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  Datum Diarienummer 

  2015-01-31 SKL 12/6459 

   

Deplyftet - delrapport 

En modell för att implementera kunskapsbaserad vård och ge kliniska 

färdigheter i att bedöma och behandla depression och värdera och hantera 

självmordsrisk hos ungdomar  

I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

regeringen för 2014 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna 

insatserna för psykisk ohälsa. I ett av delmålen finns ett uppdrag att stödja arbetet 

med välutvecklade insatser för psykisk ohälsa både i första linjen och på 

specialistnivå. Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP) har 

utformat riktlinjer för depression. De utgör grunden för ett utbildningspaket och en 

nationell satsning på implementering inom Deplyftet. Deplyftet är förankrat som en 

arbetsgrupp inom SFBUP och administreras av Psykiatrin i Halland (PH). Denna 

delrapport utgår från avtalet den 2013-12-18 mellan SKL och PH. Projektet ska 

slutrapporteras under hösten 2015 men innevarande avtal löper under tiden till 2014-

12-31. Ekonomisk rapport av 2 320 tkr från SKL för 2014 ges separat. 
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Sammanfattning 
Depression är ett vanligt tillstånd hos ungdomar, men känns inte alltid igen. 

Depression påverkar den unges möjlighet till goda skolresultat, hälsosamma 

relationer och en positiv utveckling. Därför är det angeläget att satsa på att tidigt 

fånga upp ungdomar med depression och ge dem en god och effektiv vård. 

Ungdomar som drabbas av depression tenderar at ha en återkommande sjukdom 

och de med allvarligare depression löper stor risk för perioder med lidande och 

sjukskrivning i vuxenåren. Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa ökar och 

sjukskrivningarna tenderar att bli längre främst för tillstånd av ångest och depression 

särskilt hos unga vuxna. Den allvarligaste konsekvensen av depressionstillstånd är 

självmord. Självmorden har inte minskat i de yngre åldersgrupperna på samma sätt 

som det gjort för de äldre och en stor del av de som begår självmord har eller har 
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nyligen haft kontakt med vården. Det är därför synnerligen angeläget att eventuell 

suicidrisk fångas upp och hanteras på ett kunnigt, säkert och respektfullt sätt under 

hela behandlingen.  

 

För att förbättra vården av depression för har Svenska föreningen för barn- och 

ungdomspsykiatri (SFBUP) fått i uppdrag av landets verksamheter inom BUP att 

utforma riktlinjer för bedömning och behandling av depression. Deplyftet är ett projekt 

under SFBUP men sköts av Psykiatri Halland Psykiatrin Halland och SKL har träffat 

en överenskommelse för att stödja en förbättrad vård utifrån riktlinjerna på landets 

BUP kliniker. Detta är en delrapport av en överenskommelse mellan SKL och 

Psykiatrin Halland om nationell implementering av riktlinjer inom BUP. Pilotprojektet 

kommer att slutrapporteras hösten 2015. Deplyftet har fått ekonomiskt stöd från SKL 

för att utforma en modell för implementering. I modellen ingår metod för kartläggning 

av nuvarande depressionsvård och implementeringsberedskap, ett utbildningspaket, 

ett paket för stöd till ledare och organisation samt en modell för utvärdering av 

resultatet. 

 

De i avtalet uppsatta målen för 2014 är alla uppnådda: 

 

 Ett utbildningsmaterial ska utarbetas  

 Ett informationsmaterial till patient och närstående ska tas fram som en del av 

utbildningspaketet 

 En modell för utbildning av utbildare ska tas fram 

 En mätning av nuläget vad gäller depressionsvård och förutsättningar för att göra 

implementering. En upprepad datainsamling för att följa effekten av implementerings- och 

utbildningssatsning planeras till 2015 

 En utbildningsinsats i implementering som innefattar upprättande och monitorering av lokala 

implementeringsplaner. 

 Materialet ska testas i ett pilotprojekt för tre kliniker med internat kaskadutbildning och 

chefsdel  

 Samverkan ska ske med andra organisationer och med brukarorganisationer 

 

 Modellen prövas för närvarande på några utvalda BUP-kliniker. Metoden kommer att 

vidareutvecklas utifrån erfarenheterna från testomgången och kan därefter spridas till 

andra BUP-kliniker och efter vissa justeringar till första linjen Modellen kan med 

fördel även användas för implementering av andra vårdriktlinjer inom såväl första 

linjen som den psykiatriska specialistvården.  
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Bakgrund 
 

Den psykiska ohälsan hos unga ökar och depression och ångest står för en stor del 

av ökningen. Depression är ett allvarligt tillstånd som påverkar den unges möjlighet 

till goda skolresultat, hälsosamma relationer, positiv utveckling och god framtida 

hälsa Depressionstillstånd är vanliga men känns trots det inte alltid igen. En bred 

kartläggning och en strukturerad diagnostik underlättar igenkänning av depression 

och ger möjlighet till skräddarsydd behandling. Många depressionstillstånd förbättras 

av strukturerad psykosocial behandling. Behandlingen har störst chans att lyckas om 

den utformas tillsammans med ungdom och förälder genom psykoedukation och 

gemensamma vårdplaner. Behandlingsresultatet bör följas noga och eventuell 

självmordsrisk fångas upp. Detta är särskilt angeläget med tanke på att depression 

är intimt förknippat med självmord. Självmorden har inte minskat för de yngre 

åldersgrupperna på samma sätt som de gjort för de äldre. En stor del av dem som 

begår självmord har eller har haft kontakt med vården. Det är därför synnerligen 

angeläget att eventuell självmordsrisk fångas upp och hanteras på ett kunnigt, säkert 

och respektfullt sätt under hela behandlingen. 

Socialstyrelsens nationella tillsyn av barn- och ungdomspsykiatrin 2009 påvisade 

stora brister i diagnostik och behandling inom öppenvården. Framför allt saknades 

strukturerad diagnostik och diagnosbaserad behandling. Ungdomar som söker BUP 

och första linjen får alltför sällan en sådan strukturerad kartläggning och diagnostik 

och många depressionstillstånd missas. Behandlingen är sällan stegvis och 

innefattar inte heller psykoedukation och breda basala insatser som ett första steg. 

Många saknar vårdplaner. Behandlingen utvärderas inte på ett strukturerat sätt.  

 

Mål och syfte  

 

Det övergripande målet med projektet är att fler ungdomar med depression 

identifieras och behandlas på ett effektivt sätt och att eventuell självmordsrisk 

värderas och hanteras på kunnigt, säkert och respektfullt sätt under hela 

behandlingen. Ett annat mål är att skapa en modell för implementering av 

kunskapsbaserad vård. En modell som kan användas såväl inom 

specialistsjukvården som i första linjens vård. 

 

 

Riktlinjerna kom till som ett stöd för att underlätta för verksamheterna och 

behandlarna att ge ungdomar med depression bästa tänkbara vård.  Det är dock en 

lång väg mellan skriftliga riktlinjer och verklig förändring av vården.  Implementering 

är de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i verksamheten. Om 

man tar hjälp av den kunskap som finns om implementering är det betydligt större 
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sannolikhet att förändringsarbetet lyckas. Med kunskap om implementering införs en 

betydligt högre andel av förändringen och det på kortare tid.  

 

 

Nationell implementering av riktlinjer depression inom BUP syftar till att 

 

 höja kvalitet på bedömning och utredning av depressioner hos barn och ungdomar 

 stödja genomförandet av stegvis vård vid depression där alla unga med depression 

erbjuds basala psykopedagogiska åtgärder 

 stödja strukturerad utvärdering av behandlingseffekt och tillägg med specifik 

farmakologisk eller psykoterapeutisk behandling i adekvat takt efter indikation och 

till remission 

 Identifiera fler unga med depression och risk för självmord och att dessa ges 

strukturerad riskbedömning och adekvat säkerhetsplanering 

 etablera metod för effektiv implementering av verksamma åtgärder i rutinsjukvård 

inom BUP 

 etablera metod för effektiv implementering av verksamma psykiatriska åtgärder som 

med fördel kan användas i första linjen 

 

Uppdrag i överenskommelsen 

 

 Ett utbildningsmaterial ska utarbetas  

 Ett informationsmaterial till patient och närstående ska tas fram som en del av 

utbildningspaketet 

 En modell för utbildning av utbildare ska tas fram 

 En mätning av nuläget vad gäller depressionsvård och förutsättningar för att göra 

implementering.  

 En upprepad datainsamling för att följa effekten av implementerings- och 

utbildningssatsning planeras till 2015 

 En utbildningsinsats i implementering som innefattar upprättande och monitorering 

av lokala implementeringsplaner 

 Materialet ska testas i ett pilotprojekt för tre kliniker med internat kaskadutbildning 

och chefsdel  

 Samverkan ska ske med andra organisationer och med brukarorganisationer 

 I modellen ingår ett en modell för kartläggning av nuvarande depressionsvård, ett 

utbildningspaket, ett paket för stöd till ledare och organisation samt en modell för 

utvärdering av resultatet. Modellen prövas för närvarande på några utvalda BUP-
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kliniker och erfarenhet kommer ligga till grund för spridning till övriga Bup-kliniker 

och med vissa justeringar till första linjen 

Uppdraget utökades muntligt vid möte på SKL  i september 2014 med följande 

punkter: 

 

 Manualerna åtföljs av föreläsningsmaterial i kort och lång version  

 Remissrunda av riktlinjer för intressenter i första linjen 

 

 

Deplyftets Organisation 

 

Deplyftet är ett projekt organiserat under Svenska BUP föreningen och som 

administreras från Region Halland.  Deplyftet är organiserat i tre olika delprojekt, 

utbildningsgruppen, utvärderingsgruppen och verksamhetsgruppen.   

 

 

 
 

Deplyftet har en nationell styrgrupp med representanter från Sveriges kommuner och 

landsting (SKL), Socialstyrelsen (SoS), Svenska BUP föreningen 

(SFBUP)verksamhetscheferna för BUP, och anhörigförening jämte riktlinjeförfattare 

och internationell expert.  

 

 

Deplyftet

Utbildningsgrupp
Behovsinventering 

och 
utvärderingsgrupp

Verksamhetsgrupp
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Delar av utbildningsmaterialet har granskats av referensgruppsexperter med olika 

professioner (specialistläkare, psykologer, socionom) från olika delar av landet. 

 

 

 

  

Styrgruppverksamhetschefer 
BUP Sverige (2)

SKL 

Socialstyrelsen

Brukarorganisation
Institutionen för 
psykologi, Lund

Internationell expert

Riktlinjeförfattare (2)

Deplyftet (4)
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Deplyftets aktiviteter under år 2014 
 

 

Organisation och samråd 

Styrgruppsmöten har genomförts i Halmstad den 2 juni och i Stockholm den 15 

december 2014. 

 

En projektledare har tillsats med uppdrag att samordna projektet  

 

Deplyftet är representerat med två personer i SFBUPs styrelse. Återkommande 

kontakter har skett med Philimona Mulugeta, Fredrik Lindencrona och Ing-Marie 

Wieselgren på SKL.  

Samråd har skett med socialstyrelsens enhet för riktlinjer och enhet för e-utbildning.   

 

 

Utbildningsaktiviteter 

För att förbättra vården vid depression hos unga är det angeläget med en 

kompetenshöjning när det gäller bred kartläggning och strukturerad diagnostik, 

värdering och hantering av självmordsrisk, psykoedukation, stegvis vård utformad 

tillsammans med den unge och föräldrarna, och strukturerade utvärderingar. 

Deplyftet har därför utarbetat ett utbildningspaket riktat till behandlare på BUP, vg se 

nedan under resultat. Utbildningspaketet kan med vissa justeringar även användas 

inom första linjen.  De tre första manualerna har distribuerats till utbildare i 

pilotprojektet. Ett första internat för de tolv utbildarna från fyra kliniker genomfördes 

4-5 december 2014 i Halmstad. 

 

Behovsinventering ”Gapanalys” 

Implementering har större chans att lyckas om den skräddarsys till de lokala 

förutsättningarna. Därför har Deplyftet utarbetat en metod för behovsinventering, en 

sk ”Gapanalys” vg se nedan under resultat.  En gapanalys beskriver skillnaden 

mellan önskat läge (här: vård enligt riktlinjer) och dagens vård. Behovsinventering 

belyser hur många depressionstillstånd som identifieras och innehållet i den 

bedömning och behandling som ges. Behovsinventeringen kommer också att ge 

ökad kunskap om lokala förutsättningar för att införa evidensbaserad vård enligt 

Riktlinjerna. En första värdering av förutsättningar för deltagande som pilotprojekt 

gjordes i maj-juni 2014 via intervju på de fyra pilotklinikerna med fokusgrupp inklusive 

verksamhetschef. En medarbetarenkät utformades och distribuerades via online-

ifyllnad under hösten till alla medarbetare i öppen vård, ca 300 personer, och 
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svarsfrekvensen blev strax under 70%. En mindre granskning journaler där 

depressionsdiagnos givits gjordes under november 2014 på de fyra pilotklinikerna.  

 

Stöd till verksamhet och organisation 

För att möjliggöra införandet av riktlinjerna behövs ett aktivt stöd av ledning och 

organisation. Deplyftet utarbetar en metod för stöd till ledare och organisation för att 

underlätta implementeringen, ”verksamhetsspåret”.  Deplyftet har haft en kontinuerlig 

dialog med verksamhetscheferna i pilotprojektet. Ett ömsesidigt avtal har upprättats, 

v.g. se bilaga.  Verksamhetscheferna har fått resultat av gap-analysen skriftligt och 

via telefonkonferens som förberedelse för uppstartsdag. 

En första seminarium för de åtta chefspersonerna från de fyra klinikerna hölls 5 

december 2014 i Halmstad i samma lokaler som internatet för utbildarna. Detta 

möjliggjorde att delar av planeringsarbete skedde gemensamt.  

 

Nationell förankring  

Kontinuerlig dialog om Deplyftet har förts med landets verksamhetschefer inom BUP 

i samband med chefsmöten i februari och september 2014.  Projektet har 

presenterats på BUP kongressen i Malmö i april 2014. Deplyftet presenterades för 

landets psykiatrichefer vid möte i Stockholm i oktober 2014.   

 

En remissrunda till intressenter i första linjen har genomförts. Frågan ställdes till 

skolläkarföreningen, barnläkarföreningen, distriktsläkarföreningen, Sveriges 

socionomers riksförbund, psykologförbundet och till svensk sjuksköterskeförening 

om att ställa sig bakom gemensam riktlinje depression utifrån SFBUPs riktlinje vad 

gäller format och innehåll.  De svar som inkommit stöder riktlinjen.  I några av svaren 

diskuteras olika synpunkter och de kan sammanfogas till ett gemensamt dokument. 

Ett väsentligt bekymmer är att distriktsläkarföreningen och föreningen för 

allmänmedicin avböjt att svara på remissen med motivering att man inte bedriver 

någon vård för unga med depression inom närsjukvården.  

 

E-plattform 

Vid telefonkonferens med SKL och socialstyrelsen i juni 2014 diskuterades e-

plattformen. Deplyftet fick i uppdrag att inkomma med specifikation på vad en e-

plattform behöver kunna göra. Sådan specifikation har inlämnats (bifogas). Vid möte 

på SKL i september 2014 lades e-plattform på framtiden. Som en förberedelse för e-

plattform har föreläsningsinslag och intervjudemonstrationer filmats under 

utbildningsinternatet.   
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Deplyftets resultat 

Utbildningspaketet 

 

För att ge behandlare stöd att bedriva vård i enlighet med riktlinjerna diskuterades ett 

utbildningspaket.  En utbildningsgrupp inom Deplyftet tillsattes bestående av Anna 

Santesson, specialistläkare, Markus Andersson leg psykolog, leg psykoterapeut och 

Håkan Jarbin, specialistläkare, leg psykoterapeut och Med dr. Utformning av 

utbildningspaketet utgår från Fixsens modell om effektiv implementering. 

 

Bakgrund och Specialist Clinical Care 

 

Den ursprungliga idén från januari 2013 var att använda sig av ett engelskt material 

för psykosocial behandling, Specialist Clinical Care(SCC). Utbildningsgruppen fick 

2013 i uppgift att granska manualen för SCC. Den översattes till svenska.  Den 

svenska översättningen granskades av utbildningsgruppen med avseende på hur väl 

metoden överensstämmer med svenska förhållanden och SFBUPs riktlinjer. Särskilt 

överenstämmelse i metod för kartläggning och bedömning, värdering och hantering 

av självmordsrisk, vårdplan och samarbete med ungdom och förälder, beskrivning av 

behandlingsinterventionerna, medicinering och hur utvärderingen går till granskades. 

Utbildningsgruppen tittade också på hur väl SCC och de begrepp som används 

passar in i rådande vårdkultur och hur språket flyter i manualen.  

Det visade sig att materialet inte var tillräckligt anpassat för svenska förhållande och 

inte tillräckligt väl följer viktiga aspekter i riktlinjerna. Vi hade inte tillåtelse att ändra i 

materialet utan fick bara använda materialet i sin helhet.  Sammantaget ledde detta 

till att Utbildningsgruppen valde att utforma ett eget utbildningsmaterial Att bedöma 

och behandla depression och hantera och värdera självmordsrisk som helt följer 

riktlinjerna och är anpassat för svenska förhållanden. 

 

Egenproducerat utbildningsmaterial  

 Arbetet med att utarbeta ett eget utbildningsmaterial påbörjades hösten 2013. 

Paketet är ursprungligen tänkt att användas som en web-utbildning, men pga olika 

problem att hitta en fungerande e-plattform arbetet påbörjades arbete med skriftliga 

manualer. Dessa manualer är förberedda för att kunna vara grund till en e-plattform.   

 

Utarbetande av manualer 

 

Utbildningsgruppen diskuterade vilka områden som paketet skulle omfatta och beslut 

togs om sex olika områden; v. g. se nedan. Manualerna är tänkta att ge en teoretisk 
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ram och en förståelse för ämnet. De ger också praktiska tips för hur behandlaren 

konkret kan gå tillväga i sin kliniska vardag och ger exempel på frågor som kan 

ställas i samtalet med ungdom och föräldrar. Ett avsnitt täcker in vanliga svårigheter 

som kan dyka upp och ger tips på möjliga lösningar. Manualerna följer riktlinjerna 

men riktlinjerna har också påverkats av arbetet med manualerna.  

Inför arbetet gjordes en litteratursökning och internationella riktlinjer och 

utbildningsmaterial har använts som stöd i framtagandet av manualerna. 

Huvudförfattaren har tagit fram lärande mål och författat ett utkast till manus för alla 

manualerna. Medförfattarna har gått igenom utkastet och efter synpunkter har 

förändringar gjorts. Därefter har manualerna gåtts igenom i hela utbildningsgruppen 

med nya justeringar.  En referensgrupp av experter har granskat det slutgiltiga 

utkastet, gett synpunkter och förändringar har gjorts efter det. Även styrgruppen och 

brukarorganisationen har getts möjlighet att lämna synpunkter.  

 

Manualerna är uppdelade på  

1. Samtal och kartläggning,  

2. Diagnostik och bedömning,  

3. Självmordsriskbedömning,  

4. Fallformulering, psykoedukation och vårdplan,  

5. Psykosocial basbehandling och  

6. Utvärdering.  

Materialet följer samma struktur och är anpassad för att omvandlas till en e-plattform 

i linje med e-plattformen för trauma fokuserad KBT från universitet i South Carolina. 

Materialet omfattar cirka 200 sidor vg se bilaga   

Manualerna provas och vidareutvecklas nu inom pilotprojektet. Manualerna kan 

förbättras ytterligare vad gäller grafik och design. 

 

Utarbetande av seminariematerial 

 

Forskning har visat att enbart föreläsningar kan öka kunskapen hos deltagarna, men 

ger inte i någon högre utsträckning medvetenhet om hur det som lärs ut skiljer sig 

från nuvarande arbetssätt.  Enbart teori ger heller inte automatiskt de färdigheter som 

behöva. Det är därför en risk att deltagarna fortsätter med sin tidigare praktik utan att 

förändra den i enligt med det föreläsningarna lär ut. Diskussioner med andra 

deltagare kan öka en sådan medvetenhet om skillnader, därför är olika 

smågruppsdiskussioner (bikupor) inlagda i föreläsningarna.   

 

För att kunna utbilda i Deplyftet är det nödvändigt att man själv först genomgått 

utbildningen. Undervisningsmaterialet behöver således kombineras med utbildning 
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för att på så sätt få en fördjupad förståelse av det sammanhang som kunskapen och 

färdigheterna ska användas.  Ett föreläsningsmaterial baserat på manualerna och 

föreläsningar med omfattningen 30 minuter respektive 2 timmar och är framtaget.  

 

Undervisningsmaterial för fyra tvådagarsseminarier är under utarbetande. Det 

innehåller föreläsningar, demonstrationer och färdighetsmodellerande övningar 

baserat på manualerna och med inspiration från Metis-konceptet.  

Demonstrationer som följer ämnet för föreläsningen har lagts in för att introducera 

olika användbara kliniska färdigheter. Kursledaren visar då praktiskt, genom att 

intervjua skådespelade familjer, hur man använda sig av metoderna ur manualerna.  

Enbart teori ger inte automatiskt de färdigheter som behövs Demonstrationer har 

visats öka chansen att deltagarna verkligen förstår och kan ta till sig de kunskaper 

som lärs ut.  

I seminarierna ägnas mycket tid till modulering av färdigheter. Genom att låta 

deltagarna träna på att vara behandlare i ett rollspel som liknar en klinisk situation 

ökar medvetenheten ytterligare. Men framförallt ger det möjlighet för behandlaren att 

få öva på olika kliniskt användbara färdigheter och få återkoppling i en trygg 

träningssituation. Skådespelare anlitas till demonstrationerna för att få en situation 

som i så stor del som möjligt liknar det kliniska samtalet.  

Modellen för seminarierna testas nu i pilotprojektet. Ett första internat för de tolv 

utbildarna från fyra kliniker hölls 4-5 december 2014 i Halmstad. Deltagarna hade 

som förberedelse läst de två första manualerna. Responsen från deltagarna var 

positiv till utbildningsmodellen. 

 

 

Demonstrationer och egna rollspel är dock sällan tillräckligt för att kunna omsätta 

kunskaper och färdigheter i ett vanligt behandlingssamtal. För att möjliggöra det bör 

deltagarna få handledning och återkoppling i sitt vanliga arbete.  Förhoppningen är 

därför kunna erbjuda deltagarna telefonsupport och handledning gärna i form av 

medsittning (bäst) i den kliniska situationen mellan utbildningstillfällena. 

 

Under våren 2015 kommer ytterligare tre seminarier att ges, ett seminarium om 

självmordsriskbedömning och säkerhetsplanering, ett kring psykoedukation, 

fallformulering och vårdplaner, ett med inriktning psykosocialbasbehandling och ett 

kring uppföljning och utvärdering.  

 Ett seminarium med träning i metod för utbildarna i att själva är planerat till tidig höst 

2015. Förhoppningen är också att kunna utarbeta en instruktion till utbildare som 

stöd att leda seminariernaär planerat till tidig höst 2015.  
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Modell för utbildare av utbildare ”Kaskadutbildning” 

 

Deplyftet utbildar och träna tre utbildare per pilotklinik. De medarbetar som anmälts 

till utbildarutbildningen är särskilt utvalda.  De ska före utbildningen dels ha visat sig 

ha goda färdigheter och vana att bedöma och behandla depression och dels ha en 

god position på kliniken och viss vana att utbilda. Tanken är att utbildarna sedan 

utbildar medarbetarna på hemmaplan genom att hålla i seminarier och visa 

tillvägagångsätt i demonstrationer och ge återkoppling på rollspel. De ska också 

kunna ge handledning i form av medsittning. För att kunna utbilda andra behandlare 

bör utbildaren vara väl förtrogen med materialet och ha använt det själv med 

feedback. Utbildaren bör kunna integrera teori och praktik, bemästra de kliniska 

färdigheter som lärs ut och kunna anpassa dem utifrån den kliniska situationen. 

Utbildaren bör också kunna skapa ett positivt inlärningsklimat, planera utbildning 

utifrån materialet, kunna föreläsa, demonstrera olika samtalstekniker, kunna coacha 

och ge stöd till behandlare i handledningssituationen och ge utvecklande feedback. 

Alla utbildare kommer sannolikt inte att nå tillräckliga kvalifikationer för att kunna 

utbilda på regional nivå, de kan då utbilda på den egna kliniken eller enbart fungera 

som behandlare.  Då kan man tänka sig att en utbildare med tillräcklig kompetens för 

att utbilda regionalt är med och utbildar på klinik där utbildare med tillräckliga 

kvalifikationer saknas.  

 

Erfarenheterna från pilotprojektet ska tas tillvara för att sprida modellen i ett 

kaskadformat. 18 BUP-kliniker har hittills visat intresse att delta i Deplyftets 

implementeringssatsning.  Några kliniker har tillkommit relativt nyligen. Fler kan 

komma att anmäla sig. Tanken är att sju nya kliniker ska delta i nästa våg och 

därefter ytterligare sju eller åtta.  Detta ger ett femtiotal utbildare på BUP, utbildade 

av deplyftet eller av utbildare med tillräckliga kvalifikationer från de första 

seminarierna 

 

Spridning till första linjen skulle underlättas av att den teoretiska delen av 

utbildningspaketet förenklas för att bättre passa första linjens behov och läggs i en 

web-utbildning. Seminariedelen kan också kortas något eftersom första linjens 

personal inte behöver ha samma färdigheter i kartläggning, diagnostik, fallformulering 

och vårdplan som specialistvårdens behandlare. Det är dock angeläget med 

färdighetsträning vad gäller självmordsriskbedömning hos unga eftersom många 

unga med självmordstankar inte har kontakt med specialistvården.  Man kan tänka 

sig en utbildningsmodell där Deplyftets utbildare tillsammans regionala utbildare och 

representanter från första linjen håller i seminarier för första linjens utbildare som är 
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något mindre i omfattning (ex tre endagars seminarier) och riktar sig till fler personer 

(ett 40-tal) för att sprida modellen. Handledning kan ske per telefon. 

 

  

 

 

Metod för behovsinventering ”GAP-analys” 

 

Implementering ökar chansen att målen med förändringsarbetet uppnås och förkortar 

avsevärt tiden för införandet. Implementering i sin tur har större chans att lyckas om 

den skräddarsys till lokala förutsättningar och om det finns ett upplevt behov av 

förändring i verksamheten. Forskning har visat att utfallet av implementering av 

riktlinjer också påverkas av en lång rad andra faktorer som inställning till 

evidensbaserad vård, hur riktlinjerna är utformade, arbetsplatsens klimat och kultur, 

ledarskap och organisationsfaktorer samt hur implementeringen genomförs. 

Deplyftet har därför i samarbete med psykologiska institutionen vid Lunds universitet 

tagit fram en metod för behovsinventering ”Gapanalys”. Olika tillvägagångssätt har 

diskuterats i behovsinventeringsgruppen som består av Anna Santesson, Håkan 

Jarbin från deplyftet och docenterna Robert Holmberg och Sean Perrin. Andra 

angelägna metoder, som brukarenkät och journalgranskning av samtliga 

depressionsjournaler på pilotklinikerna planeras men finansiering är inte klar.  

