1.

Niveau 3. Hovedfunktionen - Sygehuspsykiatrien4

På dette niveau varetages behandlingen af sygehusenes basale opgaver. Det vil sige, hvor ydelserne 
er af begrænset kompleksitet og hvor såvel sygdom som sundhedsvæsenets ydelser er hyppigt fore-
kommende.

Der tilbydes ambulant behandling i Sygehuspsykiatrien, såfremt der er:

•	 Givet flere behandlingstilbud uden tilstrækkelig effekt i almen sektor.

•	 Comorbiditet der vanskeliggør behandling i primærsektoren

Niveau 4. Specialfunktioner - Sygehuspsykiatrien4 (regionsfunktion)

På dette niveau varetages funktioner af en vis eller stor kompleksitet, som berører relativt sjældne 
eller sjældne forløb.

Jævnfør Fælles national målgruppebeskrivelse5 henvises der til sygehusenes regionsfunktion, når der 
er tale om komplicerede angstlidelser med en eller flere af de følgende forhold:

•	 Kompliceret differentialdiagnostik

•	 Svær komorbiditet

•	 Behandlingsresistens

•	 Manglende effekt af to gennemførte behandlingsforsøg i hovedfunktion

•	 Risikopatienter
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•	 Patienter med komplicerede somatiske komplikationer

•	 Patienter med kompliceret misbrug

•	 Patienter med flere samtidige sygdomme (somatiske og psykiske)

•	 Patienter med svær medicinfølsomhed/medicinintolerance

•	 Særlige patientgrupper

•	 Herunder: gravide, patienter med lav psykosocial funktionsniveau og selvmordstruede  
patienter

Anbefalinger - diagnostik og udredning

Hovedfunktionsniveau

Udredning foregår ved klinisk interview og grundig udspørgen om de symptomer, der definerer 
angsttilstande. Diagnosen stilles i henhold til ICD10 kriterierne. Udredning kan suppleres med kliniker 
administreret test, se bilag 1.

Udredning skal sikre, at der ikke er øvrige diagnoser til grund for symptomerne.

Det skal sikres, at der er foretaget somatisk udredning i almenpraksis, samt en vurdering af om der er 
brug for yderligere somatisk udredning.

Udredning og screening for KRAM faktorer.

Regionsfunktion

Der kan være behov for revurdering af diagnosen, såvel i forhold til aktionsdiagnose og comorbiditet.

For at følge effekten af behandling bør der indledningsvis foretages testning (se bilag 1).

I forbindelse ved yderligere undersøgelse for cormobiditet lægges vægt på både somatiske og psy-
kiatriske tilstande. 

Såfremt anden psykiatrisk lidelse vurderes at være grundlaget for patientens angst kan patienten 
henvises til behandling i hovedfunktion.

Anbefalinger - behandling

Praktiserende læge

Følger anbefalinger i klinisk vejledning for almen praksis3

Praktiserende psykolog

Følger anbefalinger i faglige retningslinjer for henvisning til psykolog6



Sygehusbehandling.(hovedfunktion og regionsfunktion)

Sygehuset skal anvende behandlingsmetoder, der er teoretisk velfunderede og empirisk evidente, 
hvor kognitiv adfærdsterapi vil være førstevalg5 , 7.

Ved komplicerede tilstande med f.eks. mange belastninger eller behandlingsresistens eller komorbi-
ditet, kan det være hensigtsmæssigt med en bredere terapeutisk tilgang:

•	 Eksponering bør indgå i ethvert behandlingsforløb. 

•	 Psykoedukation skal indgå i ethvert behandlingsforløb. 

•	 Medikamentel behandling vil hyppigt være relevant.

•	 Pårørende skal tilbydes inddragelse og information i form af psykoedukation og/eller fælles sam-
taler.  

•	 Hvis patienten har børn, skal man forholde sig til deres behov. Eksempelvis via børnesamtaler, 
familiesamtaler eller andre støttende foranstaltninger.

