Rapport og sluttmelding Skjema for løpende rapport eller sluttmelding til de regionale
komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

2009/1384-9
Dokument-id: 671452 Dokument mottatt 03.12.2015

Risikofaktorer for sosial angst hos unge (2009/1384)
1. Generelle opplysninger

a. Prosjektleder
Navn:

Ingunn Ranøyen

Akademisk grad:

Ph.d.

Stilling:

Postdoktor

Arbeidssted:

Regionalt kunnskapssenter for barn og
unge – Psykisk helse og barnevern
(RKBU)

Arbeidsadresse:

NTNU

Postnummer:

7491

Sted:

Trondheim

Telefon:

73551511

Mobiltelefon:

95159961

E-post adresse:

ingunn.ranoyen@ntnu.no

b. Prosjekt
Hvilket prosjekt gjelder sluttmeldingen/rapporten?

2. Sluttmelding/rapport og etisk vurdering

Sluttmelding

Side 1 av 3

Risikofaktorer for sosial angst hos unge
(2009/1384)

Kortfattet, allment forståelig framstilling av prosjektets konklusjoner. Dette gjelder både positive og
negative funn.
Symptomer på sosial angst ble ofte rapportert av ungdommer både i befolkningen generelt og av
pasienter i psykiatrien, men få pasienter hadde diagnose på sosial angst. Fra 16% (gutter i
befolkningsutvalget) til 40% (jenter i det kliniske utvalget) rapporterte å ha mange symptomer på
sosial angst, og denne gruppen hadde signifikant flere sameksisterende (komorbide) problemer enn de
ungdommene som rapporterte mindre symptomer på sosial angst. Symptomer var relatert til
akademiske skoleproblemer, å bli utsatt for mobbing, spiseproblemer, kviseproblemer og symptomer
på generell angst og depresjon. Selvmordstanker var også assosiert med symptomer på sosial angst,
men denne assosiasjonen forsvant da vi kontrollerte for depresjonssymptomer. Disse relaterte
problemene kan være lettere å oppdage enn sosial angst, og et fokus på disse kan bidra til å øke
identifisering av sosial angst hos ungdommer.

Kortfattet redegjørelse for gjennomføringen av prosjektet i forhold til opprinnelig søknad og plan for
gjennomføring.
Dette prosjektet ble kraftig redusert på grunn av manglende finansiering. Prosjektet endte derfor i én
artikkel med tittel "Self-reported social anxiety symptoms and correlates in a clinical (CAP) and a
community (Young-HUNT) adolescent sample" som inngår i doktorgradsavhandling med tittel
"Internalizing symptoms in adolescence: Familial aggregation and other psychosocial factors".
Artikkelen ble publisert våren 2014 og disputasjon over avhandlingen våren 2015.
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3. Vedlegg

#

Type

Filnavn

Lagt inn dato

1.

Sluttmelding /
publikasjon

2014-05-04 Publisert
artikkel SPPE.pdf

03.12.15

4. Ansvarserklæring

Jeg erklærer at prosjektet vil bli gjennomført
I henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer
I samsvar med opplysninger gitt i denne søknaden
I samsvar med eventuelle vilkår for godkjenning gitt av REK

Side 2 av 3

Side 3 av 3