Behovsinventeringen har bestått av tre delar, dels en inledande fokusgruppintervju, 

dels en enkät till medarbetare för att mäta implementeringsberedskap, ”ReadinessQ”, 

och dels en kartläggning av den vård som idag bedrivs i form av en lokal mindre 

journalgranskning.  

 

Inledande fokusgruppintervju 

 

Inför fokusgrupintervjun diskuterades metodik med psykologiska institutionen i Lund 

och en inventering av möjliga instrument för den halvstrukturerade intervjun gjordes.  

Till behovsinventeringsgruppen knöts en utbildningsläkare med ST-tjänstgöring med 

inriktning på ledarskap.  Vi valde att utgå från ett instrument Children and Young 

People - Resources, Evaluation and Systems Schedule (CYPRESS) som Sean 

Perrin tidigare använt sig av i implementering av psykologiska metoder, förenkla och 

anpassa detta till svenska förhållanden och lägga till frågor som specifikt rör 

Depressionsvård.  

 

Upplägget av fokusgruppsintervjuerna diskuterades med verksamhetschefer på 

pilotklinikerna som valde ut deltagare vilket inkluderade, tilltänkta utbildare, 
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utvecklare eller annan ledningsperson, verksamhetschef och behandlare på BUP. 

Intervjun gjordes i semistrukturerat fokusgruppsformat på det lokala BUP med 

Andreas Hahne och Sean Perrin. Intervjun var halvstrukturerad och syftade till att 

belysa några kritiska faktorer för implementering: varför klinikerna önskat delta i 

pilotprojektet, vilka förändringar de hoppas på, utbildarnas kvalifikationer och position 

på kliniken, möjlighet att etablera ”depressionsspår” inom klinikerna där metoden 

först kan implementeras, möjligt att rekrytera en lokal monitor för datainsamling och 

koordinering av patientflöde, personalens beredskap och ork till förändring, vana att 

arbeta med riktlinjer och tidigare förändringsarbete samt uppmärksamhet på för 

snabb personalomsättning och konkurrerande handledning. 

 

Fokusgruppsintervjuer genomfördes på alla fyra pilotkliniker och resultatet 

sammanställdes av Sean Perrin, och diskuterades och återkopplades till 

verksamhetscheferna av Håkan Jarbin och Andreas Hahne. 

 

 

 

Enkät om Implementeringsberedskap ”ReadinessQ” 

 

Inför mätningen diskuterades olika möjliga tillvägagångssätt i 

behovsinventeringsgruppen. En litteratursökning gjordes av Anna Santesson som 

också deltog i en utbildning i implementering vid Radboud University i Holland. Ett 

första utkast till medarbetarenkät gjordes av Håkan Jarbin, frågorna diskuterades i 

Implementeringsgruppen Till gruppens hjälp fanns också FOU i Halland. Enkäten 

kompletterades med Evidencebased practice attitude scale (EBPAS )och frågor från 

Organizational readiness från change (ORC). Vi valde att inte infoga hela 

instrumentet eftersom det då skulle röra sig om ett alltför stort antal frågor. 

Readinessenkäten gjordes i ett antal olika versioner och varje frågas vara eller inte 

vara diskuterades utförligt. Vår första idé var att i enkäten tillfråga medarbetarna om 

nuvarande praktik vad gäller kartläggning, diagnostik och bedömning och 

behandling. Dessa frågor togs sedan bort eftersom bedömning var att svaren inte 

skulle vara tillräckligt tillförlitliga för att kunna fungera som underlag för 

implementeringen. 

Den slutgiltiga versionen av Readinessenkäten fokuserar främst på väsentliga 

determinanter för implementeringen. 

 

 

Medarbetarenkäten på ca 40 frågor belyser fem områden (determinanter) av 

betydelse: 
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 Bakgrundsdata om klinikens personalsammansättning, personalomsättning, 

utbildningsnivå, syn på diagnostik och inriktning på handledning. 

 Personal- och organisationsfaktorer. Frågor om den inre kontexten handlar om 

trivsel, öppenhet, struktur och ledarskap på klinikerna. Dessa frågor valdes ur 

Organisational Readiness for Change för att representera olika faktorer. Några frågor 

fokuserade på den yttre kontexten vad gäller den politiska styrningen och stödet 

uppifrån för utvecklingsarbete.  

 Attityder hos medarbetarna till evidensbaserad praktik. Finns öppenhet för att 
förändra arbetssätt och arbeta efter evidensbaserad modell? Dessa frågor togs ur det 
till svenska översatta formuläret ”Evidence Based Practice Attitude Scale” med 
författarens godkännande.  

 Kunskap om, och inställning till SFBUPs riktlinjer. Uppfattas denna som användbar, 
förståelig och ge fördelar för klinik och patient? Dessa frågor utformade vi själva 
utifrån de olika krav som implementeringslitteraturen ställer på den metod som ska 
implementeras.  

 Frågor om riktlinjer, depressionsbehandling och klinikens arbetssätt. Dessa frågor 
belyser medarbetarnas syn på hur vården bedrivs och skillnad mot riktlinjernas 
indikatorer kan därmed uppskattas. Frågorna utformade vi själva utifrån kännedom 
om BUP verksamheter och riktlinjerna.  

 

 

Enkäten distribuerades via online-ifyllnad till alla medarbetare i öppen vård, ca 300 

personer, och svarsfrekvens blev strax under 70 %. Svarsfrekvensen blev god och 

förbättrades av verksamhetschefernas och andra ledningspersoners engagemang 

och påminnelser. Det fanns genomgående god acceptans men också skillnader i 

medarbetarnas syn på meningsfullhet med psykiatrisk diagnostik.  

Tradition vad gäller familjeinriktat eller individinriktat arbete skiljde sig liksom 

klinikernas vana att arbeta efter riktlinjer för olika diagnoser.  

Det fanns skillnader i hur medarbetarna uppfattade ledningens beslut och stödet från 

ledningen för att arbeta med förbättring av kvalitet. Det fanns genomgående problem 

med hög arbetsbelastning men med lokala skillnader liksom vad gäller problem med 

hög personalomsättning.  SFBUPs riktlinjer uppfattades genomgående som 

relevanta, lättlästa och användbara i det kliniska arbetet. 

 

Enkätresultaten sammanställdes och tillsändes verksamhetschef. Vid en individuell 

telefonkonferens med varje verksamhetschef diskuterades fynden och dessa låg 

sedan till grund för implementeringsplan vid internatet den 5 december.  

Kartläggning av den vård som bedrivs idag 

 

Efter att implementeringsgruppen enats om att enkät tillmedarbetarna inte var en 

tillräckligt tillförlitlig metod att få kunskap om den vård som bedrivs idag diskuterades 
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alternativa metoder för att kartlägga nuvarande vård.  Kartläggningen av nuvarande 

vård syftar också till att öka incitamentet att påbörja förändringsarbetet och 

möjliggöra en skräddarsydd implementering. Beslut togs journalgranskning som är 

en relativt kostnadseffektiv metod för kartläggning av given vård.  En mall för 

journalgranskning med frågor om kvalitetsindikatorer och andra viktiga aspekter av 

vården togs fram av och granskades. Metoden testades och reviderades.  Vi valde 

att först göra ett mindre stickprov på 10 journaler per klinik. Dessa journaler 

granskades av lokal utbildningsläkare under specialisttjänstgöring (ST-läkare) Dessa 

fyra ST-läkare fick skriftlig instruktion och sedan muntlig genomgång via 

telefonkonferens. Mätningen omfattade patienter som vårdats under första halvåret 

2014 och fått diagnos depression.  Mätningen fokuserade på diagnostik, 

behandlingsinnehåll och utvärdering.  

 

Tolkningen av resultat fick göras med stor försiktighet då stickprovet var litet och 

skattningarna inte var kontrollerade. Det förelåg stora skillnader mellan klinikerna 

men också mellan de olika kvalitetsindikatorerna. Diagnostiken var särskilt ojämn och 

vid en klinik saknades genomgående psykiatrisk anamnes i journal och vid en annan 

var få patienter diagnostiserade med depression.  Uppgifter om anhedoni, 

samsjuklighet och missbruk saknades ofta på samtliga kliniker.  

På behandlingssidan var bilden ur journal jämnare och mindre problematisk men 

skillnader och problem kunde skönjas vad gäller väntetider till behandling och 

utvärderingsmetod.    

 

Journalgenomgången sammanställdes och tillsändes verksamhetschef. Vid en 

individuell telefonkonferens med varje verksamhetschef diskuterades fynden och 

dessa låg sedan till grund för implementeringsplanering vid internatet den 5 

december.  

 

Förhoppningen är att baslinjemätning ur journal kan utökas till att göras av samtliga 

patienter som fått diagnos depression under första halvåret 2014. En sådan 

kartläggning kan ge tydlig information till klinikerna om kvalitetsindikatorer och 

användas som utgångspunkt för att följa upp insatserna. Denna större 

journalgenomgång kommer att göras av en ST-läkare och metoden ska först 

kontrolleras via interbedömarskattningar. Metoden kommer på så sätt att provas och 

vidareutvecklas inom pilotprojektet för att senare kunna komma användas brett inom 

BUP i ett kaskadformat och senare även inom första linjen.   

 

 

En annan förhoppning är att baslinjemätningen ska kunna utökas med den planerade 

enkäten för online-ifyllnad till patient och föräldrar. En sådan enkät ska belysa viktiga 

aspekter av behandlingen och hur den uppfattas av brukarna. Arbete har påbörjats 
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med att utforma enkäten. Tankar hämtas bl a från Outcome Rating Scale, Session 

Rating Scale och CHASE. En pilotversion av enkäten behöver provas i liten skala. 

Både den utökade baslinjemätningen och enkäten till brukare kräver ett 

godkännande av etikprövningsnämnd.  

Inom ramen för implementeringssatsningen hoppas vi även kunna genomföra en mer 

kvalificerad utvärdering i samarbete med Lunds universitet där både brukarenkäten 

och den utvidgade journalgranskningen kan tjäna som baslinje. 

 

 

 

Metod för utbildning och stöd till ledare och organisation 

”Verksamhetsspåret” 

 

Implementering är en flerårig process i olika faser och med olika utmaningar. 

Utbildning till medarbetare behöver kompletteras med administrativt stöd och ett 

engagerat ledarskap för att verkligen arbetas in i verksamheten och kan komma 

patienten tillgodo. Implementeringsprocessen behöver fortlöpande följas upp och 

hinder som dyker upp behöver hanteras för att förändringen verkligen ska komma till 

stånd och införlivas i verksamheten på ett hållbart sätt.  

Seminariematerial  

 Robert Holmgren och fil dr Jens Knutsson Psykologiska institutionen I Lund 

utarbetar för närvarande ett seminariematerial för fyra endagarsseminarier för stöd till 

ledare och organisation.  Seminarierna i verksamhetsspåret är även de interaktiva 

och varvar teori om implementering och effektivt förändringsarbete med 

smågruppsdiskussioner och praktiska övningar. De övergripande målen med 

seminarierna är att ge fördjupad kunskap och ökad medvetenhet om förutsättningar 

för implementeringen och möjliga utmaningar i de olika faserna.  

Lokala implementeringsplaner 

Lokala implementeringsplaner ska utarbetas utifrån behovsinventeringen och 

deltagarna har fått i uppgift att fundera på och diskutera olika förhoppningar och 

farhågor på kort och lång sikt. Nästa steg är att diskutera olika sätt att möta 

farhågorna.  

Administrativt stöd 

Engagerade ledare som i ord och handling visar att implementeringssatsning är ett 

prioriterat område är en viktig framgångsfaktor. I tillägg till det bör utbildarna få 

tillgång till administrativt stöd för att få möjlighet att tillämpa modellen och sedan lära 

ut den. En viktig faktor i de initiala implementeringsprocesserna är att få tillräckligt 

med patienter med depression. Deplyftet rekommenderar att man skapa ett 
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”Depspår” dit patienter med misstänkt depression hänvisas. Annat stöd kan handla 

om tillgång till material för att möjliggöra skriftliga vårdplaner, använda 

bedömningsinstrument, ge informationsmaterial men också att tillräckligt med tid 

avsätts för patientsamtal så att behandlaren har tid att arbeta i enligt riktlinjerna. Tid 

behöver också avsättas för handledning. Dessa frågor kommer att belysas i 

utbildningen för stöd till ledare och organisation. 

Fortlöpande monitorering av implementeringsprocessen  

För att riktigt veta hur väl implementeringsplanen följs och hur 

implementeringsprocessen fortskrider så bör arbetet monitoreras. Till att börja med 

kan det handla om ”depspåret” är på plats och antalet patienter som 

diagnosticerasmed depression för att sedan utökas med frågor om bedömningens 

och behandlingens kvalitet. Vi planerar månatlig översyn över kvalitetsindikatorer ur 

journal för utbildargruppen för att ge snabb feedback om framsteg. Detta steg 

behöver finansieras då samordning av material för översyn mellan klinikerna behöver 

administreras 

Hur behandlarna ser på metoden, implementeringsprocessen osv kan undersökas 

med individuella intervjuer eller i fokusgrupper. Detta är en viktig aspekt av 

implementeringsarbetet som också kommer att belysas i verksamhetsspåret. 
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Erfarenheter och slutsatser 
 

 

Det finns ett stort intresse bland landets BUPkliniker att förbättra depressionsvården 

för unga och att få en modell för implementering. Det har därför varit inspirerande att 

ta fram ett program som både till sitt innehåll och till sin form bygger på dagens 

kunskap om verksamma metoder både för bedömning och behandling av depression 

och för implementering av nya metoder.  Utbildningsgruppen har varit noga med att 

manualerna och tillhörande föreläsningsmaterial både bygger på forskning och ger 

de kunskaper och färdigheter som behövs för användning i den kliniska vardagen. 

Granskningsproceduren har varit viktig för att öka användarvänligheten.   Det har 

dock varit ett tidskrävande arbete att skriva manualerna och att granska dem i olika 

steg. Även om manualerna har varit uppskattade och gått igenom en relativt rigorös 

granskning, kommer sannolikt ytterligare justeringar att behövas när de testas i 

kliniskt bruk.  Materialet skulle också tjäna på en mer användarvänlig design med 

grafiska illustrationer. 

Erfarenheterna från de första seminarierna är också positiva. Det krävs en del extra 

arbete med att göra demonstrationer och hålla i rollspel jämfört med traditionella 

föreläsningar, men det arbetet uppvägs av att sannolikheten att deltagarna når 

lärandemålen ökar. Vår förhoppning är att utbildning och färdighetsträning ska 

kompletteras med handledning för att underlätta för behandlaren att kunna omsätta 

kunskaper och färdigheter i ett vanligt behandlingssamtal.  

 

Arbetet med behovsinventeringen har också varit tidskrävande eftersom det inte 

fanns någon färdig metod som vi direkt kunde använda oss av. En lärdom är att det 

inte direkt går att använda sig av ett internationellt instrument ex för 

fokusgruppsintervjuer (cypress) utan att det anpassa till svenska förhållanden, vilket 

kräver eftertanke och diskussion.  

Psykologiska institutionen har också haft lite mindre tid avsatt till arbetet med 

behovsinventeringen efter byte av representant för psykologiska institutionen. Deras 

minskande resurser har kompenserats av Deplyftet, som gjort en större del av 

arbetet i utformningen av metoden. Arbetet har därför försenats något vilket 

omöjliggjort mätning av brukarnas uppfattning om given vård under 2014. Mätning av 

brukarnas uppfattning av given vård kräver tillstånd av etisk kommitté, vilket är 

tidskrävande att inhämta. Vi fick lägga till en mindre lokal journalgranskning för att 

mäta andra aspekter av given vård som inte går att fånga med enkätfrågor till 

medarbetarna, när onlinemätning till brukarna inte kom till stånd.  Medarbetarenkäten 

ReadinessQ bedöms vara välavvägt instrument för att mäta medarbetarnas syn på 

viktiga determinanter för förändring och utgöra en är en bra grund tillsammans med 

journalgranskning för planering av implementeringsstrategierna. Vår förhoppning är 
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att kunna få tillstånd både en brukarmätning och en mer omfattande 

journalgranskning med det dubbla syftet att mäta given vård, och ge förutsättning att 

följa upp implementeringen. Att inhämta brukarnas synpunkter på vården och få 

återkoppling på metoden känns också mycket angeläget. 

 

 

 

 

De i avtalet uppsatta målen för Deplyftet för 2014 är uppfyllda:  

 

 Manualerna är färdigställda 

 Metod för gap-analys är utvecklad 

 Gap-analys är genomförd 

 Första seminariet för utbildare är genomfört 

 Uppstart för verksamhetsspåret är genomförd och implementeringsplaner påbörjade 

 Samverkan med patientorganisation och intresseorganisation har skett 

 Patientinformation är påbörjad 

I tillägg till avtalet har några ytterligare önskemål uppfyllts: 

 Manualerna åtföljs av föreläsningsmaterial i kort och lång version  

 Remissrunda av riktlinjer för intressenter i första linjen 

 

 

Plan för 2015  

En plan för utbildningen har lagts med seminarier 11-12 februari, 24-25 mars och 7-8 

maj 2015. Manualerna och seminariematerialet ska vidareutvecklas efter att ha 

provats i pilotprojektet.  Vi planerar att utarbeta en utbildarinstruktion.  Vårt önskemål 

är att kunna erbjuda handledning främst som medsittning.  

 

Informationsmaterial till patient och närstående ska utarbetas under våren 2015. 

Samråd med brukarorganisation för detta moment är planerat. 

 

Fortsatta chefsdagar har planerats in parallellt med seminarier för utbildarna till 12 

februari, 25 mars och 8 maj 2015.   

 

Inom ramen för implementeringssatsningen hoppas vi kunna genomföra den för 2015 

planerade enkäten för online-ifyllnad till patient och föräldrar. En sådan enkät ska 

belysa viktiga aspekter av behandlingen och hur den uppfattas av brukarna. Vi skulle 

också vilja genomföra en fokusgruppsintervju och journalgranskning för att följa och 
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återkoppla implementeringsprocessen till verksamheterna.  Vi skulle också vilja 

genomföra en mer kvalificerad utvärdering i samarbete med Lunds universitet där 

både brukarenkäten och den utvidgade journalgranskningen kan tjäna som baslinje. 

 

Vi skulle vilja arbeta vidare med materialet för att kunna lägga det på E-plattform, 

men denna kräver separat budget. Föreläsningar och intervjudemonstrationer ska 

spelas in under våren 2015 för att utgöra material till kommande e-plattform. 

Fortsatta diskussioner med SKL eller annan finansiär krävs för separat avtal 

angående framtagande av e-plattform.  
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Framtida överväganden kring spridning och 

finansiering 
 

Förhoppningen är att erfarenheterna från pilotprojektet ska kunna användas för att 

förbättra materialet. Vi hoppas också kunna göra en mer utförlig och kvalificerad 

utvärdering i samarbete med lunds universitet. Ett problem är finansieringen av 

utvärderingen. Ett sätt att minska kostnaderna är att anlita ST-läkare och blivande 

psykoterapeuter som kan göra delar av arbetet som vetenskapligt arbete eller 

stegtvå-uppsats. Det kan dock inte finansiera datainhämtningen som kräver central 

monitor. Möjligen kan en central monitor delfinansieras om man lägger upp 

utvärderingen som ett forskningsprojekt och ansöker om forskningsmedel. 

 

Efter utvärderingen är utbildningsmaterialet färdigt för en mer allmän spridning. För 

att säkra kvaliteten vid spridning krävs att utbildare genomgått utbildarutbildningen 

och haft handledning i metoden. Detta kan säkras genom en kaskadmodell.  

Finansieringen skulle kunna delas mellan landstingen och SKL genom att SKL står 

för lärarkostnader och själva konferenskostnaden och landstingen för resa och mat 

och logi.Landstingen kan också finansiera handledningen 

 

 

Spridning till första linjen skulle underlättas avsevärt om utbildningsmaterialet 

anpassas till deras behov och också görs i form av en webutbildning. Utvecklingen 

av materialet för förstalinjen och att överföra materialet till webformat kräver separata 

medel och samarbete med företrädare för första linjen. Seminarierna skulle kunna 

kortas till tre endagarsseminarier och ges till en större publik. Seminariematerialet 

behöver då arbetas om något.    

 

Behovsinventeringsmodellen kan användas ånyo om den kombineras med en 

instruktion för tillvägagångsätt och tolkning. Eventuellt behövs en begränsade 

centralt finansierad resurs för frågor och enklare handledning. 

 

Implementeringsmodellen skulle också kunna spridas i kaskadformat. Det material 

som Psykologiska institutionen i Lund utarbetar skulle kunna användas både för 

spridning inom BUP och förstalinjen. De åtta ledningspersoner som deltar i piloten 

skulle kunna fungera som resurspool för att leda implementeringsseminarier om fyra 

endagar, eventuellt med möjlighet till förkortad version i första linjen. Även här skulle 

man kunna tänka sig samfinansiering enligt ovan   
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Avtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Region
Halland om Nationell implementering av riktlinjer depression
inom BUP

Mellan Sveriges Kommuner och Landsting, 222000-0315 och Region Halland,
organisationsnummer 232 100-0115 tecknas följande avtal:

Bakgrund
1 en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och
regeringen för 2013-2014 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna
insatserna för psykisk ohälsa. lett av delmålen finns ett uppdrag att stödja arbetet med
välutvecklade insatser för psykisk ohälsa både i första linjen och på specialistnivå.

Nationell implementering av riktlinjer depression inom BUP syftar tiLl att

• höja kvalitet på bedömning och utredning av depressioner hos barn och ungdomar

• stödja genomförandet av stegvis vård vid depression där alla unga med depression
erbjuds basala psykopedagogiska åtgärder

• stödja strukturerad utvärdering av behandlingseffekt och tillägg med specifik
farmakologisk eller psykoterapeutisk behandling i adekvat takt efter indikation och till
remission

• identifiera fler unga med depression och risk för självmord och att dessa unga ges
strukturerad riskbedömning och adekvat säkerhetsplanering

• etablera metod för effektiv implementering av verksamma åtgärder i rutinsjukvård
inom SUP

• etablera metod för effektiv implementering av verksamma psykiatriska åtgärder som
med fördel kan användas i första linjen

Organisation

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri (SFBUP) utformar nationella
riktlinjer för depression. Dessa har varit på en första remissrunda till november 2013
och ny remissrunda planeras från februari 2014. Riktlinjerna bildar grunden till ett
utbildningspaket, som tas fram av Psykiatrin i Halland (PH) med finansiellt stöd av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Riktlinjerna och utbildningspaketet bildar

Sveriges Kommuner och Landsting

Post; 11882 Stockholm, Besök Hornsgatan 20

fln: växel 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50

info@skl.se Org nr: 222000-0315 www.sklse
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grund för en satsning på implementering med strukturerad metod på utvalda BUP

kliniker. Implementeringen grundas på en s.k. GAP-analys där nuläge vad gäller

depression och riktlinjernas kvalitetsindikatorer mäts och följs upp med förnyad

mätning under implementeringsprocessen.

Utb il dn in gspa ketet

Psykiatri Halland (verksamhetschef Magnus Oleni på BUP-kliniken) har fått ansvaret

för att utforma utbildningspaketet. Två personer arbetar med utbildningspaket,

pedagogisk metod och implementeringsprojektet; psykolog Markus Andersson och öl

Anna Santesson BUP Halland med stöd av sekreterare Ann-Christin Bjärnhag och

projektledare Håkan Jarbin med dr o öl samtliga BUP Halland. Utbildningspaketet

beräknas vara klart 20 14-02-28 i en pappersversion, som kan gå på remiss brett till

intressenter och samarbetspartners och då särskilt till BUP kliniker och medarbetare

inom BUP Sverige men även till anhörigföreningar och akademin.

Utbildningsmaterialet delas in i moduler med fokus på psykiatrisk diagnostik och

kartläggning av livssituation, suicidriskbedömning och säkerhetsplanering, att skriva

vårdplan, psykopedagogisk genomgång, interventioner för beteendeaktivering,

föräldrastöd, skola, livsstil inkl kost, droger och fysisk aktivitet samt modul för

utvärdering av depressionsbehandlingen. Materialet planeras att läggas på en e

plattform med interaktiva funktioner inom ramen för ett kommande separat avtal med

SKL. Informationsmaterial till patient och närstående tas fram som en del av paketet.

GAP-analys och kontinuerlig utvärdering

Under perioden mars-oktober 2014 genomförs en mätning av nuläget vad gäller

depressionsvård. Mätningen utgår från kvalitetsindikatorerna i riktlinjerna men

fokuserar även på andra hinder och förutsättningar för att genomföra

implementeringen. Detta moment får kunskapsstöd från ass professor Robert Holmberg

vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Insamling innefattar omfattande

datahantering via online-inmatning preliminärt även på patient/brukarnivå och

förutsätter godkännande av etikprövningsnämnd. Datainsamling kommer att upprepas

för att följa effekten av implementerings- och utbildningssatsningen.

Kaskadutbildning

PH planerar att arrangera kaskadutbildningar parallellt med ett chefsspår för

implementering. En pilotdel beräknas starta i november 2014 omfattande tre BUP

kliniker av de 17 kliniker som fram till idag anmält intresse för att medverka.

Utbildningsinsatsen planeras omfatta 4 x 2 dagar för tre personer under 8-10 månader.

Dessa personer ska vara särskilt utvalda och ha förmåga att i sin tur bedriva utbildning

om depression under hösten 2015 och handleda/stödja arbetet med depression på
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hemmaplan framöver. Kaskaddelen planeras att följas upp med återträffar och stöd vid
4 tillfällen under uppstartåret. E-plattform och inlärningsmoment som vid den
nationella utbildningen ska användas men anpassas till den lokala miljön.

Implementering

PR arrangerar i samråd med institutionen för psykologi vid Lunds universitet parallellt
en satsning på lokal implementering av riktlinjerna på samtliga kliniker som deltar i
kaskadutbildningen. Verksamhetschef och ytterligare en person deltar i implementering
i workshopformat om 4 x 1 dag med start november 2014 med utbildning inom
implementering och problembaserat genomförande av depressionsriktlinjerna på
hemmakliniken. Utifrån GAP analys bör intervention för att implementera riktlinjerna
skräddarsys. Detta ger ett nödvändigt stöd till utbildningssatsningen. Träffarna
samordnas i tid och plats med kaskadutbildningen.