•	 De sociale forhold skal vurderes og ved behov skal sociale tiltag indgå i behandlingsplanen. Der 
kan være behov for en plan i samarbejde med kommunen for tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

•	 Psykoterapeuternes faglige og relationelle kompetencer bør sikres blandt andet ved kontinuerlig 
supervision/vejledning og uddannelse.

•	 For enkelte patienter kan kropslig tilgang ved BBAT behandling (Basic Body Awareness Therapy) 
eller mindfullness være relevant supplement.

Bilag 3.  Behandlingsmetoder og evidensstyrke.

Behandlingselementer

Farmakologisk behandling

Alle patienter skal vurderes med henblik på behov for medikamentel behandling. Såfremt dette fin-
des indiceret skal behandling påbegyndes og patienten skal informeres om dennes art, omfang og 
mulige bivirkninger.

Som første valg anbefales SSRI

De forskellige SSRI præparater kan anses for ligeværdige ved behandling af angsttilstand. De har dog 
forskellige bivirknings- og interaktionsprofiler, hvilket skal inddrages i valg af det konkrete præparat.

Ved utilstrækkelig effekt efter 6 - 8 uger på sufficient dosis, overvej præparat skift til antidepressivum 
med anden virkningsmekanisme.

For en uddybning af præparatvalg se ”algoritme for psykofarmakologisk behandling af angsttilstand 
hos voksne” (bilag 2)

Psykoterapi

Forskellige elementer af psykoterapi kan kombineres enten som individuel eller gruppebehandling.

•	 Kortere forløb ved ukomplicerede tilfælde af en varighed fra tre til seks måneder; typisk i ho-
vedfunktionen.
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•	 Længere behandlingsforløb ved komplicerede tilfælde; typisk to års varighed i regionsfunktio-
nen.

Psykoedukation

Alle patienter skal have psykoedukation. Denne tilbydes særskilt eller den kan integreres i det psyko-
terapeutiske forløb.

Psykoedukation skal rettes mod alle patientens lidelser, hvis der er tale om comorbiditet. Undervis-
ningen skal indeholde:

•	 Information om sygdommen og behandling.

•	 Information om dens årsag og forløb, samt forventet effekt af behandlingen.

•	 Information om forhold, som kan forværre patientens sygdom og råd om stresshåndtering.

Pårørende skal tilbydes at deltage i information ved mindst ét møde.

Fysioterapi/kropsterapi

Behandlingstilbuddet kan suppleres med psykiatrisk fysioterapi til patienter, hvor de kropslige symp-
tomer er af betydelig grad.

Behandlingen bør foretages i faste rammer, i forhold til indhold, hyppighed og varighed. Behandlin-
gen bør foretages af fysioterapeuter med psykiatrisk erfaring.

Effekten af denne behandling er sparsomt belyst vedrørende evidens.

Døgnindlæggelse

Indimellem kan patienter være så forpint af deres OCD eller angstlidelse, at de har behov for døgnind-
læggelse. Hvis muligt bør indlæggelsen foregå på sengeafsnit med specialekendskab.

Monitorering

Monitorering af angstbehandling udføres som en del af nationalt pakkeforløb for angstlidelse og 
OCD.

Herudover bør effekten af behandlingen monitoreres løbende med validerede redskaber.

Referencer – herunder vurdering af evidensniveau

1. Kvalitet i psykiatrien - ny dagsorden for diagnostik og behandling. Danske Regioner. 2011. ISBN 
elektronisk: 978-87-7723-745-4. http://www.regioner.dk/Publikationer/Psykiatri/~/media/Filer/
Social%20og%20psykiatri/Kvalitet%20i%20psykiatrien.ashx

2. Fælles regional henvisningsvejledning i psykiatrien. Danske Regioner 2013.

3. Klinisk vejledning i almen praksis – Angsttilstande. Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for 
Almen Medicin 2010. http://www.dsam.dk/flx/dsams_kliniske_vejledninger/download_vejlednin-
ger/

http://www.regioner.dk/Publikationer/Psykiatri/~/media/Filer/Social og psykiatri/Kvalitet i psykiatrien.ashx
http://www.regioner.dk/Publikationer/Psykiatri/~/media/Filer/Social og psykiatri/Kvalitet i psykiatrien.ashx
http://www.dsam.dk/flx/dsams_kliniske_vejledninger/download_vejledninger/
http://www.dsam.dk/flx/dsams_kliniske_vejledninger/download_vejledninger/
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4. Sundhedslovens bestemmelser om national specialeplanlægning (§ 207 - 209)  http://www.sst.
dk/Planlaegning%20og%20kvalitet/Specialeplanlaegning/Baggrund_for_specialeplanlaegning.
aspx