Styrgrupper

En nationell styrgrupp svarar för vetenskaplig förankring och ger råd i process för
implementering. Styrgruppen tillsätts av SFBUP och inkluderar internationell expert på
implementering av depressionsriktlinjer inom BUP (Raphael Kelvin, London), två
representanter för verksamhetschefer (Olav Bengtsson, Stockholm och Shiler Hussami,
Luleå/Boden), anhörigrepresentant (Peter Strindberg, föreningen Balans), skrivgwppen
för riktlinjer (pro fem Anne-Liis von Knorring, ps Maria Zetterqvist, med dr Håkan
Jarbin), kaskadutbildningsgmpp (ps Markus Andersson, öl Anna Santesson,
verksamhetschef Magnus Oleni), representant för Sveriges Kommuner och Landsting
(Fredrik Lindencrona) samt representant för Socialstyrelsen (Ulrika Freiholtz).
Styrgruppen första träff 131125 resulterade i reviderat program med ett större fokus
och tidsätgång för implementeringsdelen och GAP-analys samt flerstegsprocess med
start i pilotform för att lära av erfarenheter före ett större antal kliniker deltar.
Styrgruppen träffas nästa gång i maj 2014. Styrgrupper för delprojekt behöver utformas
för att ge både förankring och specialiststöd. Delprojekten är; 1- Utbildningspaketet,
2. mätning av nuläge och förändring samt 3. implementering. En professionell
projektledare behöver anlitas för att koordinera processerna.

Tidslinje

130101 översättning påbörjas

130816 planering och uppstart initieras

140207 möte med verksamhetschefer och chefsöverläkare för de 17 anmälda BUP
klinikerna för att rådgöra om projektmål, baslinjemätning, kompetenskrav
och tänkbara strategier för implementering.

140228 utbildningspaketets samtliga moduler färdiga i pappersformat för



• Sveriges
Kommuner 4 (6)
och Landsting 2013-12-11

remissrundor

141030 baslinjemätning genomförd på tre kliniker samt utbildningspaketets första
tre moduler upplagda på e-plattform via separat avtal med SKL

141130 pilotdel med internat 1 för kaskadutbildning och chefer startar

150228 E-plattformen färdigställs i sin helhet med erfarenheter från första tre
modulerna i pilotanvändning

150930 pilotdel avslutas och utvärderas

151231 revision av e-plattform, utbildningspaket och implementeringsstrategier
utifrån erfarenheter i pilotdelen.

160101 första vågen av BUP kliniker i huvudprojektet preliminärt 7 stycken startar
en 8-10 månader lång kaskadutbildning och parallellt implementeringsspår
för chefer.

Uppdraget

Samverkan med andra organisationer
De utsedda landstingen ska via SKL samverka med Socialstyrelsen, och andra berörda
myndigheter och organisationer. Samverkan med patient- och intresseorganisationer
ska ske både lokalt och nationellt.

Delrapportering och slutrapportering
Pilotprojektet slutrapporteras under hösten 2015. Fortlöpande delrapporter avges till
SKL senast 1 maj 2014 och december 2014.

Administration
Psykiatri Halland ansvarar för all administration, produktion av material och andra
aktiviteter inom ramen för detta avtal.

Tider
Avtalet löper under tiden 2013-01-01 —2014-12-31.

Finansiering
Psykiatri Halland tilldelas 2 320 000 för fortsatt uppdrag. Dessa medel täcker
framtagande av hela utbildningsmaterialet, baslinjemätning, GAP-analys och start av
implementeringsarbetet samt första delen av pilotprojekt för tre kliniker med internat för
kaskadutbildning samt chefsdel under senhösten 2014. V v se enl bifkostnadskalkyl.
E-plattformen ingår ej i detta avtal då SKL och SoS sannolikt kan samordna denna med
andra liknande projekt och denna möjlighet inväntas. Fakturering sker i delar efter
fullgjorda delleveranser.
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Förnyad ansökan om medel för fortsatta aktiviteter 2015 dvs fortsatt pilotprojekt samt
datainsamling för kvalitetskontroll ska överenskommas med SKL under 2014 och är
beroende av eventuella fortsatta överenskommelser mellan SKL och Regeringen.

Utbetalning av projektmedel görs efter erhållande av faktura. Fakturan, hänvisande till
detta avtal och med angivande av ref nr 359141, ställs till

Sveriges Kommuner och Landsting
11882 Stockholm

SKL tillämpar 30 dagars betalningsvillkor.

Överlåtelse av avtal
En part har inte rätt att utan den andra partens skriftliga medgivande överlåta avtalet på
någon annan.

Ändringar och tillägg i avtalet
Ändringar och tillägg i avtalet ska för sin giltighet skriftligen godkännas av båda
parter.

Kontaktpersoner
Ing-Marie Wieselgren, projektchef Håkan Jarbin, projektledare
Sveriges Kommuner och Landsting Psykiatri Halland, BUP Halland
Tel: 08-452 77 92 Tel: 035-131761, Mobil: 070-6778006
E-post: ing-marie.wieselgrenskl.se E-post: hakan.jarbinregionhalland.se

Hinder för uppdragets genomförande (force majenre)
Part är befriad från sina åtaganden enligt detta avtal om det inträffat ett hinder utanför
dennes kontroll som hindrar parten att fullgöra sin åtagande enligt avtalet. Som hinder
räknas krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof. allvarlig
smittspridning eller annan liknande omständighet som part inte råder över.

Tvist
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed sammanhängande
rättsfrågor ska avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.
Detta avtal blir giltigt först när det undertecknats av behöriga firmatecknare för båda
parter.



Stockholm den december 2013
Sveriges Kommuner och Landsting

Halmstad den december 2013
Psykiatri Halland

Eva Osvald-Gustafsson
chef
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsin.
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Hans Karlsson
Avdelningschef
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Redovisning av kostnader 2014-01-01 – 2014-12-31 
Nationell implementering av riktlinjer depression inom BUP 
 
Löner  
 Överläkare Håkan Jarbin     572 134 
 Överläkare Anna Santesson     882 648 
 Psykolog Markus Andersson     162 000 
 Psykolog Maria Zetterqvist       20 100 
 Vårdutvecklare Lennart Runevad     167 259 
 Kommunikatör Harald Bergengren       37 272 
 Sekreterare Anci Bjärnhag Gustafsson      50 460 
 
Ersättningar  
 Extern expertgrupp Lunds universitet 

Robert Holmberg, Jens Knutsson, Sean Perrin    273 459 
 
Möten och kursdagar 
 Styrgrupp 14-06-02, 14-12-04 inkl övernattning     15 253 
 Kursdag implementering 2014-11-25        4 768 
 Kursdagar kaskadutbildning 2014-12-04 – 05      58 992 
 
Resor 
 Till/från Halmstad, Stockholm       40 484 
 Intervjuer Sean Perrin – maj och juni         8 436 
 Resor London - Halmstad – Dr Raphael Kelvin juni      13 860 inkl arvode 
 Resor London – Stockholm – Dr Raphael Kelvin dec     13 860 inkl arvode 
 Maria Zetterqvist – december         1 352 
 Jens Knutsson – december         1 036 
 
Övrigt 
 Filmning av deplyftet – december       12 108 
 Skådespelare x 4 inkl arbetsgivaravg + resor      13 573 
 Facklitteratur           1 082 
 Administrativa tjänster             326 
 Översättningar              840 

___________ 
     2 351 302:- 
Halmstad 2015-01-28 
 
 
Magnus Oléni, verksamhetschef, BUP Halland 
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INNEHÅLL

Deplyftet — så här läser du manualerna
 
Deplyftet består av sex delar som alla är uppbyggda på liknande sätt. Först kommer en 
inledande text om det aktuella ämnet innan vi ger oss in i själva modulen. Alla kapitel 
består av fem likadana delar:
•	 INLEDNING. Här beskrivs översiktligt kapitlets ämne och du får veta vad du kommer att 

lära dig i det aktuella avsnittet.
•	 FÖRTEST. Du får testa dina förkunskaper genom att svara på frågor om ämnet.
•	 ÖVERSIKT. Här beskrivs utförligt fakta kring det aktuella temat.
•	 TEKNIK. Steg-för-steg-manual som visar hur du konkret kan arbeta med dina patienter.
•	 DEMONSTRATION. Du får exempel på hur du kan fråga.
•	 SVÅRIGHET. Vad kan du göra när det hakar upp sig?
•	 EFTERTEST. Vi ställer frågorna från förtestet en gång till. Har du lärt dig något nytt?
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Målet med bedömning är att tillsammans med patient 
och föräldrar beskriva diagnos(er) och få en förståelse och 
utgångspunkt för hur behandlingen kan läggas upp. Det 
fria kliniska samtalet räcker inte för att diagnosticera de
pression. Många depressioner upptäcks helt enkelt inte då. 
Du behöver komplettera med riktade frågor. Fler tillstånd 
upptäcks och bedömningen blir mer träffsäker om samtalet 
följer en viss struktur. 

I denna modul kommer du att få en möjlig struktur för 
att identifiera depression eller om symtombilden bättre 
förklaras av andra störningar. Du får också lära dig mer om 
den vanligaste samsjukligheten och värdera din informa
tion  
i en bedömning. 

En noggrann diagnostik ger förutsättningar för att for
mulera en vårdplan och påbörja behandling.

I denna modul lär du dig att:
•	 Fånga gestalt och förlopp
•	 Fråga om kriterier för depression på ett vardagligt sätt
•	 Fråga om vanligaste samsjuklighet och uteslutnings

diagnoser
•	 Sammanfatta dina observationer av patienten i ett 

psykiskt status
•	 Tolka några bedömningsinstrument för depression
•	 Bedöma funktionsnivå 

För att kunna:
•	 Ställa depressionsdiagnos med rimlig säkerhet
•	 Överväga andra diagnoser eller samsjuklighet 
•	 Bedöma depressionsdjup
•	 Bedöma graden av komplexitet
•	 Väga samman information från din kartläggning och 

diagnostik
•	 Formulera en kort och kärnfull bedömning 
•	 Göra fallformulering och vårdplan

I en annan modul får du lära dig fråga om riskfaktorer för 
självskada och självmord och göra upp en vårdplan. Ett bra 
sätt från inlärningssynpunkt är att jämföra med hur man 
gör nu. Både för att skapa motivation till förändring och för 
att få något att hänga upp det nya på. Innan du går vidare, 
ta några minuter och fundera på hur du går tillväga vid din 
diagnostik.

INNEHÅLL

Inledning

Inledning



4

DEPLYFTET diagnostik och bedömning

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Inledning

Den strukturerade kliniska intervjun är ditt viktigaste red
skap för att särskilja friskt från sjukt och de olika psykiska 
störningarna från varandra. Du behöver också känna till 
hur barn tänker, känner och fungerar under olika utveck
lingsperioder och sätta symtom och fungerande i relation 
till ålder och utvecklingsnivå. Du kommer också att få 
grundläggande kunskaper om DSMsystemet.

Målet med denna genomgång är att du ska förstå kärnan 
(gestalten) i depressionssjukdomen och hur symtomen kan 
yttra sig hos barn och ungdomar. Kärnsymtom för depres
sion måste vara närvarande och liksom tilläggssymtom  
i tillräcklig omfattning. Det är viktigt att tänka på att de
pressionssjukdomen är episodisk. Du har därför stor nytta 
av att ha fastlagt debut och gjort en tidslinje.

Andra psykiska störningar kan likna en depression och 
den kliniska bilden kan ibland vara grumlig. Information 
från flera källor är väldigt viktigt för att få en klarare bild. 
Dina observationer av patienten (psykiskt status) är ett 
hjälpmedel i den diagnostiska processen liksom olika diag
nostiska hjälpmedel. Ibland är diagnostiken svår och då 
kan det vara bra att be om hjälp från en mer erfaren eller 
subspecialiserad kollega.

I denna sektion lär du dig att:
•	 Förstå hur den diagnostiska processen går till
•	 Beskriva vad som menas med gestalt
•	 Förstå varför kunskap om debut är viktigt
•	 Beskriva olika typer av sjukdomsförlopp
•	 Förstå hur DSMsystemet är uppbyggt
•	 Screeningfrågor för depression
•	 Fråga om depressionssymtom på ett vardagligt sätt 
•	 Kartlägga symtomens varaktighet och påverkan på livet
•	 Undersöka om symtomen bättre förklaras av någon 

yttre händelse, missbruk, medicinering eller kroppslig 
sjukdom

•	 Kartlägga tidigare episoder
•	 Känna igen de vanligaste alternativa diagnoserna (dif

ferentialdiagnos)
•	 Känna igen den vanligaste psykiatriska samsjuklig

heten till depression
•	 Känna igen likheter och skillnader mellan olika 

psykiat riska diagnoser
•	 Väga in ärftlighet
•	 Väga in behandlingssvar

För att kunna:
•	 Identifiera depression 
•	 Ställa diagnos med rimlig säkerhet
•	 Bedöma depressions djup
•	 Värdera om enskilda symtom bättre förklaras av alter

nativa diagnoser
•	 Beskriva psykiatrisk samsjuklighet
•	 Resonera kring somatisk samsjuklighet

Förtest

Du har träffat Johanna, 16 år, som söker på grund av sömn
störning och nedstämdhet. Du bestämmer dig för att göra 
en depressionsbedömning. Vilka framträdande symtom ska 
du framför allt leta efter i din diagnostiska intervju för att få 
fram gestalten av en depression?

a) Den kognitiva triaden: negativ tro på sig själv, om
givningen och framtiden är väldigt negativ

b) Påverkan på stämningsläge och aktivitetsnivå
c) Uttalad hopplöshet
d) Inlärd hjälplöshet och många stressande faktorer

Du har svårt att riktigt få klart för dig om det verkligen 
handlar om en depression, bilden är grumlig och otydlig. 
Hur kan du bäst gå tillväga?

a) Ge Johanna ett bedömningsformulär
b) Fråga efter ärftlighet
c) Gå tillbaka till den period när besvären var som  

tydligast och se vad som är kvar nu
d) Utforska negativa livshändelser mer och se om  

besvären står i rimlig proportion till händelsen

Johannas symtom började med sömnstörning, fortsatte 
med grubblande, nedstämdhet och anhedoni. Varför är det 
viktigt att få reda på sjukdomsförloppet?

a) För att ta reda på vilka symtom som kom först
b) För att bedöma om aktuella livsomständigheter  

bidragit till aktuell sjukdom eller tvärtom
c) Som vägledning i den diagnostiska processen för  

att skilja olika sjukdomstillstånd åt
d) Begripliggöra den svåra situation ungdomen varit i 

Den diagnostiska processen

Den diagnostiska processen
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Johanna var 16 år när hon fick sin första depression. Varför 
är det främst viktigt att ta reda på debutålder?

a) För att se om symtomen kommit smygande eller 
hastigt

b) För att bedöma prognos
c) För att skilja olika tillstånd ifrån varandra
d) För att se hur mycket påverkan familjeförhållanden 

har 

När du träffar Johanna försöker du skapa dig en bild av 
aktuella levandsförhållanden och funktionsförmågan för 
debuten, och hur de olika symtomen utvecklat sig. Vilka 
andra aspekter har du också användning av när du ställer 
depressionsdiagnos?

a) Egenskattning av symtom
b) Antalet negativa livshändelser
c) Antal uppfyllda kriterier, varaktighet och påverkan  

på funktionen
d) Graviditet och utveckling under tidiga barndomsår

När du träffar Johanna misstänker du depression. Vilka 
frågor ställer du för att identifiera eventuell depression?

a) Har du ofta känt dig ledsen eller tappat intresse den 
senaste månaden?

b) Har du haft hopplöshets eller självmordstankar den 
senaste månaden?

c) Vad tänker du om dig själv, omgivningen eller fram
tiden?

d) Har det hänt något jobbigt senaste tiden?

Johanna verkar ha en depression. Vilket kärnsymtom är 
viktigast när det gäller behandling och prognos?

a) Irritabilitet
b) Nedstämdhet
c) Anhedoni (minskad lust och intresse)
d) Minskad energi

Det skulle också kunna vara så att Johanna har en helt 
förståelig reaktion på en stressande händelse. För att skilja 
egentlig depression från vanliga emotionella reaktioner på 
svårigheter i livet bör symtomen ha en viss varaktighet för 
att komma över tröskelnivå. Vad gäller för depression?

a) Symtomen ska finnas alltid
b) Symtomen ska kunna komma och gå
c) Symtomen ska vara där större delen av tiden de allra 

flesta av veckans dagar
d) Varaktigheten är mindre viktig. Det är graden  

av funktionsnedsättning som är det viktiga.

Du tänker att Johanna har en depression men är osäker 
på om den är mild, medelsvår eller svår. Depressionsdjup 
avgörs av? 

Hur länge symtomen funnits
e) En sammanvägning av levnadsomständigheter  

och hur patienten klarar leva sitt liv
f) Förekomst av självmordshandlingar
g) En sammanvägning av allvarlighetsgrad, antal  

uppfyllda kriterier och funktionsförmåga

Johanna beskriver på din fråga att hon haft riktiga toppen
dagar även under tiden hon varit deprimerad. Hur kan du 
säkrast bedöma om depressionen är en del av ett bipolärt 
tillstånd?

a) Ärftlighet
b) Svar på behandling
c) Tidigare episod av förhöjt stämningsläge och  

aktivitetsnivå
d) Debutålder

Johannas problem skulle kunna misstas för en adhd. Vilka 
tecken på depression kan misstas för adhd?

a) Koncentrationsproblem
b) Agitation 
c) Nedsatt funktionsförmåga i skola på grund av ökade 

krav och kanske indraget stöd
d) Alla ovanstående

Johanna har inte det, men en del ungdomar har nedstämd
het kopplat till svårigheter på grund avl personlighetspro
blematik. Vad kan skilja depression från emotionell instabil 
personlighetsstörning?

a) uttalat självskadebeteende
b) kortvariga svängningar under dagen
c) kronisk fluktuerande och inte tydligt episodiskt
d) b + c

Johanna har tidigare haft generaliserad ångest och det 
finns en ärftlighet för både depression och ångest. Vilket 
påståen de stämmer inte?

a) Samsjuklighet med ångeststörningar är vanligt
b) Ångeststörningar ökar risken för utveckling av  

depression
c) Det finns en risk för överdiagnostik av ångest

sjukdomar vid samtidig depression
d) Ångest är en naturlig del av avgiftning och kräver 

ingen åtgärd

 

Den diagnostiska processen
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Översikt

Urskilja konturerna 
Du har stor hjälp av att under samtalet leta efter de bärande 
delarna i de olika diagnoserna när du ska försöka skilja 
dem åt. Igenkänning av gestalten är då en mycket viktig 
pusselbit. Du behöver också få en bild av hur det började 
och hur länge störningen pågått. Först därefter komplette
rar du med fördjupande frågor om kriterier. 

Gestalt
För att kunna ställa diagnos bör du känna igen gestalten 
för de vanligaste psykiska störningarna. Med gestalten 
menas sjukdomens kärna, det vill säga symtombild under 
typiska besvärsperioder. Undersök de mest framträdande 
symtomen när besvären var som värst och fundera över 
hur de bäst kan förstås. Gestalten för de vanligaste till
stånden: 
•	 Stämningsläge och aktivitetsnivå som vid depression 

och mani
•	 Rädsla, kroppsliga symtom och undvikande som vid 

ångeststörningarna
•	 Uppmärksamhet och aktivitetsreglering som vid adhd
•	 Trots och regelbrott som vid beteendestörning
•	 Socialt samspel, kommunikation och stereotypa be

teenden som vid autismspektrumstörning
•	 Rörigt tal, hallucinos och vanföreställningar som vid 

psykossjukdom
•	 Affektlabilitet och instabilitet som vid borderline
•	 Ätande och kroppsuppfattning som vid ätstörning

Debut och förlopp
Det är bra att känna till vanligaste debutålder och när be
svären brukar vara som tydligast. Typisk debutålder:
•	 Symtomen kan debutera i småbarnsålder som vid 

autismspektrumstörningar
•	 De kan vara tydligast under tidiga skolår som vid adhd 

och vissa ångeststörningar
•	 Efter puberteten som vid affektiva syndrom, personlig

hetsstörning eller psykos 

Tänk dock på att autismspektrumstörningar och ADD kan 
bli tydliga när kraven ökar i tonåren. Förloppet skiljer mel
lan olika tillstånd och ger ledtråd i din diagnostik. Typiskt 
förlopp:
•	 Attacker som vid panikångest, social fobi och specifik 

fobi
•	 Tydliga episoder som vid depression och mani
•	 Stabilt kroniska som vid autism
•	 Kroniskt svängande som vid borderline, vissa ångest

diagnoser och adhd

•	 Långsamt fortskridande schizofreni och vissa kropps
liga sjukdomar

Tänk på att yttre påfrestningar kan göra att ett kroniskt 
tillstånd kan se episodiskt ut. Till exempel kan adhd
problematiken försämras kraftigt vid stadiebyte och ökade 
krav på exekutiva funktioner.

Kriterier för depression
DSM-systemet
När DSM skapades var tanken att bygga upp diagnoserna 
på ett antal symtomkriterier och observationer i stället 
för teorier om orsak. Kriterierna fungerar som riktlinjer 
och stöd för vad som krävs för att sätta diagnos. Ett visst 
antal kriterier från en lista med symtom som är vanliga 
för tillståndet ska finnas, däribland huvudsymtom (som 
nedstämdhet eller anhedoni vid depression). 

Symtomen ska ha funnits en viss tid (varaktighet). För 
att skilja ut vanliga reaktioner på exempelvis stressande 
händelser ska symtomen ha orsakat signifikant lidande 
eller nedsatt funktion (konsekvens). Symtomen ska inte 
heller förklaras bättre av påverkan av drog eller kroppslig 
sjukdom (uteslutningskriterium). 

Depression
Depression innefattar en mängd symtom där de mest 
framträdande är en minskning av positiva affekter (intresse 
för och glädje av vanliga aktiviteter) och ett lågt eller ir
ritabelt stämningsläge i tillsammans med ett antal kogni
tiva, kroppsliga och beteendemässiga symtom. Anhedoni 
(minskad lust och intresse) är ett viktigt kärnsymtom som 
är särskilt typiskt och viktigt för prognosen.
•	  Affektiva (nedstämhet/irritabilitet och anhedoni)
•	 Kroppsliga (energi, motorik, sömn, aptit)
•	 Kognitiva (koncentration/beslut, självbild och pessi

mism)

Till skillnad från vanlig nedstämdhet eller deppighet är 
besvären vid en depression mer framträdande och mer 
genomgående och består av flera symtom. Ungdomens 
stämningsläge, energi och aktivitetsnivå är så förändrad att 
det påverkar det vardagliga livet.

För att identifiera fler ungdomar med depression bör du 
alltid fråga om ungdomen ofta känt sig ledsen, nedstämd, 
hopplös eller tappat intresset senaste månaden

Tröskelvärden för diagnos 
Tänk på diagnostiken inte bara lutar sig emot att rätt antal 
kriterier är uppfyllda. Du behöver i din kliniska bedöm
ning ta ställning till symtomens allvarlighetsgrad och hur 

Den diagnostiska processen
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ihållande de är. De flesta symtom ska finnas större delen av 
dagen, alltså hälften av dygnets vakna timmar (mer än åtta 
timmar) för att komma över tröskelnivå. Det är viktigt att 
tänka på att nedstämdhet och irritabilitet räknas ihop och 
ska tillsammans finnas större delen (5) av veckans dagar. 
När det gäller sömn och aptit är varaktigheten lite mer 
detaljerad.

Du behöver också ta reda på hur länge symtomen fun
nits och hur mycket depressionssjukdomens påverkar 
funktionsförmågan. För att räknas som en depressiv episod 
ska symtomen ha funnits minst två veckor. Symtom som 
funnits före depressionsdebuten, som sömnsvårigheter och 
problem med koncentrationen, ska ha försämrats markant  
i samband med episoden.

Uteslutningsdiagnoser 
För att räknas som egentlig depression ska symtomen inte 
bero på en medicinsk sjukdom, medicinering eller miss
bruk. 

Medicinsk sjukdom, medicinering eller missbruk
Depressiva symtom såsom irritabilitet, nedstämdhet, 
minskad energi, aptitförändringar, sömnstörningar eller 
koncentrationsproblem kan uppstå sekundärt till olika 
kroppsliga sjukdomar. Man ska därför även överväga 
kroppslig sjukdom som anemi, hypotyreos, infektion, 
smärttillstånd, diabetes, autoimmuna tillstånd eller  
medicinering (centralstimulantia, steroider, ppiller)  
som orsak till depressionsutvecklingen. Missbruk kan 
också ge upphov till depression. 

Sorg
En vanlig sorgereaktion är självbegränsande i tid och 
symtom. Om symtomen förgåtts av en sorgereaktion ska 
arten och graden av symtom vara mycket mer omfattande 
och reaktionerna kraftigare än förväntat vid sorg, som 
melankoliska symtom, suicidalitet eller tankar av van
föreställningskaraktär. 

Tidigare depressionsepisoder och långdraget förlopp
Depression är en återkommande sjukdom. Mer långdraget 
förlopp är en riskfaktor för sämre prognos. Flera tidigare 
depressioner kräver aktivare och mer långsiktig behandling 
med sikte på fullt tillfrisknande och att minska risken för 
återfall. Fråga därför alltid om tidigare episoder.

Alternativa diagnoser och samsjuklighet
Alternativa diagnoser
Bipolär
Bipolär sjukdom debuterar ofta som egentlig depression. 

Depression kan ändå vara del av en bipolär sjukdom och 
förekomst av episoder med kärnsymtom på mani (förhöjd 
eller expansiv sinnesstämning eller uttalad irritabilitet 
samtidigt med ökad aktivitets eller energinivå) ska alltid 
efterfrågas. Risken för mani är högre vid mani i släkten, 
vid psykossymtom i depressionen eller vid mycket plötsliga 
och episodiska insjuknanden. Hypomani behöver man 
aktivt fråga efter då den ofta inte uppfattas som ett bekym
mer. Tänk på att deppiga och självkritiska ungdomar kan 
uppfatta svängning till normalitet som en hypomani och 
varför det är av stort värde att få information från flera 
källor.

Psykos
Psykos kan ibland vara svår att skilja från depression med 
psykotiska symtom. Den affektiva komponenten brukar 
vara mindre tydlig vid psykossjukdom, de negativa sym
tomen mer framträdande och vanföreställningarna mer 
rigida. Ärftlighet och förlopp är andra viktiga verktyg  
i diagnostiken.

Ångest
Ångestsjukdomar karakteriseras av överdriven rädsla och 
oro och ett sekundärt undvikande. De flesta ångestsjuk
domar innefattar också flera tilläggssymtom som finns vid 
depression men utan förskjutet stämningsläge eller tydliga 
episoder.

Adhd
Adhd innebär ofta en emotionell reaktivitet i tillägg till 
svårigheter med aktivitetsreglering och uppmärksamhet. 
Funktionsförmågan kan skifta beroende på krav och stöd 
i omgivningen men också utifrån aktuell stress och kan då 
ge intryck av episodicitet. Misslyckande på grund av över
krav kan ge negativ självbild, uppgivenhet och hopplöshet. 
Anhedoni ses inte som belastningssymtom. 

Bedömningen av förändring i stämningsläge och dura
tion av stämningslägesförändringar, alltså hur genom
gående ledsenhet/irritabiliteten är kan ge vägledning. 
Svårigheter med aktivitetsreglering kan misstas för agita
tion eller svaghetskänsla/brist på energi. Uppmärksamhets
problematik kan misstas för minskad tanke och koncentra
tionsförmåga inom ramen för depression. Förloppet är här 
till stor hjälp.

DMDD
Disruptive mood disregulation disorder är en beteckning 
för intensiva temperamentsutbrott minst tre gånger i veck
an senaste året och som går utanför normal utvecklingsnivå 
och situation. Mellan utbrotten är ungdomen dyster eller 
irritabel men kriterierna för egentlig depression eller annan 
affektiv störning är inte uppfyllda. 

Den diagnostiska processen
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Beteendestörningar
Ibland är irritabilitet väldigt framträdande och förorsakar 
trotsigt eller normbrytande beteende. Beteendeförändring
ar kan då misstas för trotssyndrom eller rent av uppföran
destörning. Anhedoni och nedstämdhet, tilläggssymtom 
för depression och förekomst av episodicitet är viktigt att 
fråga om vid nytillkomna beteendestörningar efter puber
teten för att inte missa en behandlingsbar depression.

Autism
Personer med autismspektrumtillstånd kan ha ospecifik 
nedstämdhet och vara uppgiven av sin situation, men kan 
också utveckla depression. Ungdomen kan ha svårt att 
förstå frågorna om förstämning och föräldern kan ofta bäst 
svara på skillnader i hur hen mått. Dina observationer av 
patienten kan stärka dina misstankar. Det är vanligt att 
man missar depression hos ungdomar för autism. Det är 
viktigt att tänka på att nedsatt förmåga till icke verbal kom
munikation kan misstas för hämning och tvärtom. Ibland 
kan svar på insatt behandling ge ytterligare vägledning. 
Systematisk utvärdering av insatt behandling är därför 
väldigt viktigt.

Personlighetsstörningar
Ungdomar med emotionellt instabil personlighetsstör
ning (borderline personlighetsstörning) svänger snabbt 
i humöret och har dysfori. Svängningarna brukar vara 
kortvariga och inte så genomgående som krävs för depres
sion. Självbilden brukar vara instabil och mål för framtiden 
brukar skifta. Förloppet är mer kroniskt fluktuerande än 
tydligt episodiskt. Lättare uppvarvning varvas med ned
stämdhet och har ofta interpersonella inslag. Betydande 
impulsivt eller självskadande beteende är vanligt. Person
lighetsdiagnosen bör övervägas, utredas och tas hänsyn till 
i behandlingen om symtomen varit ihållande, tydliga och 
funktionshindrande.

Ätstörning
Aptitnedsättning och viktminskning vid depression kan 
ibland misstolkas som och samexistera med ätstörnings
problem. Tankeinnehållet och eventuell upptagenheten 
kring mat och vikt ger vägledning.

Samsjuklighet
Att ha eller ha haft andra diagnoser och funktionsnedsätt
ningar ökar risken för utveckling av depression. Sam
sjuklighet vid depression är mycket vanligt och snarare 
regel än undantag och gäller alla de vanliga psykiatriska 
diagnoserna. Räkna med att andra störningar också finns 
och uteslut dem aktivt. Strukturerad kartläggning av debut, 
förlopp och symtombild under besvärsperioder är den 

bästa hjälpen när du ska väga samman information och 
fastställa diagnos. 

Ångest
Samtliga ångestsyndrom innebär en väsentligt ökad risk för 
utveckling av depression och bör efterfrågas. Depression 
innebär ofta olika ångestsymtom men dessa är i sig inte 
kriterier för diagnos. Om ångestbesvären är strikt kopplade 
till depressionsperioden bör ingen ytterligare ångestdiag
nos ställas utan moget övervägande. Ångestdiagnosen bör 
kunna stå på egna ben.

Adhd
Ofta kan barn och ungdomar med adhd förutom kroniskt 
ha problem med tilläggssymtomen för depression, exem
pelvis sömn. För att sömnkriteriet ska bedömas vara över 
tröskelnivå ska sömnsvårigheterna ha försämrats. Det
samma gäller för koncentrationssvårigheter. För att dessa 
ska kunna räknas in i depressionssjukdomen behöver en 
förändring/försämring ha tillstött.

Autism 
Depression är en vanlig samsjuklighet till autismspekt
rumstörningar och yttrar sig som nedstämdhet, minskad 
lust och intresse samt framför allt nedsatt aktivitetsnivå. 
Ökad rutinbundenhet och fixeringar är också vanliga, lik
som att självskadebeteende tillkommer eller förvärras.

Beteendestörning
Förekomst av trots och uppförandestörning ökar risken för 
depressionsutveckling. För att identifiera en depression bör 
du särskilt kontrollera anhedoni och depressionsspecifika 
tilläggssymtom. Du har god hjälp av att kontrollera försäm
ring i funktionsförmågan, särskilt vad gäller skoluppgifter.

Ätstörning
Samsjuklighet mellan ätstörning och depression är vanligt 
och bör behandlas. Allvarlig svält ger symtom som vid 
depression men en del avklingar när den akuta svälten är 
hävd. 

Riskbruk
Riskbruk och missbruk av alkohol och droger kan föregå, 
samexistera med och vara ett resultat av försök att hantera 
nedstämdhet och anhedoni. Det är viktigt att noga utreda 
vad som kom först. Om båda tillstånden föreligger samti
digt bör behandlingen inriktas mot både depression och 
substansbruk. Symtom på ångest och sömnstörning behö
ver särskilt hanteras för att minska risken för återfall. 

Kroppslig sjukdom
Den påfrestning som en kronisk somatisk sjukdom (hypo

Den diagnostiska processen
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tyreos, infektion, smärttillstånd, diabetes) eller handikapp 
innebär kan ge upphov till depression och utgör en särskild 
stress på familjesystemet. Även andra sjukdomar såsom 
fetma och övervikt ökar risken för depression. 

Du bör även överväga annan kroppslig sjukdom 
(anemi,) eller medicinering (centralstimulantia, steroi  
der, ppiller) som kan bidra till depression. Pålagring  
av depression kan försämra följsamheten till behandlingen 
av kronisk sjukdom och också försvåra till exempel aktive
ringsdelen av depressionsbehandlingen. 

Bedömning av depressionsdiagnos och djup
Svårighetsgraden avgörs av antalet symtom som är upp
fyllda och vilken grad av funktionsnedsättning de medför. 
Depression indelas i depression UNS, mild, medelsvår och 
svår. Episoden kan också vara i delvis eller full återhämt
ning (remission). Indelningen är viktig för vilken behand
ling man väljer liksom för utvärdering av behandlingens 
effekter.
•	 Antal symtom
•	 Allvarlighetsgrad
•	 Hur genomgående?
•	 Hur länge?
•	 Påverkan på funktion

n Depression UNS innebär antingen färre än fem symtom, 
varav ett kärnsymtom, och gestalten av en depression eller 
otillräcklig duration och kliniskt signifikant lidande eller 
funktionsförsämring. 
n Mild depression innebär några få eller ett exakt antal 
funktionsnedsättande kriterier som krävs för diagnos  
(fem av nio, varav ett av kärnsymtomen) och orsakar bara 
en lättare försämring av förmågan att fungera i vardagliga 
aktiviteter.
n Medelsvår depression, innefattar minst två av kärn
symtomen, fyra tilläggssymtom och funktionsnedsättning 
mellan mild och svår.
n Svår depression utan psykotiska symtom innebär ett 
flertal av symtom utöver det antal som krävs för diagnos. 
Symtomen orsakar en markant försämring av förmågan att 
fungera hemma, inklusive personlig omvårdnad, i skol 
arbetet, att delta i fritidsaktiviteter eller i relation till 
kamrater.
n Svår depression med psykotiska symtom. Svår depres
sion med hallucinationer, vanföreställningar, psykomoto
risk hämning eller stupor i så svår grad att vanliga aktivi
teter och vanlig socialt umgänge inte är möjligt. Till ståndet 
kan vara livshotande.

Fastställ diagnoser
Tydliga fall utan samsjuklighet brukar inte vålla några 
större problem, men ibland är det svårt att skilja de olika 
störningarna från varandra. Då kan du få stöd i din hypotes 
av ärftlighet och tidigare behandlingssvar. Om du trots det 
inte kan ställa diagnos med rimlig säkerhet bör du konsul
tera en mer erfaren kollega eller läkare.

Ärftlighet
Psykiska störningar har en stor ärftlig komponent. Psy
kisk störning hos nära släktingar ökar starkt risken för att 
barnet drabbas av samma eller av någon annan psykisk 
störning. Information om ärftlighet är därför ett viktigt 
stöd och ska vägas in i diagnostiken.

Behandlingssvar
Behandlingssvar vid tidigare väl genomförd behandling 
kan vara ett stöd i den diagnostiska processen och gäller 
särskilt farmakologisk behandling. Gå igenom effekt och 
doser vid tidigare medicinering. 

Teknik

Här kommer förslag på ordning och frågor för att ta reda 
på om det rör sig om depression eller annan störning.

Urskilja konturerna
Steg 1 l Börja med att försöka få fram gestalten
Ofta kommer ledtrådar till gestalten fram när familjen 
berättar om anledningen till kontakt och vad man vill ha 
hjälp med. Låt familjen prata fritt under det friare samta
let i inledningen och komplettera med öppna frågor som 
hjälper dig att få fram gestalten.

1. Låt familjen tala fritt
2. Fråga efter de symtom som var tydligast när ung

domen mådde som sämst 
3. Ställ det relation till när ungdomen mådde som bäst 

och undersök om symtomen är belastningsrelaterade
4. Ställ öppna frågor kring kärnsymtom

a) Leta efter genomgående humörförändringar och 
förändring av aktivitetsnivå, alltså depressionens 
kärnsymtom som är:

•	 sänkt stämningsläge/irritabilitet
•	 minskad lust och intresse
•	 (minskade energinivåer) 

Den diagnostiska processen
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b) Finns det inte några kärnsymtom så är det inte 
frågan om depression

c) Ta ställning till om depression är det som driver; 
om det primärt är sänkt stämningsläge som är 
motorn

d) Överväg alltid om exempelvis nedstämdhet är 
sekundär och annan störning är motorn (sam
sjuklighet)

e) Överväg om tillståndet bättre kan förklaras av 
ett annat tillstånd

f) Var beredd att förkasta din hypotes och lämna 
depressionsspåret

Steg 2 l Kontrollera debut och förlopp, gör en tidslinje
Ett viktigt hjälpmedel i kartläggningen av symtomutveck
ling och stressande händelser är tidslinjen. På en sådan kan 
du tillsammans med ungdom och familj plotta in viktiga 
händelser, debut och symtomutveckling och påverkan på 
funktionsförmåga under den värsta perioden för att på så 
sätt kartlägga om besvären är akut insättande och över
gående med tydliga episoder. 

Det du jämför med är då hur personen brukade må och 
fungera innan symtomen kom. Där kan du också anteckna 
hur länge symtomen funnits.

1. Gör en tidslinje
2. Lägg in debut och förlopp 
3. Plotta in viktiga händelser 
4. Plotta in eventuella andra besvär 
5. Plotta in eventuella behandling

Kriterier för depression
Steg 3 l Rekapitulera kärnsymtom 

1. Kontrollera nedstämdhet 
2. Be ungdomen skatta nuvarande intensitet och värsta 

läge på en tiogradig skala
3. Kontrollera eventuell irritabilitet och be ungdomen 

skatta intensitet
4. Lägg ihop nedstämdhet och irritabilitet och värdera 

om det rör sig om mer än halva tiden mer än fem da
gar i veckan

5. Kontrollera intensitet och varaktighet av nedsatt 
glädje och intresse

Steg 4 l Gå vidare med att fråga om tilläggssymtomen
När du har identifierat kärnsymtom med tillräcklig var
aktighet bör du gå vidare med tilläggssymtomen. Ett stöd 
för minnet kan vara att gruppera symtomen i affektiva, 
kognitiva och kroppsliga. Värdera för varje symtom om det 
är tillräcklig varaktighet och påverkan på funktion.

•	 Fråga om sömn
 ▶ Minskad sömn (insomning 1,5 timme, ligga 

vaken mitt i natten minst 1,5 timme, vaknar 0,5 
timme tidigare)

 ▶ Ökad sömn (1 timme mer än normalt)
 ▶ Varaktighet (nästan varje natt fem av sju nätter) 

•	 Fråga om energilöshet/ trötthet 
 ▶ Påtagligt trött utan energi (subjektiv känsla, för

växla inte med nedsatt lust/intresse eller sömnig
het)

 ▶ Värdera varaktighet (större delen av dagen, näs
tan varje dag) 

•	 Fråga om aptit
 ▶ Fråga om minskad aptit de flesta av veckans dagar 

(inga mellanmål, hoppar över måltider, minskade 
portioner) eller påtaglig viktnedgång (en kanal på 
viktkurva för tonåringar, 1,5 kg för barn)

 ▶ Fråga om ökad aptit de flesta av veckans dagar 
(större portioner, mer mellanmål) eller påtaglig 
viktuppgång 

•	 Fråga om psykomotoriska störningar (genomgående 
förändring i tempo och hastighet i rörelser som kom
mit i samband med depressionen)

 ▶ Agitation (oförmåga att sitta stilla, röra på sig 
medan man är deprimerad) nästan varje dag (fem 
dagar i veckan)

 ▶ Hämning (fullt synlig allmänt långsammare 
rörelser, reaktioner och tal inklusive svarslatens) 
nästan varje dag (fem dagar i veckan) 

•	 Fråga om kognitiva störningar
 ▶ Nedsatt koncentration, tröghet eller svårigheter 

att fatta beslut på funktionsnedsättande nivå (för
växla inte med bristande motivation)... 

 ▶ ...som försämrats i samband med depression... 
 ▶ ...och ger sämre resultat eller kräver markant 

ökad ansträngning

•	 Fråga om nästan dagliga känslor av värdelöshet eller 
överdrivna skuldkänslor

 ▶ Värdelöshet (känner sig misslyckad, värdelös,  
ser inget positivt hos sig själv)

 ▶ Överdrivna skuldkänslor (ej bara för att vara sjuk) 

•	 Fråga om dödstankar och självmordstankar/planer 
eller försök

 ▶ Dödstankar eller självmordstankar bör vara åter
kommande för att komma över tröskel

 ▶ Planer och försök behöver ej vara återkommande

Den diagnostiska processen
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Steg 5 l Kontrollera funktionsnedsättning 
som hör samman med depressionen
Ibland kan det vara bättre att börja med att se om det finns 
en funktionsnedsättning, till exempel när man gör upp 
tidslinjen och om man bedömer att det gör det, gå vidare 
med att fråga om alla depressionssymtom.
•	 Kontrollera om symtomen gett nedsatt funktion

 ▶ I skola
 ▶ Hemma
 ▶ Med kompisar

Steg 6 l Kontrollera om det funnits  
tidigare depressionsepisoder 
När man gått igenom förekomst av aktuell depressions
episod brukar det vara ganska lätt att fråga om patienten 
känt, tänkt och fungerat på liknande sätt tidigare. Ett tips 
kan vara att förutom att diskutera förlopp ovan återföra till 
anamnesupptagning kring sociala eller övriga bakgrunds
faktorer. Tänk på att symtomen ska ha orsakat lidande eller 
funktionsnedsättning. Även här är det viktigt att värdera 
om tillräckligt antal kriterier är uppfyllda för att ställa  
diagnos. Om inte tillräckligt antal kriterier för diagnos va
rit uppfyllda kallas det för subtröskeldepression (diagnos
sätts som depression UNS (förutsatt att symtomen orsakar 
kliniskt signifikant lidande eller funktionsnedsättning) som 
i sig är en viktig riskfaktor för att utveckla av depression).
•	 Fråga om tidigare episoder

 ▶ med tillräckligt antal symtom på ett genom
gående sätt

 ▶ med tillräcklig varaktighet
 ▶ med funktionsnedsättning

Psykiatrisk diagnostik kan vara väldigt svårt och kräver 
både kunskap och erfarenhet. Att ha en struktur för anam
nesupptagning och ha förmågan att väga samman svar på 
riktade frågar med det man ser och hör mellan raderna 
underlättar bedömningen av såväl samsjuklighet som  
differentialdiagnostik

Alternativa diagnoser och samsjuklighet 
Steg 7 l Försök fånga gestalten hos övriga besvär
Ta reda på de mest framträdande dragen hos besvär som 
ligger utanför depressionssjukdomen.

1. Vilken känsla får du?
2. Komplettera med identifierande frågor för respektive 

tillstånd

Steg 8 l Fortsätt på er tidslinje för att skilja ut debut, 
symtomutveckling och förlopp för övriga besvär

På så sätt får du ett verktyg att skilja ut vad som är sam
sjuklighet från alternativa förklaringar till måendet  
(differentialdiagnos).

1. Debut
2. Symtomutveckling (värsta läge)
3. Förlopp

Steg 9 l Värdera hur stor del av funktionsnedsättningen 
som förklaras av respektive tillstånd
Detta kan vara lite klurigt men även här kan tidslinjen vara 
till hjälp.

Depressionsdiagnos och djup
Steg 10 l Bedöm om depressionsdiagnosen  
är uppfylld och värdera depressionsdjup

1. Bedöm om depressionsdiagnosen är uppfylld
a) Stämmer gestalten?
b) Räkna antal symtom
c) Bedöm allvarlighetsgrad
d) Bedöm hur genomgående
e) Bedöm hur länge symtomen funnits där 
f) Värdera påverkan på funktion

7. Värdera depressionsdjup
a) Mild = hanterbara symtom som knappt över

skrider dem som krävs för diagnos och ger lite 
påverkan på social funktion eller skolfunktion

b) Måttliga = mellan mild och svår
c) Svår = många symtom som är intensiva, allvar

ligt störande och svår hanterbara och påverkar 
funktionen påtagligt

Fastställ diagnos
Steg 11 l Kontrollera uteslutningsdiagnoser
•	 Medicinskt tillstånd, medicinering eller illegala droger
•	 Okomplicerad sorg

Steg 12 l Undersök ärftlighet och om ärftligheten  
talar för eller emot din diagnos 
Det är ofta klokt att vänta med att fråga om ärftlighet tills 
man har undersökt ungdomens besvär ordentligt. 

Steg 13 l Undersök tidigare behandlingssvar
Behandlingssvar kan ge viktig information i oklara fall. 
Liksom för ärftlighet är det ofta klokt att vänta med att 
fråga om behandlingssvar tills man har undersökt ung
domens besvär ordentligt. Fråga efter tidigare läkemedel: 
doser, behandlingstid, effekt och biverkningar. 

Den diagnostiska processen
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Steg 14 l Var beredd att förkasta din hypotes

Depressionsdiagnos eller inte?
1. Överväg om tecknen eller symtomen kan hänga  

samman med normal utveckling
2. Överväg om tecknen eller symtomen kan vara  

framkallade av droger 
3. Överväg om tecknen eller symtomen kan vara  

framkallade av någon somatisk sjukdom
4. Överväg om tecknen eller symtomen kan vara  

uttryck för någon annan psykiatrisk störning
5. Överväg om tecknen eller symtomen kan vara en  

del av en depression
6. Överväg om tillräckligt antal kärnsymtom och  

tilläggssymtom är uppfyllda
7. Överväg om funktionsförmågan är nedsatt
8. Överväg om varaktighet och allvarlighetsgrad är 

tillräckliga

Steg 15 l Konsultera mer erfaren kollega  
eller läkare om du är osäker

Demonstration

Urskilja konturerna 
Gestalt
•	 Berätta för mig vilka besvär som var tydligast när du 

mådde som sämst.
•	 Hade du några andra besvär också?
•	 Du sa tidigare att du tycker om att …… Har det någon 

gång varit en period när det inte var lika roligt?

Komplettera med förlopp och funktionsnedsätt
ning tidigt för att se om det skulle kunna röra sig 
om depression.
•	 Hur länge varade besvären? Fixade du skolan 

då? Hade det hänt något särskilt innan besvä-
ren började?

n Alternativt
•	 Du har ju berättat om dina …… besvär. Var 

det så att du under den perioden blev mer 
dämpad, långsam och allt liksom gick ner på 
sparlåga? Berätta mer.

n Mani
•	 Det finns ju det andra läget också när man liksom blir 

upprymd och glad och full med energi på ett konstigt 
eller jobbigt sätt. Har du någon gång haft en sån period? 
Berätta mer. Hur länge höll det i sig?

n Adhd
•	 Om du skulle beskriva ditt barn. Är han en lugn och 

eftertänksam eller mer livlig och intensiv? Har han haft 
det svårare än kompisarna att göra något lugnt och 
stilla? På vilket sätt? Hur är det med förmågan att vara 
uppmärksam och ha tålamod? Har han haft det svårare 
än jämnåriga? Har det alltid varit så?

n Ångeststörningar
•	 Man kan ju ta livet på olika sätt. En del av oss är obe-

kymrade och möter livet med tillförsikt. Andra har mer 
av oro och bekymmer även för vardagliga saker. Hur är 
det för dig/ditt barn? Är det mer än för jämnåriga? Hur 
ofta oroar han sig? Finns det saker som ditt barn egentli-
gen skulle vilja göra men inte gör på grund av oro?

 
   n Ätstörningar
•	 Vad tänker du om din kropp och din vikt? Har du nå-

gonsin tänkt att du är för tjock? Tänker du ofta så? Har 
du gjort något för att kontrollera vikten?

n Svårigheter med socialt samspel
•	 Hur har du/ditt barn det med kompisar. Förstår du dig 

på dem? Känner du dig osäker med andra? Missförstår 
de dig ofta?

n Emotionell instabilitet
•	 Jag har förstått att du mått dåligt en längre tid. Kan det 

svänga mycket? Har du ofta starka känslor? Vad bru-
kar utlösa dem? Har det ofta med relationer att göra? 
Känner du dig ofta tom och övergiven? Har du svårt att 
kontrollera känslorna? Vad brukar du göra?

 
Debut
•	 När började dina besvär? Vilken 
klass gick du då i? Vilka var de mest 
framträdande besvären då?

Förlopp

n Episod
•	 Hur gick det sedan? Hur mådde 
du på sommaren? På jullovet? Har du 
någonsin varit helt bra? När var det 
senast?
•	 När började de här besvären du 
har nu? Hur började de? 

Var det så att 
du under den 
perioden blev 
mer dämpad, 

långsam och allt 
liksom gick ner 

på sparlåga?

Den diagnostiska processen
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n Attack
•	 Hur yttrar sig oron? Kommer det plötsligt och intensivt 

eller är den mer låggradig och ihållande?

Kriterier för depression
Kärnsymtom på depression
Här kommer exempel på frågor du kan ställa för att ta reda 
på kärnsymtom.

n Depressivt tillstånd
•	 Hur har du mått de senaste dagarna? 

Jag menar, har du känt dig ledsen, 
eller till och med dyster, mest hela 
tiden? Kan du berätta mer? Hur 
känns det? Hur stor del av dagen 
känner du så? Och hur många 
dagar har du mått så under de 
senaste två veckorna? 

n Irritabilitet
•	 Blir du arg eller irriterad över småsaker? Tycker 

du att du stör dig på saker? Upplever du att folk 
är på dig eller ute efter dig? Kan du berätta mer 
om det? Hur känns det? Hur stor del av dagen känner 
du så? Och hur många dagar har du känt så under de 
senaste två veckorna? 

n Förlust av glädje eller intresse
•	 Vad brukar du tycka om att göra? Har det ändrats? På 

vilket sätt? Blir du till exempel ofta uttråkad av saker 
som du tidigare gillade? Är de flesta saker du brukar 
gilla att göra påtagligt mindre roliga nu?

Tilläggssymtom
Tänk på att fråga om skillnader jämfört med period före 
depressionen.

n Sömn
•	 Hur har din sömn varit? Har din sömn ändrats? Har du 

haft sömnproblem? Vilka slags problem? Hur lång tid tar 
det att somna nu? Vaknar du på natten? Vaknar du för 
tidigt? Vilken tid? Hur länge har det varit så här? 

n Aptit och/eller vikt
•	 Hur har din aptit varit? Har mängden mat du äter 

ändrats på senare tid? Äter du mindre? Eller mer? Kan 
du berätta om det? Har du gått ner i vikt? Vet du med 
hur mycket? Passar dina kläder fortfarande? Eller har du 
gått upp i vikt? Vet du med hur mycket? 

n Förlust av energi, trötthet
Tänk särskilt på att jämföra med före depressionen.

•	 Hur mycket energi har du haft? Har du känt dig tröttare 
än vanligt? Hur har det påverkat dig? Behöver du tvinga 
dig för att få vanliga saker gjorda? Har du varit tvungen 
att vila dig eller slutat göra saker för att du har känt dig 
trött? 

n Agitation/hämning 
Fråga i första hand föräldern eftersom agitation avser be
teende och inte upplevelser.
•	 Verkar han/hon spänd och rastlös, haft ”myror i byx-

orna” eller hållit på och pillat på saker? Kan du berätta 
om det? Har rörelserna eller tankarna blivit 

långsammare? På vilket sätt? 

n Tankeförmåga, koncentration och 
problem att fatta beslut 
Tänk särskilt på att jämföra med 
före depressionen.
•	 Hur har din koncentration varit? 

Kan du fokusera på saker? Kan du ta 
in saker eller komma ihåg vad du precis har 

sett eller läst eller hört? Måste du läsa saker mer än en 
gång för att förstå? Hur går det för dig på lektionerna i 
skolan? Eller när du tittar på tv? Kan du ge ett exempel? 
Har folk sagt att du inte lyssnar? Har det här lett till att 
du gör sämre ifrån dig eller att du behöver lägga mycket 
mer tid eller anstränga dig hårdare för att få samma 
resultat?

•	 Hur går det för dig att bestämma dig för saker nu när du 
är nedstämd? Är det svårt, kräver mycket energi, tar lång 
tid?

n Känslor av värdelöshet eller skuldkänslor
•	 Hur ser du på dig själv? Vad tycker du är bra med dig 

själv? Vad tror du att dina kompisar tycker? Trycker du 
ner dig själv? Ser du ner på dig själv? Har du haft dåligt 
samvete för något? För vad? 

n Självmordstankar, planer eller försök
Självmordstankar brukar vara bra att fråga om i anslutning 
till att man går igenom nedstämdheten.
•	 Har du känt dig så nere att du att önskar att du vore 

död? Kan du berätta om det? Har du funderat på att 
skada dig själv? På vilka sätt då? Hur ofta har du haft 
sådana tankar? Har du haft planer på att skada dig 
själv? Har du försökt skada dig själv? 

Depressionsdiagnos och djup
Funktionsnedsättning
•	 Har du gått till skolan under den här perioden? 

Har 
du känt dig trötta-re än vanligt? Behöver du tvinga dig för att få saker gjorda?

Den diagnostiska processen
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Om nej: 
•	 Varför inte? Har det berott på det som du berättat för 

mig (nedstämdhet, ointresse…etc.)? På vilket sätt? 

Om ja:
•	 Hur har det gått för dig på lektionerna? Har du tyckt att 

skolarbetet varit jobbigare? Har du haft några problem 
med att få läxorna gjorda? På vilket sätt? Har någon 
lärare sagt någonting? 

•	 Har du något extrajobb? Har du skött ditt jobb? Tycker 
du det har blivit svårare att utföra arbetet? På vilka sätt? 