5. Referenceprogrammet for angstlidelser: http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Angs-
trapport_web.pdf

6. Faglige retningslinjer for henvisning til psykolog. For patienter med let til moderat depression 
eller let til moderat angst. Sundhedsstyrelsen, 2012. http://www.sst.dk/publ/Publ2012/07juli/
HenvisnPsykologv3.pdf

7. David F. Tolin. Is cognitive-bahavioral therapy more effective than other therapies? A meta-ana-
lytic review. Clinical Psychology Review 30 (2010) 710-720

Bilag

Bilag 1. Instrumenter til registrering af angstsymptomer.
Bilag 2. Algoritme for psykofarmakologisk behandling af angst hos voksne.
Bilag 3. Behandlingsmetoder og evidensstyrke.

Arbejdsgruppen

Region Nordjylland

Overlæge Karsten Bojer Sørensen 
Ledende psykolog Henning Jordet 

Region Midtjylland

Chefpsykolog Nicole K. Rosenberg

Region Sjælland

Psykolog Henriette Enggaard Kinnerup  
Overlæge Kirsten Aaskov Larsen  
Afdelingslæge Henny Bøgeholm

Region Hovedstaden 

Overlæge Elsebet Steno Hansen 
Overlæge Pia Rubin  

Region Syddanmark

Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen (formand for arbejdsgruppen)
Overlæge Tomas Toft Tomas 
Specialkonsulent Peter Jezek

http://www.sst.dk/Planlaegning og kvalitet/Specialeplanlaegning/Baggrund_for_specialeplanlaegning.aspx
http://www.sst.dk/Planlaegning og kvalitet/Specialeplanlaegning/Baggrund_for_specialeplanlaegning.aspx
http://www.sst.dk/Planlaegning og kvalitet/Specialeplanlaegning/Baggrund_for_specialeplanlaegning.aspx
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Angstrapport_web.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Angstrapport_web.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2012/07juli/HenvisnPsykologv3.pdf
http://www.sst.dk/publ/Publ2012/07juli/HenvisnPsykologv3.pdf


Bilag 1: 

Instrumenter til registrering af angstsymptomer 

Kilde: Klinisk vejledning i almen praksis - Angsttilstande. Diagnostik og behandling.
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Bilag 2: 

Algoritme for psykofarmakologisk behandling af angst 
hos voksne 
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Bilag 3 

Behandlingsmetoder og evidens styrke

Angsttilstand Behandlingsmetoder Evidensstyrke1

Panikangst og 
agorafobi

Forskellige former for kognitiv adfærdsterapi Ia

Socialfobi Forskellige former for kognitiv adfærdsterapi + 
eksponering

Ia

Enkelfobi Eksponeringsterapi Ia

Generaliseret angst Forskellige former kognitiv adfærdsterapi + 
anvendt afspænding

Ia + II

OCD Eksponering og reaktionshindring + kognitiv 
adfærdsterapi

Ia

I forhold til panikangst med og uden agorafobi, socialfobi, generaliseret angst er der 
dokumentation for at psykodynamisk korttidsterapi (STPP) har effekt2.  
Evidensstyrken er ikke vurderet.

Referencer

1. Referenceprogrammet for angstlidelser:  
http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Angstrapport_web.pdf

2. Francisco Alberdi & Bent Rosenbaum, Evidens for Psykodynamisk psykoterapi, Ugeskrift for 
Læger, 2010. 172/42  
http://psykoanalyse.nu/Evidens%20for%20psykoanalyse.pdf

http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Angstrapport_web.pdf
http://psykoanalyse.nu/Evidens for psykoanalyse.pdf
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