•	 Hur ofta har du träffat kompisar? Har det ändrats under 
den här perioden? Hur då? Varför då? 

•	 Hur fungerar det hemma med din familj? Har ditt 
humör påverkat hur du kommer över-
ens med dina föräldrar och med dina 
syskon? 

Fastställ diagnos
Samsjuklighet och differentialdiagnos
Här kommer exempel på frågor du kan 
ställa för att identifiera samjuklighet eller 
differentialdiagnos.

n Allmän fråga
•	 Före depression, fanns det då några pro-

blem med hur du mådde eller fungerade 
i skola eller hemma?

n Bipolär
•	 Motsatt till depression, har det funnits någon period med 

onaturlig glädje och extra energi?

n Ångest
•	 Man kan bli extra orolig samtidigt med en depression, 

skulle ni/du säga att …… haft besvär av extra oro tidi-
gare, innan depressionen började? På vilket sätt? 

•	 Rör det sig om oro för att framträda inför folk och ris-
kera att bli granskad?

•	 Oro och ängslan för småsaker? 
•	 Oro för att vara ensam hemma eller kanske sova över 

hos någon och vara ifrån sina föräldrar? 
•	 Plötslig oro från ingenstans och en massa kroppsliga 

symtom?
•	  Oro för att saker inte blivit ordentligt gjorda och därför 

gjort om saker om och om igen?

n Adhd
•	 Man kan ju få svårt med koncentrationen och vara 

rastlös i samband med depression men en del har sådana 

problem på ett genomgående sätt så att det är ett pro-
blem som diskuteras flera gånger på utvecklingssamtal.

•	 Skulle du säga att dit barn haft genomgående svårt att 
koncentrera sig och att sitta still, till exempel på låg- och 
mellanstadiet?

Ärftlighet
Sammanfatta besvären: rikta dig till förälder 
•	 Känner du igen dig i dessa besvär? Vi kallar ju detta 

för depression eller något annat? Har du någon gång 
behandlats för……? Med vad då? Vilken effekt?

•	 Hur är det med dina föräldrar och syskon? Den andra 
föräldern och dennes föräldrar och syskon? Finns det 
några andra psykiska sjukdomar i släkten? Ångest, psy-

kos, adhd, autism? 
•	 Ibland kan man självmedicinera för att bli 
av med psykiska symtom. Finns det missbruk i 
släkten?

Behandlingssvar
•	 Fick du någon behandling? Vad var det? 
När började du? 
•	 Hur ofta? (Om psykologisk behandling.) 
Viken dos? (Om farmakologisk behandling.)
•	 Hur länge? 
•	 Blev du helt bra? Om inte, vilka symtom 
har/hade du kvar? Hade du några biverk-
ningar? 

 

Svårigheter

1. Den kliniska bilden är otydlig, kanske på grund av 
spontan förbättring eller att flera besvär blandas ihop.  
 
Möjlig lösning 
Backa tillbaka till när besvären var som tydligast och 
svårast och undersök symtom och funktion då och 
kontrollera sedan hur mycket av dessa besvär som är 
kvar nu. 

2. Vid tidspress kan behandlaren dyka ner  
i detaljer innan man har fått grepp om de stora dra
gen.  
 
Möjlig lösning: 
Stanna upp och få en bild av gestalten innan du börjar 
fråga om tilläggssymtom och detaljer. 

3. Ungdomen har gått länge i behandling och det är 

Har du fun-
derat på att 

skada dig 
själv? Hur 

då? Hur ofta 
har du haft 

sådana  
tankar? 
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svårt att få en bild av förlopp och behandlingssvar ur 
journalen. 
 
Möjlig lösning: 
Journaler kan vara svåröverskådliga och sakna infor
mation om förlopp. Oftast är det enklast att  
i de lägena intervjua fram tidigare sjukhistoria. 

4. Barnet svarar svävande på när symtomen debuterade. 
 
Möjlig lösning 
Information från förälder och att knyta an till skolter
miner och lov brukar kunna underlätta. 

5. Föräldrar kan ange symtomstart först när besvären 
blivit tydliga för dem, när ungdomen i själva verket 
har brottats med symtomen en längre tid. 
 
Möjlig lösning 
Ungdomen är en säkrare informationskälla och om 
du får hjälp på traven med olika tidsmarkörer brukar 
det gå att få fram ungefärlig debut. 

6. Tidspress kan göra att behandlaren känner sig tvingad 
att ställa ett stort antal frågor i högt tempo utan att 
riktigt hinna lyssna på svaren. 
 
Möjlig lösning 
Går det bör man avsätta ordentligt med tid för sam
talet alternativt fokusera på de diagnostiskt viktiga 
frågorna. 

7. Patienen vill berätta sin historia. De är oftast inte 
intresserade av att veta om de uppfyller kriterierna för 
en viss psykisk störning. 
 
Möjlig lösning 
Ett bra sätt att komma runt det är att låta ungdom och 
förälder prata fritt inledningsvis och sammanhangs
markera när du går över till den strukturerade diag
nostikgenomgången. Förklara hur undersökningen 
går till och att man behöver gå igenom olika tecken 
på sjukdom. Du kan ha stor hjälp av att återknyta till 
den fria redogörelsen genom att använda de ord de 
valt vid den diagnostiska genomgången. Patient och 
familj ska inte stå för strukturen. Det är behandlarens 
uppgift. 

8. Anhedoni missas alternativt tolkas för strängt. 
 
Möjlig lösning 
Tänk på att anhedoni inte innebär förlust av all glädje 

och intresse. Fråga i stället om de flesta aktiviteter är 
påtagligt mindre roliga. 

9. Det är svårt att få fram debut. Den som är deprimerad 
har ofta förvrängningar av typen ”det har alltid känts 
så här”. 
 
Möjlig lösning 
Tidslinje med genomgång av skolfunktion kan vara 
ett sätt att komma runt problemen. Kontrollera med 
förälder som ofta har bättre överblick. 

10. Det är svårt att få fram kriterier, svarar på närliggande 
fråga, svårt att uppskatta. 
 
Möjlig lösning 
Bit dig fast och förklara på olika sätt det du vill 
komma åt. Ibland kan det vara bra att skriva eller rita 
vad man menar på ett blädderblock. 

11. Psykiska belastningar föregår ofta debuten av psykiat
riska symtom och kan uppfattas av patient och läkare 
som förklarliga och förståeliga. Detta minskar patien
tens benägenhet att spontant berätta om symtom. 
 
Möjlig lösning 
Ställ alltid screeningfrågor om den vanligaste psy
kiska samsjukligheten och gå vidare med fördjup
ningsfrågor. 

12. Personligheten och förmåga att berätta färgar bilden 
av psykiatriska symtom, exempelvis depression, och 
påverkar förmågan att berätta. Det kan leda till såväl 
underdiagnostik som överdiagnostik av depression. 
 
Möjlig lösning 
Information från flera källor. 

13. Behandlare arbetar under tidspress och hinner inte gå 
igenom den vanligaste samsjukligheten. Samsjuklig
het ställs i bästa fall senare i förloppet efter onödigt li
dande för patienten och dålig effekt av behandlingen. 
 
Möjlig lösning 
Genom att använda teknik med gestalt, scree
ningfrågor och tidslinje behöver du inte ställa lika 
många frågor. Man kan också boka ytterligare ett be
sök för att gå igenom samsjuklighet lite noggrannare. 

14.  Tidspress gör att behandlaren ställer slutna, ledande 
frågor som för in på fel spår. 
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Möjlig lösning 
Inled alltid med att ställa öppna frågor. Be om ex
empel från vardagen för att klargöra vad ungdomen 
menar med sitt svar. 

15.  ”Som man ropar får man svar.” Varje behandlare, pro
fession eller subspecialitet har sin egen bias; de frågor 
som ställs beror på behandlaren. 
 
Möjlig lösning 
Använd en struktur för ditt samtal. 

16.  Psykiska sjukdomar har ofta framträdande somatiska 
symtom, och somatiska symtom kan ge upphov till 
nedstämdhet. 
 
Möjlig lösning 
Värdera om hela bilden passar in i psykisk diagnos 
eller om det också finns kroppsliga symtom som be
höver utredas. Vänd dig till en läkare vid behov.

Eftertest

Du har träffat Johanna, 16 år, som söker på grund av sömn
störning och nedstämdhet. Du bestämmer dig för att göra 
en depressionsbedömning. Vilka framträdande symtom ska 
du leta efter i din diagnostiska intervju för att få fram gestalt 
av en depression?

a) Den kognitiva triaden, alltså negativ tro på sig själv, 
omgivningen och framtiden är väldigt negativ

b) Påverkan på stämningsläge och aktivitetsnivå
c) Uttalad hopplöshet
d) Inlärd hjälplöshet och många stressande faktorer

Du har svårt att riktigt få klart för dig om det verkligen 
handlar om en depression, bilden är grumlig och otydlig. 
Hur kan du bäst gå tillväga?

a) Ge Johanna ett bedömningsformulär
b) Fråga efter ärftlighet
c) Gå tillbaka till den period när besvären var som tydli

gast och se vad som är kvar nu
d) Utforska negativa livshändelser mer och se om besvä

ren står i rimlig proportion till händelsen

Johannas symtom började med sömnstörning, fortsatte 
med grubblande, nedstämdhet och anhedoni. Varför är det 
viktigt att få reda på sjukdomsförloppet?

a) För att ta reda på vilka symtom som kom först 

b) För att bedöma om aktuella livsomständigheter bidra
git till aktuell sjukdom eller tvärtom

c) Som vägledning i den diagnostiska processen för att 
skilja olika sjukdomstillstånd åt

d) Begripliggöra den svåra situation ungdomen varit i

Johanna var 16 år när hon fick sin första depression. Varför 
är det främst viktigt att ta reda på debutålder?

a) För att se om symtomen kommit smygande eller 
hastigt

b) För att bedöma prognos
c) För att skilja olika tillstånd ifrån varandra
d) För att se hur mycket påverkan familjeförhållanden 

har 

När du träffar Johanna försöker du skapa dig en bild av 
aktuella levandsförhållanden och funktionsförmågan före 
debuten, och hur de olika symtomen utvecklat sig. Vilka 
andra aspekter har du också användning av när du ställer 
depressionsdiagnos?

a) Egenskattning av symtom
b) Antalet negativa livshändelser
c) Antal uppfyllda kriterier, varaktighet och påverkan  

på funktionen
d) Graviditet och utveckling under tidiga barndomsår

När du träffar Johanna misstänker du depression. Vilka 
frågor ställer du för att identifiera eventuell depression?

a) Har du ofta känt dig ledsen eller tappat intresse den 
senaste månaden?

b) Har du haft hopplöshets eller självmordstankar 
senaste månaden?

c) Vad tänker du om dig själv, omgivningen eller fram
tiden?

d) Har det hänt något jobbigt senaste tiden?

Johanna verkar ha en depression. Vilket kärnsymtom  
är viktigast när det gäller behandling och prognos?

a) Irritabilitet
b) Nedstämdhet
c) Anhedoni
d) Minskad energi

Det skulle också kunna vara så att Johanna har en helt 
förståelig reaktion på en stressande händelse. För att skilja 
egentlig depression från vanliga emotionella reaktioner på 
svårigheter i livet bör symtomen ha en viss varaktighet för 
att komma över tröskelnivå. Vad gäller för depression?

a) Symtomen ska finnas alltid
b) Symtomen ska kunna komma och gå
c) Symtomen ska vara där större delen av tiden de allra 

flesta av veckans dagar

Den diagnostiska processen
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d) Varaktigheten är mindre viktig. Det är graden av 
funktionsnedsättning som är det viktiga.

Du tänker att Johanna har en depression men är osäker på 
om den är mild, medelsvår eller svår. Djupet avgörs av?

a) Hur länge symtomen funnits
b) En sammanvägning av levnadsomständigheter och 

hur patienten klarar att leva sitt liv
c) Förekomst av självmordshandlingar
d) En sammanvägning av allvarlighetsgrad och antal 

uppfyllda kriterier och funktionsförmåga

Johanna beskriver på din fråga att hon haft riktiga toppen
dagar även under tiden hon varit deprimerad. Hur kan du 
säkrast bedöma om depressionen är en del av ett bipolärt 
tillstånd?

a) Ärftlighet
b) Svar på behandling
c) Tidigare episod av förhöjt stämningsläge och  

aktivitetsnivå
d) Debutålder

Johannas problem skulle kunna misstas för en adhd.  
Vilka symtom på depression kan misstas för adhd?

a) Koncentrationsproblem
b) Agitation 
c) Nedsatt funktionsförmåga i skola på grund av ökade 

krav och kanske indraget stöd
d) Alla ovanstående

Johanna har inte det men en del ungdomar har nedstämd
het kopplat till svårigheter på grund av personlighetspro
blematik. Vad kan skilja depression från emotionell instabil 
personlighetsstörning?

a) Uttalat självskadebeteende
b) Kortvariga svängningar under dagen
c) Kronisk fluktuerande och inte tydligt episodiskt
d) b+c

Johanna har tidigare haft generaliserad ångest och det finns 
en ärftlighet för både depression och ångest. Viket på
stående stämmer inte?

a) Samsjuklighet med ångeststörningar är vanligt
b) Ångeststörningar ökar risken för utveckling av  

depression
c) Det finns en risk för överdiagnostik av ångestsjuk

domar vid samtidig depression
d) Ångest är en naturlig del av avgiftning och kräver 

ingen åtgärd

Sammanfattning

I denna sektion har vi diskuterat:
•	 Gestalt
•	 Symtom, varaktighet, påverkan på funktion
•	 Debut
•	 Förlopp
•	 DSMkriterier för depression
•	 Depressionsdjup
•	 Samsjuklighet och differentialdiagnostik
•	 Ärftlighet
•	 Behandlingssvar

Extramaterial 

I ICDsystemet bygger diagnosen på likhet med ett typiskt 
fall, den så kallade gestalten, men eftersom det inte fanns 
några kriterier för hur långt man kunde tänja gestalten 
uppstod stora skillnader i diagnostisk tradition.

DSM
DSMsystemet skapades för att öka tillförlitligheten vid 
psykiatrisk diagnostik och det kriteriebaserade systemet 
lanserades i och med DSM III. Kriterier för diagnos skulle 
bygga på symtom och teorier om orsak (etiologi) eller me
kanismer som leder till sjukdom (patofysiologi). Förhopp
ningen var att diagnoserna skulle bli mer enhetliga och 
kunna underlätta forskning om etiologi och patogenes men 
också vara ett kliniskt användbart redskap och underlätta 
kommunikationen. DSM är tänkt som ett stöd och vägled
ning i det diagnostiska arbetet och som del av klinikerns 
helhetsbedömning.

DSM IV var ett multiaxialt system med syftet att ge en 
helhetsbild av patienten.

Axel 1 Kliniska syndrom, exempelvis depression, psykos. 
Vilka symtom har patienten?
Axel 2 Personlighetstörningar eller utvecklingsstörning. 
Finns det ett långvarigt mönster av upplevelser och beteen-
den som sticker ut?
Axel 3 Kroppsliga sjukdomar eller skador. Behöver hänsyn 
tas till kroppsliga åkommor?
Axel 4 Psykosociala problem eller påfrestande händelser  
i samband med symtomdebut?
Axel 5 Skattning av patientens funktionsförmåga. Hur 
fungerar patienten just nu?

DSMsystemet är kategoriskt; antingen är diagnosen 
uppfylld eller inte och beskriver inte de symtom som inte 
är tillräckliga för diagnos. En kritik mot DSMsystemet är 
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att det inte finns skarpa gränser mellan diagnoser och att 
samsjuklighet diagnosticerats i alltför hög utsträckning. En 
annan är att behandlaren har fokus på axel 1 och bara räk
nar symtomkriterier, vilket kan leda till såväl under som 
överdiagnostik. En viktig kritik när det gäller användandet 
av DSM är att behandlaren inte tar hänsyn till andra viktiga 
faktorer som egentligen diskuteras i DSMhandboken 
såsom ärftlighet, debutålder, förlopp under längre tid och 
svar på behandling som del av helhetsbedömningen.

DSM-5
I DSM5 har man tagit bort det multiaxiala systemet och 
slagit ihop axel 1, 2, 3 och grupperat de psykiska störning
arna efter likhet och sjukdomsuttryck. Det finns en ansats 
av att beskriva symtomutveckling relaterat till utvecklings
nivå. Tillstånden presenteras i den ordning som de vanligt
vis uppkommer i ett livstidsperspektiv. Endast psykosociala 
stressorer som påverkar diagnos, behandling och prognos 
ska listas utifrån en ICD10lista och GAFskalan har bytts 
ut mot en ICDfunktionsskala (Whodas) med sex domäner 
(kognition, mobilitet, egenvård, komma överens, livsaktivi
teter och deltagande). 

Inom depressionsområdet har en ny diagnos, disruptive 
mood dysregulation disorder, tillkommit. Dystymi ersätts 
med kronisk depression. Det begreppet innefattar DSMIV 
dystymi, vilket innebär ett mer långdraget depressions
synd rom som har lindrigare och färre symtom (totalt tre), 
besvärar de flesta dagar och har pågått mer än ett år. Kro
nisk depressionen kan också innefatta på gående depressiv 
episod efter ett år eller depression som når antingen dys
tymi eller depression sammantaget i mer en ett år. DSM5 
betonar därmed utveckling och uppföljning över tid.

Dimensioner har också införts på tre sätt. Man kan adde
ra symtom som inte tillhör huvuddiagnosen men som kan 
vara viktiga för lidande och funktionsförmåga, som depres
sion med panikattacker eller suicidalitet. Detta för att skilja 
ut sådana vanliga tillstånd från patienter som har båda 
tillstånden. Dessutom kan man gradera huvud diagnosens 
svårighetsgrad för fler tillstånd och också poängtera vilka 
symtom som är mest besvärande. Det finns också system 
som beskriver personlighet utifrån dimensioner.

Den diagnostiska processen
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Inledning

Psykiskt status är din strukturerade observation av pa
tienten. Det är din beskrivning av hur patienten ter sig vid 
mötet (samarbetar, ser ut, gör, känner och pratar). Obser
vationen börjar i väntrummet och pågår under hela mötet. 
Det är inte anamnes, alltså det ungdomen berättar om vad 
som hänt tidigare, utan beskriver vad du ser i samtalssitua
tionen. Värderingen av dina observationer ska ske utifrån 
patientens ålder och utvecklingsnivå. 

Ett status ger en beskrivning av om patienten ter sig sjuk 
eller frisk och kan också ge möjlighet att följa patienten 
över tid. 

I denna modul lär du dig:
•	 Skilja mellan anamnes och status, alltså beskrivning  

av symtom eller observationer
•	 Få en struktur för din observation av patenten  

och dokumentation av status i journalen

För att: 
•	 Kunna beskriva dina observationer på ett vardagligt 

och begripligt sätt 
•	 Använda status som ett utgångsvärde som följs över tid
•	 Använda status som ett stöd för din diagnostik

Förtest

Du träffar Johanna och hennes föräldrar vid ett nybesök 
och har gjort en riktigt bra kartläggning och ställt frågor 
om symtom. Varför bör du ha med en statusbeskrivning?

a) För att den innehåller suicidstegen som utgör min 
suicidriskbedömning

b) Som ett stöd i min diagnostik
c) För att utesluta adhd om personen sitter still och kan 

hålla koncentrationen
d) För att beskriva vilka reaktioner som väcks hos be

handlaren

Efteråt undrar du vad du ska skriva i status och vad som 
ska finnas med i anamnes, Vilket av detta är observationer 
(status)? 

a) Hög risk för självmord
b) Irritabel

c) Är sannolikt arg på grund av att hon inte får bestäm
ma

d) Deprimerad de senaste veckorna

Vilka fynd ska du särskilt tänka på att ha med när du be
skriver Johanna och hennes depression?

a) Stämningsläge
b) Agitation
c) Självmordstankar
d) Alla ovanstående

Vad stämmer angående psykiskt status?
a) Statusfynd kan lika gärna skrivas under bedömning
b) Livsstilsfaktorer som sömn, mat och fysisk aktivitet är 

statusfynd
c) Status är observation av hur patienten ter sig i sam

talssituationen och är indelad i domäner som rör 
beteende, emotion, kognition och perception

d) Det är viktigt att få med föräldrarnas beskrivning 
eftersom de känner barnet bäst

Översikt

Psykiskt status är fynd och tecken och inte symtombeskriv
ning. Poängen med status är att det kan ge vägledning  
i val av diagnos och vad du särskilt behöver tänka på när 
du planerar behandlingen. Du får viktig information om 
beteende och process som går utöver det som familjen 
berättar om och som det är så lätt att fastna i.

Den kliniska bilden ibland inte så tydlig. Samsjuklig
het är också vanligt vilket gör bilden ännu mer brokig. Att 
värdera status kräver erfarenhet där behandlaren träffat 
patienter i olika åldrar och utvecklingsfaser. Man behöver 
också ha träffat patienter med svårare eller lättare besvär 
och med såväl typisk som atypisk sjukdomsbild. 

Psykiskt status brukar struktureras enligt en särskild 
mall med underrubriker. Strukturen för psykiskt status ser 
olika ut i olika verksamheter och detta är ett exempel på 
hur status ska skrivas. Börja gärna med att beskriva de mest 
framträdande dragen för att sedan gå in på detaljer. Tänk 
på att använda värdeneutrala ord och att beskriva status 
så kort och kärnfullt som möjligt. Vardagliga ord är ofta 
bättre än fackuttryck. Det är viktigt att beskriva graden av 
störning för att man ska kunna utvärdera förloppet.

Psykiskt status

Psykiskt status
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Psykiskt status
Kontakt och samarbetsförmåga, stämningsläge och mi
mik, Beteende och aktivitetsgrad, tal (variation i tonläge, 
ryckighet i talet, språklig förmåga, till exempel förmåga 
att åldersadekvat berätta en historia, innehåll och tema). 
Uthållighet och koncentrationsförmåga. Tics, stereotypier. 
Frekvens och suicidstege med intensitet av suicidtankar/
planer/förberedelser där aktuellt läge anges och högre 
nivå negeras, exempelvis frekventa suicidtankar men inga 
planer. Psykostecken, ångestnivå i rummet, sjukdomsinsikt, 
inställning till vård. (Använd gärna vardagligt språk och 
inte anamnes, utan enbart vad du observerar i rummet.)

Kontakt och samarbetsförmåga
Kontakt delas ofta upp i formell och emotionell. Bristande 
formell och emotionell kontakt gör att den övriga informa
tionen som kommer fram blir svårvärderad och osäker och 
därför behöver beskrivas.

Formell kontakt
Formell kontakt beskriver hur patienten deltar i relation 
till sin ålder och utvecklingsnivå och de outtalade sam
talsregler som finns vid besök i sjukvården. Den formella 
kontakten bedöms som god om patienten medverkar på ett 
konstruktivt sätt med att följa turtagning, svarar på frågor, 
är respektfull etcetera. En del ungdomar är tydligt trotsiga 
och beter sig på ett utmanade sätt. Går det utöver vad som 
förväntas för utvecklingsnivån bör det beskrivas på ett 
ickevärderande sätt. Kontakten kan också normalt variera 
under samtalet och exempelvis vara avvaktande från början 
för att sedan bli mer tillitsfull.

Emotionell kontakt
Med emotionell kontakt menas känslomässigt samspel med 
behandlaren såsom känsloutbyte i tal, mimik, kroppsrörel
ser, ögonkontakt och känslouttryck som passar i samman
hanget. Det är bra att ge exempel om du bedömer att den 
emotionella kontakten avviker. Ungdomar vara avvisande, 
misstänksamma, gränslösa, eller överdrivet inställsamma, 
flacka eller beskriva svåra situationer utan någon känslo
mässig ton. 

Stämningsläge
Stämningsläge är det du observerar av patientens grund
stämning, som kan te sig neutral, sänkt, irritabel, eller 
förhöjd. Stämningsläget kan vara avledbart eller ihål
lande (oavledbart). Affekter är mer tillfälliga och skiftande 
känslouttryck och kan ta sig uttryck på flera olika sätt vad 
gäller kvalitet, intensitet och hur de skiftar. Det kan vara 
allt från affektlös (exempelvis intellektualiserande), flacka 
och lite stela över adekvata till intensiva och kanske snabbt 

växlande (affektlabila). De kan också vara samstämmiga 
(kongruenta) eller  icke samstämmiga (inkongruenta) med 
stämningsläget. 

Beteende och motorik
Motorik och gester kan vara hämmade, det vill säga för
långsammade eller agiterade; överdrivna på ett jobbigt sätt. 
Patienten kan vara helt passiv och trött eller överaktiv och 
rastlös.

Koncentration
Beskriv förmågan att hålla uppmärksamhet, att inte låta sig 
avledas och att kunna vänta. Värdera om förmågan att hålla 
koncentration är ålders och utvecklingsadekvat även när 
samtalet drar ut på tiden eller när du vänder sig till någon 
annan. 

Tal som uttryck för tankar
Tankar kan inte direkt observeras utan härleds ur talet. Tal 
kan beskrivas utifrån form och innehåll. Med form menas 
tempo, flyt, intonation, svarslatens (uppehåll innan patien
ten svarar), förmåga att berätta sammanhängande och om 
hen svarar konkret eller har förmåga till åldersadekvata 
abstrakta resonemang.

Andra saker som kan avvika med talet är snabbt, osam
manhängande eller innehållslöst tal. Splittring innebär 
ett tal som är osammanhängande. Tankestopp innebär att 
patienten plötsligt slutar prata. Fråga varför. Tankarna kan 
vara rigida, ältande eller stereotypa – patienten hänger kvar 
även när övriga har bytt samtalsämnet. Motsatt kan asso
ciationerna vara snabba (tankeflykt), lösa och uppluckrade 
(svåra att hänga med i). 

Beskriv vad patienten uppehåller sig vid och om det 
är färgat på något sätt. Talets innehåll kan till exempel 
vara färgat av det depressiva stämningsläget, med mycket 
hopplöshet. Omvänt kan det vara problemförnekande och 
bagatelliserande. De kan vara på gränsen till (övervärdiga) 
eller orimliga (vanföreställning). Vanföreställningar kan ha 
depressiv karaktär med tema om skuld etcetera.

 
Suicidstegen 
Här anges plats i självmordsstegen, alltså intensitet, hopp
löshetstankar, dödstankar, dödsönskan av suicidtankar/ 
planer/förberedelser. Här är det för tydlighetens bra att 
ange aktuellt läge och negera högre nivå, såsom frekventa 
suicidtankar men inga planer.

Våldsstegen
Observera högljuddhet, om patienten är närgången och 
uppträder hotfullt och observerbart verbalt (hot) och icke 
verbalt våld i rummet (våld mot föremål eller person). 

Psykiskt status
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Om patienten inte uppträder hotfullt kan du i stället 
fråga om aggressiva tankar, tankar om att skada någon 
annan, planer på våld, förberedelser för våld, tidigare våld 
och inställning nu på samma sätt som vid suicidstegen. 

Psykostecken
Det förekommer att patienten beskriver hallucinationer 
och har kvar verklighetsförankring och verkar förstå att 
hallucinationerna är inifrån kommande. Under status 
antecknas hur påverkad patienten verkar vara av hal
lucinationer och hur fasta de är i sina vanföreställningar. 
Hallucinationer kan observeras genom att patienten tyst
nar, talar för sig själv, ler eller skattar inåtvänt, spelar hög 
musik i sina hörlurar för att överrösta eller är pockande 
mot dig. 

Vanföreställningar är orimliga och bevis och argument 
biter inte och kan vara bisarra eller ickebisarra. Bisarra 
vanföreställningar anses tätare sammankopplade med 
psykossjukdom. Lyssna noga på hur patienten beskriver sin 
hallucinos. Hör man röster, hur många, är de uppmanande, 
finns det våldsinslag eller uppmaning till självskadande? 

Ångest
Tecken på ångest och oro i blick, rörelser och tal.

Sjukdomsinsikt 
Med insikt menas medvetenhet om att symtom och tecken 
kan vara orsakade av psykisk störning och att man behöver 
behandling. Sjukdomsinsikten kan växla under samtalet.

Inställning till vård
Finns det motivation och beredskap för behandling? Är 
patienten ambivalent till delar av behandlingen?

Teknik

Steg 1 l Observera patienten i väntrum  
och på väg till samtalsrummet

1. Vilket är ditt första intryck?

Steg 2 l Bedöm kontakt och samarbete  
under hela samtalet

1. Hur medverkar ungdomen i samtalet?
2. Hur är det känslomässiga samspelet?

Steg 3 l Bedöm stämningsläge och affekter
1. Grundstämning
2. Känslouttryck 
3. Hur utvecklas det under samtalet?

Steg 4 l Bedöm motorik och beteende
1. Motorik och gester
2. Kan ungdomen sitta still?

Steg 5 l Bedöm koncentration och tal  
till form och innehåll 

1. Håller ungdomen koncentrationen?
2. Hur flyter talet?
3. Vad pratar ungdomen om?
4. Är det adekvat jämfört med ålder och utvecklings

nivå?

Steg 6 l Beskriv suicidstege och våldsstege
1. Fråga igenom suicidstegen, bejaka nivå och negera 

högre nivå
2. Gör på samma sätt med våld om det inte finns tydliga 

tecken på våld i rummet, anteckna i så fall dem

Steg 7 l Observera tecken på psykos och ångest 
1. Hur påverkad verkar patienten vara av hallucination? 
2. Hur fasta de är i sina vanföreställningar?
3. Tecken på ångest och oro i blick, rörelser och tal

Steg 8 l Bedöm insikt och inställning till vård
1. Medvetenhet om att symtom och tecken kan vara 

orsakade av psykisk störning
2. Finns det motivation och beredskap för behandling? 
3. Är patienten ambivalent till delar av behandlingen?

Demonstration

Normalt psykiskt status 
Mjuk och följsam men inledningsvis något blyg och tinar 
upp under samtalet. Neutralt stämningsläge och reagerar 
med lagom irritation på förälderns beskrivning. Berättar 
sammanhängande och med inlevelse utan tappa tråden. 
Ingen meningslöshet, inget psykotiskt, ingen ångest i rum
met. Förstår sina svårigheter och vill ha hjälp med dem. 

Här kommer några exempel på patienter med olika diag
noser. De är medvetet lite överdrivna för att göra bilden 
tydligare.

Depression
Melankoli
Såväl den formella som den emotionella kontakten brister, 

Psykiskt status
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tittar inte upp när jag kommer in i väntrummet och tittar 
ner under stora delar av samtalet. Den emotionella kontak
ten är tunn och stämningsläget ihållande sänkt. Reagerar 
långsamt, går med hopsjunken hållning, har långsamma 
rörelser och svarslatens.

Koncentrationen är kraftigt påverkad, pratar sakta och 
orkar inte följa med i samtalet. Trögt tal med visst tunnel
seende och återkommer till skuld och hopplöshet, av och 
till suicidtankar och suicidplaner. Stämningskongruenta 
vanföreställningar om skuld, världens undergång etcetera, 
sjukdomsinsikten halvbra med växlande inställning till 
vård, där det finns tankar om att det ändå inte är någon 
idé.

Medelsvår depression
Något avvisande i kontakten, men samarbetar bättre efter 
hand. Stämningsläget är måttligt sänkt med inslag av ir
ritabilitet, rör sig fritt utan hämning eller svarslatens. Svårt 
med uppmärksamhet och tappar koncentrationen mot slu
tet. Pessimistiskt tankeinnehåll och självkritisk. Ångestfylld 
men ter sig inte psykotisk. Avledbar. Suicidtankar men inga 
planer. God sjukdomsinsikt, positiv till vård och samarbe
tar kring vårdplanen.

Lindrig depression
God formell och emotionell kontakt genom hela samtalet. 
Neutralt eller lätt sänkt stämningsläge, ler när samtalet 
kommer in på... men blir ledsen när man på tal om hur hen 
mår. Inget negativt tankeinnehåll. Hopplöshet men inga 
dödstankar. God sjukdomsinsikt. Hjälpsökande.

Psykossjuk
Misstänksam och stel i kontakt. Nedsatt minspel och gester. 
Förhöjd ångestnivå. Hoppar mellan samtalsämnen och 
det är svårt att hänga med. Fast i idén att vara övervakad 
av landstingstvätten. Bejakar suicidtankar och förnekar 
suicidplaner. Kan förmås att se det orimliga i tanken men 
faller snabbt tillbaka i sin vanföreställning. Tveksam till 
medicinering och upplever sig plågad men förstår inte 
riktigt orimligheten i sin vanföreställning. 

Ångest
Lite spänd och orolig i kontakten, besvärad och lite dyster. 
Uppmärksamheten växlar. Ältande av orostankar och 
kroppsliga symtom. Inget psykotiskt. Oro vid prat om 
exponeringar. Rädsla för döden. Tar avstånd från våld. Oro 
och hyperventilation. God sjukdomsinsikt. Hjälpsökande 
och positiv till vård men inte till exponeringar. 
ADD
Passiv i kontakten och lätt irritabel men med neutralt 
stämningsläge. Håller koncentrationen initialt men tappar 
sedan uppmärksamheten. Ingen negativt tankeinnehåll. 

Inga dödstankar men tankar om meningslöshet. God sjuk
domsinsikt, positiv till vård

Adhd med trots/uppförandestörning
Lite trotsig i kontakten till att börja med. God emotionell 
kontakt. Snabbt svängande affekter men ingen tydlig stäm
ningslägesförskjutning. Pratar ordrikt men tappar tråden 
ibland. Svarar väl på frågor men med tendens att avbryta. 
Inget negativt tankeinnehåll. Förnekar tankar om och pla
ner på suicid. Bejakar våldstankar av passiv natur.

Autism
Formell och korrekt men lite stel och kantig. Stämnings
läget svårbedömt och visar inte mycket känslor. Nedsatt 
mimik och sparsam med gester. Uppehåller sig vid kränk
ningar och har svårt att resonera och se saker från andra 
håll. Meningslöshetstankar men inga dödstankar. Bristande 
sjukdomsinsikt. Negativ till vård. 

Ätstörning
Tunn och säckigt klädd. Avvaktande och emotionellt tunn 
kontakt som förändras drastiskt till avståndstagande vid 
beslut om mat och liknande som inte går i den riktning 
som patienten önskat. Stämningsläget är neutralt till lätt 
sänkt. Svårt att prata om annat sedan frågan om viktök
ning vädrats. Minimerar symtom. Förnekande kring 
sjukdom. Uttalad ångest när man kommer in på matfrågor. 
Positiv till vård som inte inbegriper ökade portioner och 
liknande.

Personlighetsstörning
Kontakten varierar under samtalet från inställsam över 
normal till fientlig och avvisande. Växlande stämningsläge 
med intensiva affekter av såväl irritabilitet som glädje, 
ibland kopplat till samtalsämne. Växlar från passiv till 
agiterad. Ältar missnöje eller fel som andra gjort. Villkorad 
suicidal kommunikation, utan så mycket nyans. Pyrande 
aggressiv och vid några tillfällen verbalt men inte fysiskt 
hotfull. Växlande sjukdomsinsikt liksom inställning till 
vård. Från helt avfärdande till önskemål om tvångsvård.

Svårigheter

1. Det kan vara svårt att sätta ord på din magkänsla och 
också gradera det du ser. 
 
Möjlig lösning 
Träna och ta för vana att diskutera med kollegor. 

Psykiskt status
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2. Du blir irriterad och känner antipati. 
 
Möjlig lösning 
Din magkänsla kan ge värdefull information men 
behöver bearbetas och sedan antecknas fritt från vär
deringar. Det kan vara svårt att formulera sig värde
neutralt. Även här är det bra att öva. Du ska dock inte 
anteckna vilka känslor som väcks hos dig utan bara 
vad du ser hos patienten. 

3. Du är överväldigad av allt som berättas och har svårt 
att skilja anamnes från status. 
 
Möjlig lösning 
Ta en liten paus och samla ihop dig, använd mallen 
som stöd för att få fram observation.  

4. Det är svårt att veta hur man ska beskriva en hot och 
våldssituation. 
 
Möjlig lösning 
Det som händer i mötet ska skrivas under status och 
observation, inte under aktuellt. Använd värdeneu
trala ord. Ta en liten paus och samla ihop dig, använd 
mallen som stöd för att få fram observation.

Eftertest

Du träffar Johanna och hennes föräldrar vid ett nybesök 
och har gjort en riktigt bra kartläggning och ställt frågor 
om symtom. Varför bör du ha med en statusbeskrivning?

a) För att den innehåller suicidstegen och den utgör min 
suicidriskbedömning

b) Som ett stöd i min diagnostik
c) För att utesluta adhd om personen sitter still och kan 

hålla koncentrationen
d) För att beskriva vilka reaktioner som väcks hos be

handlaren

Efteråt undrar du vad du ska skriva i status och vad som 
ska finnas med i anamnes, Vilket av detta är observationer 
(status)? 

a) Hög risk för självmord
b) Irritabel
c) Är sannolikt arg eftersom hon inte får bestämma
d) Deprimerad de senaste veckorna

Vilka fynd ska du särskilt tänka på att ha med när du be
skriver Johanna och hennes depression?

a) Stämningsläge
b) Agitation
c) Självmordstankar
d) Alla ovanstående

Vad stämmer angående psykiskt status?
a) Statusfynd kan lika gärna skrivas under bedömning
b) Livsstilsfaktorer som sömn, mat och fysisk aktivitet är 

statusfynd
c) Status är observation av hur patienten ter sig i sam

talssituationen och är indelad i domäner som rör 
beteende, emotion, kognition och perception

d) Det är viktigt att få med föräldrarnas beskrivning 
eftersom de känner barnet bäst

Psykiskt status
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Inledning 

Många depressionstillstånd upptäcks inte. Ett sätt att iden
tifiera fler patienter med depression är att använda screen
ingsinstrument. 

Den diagnostiska tillförlitligheten mellan olika bedöma
re (interbedömarreabiliteten) är inte så hög vid ett vanligt 
kliniskt samtal. Det kan vara bra att komplettera anamnes 
och status med bedömningsinstrument med färdiga frågor 
och svarsalternativ för att öka träffsäkerheten.

Det är viktigt att följa depressionsförloppet, mätskalor 
kan vara ett viktigt hjälpmedel som underlättar din utvär
dering.

I denna sektion lär du dig:
•	 Om olika styrkor och svagheter med bedömningsfor

mulär
•	 Skillnader mellan screeningskalor och mätskalor

För att kunna: 
•	 Använda dig av bedömningsformulär som hjälpmedel  

i den diagnostiska processen 
•	 Använda dig av mätskalor för uppföljning

Förtest

Du skulle vilja komplettera din anamnes och statusbeskriv
ning med ett bedömningsinstrument. Vilken skala kan du 
använda för att identifiera depression?

a) Becks ungdomsskalor
b) YSR
c) MADRS
d) SDQ 

Vilken skala kan du använda för att bedöma och följa  
depressionsdjup?

a) MADRS
b) BDI II
c) Becks ungdomsskalor
d) CDI

Vad stämmer inte om bedömningsformulär?

a) Självskattningsformulär kan till stor del ersätta anam
nes

b) Det är vanligen en relativt hög samstämmighet mel
lan självskattning och expertskattning

c) En patient med hög emotionalitet tenderar att skatta 
sig högre än experter

d) Bedömningsformulär kan vara ett värdefullt tillägg  
i den diagnostiska processen

Översikt

Bedömningsformulär kan vara en värdefull hjälp i din 
diagnostiska bedömning. Förutsättningen är att formuläret 
är konstruerat så att det verkligen mäter det man vill mäta 
(validitet). Frågorna ska vara relevanta och täcka in olika 
aspekter. De bör tolkas och förstås på ett likartat sätt av 
olika användare. 

Ett screeningformulär är en själv eller föräldraskattning 
som är ett hjälpmedel för att upptäcka möjliga symtomom
råden. Diagnostiska skalor är konstruerade för att fastställa 
diagnoser enligt DSM. Det kan vara halv eller helstruktu
rerade intervjuer som är ett stöd för att ställa diagnos. 

Det finns också formulär för att bedöma svårighetsgrad, 
där symtomen graderas och översätts till siffror som över
sätts till allvarlighetsgrad. Dessa kan både vara i form av 
självskattning och expertskattning. Värdet av självskattning 
är störst vid upprepad användning.

Skalorna kan ha olika sensitivitet, alltså hur stor andel 
sjuka som identifieras av testet (känslighet) och olika speci
ficitet (träffsäkerhet) det vill säga hur stor andel friska som 
identifieras av testet. Ett test som identifierar hög andel av 
de sjuka och lämnar ute en hög andel av de friska är det 
önskvärda. 

Samtliga typer av bedömningsformulär ska ses som 
hjälpmedel och inte facit eftersom de har olika styrkor och 
begränsningar. 

Övertro på formulär kan medföra risker. Exempelvis 
kan alltför hög tilltro till bedömningsformulärets förmåga 
att ställa diagnos medföra att patienten får fel diagnos eller 
ingen diagnos alls, trots att hen borde ha det. Mätskalor 
som egentligen är till för att mäta svårighetsgrad (exem
pelvis MADRS) kan användas för att ställa diagnos och det 

Bedömningsformulär

Bedömningsformulär
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kan finnas en överdriven tilltro till att en viss poäng är en 
brytpunkt för diagnos eller val av vårdnivå. 

Bedömningsformulär ska därför inte ersätta det kliniska 
samtalet utan ska användas som en del av det kliniska 
samtalet.

Riktad screening
•	 BDI II har tillräcklig känslighet för barn och ungdo

mar, men träffsäkerheten är låg eller osäker, vilket 
medför en risk att även barn och ungdomar som inte är 
deprimerade klassas som sjuka. Tröskelvärde är 11.

•	 CBCL och YSR är bredare och mer omfattande formu
lär som har hög sensitivitet och specificitet för depres
sion. 

•	 MFQ, skala med 34 frågar som omfattar depressions
symtom och finns i en föräldra och en barnversion.

Bedömning av svårighetsgrad
Såväl MADRS som KSADS bedömer svårighetsgrad men 
det finns inte tillräckligt många studier för att man ska 
kunna bedöma depressionsdjup på tillförlitligt sätt.

Expert och patientskattning har god överensstämmelse 
för MADRS. Denna skala har ett kliniskt värde som hjälp
medel för att bedöma depressionsdjup och vid uppföljning.

Teknik

Steg 1 l Ange totalpoäng och frågor med högst poäng.
Steg 2 l Kontrollera hur kärnsymtomen och livslust skat-
tas
Steg 3 l Problematisera skillnader mot anamnes och 
kliniskt intryck

Demonstration

Skattar 32 p på MADRS med 4 på sinnesstämning, 3 på 
känslomässigt engagemang och 5 på sömn samt 3 på livs
lust. 

Skattar 18 på MADRS med 0 poäng på stämningsläge, vil
ket står i stor kontrast till såväl förälders som egen anamnes 
och observerat status, 4 på sömn och 0 på livslust.
Skattar 48 poäng på MADRS med full pott på alla kärn
symtom och livslust.

Svårigheter 

1. Behandlaren blir osäker på om depressionsdiagnosen 
faktiskt är uppfylld.  
 
Möjlig lösning 
Använd bedömningsformuläret som en del av det 
kliniska samtalet. Psykiatrisk egenbedömning är inte 
diagnostisk. Den ersätter inte anamnes, status eller 
klinikerns samlade bedömning. Den ger bara en 
ögonblicksbedömning av tillståndet och inte exem
pelvis durationen alls. En hjälp är att tillsammans 
med ungdomen gå igenom de olika svaren och rätta 
till eventuella missförstånd. 

2. En patient kan ha höga poäng på en depressionsskala 
utan att lida av egentlig depression.  
 
Möjlig lösning 
Många av symtomen vid depression är ospecifika 
och kan bero på andra psykiska omständigheter eller 
psykiska sjukdomar än depression. Titta alltid på 
kärnsymtom och ställ dessa i relation till det du fått 
fram i det kliniska samtalet. 
 

3. Patienten skattar sig väldigt högt på egenskattning 
jämfört med anamnes och status. 
 
Möjlig lösning 
Generellt finns en god överensstämmelse mellan 
självskattning och expertskattning, men en del patien
ter tenderar att skatta sig högre än experten och andra 
lägre. Studier har visat dålig överensstämmelsen mel
lan expertskattning och egenskattning hos patienter 
med dramatiserande och instabila drag. Ofta skattar 
de sig högre än experten. Unga kan också skatta högt 
som del av undvikandebeteende, högt för att visa 
missnöje med vården etc. Påtagliga skillnader mellan 
hur behandlaren uppfattar symtom och allvarlighets
grad och egenskattningen bör alltid problematiseras. 

4. Patienten skattar sig väldigt lågt på egenskattning. 
 
Möjlig lösning 
Olika personer har olika stil, vilket kan innebära att 
man tolkar och svarar på egenskattningar på olika 
nivå. Patienten kan också skatta sig falskt lågt för att 
påverka permissioner, andra vårdinsatser och över
vakningsnivå. Pojkar brukar skatta sig lägre än flickor. 
Försiktighet bör iakttas och skillnaderna proble
matiseras. En hjälp är att gå igenom de olika svaren 
tillsammans med patienten och rätta till eventuella 
missförstånd.

Bedömningsformulär
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Eftertest

Du skulle vilja komplettera din anamnes och statusbeskriv
ning med ett bedömningsinstrument. Vilken skala kan du 
använda för att identifiera depression?

a) Becks ungdomsskalor
b) YSR
c) MADRS
d) SDQ 

 
Vilken skala kan du använda för att bedöma och följa  
depressionsdjup?

a) MADRS
b) BDI II
c) Becks ungdomsskalor
d) CDI

Vad stämmer inte om bedömningsformulär?
a) Självskattningsformulär kan till stor del ersätta  

anamnes
b) Det är vanligen en relativt hög samstämmighet mel

lan självskattning och expertskattning
c) Patienter med hög emotionalitet tenderar att skatta 

sig högre än experter
d) Bedömningsformulär kan vara ett värdefullt tillägg  

i den diagnostiska processen

Bedömningsformulär
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Inledning

En förutsättning för diagnos av depression och annan 
psykisk störning är att tillståndet ska orsaka lidande eller 
nedsatt funktion. Du hämtar in underlaget för funktions
nivåskattning under kartläggningen. Depressionens sänk
ning av funktionen i domänerna hemliv, skola, kompisar 
och fritid sammanvägs och skattas jämfört med friska 
ungdomar som referens. För att bedöma depressionens del 
av funktionsnedsättningen bör du också jämföra med hur 
patienten fungerade före aktuell episod. 

I denna sektion lär du dig att...
•	 Väga samman funktionsförmåga i olika domäner
•	 Värdera depressionens inverkan på vardagslivet

För att kunna...
•	 Skatta funktionsnedsättning enligt CGAS
•	 Ange depressionsdjup

Förtest

Du bestämmer dig för att använda CGAS som del av din 
bedömning men är lite osäker på vad den mäter. Vad stäm
mer i nedanstående påståenden?

a) Det är en skala som mäter symtom
b) Det är en skala som mäter funktion
c) Det är en skala som mäter symtom och funktion
d) Istället för CGAS kan man lika gärna använda GAF

Vad stämmer i dessa påståenden?
a) CGAS kan användas för att följa upp korta behand

lingsinsatser
b) Det går inte att kvantifiera något så svårfångat som 

funktionsförmåga
c) Man skattar sämsta funktionsförmågan
d) CGAS är en nominalskala

Vad skattar man i CGAS?
a) Den globala funktionsförmågan
b) Den sammanlagda symtombördan
c) Båda alternativen
d) Inget av alternativen

Vad ska du bedöma i CGAS?
a) Om funktionsförmågan är opåverkad, lindrigt, 

måttligt eller allvarligt påverkad på grund av psykisk 
störning

b) Hur bra personen fungerar i samhället
c) Sammanvägning av nedsatt funktionsförmåga på 

grund av av psykisk störning och somatisk ohälsa
d) Behandlingsbarhet och prognos

Översikt

Funktionsnivåbedömningen hjälper oss att lyfta blicken 
från symtomen och stressorer till att se hur ungdomen 
klarar sitt vardagsliv. 

Childrens global assessment scale (CGAS)
CGAS är en funktionsskattningsskala med bred användning 
i hela världen. Det är en ordinalskala. Det innebär att skal
stegen är rangordnade men kan vara olika långa till skillnad 
från en kvotskala som motsvarar exempelvis ett mått med 
linjal. Den psykiska störningens inverkan på funktionsnivå 
skattas utan hänsyn till behandling eller prognos.

Intervall
På CGASskalan skattas barnet/ungdomen mest nedsatta 
generella funktionsnivå från 1 till 100. 1 motsvarar att hen 
behöver ständig tillsyn och övervakning, exempelvis på 
grund av allvarligt aggressivt eller självdestruktivt be teende 
och grav psykisk störning medan 100 motsvarar synner
ligen god förmåga inom alla områden och symtomfrihet. 
Det är den sämsta funktionsnivån den senaste månaden 
som skattas. Texten beskriver mittpunkten på tiointervallet: 
35, 45 etcetera. En svår depression ligger på 35 och lägre 
(förutsatt att tillräckligt många symtom finns). Medelsvår 
ligger mellan 40 och 50 och lindrig kring 60 och uppåt.

Tillförlitlighet
Hur tillförlitliga skattningarna med CGAS är kan variera 
med skattarens utbildning och träning. Det finns en påtag
lig risk för bias, alltså att man i den globala funktionsskatt
ningen systematiskt över eller underskattar effekten av 
behandlingen om skattaren själv har deltagit i den behand
lingsinsats som ska utvärderas.

Funktionsnivåbedömning

Funktionsnivåbedömning



28

DEPLYFTET diagnostik och bedömning

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Teknik 

Steg 1 l Värdera den insamlade informationen 
Värdera din insamlade information om symtombörda och 
funktionsnivå i de fyra domänerna hemma, skola, kamra
ter, fritid.

Steg 2 l Vandra nedåt i skalan
1. Fokusera på de fetstilta övergripande funktionerna.
2. Vandra nedåt tills du kommer till ett intervall som är 

för lågt för den aktuella patienten.
3. Gå till intervallet ovanför och jämför.
4. Lägg dig närmast den punkt som stämmer bäst.

Steg 3 l Bedöm om du hamnar i övre, nedre eller  
mittendelen av intervallet

1. Läs igen det fetstilta i intervallet och värdera om det 
är adekvat.

2. Överväg om nivån lutar åt intervallet ovanför, under 
eller i mitten av intervallet. Kom ihåg att det fetstilta 
motsvarar mitten.

Steg 4 l Använd alla steg i skalan
1. Skalan är kontinuerlig
2. Alla skalsteg ska användas
3. Exemplen är exempel och behöver inte uppfyllas

Steg 5 l Bestäm slutvärdet
1. Skatta patientens lägsta funktionsförmåga senaste 

månaden från 0 till 100.
2. Genomför skattningen oberoende av behandling, 

diagnos eller prognos

1–60 är säkert kliniskt fall, 61–70 är troligt kliniskt fall och 
71–100 tyder på normal funktionsnivå.

Demonstration 

Två exempelfall, Adina och Arvid. Kommentarer finns  
på sid 35.

Adina 15 år 
Akutbesök/kontaktorsak 
Inkommer tillsammans med båda föräldrarna efter suicid
försök. 

Socialt 
Bor tillsammans med två yngre syskon och föräldrar. Går  
i sångklass i årskurs 9. 
Bakgrund 
Beskrivs som en välfungerande flicka under sin uppväxt. 
Alltid varit duktig i skolan och har höga betyg. Adina har 
en aktiv fritid med körsång, fiol och dans. Hon har varit 
populär bland kamrater och har sällan varit på egen hand. 

Aktuellt 
Tilltagande oro sedan två månader. Fått svårare att sova, 
känner sig spänd och orolig. Oroar sig för sina slutbetyg 
trots att hon, enligt modern, presterar långt över godkänd 
betygsgräns. Var i går på fest tillsammans med sina tre 
bästa väninnor. Drack cider som en av väninnorna hade 
med sig. Blev berusad. Drabbades av stark oro för vad för
äldrarna skulle säga och gick ifrån festen på egen hand.

När hon kom hem tog hon värktabletter och antidepres
siva (paracetamol och citalopram) som fanns i badrums
skåpet, ca 15 tabletter. Antidepressiva utskrivna till modern 
på grund av nedstämdhet. Adina väckte mamman och 
berättade vad hon gjort. Säger att hon tog tabletterna för att 
få lugn och ro. 

Funktion hemma 
Enligt föräldrarna har Adina tett sig tillbakadragen senaste 
månaden. Hon har verkat ledsen och har inte deltagit i fa
miljens gemensamma aktiviteter i samma utsträckning som 
tidigare. Blivit irriterad vid tillsägelser. Adina håller med. 
Vill helst vara på sitt rum. Ätit normalt. Vaknar ibland på 
nätterna och har svårt att somna om. Oro för skolresultat. 

Skola 
Varit i skolan varje dag. Närmast gjort läxor ännu mer 
intensivt, men inte känt sig nöjd inför prov och redovis
ningar. Säger själv att det är svårt att koncentrera sig, att 
kunskapen inte fastnar som tidigare. 

Kamrater 
Kamrater har varit ett stort stöd under perioden som oron 
ökat. Adina har flera kamrater som också delar musikin
tresse. De ses både i skolan och på fritiden. Känner av
koppling när hon spelar och sjunger och hon har fortsatt 
sitt musicerande. 

Psykiskt status/observation 
Vaken och fullt orienterad. God kontakt. Gråter då hon 
berättar om gårdagen. Säger att hon inte ville dö men få 
domna bort då hon tycker att livet är jobbigt. Känner sig 
pressad. Förnekar aktuella suicidtankar eller planer. Positiv 
till fortsatt kontakt. 

Funktionsnivåbedömning
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Bedömning/åtgärd 
15årig högpresterande flicka som inkommer efter ett sui
cidförsök efter några månaders tilltagande ångest. Oro och 
nedstämdhet. Bedöms ej akut suicidal och kan gå hem med 
föräldrarna för snar uppföljning via öppenvården. 

Arvid 17 år 
Nybesök/kontaktorsak 
Arvid kommer med sin far på grund av tilltagande ned
stämdhet.
 
Socialt 
Arvid bor mesta tiden med sin mamma och storasyster. 
Föräldrarna är skilda. Gemensam vårdnad. Fadern har två 
små barn i nytt äktenskap. 

Bakgrund 
Arvid har gått i normal klass i skolan och klarat sitt skol
arbete bra. Han hade strax över medelbetyg efter årskurs 
9. Påbörjade gymnasiet på det program han valt och skulle 
nu ha gått i årskurs 2. Han har alltid varit lite av en en
samvarg, men haft en del vänner som han hållit kontakten 
med i skolan och via idrotten. Arvid har bott mestadels hos 
modern sedan föräldrarna skilde sig och bott hos fadern 
varannan helg. Brukar uppskatta när de gör gemensamma 
aktiviteter på lov och helger. 

Aktuellt 
Arvid har det senaste året gått alltmer sällan till skolan. 
Fick en besvärlig luftvägsinfektion för tre månader och ef
ter det inte alls varit där. Bestämt sig för att avsluta gymna
siet vilket oroar bägge föräldrarna. Han har fått allt större 
svårigheter att somna och blivit allt tröttare på morgonen. 
Han beskriver svårigheter att komma till ro på kvällen, vill 
inte gå och lägga sig. Han har nu helt vänt på dygnet och 
är vaken på nätterna. Tittar då på filmer och tv samt spelar 
tvspel. 

Arvid spelade tidigare badminton 2–3 gånger per vecka, 
men slutade i samband med en knäskada för ett år sedan. 
Han har inte orkat fullfölja behandlingen hos sjukgymnast 
och har nu ingen fysisk aktivitet alls under veckan. Arvid 
är hjälpsökande och vill bryta sitt dåliga mående. 

Funktion hemma 
Hemma upplever modern att Arvid dragit sig undan. Vill 
inte delta i gemensamma måltider. Nedsatt aptit. Äter helst 
mackor eller snacks i samband med datorspel. Föräldrarnas 
tjat om ”nyttig” mat ger ofta upphov t konflikter. Blir också 
tjat kring att hålla ordning på rummet, något Arvid tidi
gare var noga med. Kommer sällan iväg till fadern varan

nan helg. Säger själv han försover sig. Orkar inte med sina 
yngre halvsyskon. Tillbringar dagarna med att sova och är 
vaken på nätterna. Sköter sin hygien och går ibland ut med 
familjens hund. 

Skola 
Har sedan tre månader inte varit i skolan och har inte gjort 
något skolarbete hemma. Fått uppgifter via skolwebben 
men inte orkat slutföra några uppgifter. 

Kamrater 
Han har mycket begränsad kontakt med sina tidigare vän
ner. Säger sig alltid ha varit ensam, men hade tidigare några 
han brukade göra saker med via idrotten och i skolan. Har 
en del kontakter online via dataspel men inga han någonsin 
träffat. 

Psykiskt status/observation 
Välvårdad. Klädd i jeans och ttröja. Ger fin emotionell 
och formell kontakt. Sänkt grundstämning. Sitter stillsamt, 
håglöst. Bejakar nedstämdhet och intensiv ångest, framför 
allt på kvällstid. Bejakar tidigare suicidplaner och berättar 
att han för tre månader sedan planerade att ta sitt liv men 
ångrade sig utan att försöka. Har suicidtankar av och till. 
Nekar aktuella suicidplaner. Hjälpsökande. 

Bedömning/åtgärd 
17årig pojke med tilltagande isolering och nedstämdhet. 
Positiv till fortsatt kontakt och önskar samtal. Får ny tid för 
fortsatt bedömning. Fadern är angelägen om att Arvid får 
hjälp och att han och modern också får fortsatt stöd i hur 
de kan hjälpa sin pojke. 

Svårigheter

1. CGASskalan ser ut som en skala med exakta mätvär
den men egentligen är det en skala med rangordning. 
 
Möjlig lösning 
Försök få en känsla för vad de olika skalstegen 
innebär. Börja gärna med att lära dig tiostegen för att 
skapa dig en bild av hur skalan kan fungera i de olika 
tiointervallen. 

2. Skalan beskriver framför allt symtom men det är 
egentligen funktion relaterat till symtom som ska 
skattas. 
 
 

Funktionsnivåbedömning
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Möjlig lösning 
Försök bortse från beskrivning av symtom i texten 
utan försök se till hur påverkan på funktionen är. 

3. En utmaning är att se till funktionsnedsättning 
eftersom vi ofta tränas att se styrkor och utvecklings
potential.  
 
Möjlig lösning 
Funktionsskattningen är en värdering av faktisk för
måga i vardagen. Styrkor och utvecklingspotential har 
sin plats parallellt. 

4. En inneliggande patient skrivs ut efter två veckor men 
får då samma CGAS som vid inskrivningen. 
 
Möjlig lösning 
CGAS ska inte användas för utvärdering av korta 
akuta insatser. 

5. En kortvarig försämring drar ner CGAS. 
 
Möjlig lösning 
CGAS är konstruerad för att mäta sämsta fungerandet 
senaste månaden och tillfällig försämring drar ner 
resultatet.  

6. Självmordsförsök kan ge väldigt olika grad av sänk
ning av CGAS (–1 till –50 p). 
 
Möjlig lösning 
Titta noga på allvarlighetsgrad, förmåga till samarbete 
kring säkerhetsplan och behov av övervakning efteråt.

7. Ungdomen fungerar bra med hjälpinsatser hemma 
eller i skola men skulle rasa ihop om hjälpinsatserna 
skulle dras tillbaka. 
 
Möjlig lösning 
Räkna behov av hjälp och extra stöd som del av en 
funktionsnedsättning och skatta ned rimligt mycket 
men kanske inte till ett värsta läge. Värdera också hur 
mycket patienten kan tillgodogöra sig stödet. 

8.  Fysisk skada eller sjukdom kan medföra funktions
nedsättning utan att ge upphov till psykiska symtom 
och påverkar då inte CGASskattningen. Fysiska 
sjukdomar kan ge upphov till psykiska symtom och 
därmed påverka CGASskattning. 
 
Möjlig lösning 
Bedöm vad som kom först.

Eftertest

Du bestämmer dig för att använda CGAS som en del av din 
bedömning men är lite osäker på vad den mäter. Vad stäm
mer i nedanstående påståenden?

a) Det är en skala som mäter symtom
b) Det är en skala som mäter funktion
c) Det är en skala som mäter symtom och funktion
d) I stället för CGAS kan man lika gärna använda GAF

Vad stämmer i dessa påståenden?
a) CGAS kan användas för att följa upp korta behand

lingsinsatser
b) Det går inte att kvantifiera något så svårfångat som 

funktionsförmåga
c) Man skattar sämsta funktionsförmågan
d) CGAS är en nominalskala

Vad skattar man i CGAS?
a) Den globala funktionsförmågan
b) Den sammanlagda symtombördan
c) Båda alternativen
d) Inget av alternativen

Vad ska du bedöma i CGAS?
a) Om funktionsförmågan är opåverkad, lindrigt, 

måttligt eller allvarligt påverkad på grund av psykisk 
störning

b) Hur bra personen fungera i samhället
c) Sammanvägning av nedsatt funktionsförmåga på 

grund av psykisk störning och somatisk ohälsa
d) Behandlingsbarhet och prognos

Funktionsnivåbedömning
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Inledning

Den diagnostiska processen ska utmynna i en helhets
bedömning av patientens symtom, funktion och aktuella 
livssituation och är grunden för vårdplanen. Du ska ta 
ställning till om det rör sig om en depression, värdera svå
righetsgrad, föra resonemang om andra tänkbara diagnoser 
och samsjuklighet. Du ska också diskutera andra faktorer 
som kan vidmakthålla depressionen eller försvåra eller 
underlätta behandlingen. 

Den sammanfattande bedömningen ska också innehålla 
en strukturerad självmordsriskbedömning och riskbedöm
ning med avseende på våld. 

Målet med denna sektion är att du ska kunna:
•	 Ställa depressionsdiagnos och bedöma svårighetsgrad
•	 Värdera samsjuklighet och tidigare sjukhistoria
•	 Ange vidmakthållande eller försvårande faktorer 
•	 Ange riskbedömning med avseende på självskada/

självmord och våld (mer om detta i en annan modul)

För att möjliggöra:
•	 En kort och kärnfull bedömning 
•	 Fallformulering och vårdplan 
•	 Psykoedukation och ge enkla tips 
•	 Säkerhetsplan 

Förtest

Vad menas med bedömning?
a) En observation av patienten i samtalssituationen
b) Diagnos eller ej
c) Vad du tänker om all information du samlat in
d) Att gå igenom alla DSMkriterier för depression och 

beskriva vad som är uppfyllt

Vad bör en bedömning innehålla?
a) Diagnos och funktionsförmåga, vidmakthållande 

faktorer, graden av komplexitet
b) Samsjuklighet, resonemang om alternativa diagnoser 
c) Suicidriskbedömning och bedömning av risk för våld
d) Samtliga ovanstående

Vad stämmer om bedömning?
a) Den ska vara kort och kärnfull
b) Bör vara uttömmande 
c) Det räcker att man har med bedömning på bedöm

ningsbesök, vid övriga samtal är det onödigt och svårt
d) Självmordsrisk är inte en del av bedömningen utan är 

status och anamnesfynd och ska stå där

Översikt

Man kan känna osäkerhet när det gäller att fastställa diag
nos eller inte. Det kan finnas osäkerhet om tillräckligt antal 
symtom är uppfyllda eller om funktionsnedsättningen bäst 
förklaras av andra tillstånd. Detta kan göra att man inte gör 
sin helhetsbedömning utan i stället under rubriken Bedöm-
ning återigen anger de symtom, fynd och bakgrundsinfor
mation som man inhämtat tidigare. 

Ett sätt att minska osäkerheten är att alltid använda 
samma struktur för presentation av bedömningen. Det 
finns inget standardiserat sätt att formulera en bedömning. 

Här kommer ett förslag på hur du kan gå tillväga för att 
sammanställa och presentera den viktigaste informationen 
från din kartläggning och diagnostik.

1. Ange ålder och kön.
2. Ange sedan eventuell förekomst av ärftlighet och 

tidigare somatisk eller psykiatrisk sjuklighet.
3. Beskriv anledningen till kontakten (huvudbesvär).
4. Skriv sedan om depressionsdiagnosen är uppfylld och 

ange svårighetsgrad utifrån din bedömning av hur 
funktionen påverkas av aktuell depressivitet.

5. Beskriv eventuell somatisk eller psykiatrisk samsjuk
lighet angivet som diagnoser eller besvär.

6. Ange vidmakthållande faktorer och kort relevanta 
risk och skyddsfaktorer.

7. Gradera risken för självmordsförsök respektive full
bordat suicid i låg, medelhög, hög eller svårbedömd 
och gör detsamma angående risken för våld. Ange 
också kort vad du grundar din riskbedömning på.

8.  Diskutera olika behandlingsalternativ och ta ställning 
till vilket alternativ som är att föredra och patientens 
och närståendes inställning till föreslagen behandling.

Sammanfattande bedömning

Sammanfattande bedömning
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Ålder och kön
Bedömningen är ett koncentrat av ditt bedömningssamtal 
(och din journalanteckning eller när du ska redogöra för  
din patient och då är det bra att ha ålder och kön med).

Ärftlighet och tidigare sjukdom
Såväl ärftlighet som tidigare somatisk och psykiatrisk sjuk
dom är viktig information som bör nämnas i den samman
vägda bedömningen.

Anledning till kontakt
Här skriver du kort precis varför man söker just nu.

Diagnos
Att ställa diagnos är att bedöma vilket sjukdomstillstånd 
patienten lider av. Diagnosen är resultatet av vår bedöm
ning och utgör grunden för behandlingsplaneringen. 
För att ställa diagnos används kriterierna i DSM, men 
klassifikation görs enligt ICD10. Diagnos ska ställas när 
det finns rimligt stöd för det och där du är rimligt trygg 
med din bedömning. Det innebär inte att samtliga tvivel 
behöver vara undanröjda. Däremot ska en diagnos inte 
ställas om det ännu saknas tillräcklig information om 
kriterier. Du kan då under sökord ”bedömning” använda 
ord som ”depressiva besvär” för att visa vilken riktning 
ditt resonemang går i. En diagnos kan och ska ändras när 
ny information framkommer eller när patientens tillstånd 
förändras.

Svårighetsgrad
Varje symtom medför eller bidrar till lidande eller funk
tionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan också orsakas 
av samsjuklighet med andra psykiska eller somatiska till
stånd. Observera att det bara är funktionsnedsättning som 
bedöms vara orsakad av depression som vägs in i depres
sionsdjup. Andra komplicerande faktorer läggs in under 
ärendets komplexitet. 

Alternativa diagnoser eller samsjuklighet
Här för du ett resonemang om huruvida symtomen bäst 
förklaras av annan psykiatrisk eller somatisk sjukdom eller 
om annan sjukdom samexisterar med depressionen.

Vidmakthållande faktorer och fallets komplexitet
Med vidmakthållande faktorer menas ickehjälpsam coping 
som gör att depressionen fortsätter, som distraktioner, pas
sivitet men också sömnstörning, familje och skolproblem.

Fallets komplexitet bestäms inte bara av antal symtom, 
depressionsdjup och funktionsnivå. Hur länge depres
sionen pågått, förekomst av anhedoni och funktionsnivån 
före depressionsdebuten påverkar behandlingsföljsamhet 
och prognos liksom självskadebeteende och suicidalitet. 

Samsjuklighet med adhd, ångest, uppförandestörning och 
olika livsproblem ökar komplexiteten. 

Särskilt förekomst av föräldradepression och långvariga 
familjekonflikter kan påverka utfallet av behandlingen. 
Detta måste man ta hänsyn till, liksom kamrat och skol
problem. Behandlingen bör tidigt inrikta sig på eventuella 
sömnbesvär och riskbruk av alkohol och droger. Man 
måste få självskade beteende och självmordstankar under 
kontroll.

Skyddsfaktorer och resurser för behandlingen
Ange kort de viktigaste skyddande faktorerna (känsloreg
lering, hälsosamma vanor eller fritidsintressen och goda 
relationer inom familj, andra vuxna eller med kompisar) 
och också resurser för behandling (tilltro till den egna för
mågan och behandlingen, motivation, stödjande föräldrar, 
stöttande skola).

Sammanfattande självmordsriskbedömning och risk för våld
I en annan modul kommer du att få mer information om 
hur man gör en strukturerad självmordsriskbedömning 
respektive riskbedömning för våld. Tänk på att självmords
risken bör graderas och att ange vad du stödjer din bedöm
ning på. Gör på motsvarande sätt om våld. 

Val av behandling
Här skriver du något om din bedömning av behandlings
metod och familjens inställning till det.

Information och tips
Här skriver du kort ner den information du gett familjen 
om depression och behandlingsmöjligheter och enkla tips 
tills ni träffas nästa gång samt att ni gjort upp en vårdplan. 
Använd gärna en punktlista. 

Teknik

Här kommer ett förslag på hur du kan organisera din 
bedömning. Texten i fetstil är förslag på standardformule
ringar och bara ett exempel på hur du kan skriva.

Steg 1 l Börja med att presentera ålder och kön 
... årig pojke/flicka. 

Steg 2 l Ange eventuell ärftlighet och tidigare sjukdom
Med/utan ärftlighet för depression eller annan psykisk 
sjukdom och som tidigare är väsentligen frisk/haft åter
kommande depressioner, separationsångest.

Sammanfattande bedömning
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Steg 3 l Ange anledning till kontakten
Söker nu på grund av tilltagande sömnbesvär/anhedoni/
skolproblem.

Steg 4 l Ange diagnos
”Uppfyller/uppfyller inte kriterierna för depressiv episod.”

Steg 5 l Ange depressionens svårighetsgrad
Depressionen bedöms vara lindrig/medelsvår/svår med 
eller utan psykotiska symtom.

Steg 6 l Ange alternativa diagnoser och samsjuklighet
Tillståndet skulle också kunna förklaras av ...... men ter sig 
inte som ...... Fördjupad anamnestagning av ...... för att ute
sluta ...... Min bedömning är att det finns en underliggande 
adhd/ångeststörning/personlighetsstörning.

Steg 7 l Skriv något om vidmakthållande faktorer  
och fallets svårighetsgrad eller komplexitet
”Det hela kompliceras av samsjuklighet med ...... eller lång
dragna depressiva besvär med framträdande självskade
beteende eller föräldradepression eller ...... ”
 
Steg 8 l Skriv något om skyddande faktorer  
och resurser för behandlingen
Positivt är att man är motiverad/tror på behandlingen och 
att det finns goda relationer med och stöd från familjen/
kompisar/skolan.

Steg 9 l Ange din sammanfattande självmords-
riskbedömning och risk för våld
Självmordsrisken bedöms som låg/medelhög/hög utifrån 
…… risken för våld bedöms vara …… utifrån ……

Steg 10 l Skriv något om val av behandling
Bedöms ha nytta av psykosocial basbehandling under de 
första två månaderna med fokus på som första steg. Famil
jen positiva till detta.

Steg 11 l Skriv något om den information du gett  
familjen och vilka tips de fått
•	 Basal psykoedukation om depression och möjliga 

behandlingar.
•	 Råd om aktivering med daglig promenad och utevis

telse som vägledd självhjälp till nästa gång.
•	 Råd om hemsida … och bok … om de vill läsa vidare.
•	 Vårdplan upprättas. Var god se densamma.

Bedömning
… årig pojke/flicka med/utan ärftlighet för depression eller 

annan psykisk sjukdom och som tidigare är väsentligen 
frisk/haft återkommande depressioner, separationsångest.

Söker nu på grund av tilltagande sömnbesvär/anhedoni/
skolproblem. Uppfyller/uppfyller inte kriterierna för de
pressiv episod. Depressionen bedöms vara lindrig/medel
svår/svår med eller utan psykotiska symtom. Tillståndet 
skulle också kunna förklaras av …… men ter sig inte som 
…… Fördjupad anamnestagning av …… för att utesluta 
……

Min bedömning är att det finns en underliggande (adhd/
ångeststörning/personlighetsstörning). Det hela komplice
ras av samsjuklighet med …… eller långdragna depressiva 
besvär med framträdande självskadebeteende, föräldrade
pression eller ……

Självmordsrisken bedöms som låg/medelhög/hög utifrån 
inget/tidigare suicidförsök. Inga/sporadiska/frekventa 
självmordstankar. Risken för våld bedöms vara låg/medel
hög/hög utifrån inget/tidigare våld. Inga/sporadiska/frek
venta våldstankar och ingen/tydlig aggressivitet i rummet.

Demonstration

Exempel på bedömning av mild depression utan komplice
rade faktorer.

14årig flicka, tidigare väsentligen frisk med ärftlighet 
för depression hos andragradssläkting, som insjuknade 
med sömnproblem och stressymptom i anslutning till 
intensiv period i skolan och som nu utvecklat en mild 
depression. Vidmakthållande faktor är främst problem med 
sömn och sekundär trötthet som lett till ökande passivitet 
och undandragande. Det finns goda relationer i familjen 
och stöttande föräldrar och kamrater. Bör ha nytta av 
vägledd självhjälp och psykossocial basbehandling med 
särskild inriktning på sömnbesvär och aktivering. Flicka 
och föräldrar positiva till detta.

Självmordsrisken bedöms som låg utifrån att flickan inte 
har några suicidtankar, aldrig gjort något suicidförsök och 
heller inte självskadat sig. 

Exempel på bedömning av medelsvår depression med vissa 
komplicerande faktorer
16årig pojke, med tidigare separationsångest och GAD 
utan ärftlighet för depression, som nu utvecklat en medel
svår depression med anhedoni som mest framträdande 
symtom. Utlösande och vidmakthållande faktorer är 
mobbning och skolsvårigheter. Bedömningen inger miss
tanke om underliggande svårigheter med uppmärksamhet 
och aktivitetsnivå som bör utredas vidare. Positivt är att 
han behållit en aktiv fritid med många stödjande kamrater. 

Sammanfattande bedömning
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Bedöms ha nytta av psykosocial basbehandling med fokus 
på skolinterventioner och att hantera grubblande, vilket 
familjen ställer sig positiv till.

Självmordsrisken bedöms som låg utifrån att pojken en
dast rapporterar flyktiga suicidtankar och aldrig gjort något 
självmordsförsök eller självskadat sig. Ett observandum är 
dock ålder och kön.

Exempel på medelsvår depression med hög komplexitet
16årig familjehemsplacerad flicka med massiv hereditet 
för såväl ångest och depression som missbruk och som 
behandlas för en svårinställd diabetes via barnkliniken. 
Nyligen byte av familjehem och ny patient hos oss. Lång
varig BUPkontakt i annat län för vad jag förstår subtrös
keldepression och ospecifik ångest och självskadebeteende 
samt minst två suicidförsök utan medicinsk allvarlighet 
men med suicidalintention. Bedöms nu lida av medelsvår 
depressiv episod sedan åtminstone tre månader tillbaka, 
möjligen också underliggande problem relaterat till 
personlighet. Detta bör utredas vidare. Vidmakthållande 
är oregelbundenhet i mat och sömn samt skolnärvaro. 
Bedöms ha nytta av psykosocial basbehandling som första 
steg.

Suicidrisken bedöms som medelhög – hög utifrån att 
flickan nu inte har några suicidtankar eller självskade
beteende, men har medelsvår depression och tidigare själv
mordsförsök och tillgång till dödlig metod. Säkerhetsplan 
görs upp, se densamma. 

Svårigheter

1. Man kan också på grund av osäkerhet boka flera 
återbesök och göra utredningsdelen onödigt lång på 
bekostnad av behandling och relation till patient och 
närstående. 
 
Möjlig lösning 
Luta er mot er erfarenhet och en struktur och våga 
sätta diagnos när du är rimligt säker. 

2. Osäkerhet om diagnosen är uppfylld eller inte. 
 
Möjlig lösning:  
Tänk gestalt + varaktighet + kärnsymtom + tilläggs
symtom + funktionsnedsättning minus uteslutnings
diagnos. 

3.  Osäkerhet när det gäller att bedöma depressionsdjup. 
 

Möjlig lösning 
Det kan vara svårt att värdera depressionsgrad. Varje 
depressivt symtom medför eller bidrar till lidande 
eller funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning kan 
också orsakas av samsjuklighet med andra psykiska 
eller somatiska tillstånd. Observera att det bara är 
funktionsnedsättning som bedöms vara orsakad av 
depression som vägs in i depressionsdjup. Andra 
komplicerande faktorer läggs in under ärendets kom
plexitet.  

4. Osäkerhet om det handlar om samsjuklighet eller 
faktiskt rör sig om något annat. 
 
Möjlig lösning 
Även här har man nytta av gestalt (anhedoni är en 
särskilt viktig ledtråd) + övriga symtom och allvarlig
hetsgrad. Dra nytta av din tidslinje med episodicitet 
(debut, förlopp + och varaktighet). 

5. Osäkerhet när det gäller att bedöma vidmakthållande 
faktorer och graden av komplexitet. 
 
Möjlig lösning 
Tänk på vad som menas med vidmakthållande och 
vad som menas med komplexitet. Vidmakthållande 
faktorer är ickehjälpsamma copingstrategier som 
gör att depressionen fortsätter. Undersök särskilt 
passivitet, överdrivet användande av distraktioner 
(dator, tv eller riskbruk). Komplicerande faktorer 
rör depression (långdraget förlopp, återinsjuknande, 
uppgivenhet och suicidalitet) och andra problem som 
är negativa för prognosen (sjukdomar som försvårar 
aktiveringen, föräldra och familjefaktorer eller andra 
omgivningsfaktorer) som gör det mer svårbehandlat. 

6. Osäkerhet när det gäller suicidriskbedömningar. 
 
Möjlig lösning 
Att göra självmordriskbedömning är att värdera risk 
och det finns många osäkerhetsfaktorer. Att ha en 
struktur för vad riskbedömningen bör innehålla kan 
underlätta och du kommer att lära dig mer om detta  
i en annan modul.

Sammanfattande bedömning
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Eftertest

Vad menas med bedömning?
a) Det är en observation av patienten i samtals

situationen.
b) Diagnos eller ej.
c) Vad du tänker om all information du samlat in.
d) Alla DSMkriterier för depression och en beskrivning 

av vad som är uppfyllt.

Vad bör en bedömning innehålla?
a) Diagnos och funktionsförmåga, vidmakthållande 

faktorer, graden av komplexitet.
b) Samsjuklighet, resonemang om alternativa diagnoser.
c) Suicidriskbedömning och bedömning av risk för våld.
d) Samtliga ovanstående.

Vad stämmer om bedömning?
a) Den ska vara kort och kärnfull.
b) Bör vara uttömmande.
c) Det räcker att man har med bedömning på bedöm

ningsbesök, vid övriga samtal är det onödigt och 
svårt.

d) Självmordsrisk är inte en del av bedömningen utan 
det är status och anamnesfynd och ska stå där.

Kommentarer till fallen Adina och Arvid  
på sid 28–29
Adina, CGAS 53
Flicka med nedstämdhet och tillbakadragenhet som 
påverkat hennes fungerande negativt i störst utsträck
ning hemma. Suicidförsök en tydlig signal på svårig
het att hitta omsorgsfullt sätt att be om hjälp, men 
kommunicerar direkt till modern vad som hänt. I sta
tus förnekas suicidtankar och planer samt att Adina är 
positiv till fortsatt kontakt vilket gör att suicidrisken 
bedöms som låg. Ännu så länge enbart lättare kon
centrationsproblem i skolan. En klinisk bild som vid 
måttlig depression.

Arvid CGAS 35
Allvarligt deprimerad pojke med påverkan både på 
aptit, sömn och en tilltagande isolering. Betydande 
funktionsnedsättning hemma och fungerar inte alls  
i skolan. Ej varit där på tre månader och ej heller kla
rat att göra några uppgifter hemma. Även betydande 
påverkan när det gäller kamratkontakter. Anamnesen 
bekräftas av psykiskt status med sänkt grundstäm
ning, motorisk stillsamhet och håglöshet.

Sammanfattning
Bedömning handlar om att väga samman information 
snarare än att upprepa den. Du ska kort beskriva dina 
överväganden kring diagnos, svårighetsgrad och viktigaste 
påverkande faktorer. Du bör också säga något om ärendet 
komplexitet, alltså om prognos och behandling. Bedöm-
ningen bör skrivas ner i slutet av samtalet så att familjen får 
med sig en ultrakort sammanfattning och kort lista på vad ni 
kommit överens om inklusive när nästa kontakt ska ske.

Sammanfattande bedömning



DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), 
har under 2014 antagit riktlinjer för depression för att för-
bättra bedömning och behandling av depression. Deplyftet 
är ett samarbetsprojekt mellan SFBUP, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Region Halland med mål att föra ut 
riktlinjerna till klinisk rutin på BUP-kliniker. Denna manual 
är en del av implementeringsarbetet som även innefattar 
utbildningsseminarier, handledning, utvärdering och stöd till 
förbättringsarbete på klinikerna, allt för att kunna ge vård 
enligt riktlinjerna till alla barn och unga med depression. 
Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial 
basbehandling vid depression har inspirerats av den engelska 
structured clinical care (SCC), som är en bred och multi-
modal basbehandling av depression hos barn och ungdomar 
utifrån ett psykopedagogiskt arbetssätt. Formatet följer 
e-utbildningen för trauma-focused cognitive behaviour 
therapy (TF-CBT) från universitetet i South Carolina, USA. 
Manualen är ännu under utarbetande och utprovning på fyra 
pilotkliniker. Den är ännu inte färdig för kliniskt rutinbruk 
utanför Deplyftet.



DEPLYFTET

Undervisningsmaterial

Fallformulering 
psykoedukation 

vårdplan

Anna Santesson
Markus Andersson

Håkan Jarbin

Version 1. ARBETSMATERIAL

Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1 l 2014



2

DEPLYFTET fallformulering l psykoedukation l vårdplan

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Inledning 3

Psykoedukation — allmänna delen 4
Inledning 4
Förtest 4
Översikt 4

 Skillnader mellan vanlig ledsenhet och depression      5
 Vanliga symtom vid depression 5
 Depression är en vanlig sjukdom 5
 Depression kan ha många möjliga orsaker 5

 Det som utlöste depressionen behöver inte
 vara det som gör att den fortsätter 5
	 Det	finns	bra	behandlingar 5
Teknik 6
Demonstration 7
Svårigheter 8

Fallformulering 9
Inledning 9
Förtest 9
Översikt 9
Demonstration 10
Svårigheter 12

Psykoedukation — specifika delen 13
Inledning 13
Förtest 13

 

Översikt 14
 Individuell sårbarhet 14

 Utlösande händelser och reaktioner 
 på utlösande händelser 14
 Depressiva spiralen 14
 Behandling 14
Teknik 14
	 Gemensam	specifik	psykoedukation 14
 Återkoppla 15
Demonstration 15
Svårigheter 15

Vårdplan 19
Inledning 19
Förtest 19
Översikt  20
 Anledning till kontakt 20
 Bakgrund 20
 Mål 20
 Delmål 21
 Problem och hinder 21
 Resurser 21
 Åtgärder 21
Teknik 21
Demonstration 23
Vårdplan, exempel 24
Svårigheter 27
Modulsammanfattning 27

INNEHÅLL

Deplyftet — så här läser du manualerna
 
Deplyftet består av sex delar som alla är uppbyggda på liknande sätt. Först kommer en 
inledande text om det aktuella ämnet innan vi ger oss in i själva modulen. Alla kapitel 
består av fem likadana delar:
• INLEDNING. Här beskrivs översiktligt kapitlets ämne och du får veta vad du kommer 

att lära dig i det aktuella avsnittet.
• FÖRTEST. Du får testa dina förkunskaper genom att svara på frågor om ämnet.
• ÖVERSIKT. Här beskrivs utförligt fakta kring det aktuella temat.
• TEKNIK. Steg-för-steg-manual som visar hur du konkret kan arbeta med dina patienter.
• DEMONSTRATION. Du får exempel på hur du kan fråga.
• SVÅRIGHET. Vad kan du göra när det hakar upp sig?
• EFTERTEST. Vi ställer frågorna från förtestet en gång till. Har du lärt dig något nytt?
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INNEHÅLL

Allmän psykoedukation är en generell beskrivning av de
pression. Fallformulering ger förståelse för hur ungdomens 
symtom och problem ter sig och har utvecklats. Specifik 
psyko edukation består av de viktigaste punkterna i fall
formuleringen plus möjliga ingångar för behandling. Målet 
är att familjen ska få en djupare förståelse för hur ungdo
men har hamnat i en depression, vad som vidmakthåller 
och vad de kan göra för att ta sig ur den depressiva spira
len. Det sammanfattas i vårdplanen som är en gemensam 
skriftlig plan med mål för behandlingen. 

Allmän psykoedukation ska ges i samband med att du 
återger din bedömning i slutet av bedömningssamtalet/en. 
Inför nästa träff har du gjort en fallformulering som är en 
kort beskrivning av hur symtom och prob lem har utveck
lats och vad som vidmakthåller depressionen. Nästa samtal  
ägnas åt specifik psykoedukation, där familj och behand
lare diskuterar de viktigaste punkterna i fallformuleringen 
och möjliga ingångar för behandling.

Nästa steg är att sätta mål för behandlingen i en vård
plan. Vilka områden man lägger fokus på väljer man 
utifrån vad familjen vill, i vilken utsträckning problemet 
bedöms vidmakthålla depressionen samt vilka möjlighter 
det finns att komma tillrätta med problemet. 

Förslag på ordningsföljd
Kartläggning + diagnostik g återkoppling av bedömning 
g generell psykoedukation g fallformulering (muntligt för 
behandlaren själv) g specifik psykoedukation (förenklad 
fallformulering + ingång för behandling) tillsammans med 
familj g vårdplan (skriftligt).

I denna modul lär du dig:
•	 Vad som bör ingå i den allmänna delen  

av psykoedukation
•	 Sammanfoga problem och symtom i en berättelse
•	 Tillsammans med ungdom och familj  

gå igenom den depressiva spiralen 
•	 Diskutera viktiga vidmakthållande  

faktorer
•	 Informera om olika behandlings interventioner  

för att bryta den depressiva spiralen
•	 Förhandla fram mål och delmål
•	 Koppla åtgärder till delmål och mål

För att:
•	 Ge allmän psykoedukation
•	 Kunna göra en fallformulering
•	 Ge specifik psykoedukation
•	 Kunna göra upp en vårdplan till sammans med ungdom 

och förälder

Inledning

Inledning
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Inledning

Psykoedukation innebär att ge ökad kunskap om depres
sion och förståelse för hur den påverkar vardagen. Det 
är ett samarbetsprojekt i två delar, en allmän del och en 
specifik del. Den allmänna beskriver det generella med 
depression exempelvis symtom, hur vanligt förekommande 
det är, förlopp och verksamma behandlingsmetoder. I den 
specifika psykoedukationen hjälps du, ungdomen och 
föräldrarna åt att skapa en gemensam förståelse för ung
domens sårbarhet, utlösande och vidmakthållande faktorer 
och hur ungdomens olika hanteringsstrategier påverkar 
depressionsgraden. Den specifika delen bygger på fallfor
muleringen.

Målet med psykoedukationen är att göra ungdom och 
familj aktiva så att de kan ta ansvar för sin egen behand
ling. Psykoedukation kan minska känslor av skuld och ge 
en rimlig optimism. Det är också ett verktyg för att moti
vera till olika aktiveringsuppgifter och kan minska risken 
för återfall. 

Den allmänna delen av psykoedukationen inriktar sig på 
fakta om depression i stort och att göra symtomen begrip
liga för ungdomen. Du är den som är mest aktiv under den 
här delen av psykoedukationen. Förutom att ha kunskap 
om depression behöver du också kunna förmedla informa
tionen på ett sätt som ungdom och föräldrar kan ta till sig. 

Förslag på ordningsföljd:
Kartläggning + diagnostik g återkoppling av bedömning 
g allmän psykoedukation g fallformulering (för behand
laren själv) g specifik psykoedukation (förenklad fallfor
mulering + ingång för behandling) tillsammans med familj 
g vårdplan

I denna sektion kommer du att lära dig:
•	 Vad som bör ingå i den allmänna delen av  

psyko edukation
•	 Hur du kan ge informationen 

För att kunna:
•	 Ge allmänt inriktad psykoedukation

Förtest

Vad menas med psykoedukation?
a) Utbildning om olika psykologiska teorier
b) Allmänbildning i sjukdomslära
c) Utbildning om de psykologiska och medicinska  

delarna av de besvär patienten lider av
d) En engångsföreläsning om exempelvis depression

Vilka delar består psykoedukationen av? 
a) En allmän del om depression, hur vanligt det är,  

hur länge det förväntas hålla på
b) En specifik del som har som uppgift att ge en gemen

sam förståelse
c) En allmän del om depressionssjukdomen och en spe

cifik del för att skapa en gemensam förklaringsmodell
d) Din återlämning av din bedömning 

Hur kan du lägga upp din psykoedukation?
a) Ge muntlig info
b) Ge skriftlig info
c) Individuellt anpassad muntlig information om de

pressionssjukdom utifrån det ungdomen redan vet 
+ gemensamt skapande av förklaringsmodell + ge 
skriftligt material

d) Vårdplanen räcker som psykoedukation

Översikt

Psykoedukation är ett användbart verktyg för att öka 
förståelsen för depression som en sjukdom. Under den 
allmänna psykoedukationen står du för mycket av kunskap 
och aktivitet.

Tips på hur du kan förmedla informationen
Tänk på att ungdomar brukar ha svårt för längre genom
gångar, fatta dig kort, var tydlig och använd ett anpassat 
språk. Ett bra sätt att undvika att ungdomen blir för passiv 
är att börja med att ta reda på vad hen och familjen redan 
vet och be dem berätta om det. Ni har då möjlighet att 
diskutera olika utgångspunkter och reda ut eventuella 
missuppfattningar.

Tänk igenom vilket som är ditt huvudbudskap och lägg 

Psykoedukation — allmänna delen

Psykoedukation — allmänna delen
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tonvikten på det. Dela gärna upp information i mindre 
delar som du ber om återkoppling på. Använd dig av vad 
ungdomen berättat under kartläggningen och bedömning
en för att göra det mer angeläget och intressant. Rita gärna 
upp på whiteboard eller blädderblock eller använd dig av 
en färdig bild där du fyller på med ungdomens problem 
eller symtom. Det är också bra att hänvisa till skriftligt 
material eller till hemsidan för mer information som du 
tänker att ungdomen skulle kunna ha nytta av, men som ni 
inte hinner gå igenom. Be gärna ungdomen att samman
fatta det du sagt.

Hur vet man att det rör sig om depression?  
– skillnader mellan ledsenhet och depression 
Ungdomsåren kan vara väldigt stressfyllda och utmanande. 
Olika händelser kan göra en tonåring ledsen och förtviv
lad som en normal reaktion på en motgång. Depression 
innebär en svacka i sinnesstämningen där man känner sig 
nere eller låg på ett sätt som går utöver vanliga humör
svängningar eller hur man reagerar på motgångar. Den här 
svackan är mer genomgående än vanlig ledsenhet och kan 
sitta i hela dagar nästan oavsett vad som händer. Svackan 
påverkar livet och vardagen och man har svårt att fungera 
på vanligt sätt. För att kallas för depression behöver man 
ha haft flera symtom på depression större delen av dagen, 
större delen av veckan under minst två veckor. Andra sjuk
domar måste ha uteslutits.

Vanliga symtom vid depression
Depression innebär att man känner sig nere, dyster och ut
tråkad där inget känns lika roligt som förr. En del ungdo
mar har svårt att känna något alls, de kan nästan känna sig 
avdomnade. Man kan också vara sur, tvär och lättirriterad 
på ett sätt som man inte känner igen hos sig själv. Ofta 
känner man av depressionen i kroppen som en trötthets
känsla eller brist på energi. Man kan också röra sig lång
samt eller känna en obehaglig känsla i kroppen som gör att 
man har svårt att vara still. Det kan vara svårt att sova eller 
man kan sova för mycket. Aptiten kan också påverkas på 
båda håll.

Även tankarna kan påverkas, man kan få svårt att 
koncent rera sig, bestämma sig för saker, och grubbla 
mycket. Man kan också tänka väldigt negativa tankar om 
sig själv och om livet och fundera på om livet är värt att 
leva. En del ungdomar tänker på döden eller på självmord 
eller skadar sig själva som ett sätt att lindra plågan.

Depression är en vanlig sjukdom 
Det är väldigt vanligt med depressiva symtom. Depres
sion är en av de vanligaste sjukdomarna som drabbar 
ungdomar. Varje år har ungefär åtta procent av alla tjejer 

och ungefär tre procent av alla killar depression. Fler har 
depressiva symtom. En obehandlad depression varar i 
genomsnitt 4–8 månader, men en del varar längre. Behand
ling förkortar episodens längd och minskar risken för att 
depressionen återkommer.

Depression kan ha många möjliga orsaker 
Precis som vid annan ohälsa samspelar kroppsliga, psyko
logiska och omgivningsfaktorer när en depression utveck
las. Depression är till exempel vanligare i vissa familjer. Om 
en nära släkting är eller har varit deprimerad ökar risken 
för depression.

En depressionsepisod kan utan tvekan utlösas av 
livshändelser eller svårhanterliga situationer såsom att ha 
förlorat någon man tycker mycket om, svårigheter i skolan, 
bråk hemma eller att få en sjukdom. Andra upplever de
pressiva symtom utan att kunna peka ut någon tydlig orsak 
och det är heller inte nödvändigt att ta reda på den exakta 
orsaken för att behandla depressionen. Depression är alltså 
inte någons fel eller något tecken på att man är misslyckad 
även om det kan kännas just så när man är deprimerad.

Det som utlöste depressionen behöver inte  
vara det som gör att den fortsätter
Händelser i livet kan leda till att man blir deprimerad och 
depressionen i sig förvärra upplevelsen av de händelserna 
som satte i gång depressionen. Olika sätt att hantera depres
sionen kan lindra på kort sikt men förvärra på längre sikt. 
Symtom som ledsenhet, minskad glädje eller nedsatt ork 
och energi samt sömnbrist leder ofta till att man drar sig 
undan livet och inte företar sig så mycket. Det ger upp
hov till mindre aktivitet, minskade källor till glädje, mer 
utrymme för att älta och grubbla och svårare att sova med 
minskad koncentration och energi som följd. En negativ 
spiral kan uppstå och har du otur fortsätter den nästan av 
sig själv. Därför är det viktigt att kartlägga vad det är som 
gör att depressionen fortsätter för den specifika patienten.

Ett sätt att övervinna depression är att närma sig livet 
på ett annat sätt. Ett annat är att arbeta med större livs
problem.

Det finns bra behandlingar för depression
Det finns flera olika behandlingar för depression och lind
riga depressiva besvär brukar kunna gå över om man gör 
vissa anpassningar i sitt liv. När inte det fungerar är det bra 
att söka behandling för att bryta den depressiva spiralen. 
Det finns olika typer av depressionsbehandling. Vid lindrig 
till medelsvår depression rekommenderar vi att man börjar 
med psykosocial basbehandling där man tillsammans job
bar för att bryta depressionen.

Psykoedukation — allmänna delen
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Psykosocial basbehandling går ut på att:
1. Lära dig mer om depression och förstå mer om hur 

den depressiva spiralen fungerar för patienten
2. Få hjälp att ringa in och att jobba med de livsområden 

hen behöver hjälp med
3. Få hjälp med vägledd aktivering och att komma in  

i goda vanor som ett sätt att bryta depressionen
4. Patienten får hjälp att närma sig sina livsmål som ett 

sätt att fortsätta jobba mot depressionen och mot
verka att den kommer tillbaka

En grund för den psykosociala basbehandlingen är den 
vårdplan som familjen och behandlaren gör upp och där 
ni väljer målsättning och åtgärder under behandlingen. 
Denna utvärderas efter hand genom att ni går igenom vilka 
mål som uppnåtts och vilka som är kvar, vilka symtom som 
försvunnit, minskat eller som finns kvar och hur det går  
för ungdomen inom viktiga livsområden som hemma,  
i skolan, med kompisar och på fritiden. 

Om patienten inte blivit så bra som ni tänkt behöver 
ni fundera noga på olika orsaker till det. Du ska också 
informera om andra möjliga behandlingar för depression. 
Behandlingar som har visat sig vara effektiva är KBT, IPT 
och antidepressiv medicin.

KBT är förkortning för kognitiv beteendeterapi och är en 
strukturerad behandling byggd på två principer: a/ det 
finns ett nära samband mellan tankar, känslor och beteen
den och b/ plågsamma känslor som hör ihop med depres
sion kan lindras om man tänker och gör på ett nytt sätt. 

IPT är en förkortning för interpersonell terapi, en strukture
rad behandling som bygger på att stämningsläge/depression 
och mellanmänskliga relationer påverkar varandra. 

Antidepressiv medicin har som mål att återställa balansen 
i hjärnans budbärarsystem. Det tar några veckor innan 
effekten kommer och man behöver följa upp symtom och 
biverkningar under behandlingen.

Teknik

Här kommer ett förslag på hur du kan gå tillväga vid den 
allmänna psykoedukationen.

Steg 1 l Börja med att ta reda på vad ungdom och familj 
redan vet
Många ungdomar och föräldrar har använt till exempel 
internet för att skaffa sig kunskap om depression. Det är 

därför klokt att inleda med att be dem att berätta vad de 
känner till om depression. Då får du möjlighet att anpassa 
informationen utifrån detta samt reda ut eventuella miss
uppfattningar. 

Steg 2 l Fortsätt med en bred allmän information  
om depression som sjukdom utifrån patientens  
mognad och problembild 
Se till att vara påläst men lägg dig på en nivå som är anpas
sad för ungdomar. Håll dig gärna kort och be om återkopp
ling. Referera gärna till ungdomens situation för att göra 
det mera personligt och angeläget. 
1. Beskriv skillnader mellan normala humörsvängningar 

och depression.
2. Beskriv de vanligaste symtomen, gärna uppdelat på 

affektiva, kroppsliga och kognitiva symtom. 
3. Beskriv hur depression kan påverka det dagliga livet, 

funktionen i skolan och familjen.
4. Beskriv förlopp, alltså hur problemen kan börja, ut

vecklas och vidmakthållas och hur länge depressionen 
väntas pågå.

Steg 3 l Normalisera och avlasta skuld
Genom att berätta om att depression är en vanlig sjukdom 
och att många andra unga drabbas kan ungdomen och 
familjen avlastas från skuld.
1. Normalisera genom att beskriva depression som en 

sjukdom
2. Normalisera genom att beskriva hur vanligt det är 

med depression
3. Normalisera genom att beskriva att depression kan ha 

många samverkande orsaker och inte är någons fel

Steg 4 l Gå igenom olika behandlingsmöjligheter  
vid depression 
1. Beskriv kort olika verksamma behandlingsmetoder
2. Beskriv psykosocial basbehandling lite mer utförligt
3. Gå igenom hur behandlingen är tänkt att utvärderas

Steg 5 l Ge skriftlig information och hänvisa till bra 
sidor på nätet
1. Ge skriftlig information 
2. Hänvisa till Deplyftets hemsida eller andra hemsidor 

som du tycker är bra
3. Uppmuntra familjen att ta reda på så mycket till nästa 

gång att de kan ställa frågor

Steg 8 l Be om en sammanfattning i slutet av samtalet
Om du har tid är det väldigt bra att be ungdom och föräld
rar sammanfatta vad de tyckte var den viktigaste informa
tionen om depression.

Psykoedukation — allmänna delen



7

fallformulering l psykoedukation l vårdplan DEPLYFTET

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Demonstration

Vad vet du om depression?
– Jag vet inte hur det är för dig, men många ungdomar 
som jag träffar har googlat exempelvis depression eller 
självmordstankar när de har kommit till den punkten att de 
känner att de behöver söka hjälp för depressionen. Har du 
gjort det?
– Vad stod det där om depression? 

Information om depression som en 
sjukdom
– Vet du vad det är för skillnad mel
lan vanlig deppighet och depression? 
– Depression är när man fortsätter 
känna sig nedstämd, arg eller oglad under 
minst ett par veckor och de känslorna sitter i 
mest hela tiden, nästan oberoende av vad som hän
der. Ungefär på det sättet som du beskrev att det blev 
för dig när vårterminen började. För att räknas som de
pression brukar det också finnas fler symtom, som kropps
liga symtom som svårigheter att sova, minskad matlust och 
minskad energi och ork. 
– Det känner du kanske igen? Man brukar också få prob
lem med tankarna, med svårigheter att koncentrera sig, 
fatta beslut, bara tänka dåligt om sig själv eller få tankar om 
att livet är meningslöst. 
– Det är när man har flera sådan ha här deppiga symtom 
och det påverkar livet under minst två veckor som man 
kallar det för depression som en sjukdom som det finns 
effektiv behandling för. 

Normalisera och avlasta skuld
– Depression är alltså en av de vanligaste sjukdomarna, 
en folksjukdom som diabetes och astma. Precis som vid 
annan ohälsa kan den ha många olika orsaker. Depression 
är exempelvis vanligare i vissa familjer precis som astma 
och diabetes är vanligare i andra. Precis som vid astma och 
diabetes är det inte någons fel att depression uppstår. Ofta 
men inte alltid har det hänt något som sätter depressionen 
i rullning och när den väl är i gång kan en negativ spiral 

uppstå och underhålla sig själv. 
Det som är bra är att det går att 
bryta den negativa spiralen och 
jobba mot depressionen så att 
goda cirklar uppstår.

Information om varaktighet
– En obehandlad depression 
varar någonstans mellan fyra 
och åtta månader och kommer 
ofta tillbaka, särskilt om man 

inte blivit helt bra i sin depression. Behandling hjälper till 
att förkorta tiden som man är deprimerad och minskar 
också risken för att depressionen kommer tillbaka.

Information om förekomst
– Depression är en av de vanligaste sjukdomarna och unge

fär en till två i varje klass har depression. Tjejer 
drabbas oftare än killar efter puberteten. 

Före puberteten är det ungefär lika 
vanligt.

Information om möjliga orsaker  
och hur depressionen kan börja

–  Ofta men inte alltid har det 
hänt något tråkigt före depressio

nens början som man blir stressad och 
orolig för. Det kan röra sig om ...... som i ditt 

fall eller att det blivit slut med pojkvän, kompisbråk, att 
man blivit sjuk, bråk hemma eller att ens förälder också är 
deppig.
– Vissa av oss är mer sårbara än andra för en sådan här 
stress. Man kan exempelvis vara ökat känslig för att råka 
ut för depression om många i ens släkt har haft depression. 
Ibland har depressionen flera olika orsaker och ibland finns 
det ingen tydlig händelse alls. Det ser alltså olika ut från 
person till person.

Information om vidmakthållande faktorer
– Vi har ju träffats ett par gånger nu och jag har ställt mas
sor av frågor för att försöka få en bild av hur livet ser ut för 
dig nu när du är deppig. Anledningen till att jag gjort det 
är för att det inte alltid är det som gjorde att depressionen 
började som gör att den fortsätter. Ibland kan man börja 
anpassa livet och det man gör till de depressiva symtomen. 
Det kan kännas skönt på kort sikt men bli sämre på lång 
sikt.

Information om behandlingar vid depression
– Många milda depressioner kan gå över av sig själva. Man 
kanske får råd av någon man litar på eller läser något på 
nätet som kan ge tips på vad man kan göra. 
– I andra fall har man prövat det men det har inte räckt och 
då kan man behöva jobba tillsammans med en behandlare. 
– En behandling som kan vara bra att börja med är just 
en behandling som riktar in sig på saker som stressar eller 
vidmakthåller depressionen.
– Ibland är inte psykosocial basbehandling tillräckligt och 
då kan vi lägga till eller byta till en annan behandling  
i nästa steg.
– Exempel på behandlingar som visat sig vara verksamma 
är KBT, IPT och antidepressiv medicin.
– Vid KBT betonas kopplingen mellan hur vi känner oss, 

Psykoedukation — allmänna delen

Jag 
har ställt massor av frågor för att få en bild av hur livet ser ut nu när du är deppig.

När den väl är 
i gång kan en 
negativ spi-

ral uppstå och 
underhålla sig 

själv. 
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hur vi tänker och hur vi beter oss och hur man kan föränd
ra sina känslor av nedstämdhet och uppgivenhet. 
– Vid IPT betonas kopplingar mellan nedstämdhet, sorg 
och mellanmänskligt samspel och du får hjälp att se kopp
lingen mellan problem, relationer och känslomässiga reak
tioner och också hur nedstämdhet påverkar dina relationer 
negativt.
– Medicin med SSRI påverkar obalansen i hjärnans bud
bärarsystem och ger minskad nedstämdhet, ökat intresse 
och ork hos ungefär sex av tio som provar medicin. Det tar 
ungefär fyra veckor innan man kan säga om den aktuella 
dosen har hjälpt.

Svårigheter

1. Ungdomen har svårt med koncentrationen 
 
Möjlig lösning 
Att dela upp psykoedukationen i mindre bitar och 
upprepa informationen kan öka chansen att infor
mationen går fram. Skriftliga material är bra som 
komplement. 

2. Det blir ont om tid 
 
Möjlig lösning 
Psykoedukationen är en viktig del av den psykosocia
la basbehandlingen som du inte bör hoppa över eller 
hasta igenom. Bättre då att ta en del av nästa tillfälle 
och att gå igenom några få punkter ordentligt än att 
haspla ur sig för mycket information som familjen 
ändå glömmer eller missuppfattar. Uppmuntra fa
miljen att läsa på genom att ge tips om hemsidor och 
skriftlig info till nästa gång.  

3.  Ungdomen har svag begåvning 
 
Möjlig lösning 
Använd enkelt språk och ge information anpassad till 
ungdomens begåvningsnivå. Kontrollera hur mycket 
ungdomen förstått.

Psykoedukation — allmänna delen
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Inledning

Fallformulering är en gemensam sammanfattning som ger 
förståelse för hur ungdomens symtom och problem ter 
sig och har utvecklats. Diagnos och fallformulering utgör 
tillsammans basen för den specifika psykoedukationen och 
vårdplanen. 

Förslag på ordningsföljd:
Kartläggning + diagnostik g återkoppling av bedöm
ning g allmän psykoedukation g Fallformulering (för 
behandlaren själv) g specifik psykoedukation (förenklad 
fallformulering + ingång för behandling) tillsammans med 
familj g Vårdplan

I denna sektion lär du dig:
•	 Använda dig av tidslinje
•	 Sammanfoga problem och symtom i en berättelse
•	 Väga vidmakthållande faktorer mot skyddsfaktorer

För att kunna göra:
•	 Fallformulering
•	 Återkoppla den till familjen och korrigera vid behov

Förtest

Du ska göra upp en fallformulering med Johanna. Vad 
menas med fallformulering?

a) En korrekt beskrivning av alla riskfaktorer
b) En arbetshypotes om hur problem och symtom  

utvecklats och bibehålls
c) En medicinsk bedömning där ärftlighet är obligat
d) En slutgiltig beskrivning av patogenesen

Du ska göra upp en fallformulering med Johanna. En fall
formulering bör främst innehålla:

a) Samsjuklighet
b) Ett förlopp med problem och symtomutveckling
c) Suicidriskbedömning
d) Prognos

Du är lite osäker på vad som skiljer fallformulering från 
den bedömning som du skriver i din journal. Vad skiljer?

a) Bedömningen är längre
b) Bedömningen är skriven på mer vardaglig svenska
c) Fallformulering har ett förståelseperspektiv
d) Fallformulering är en lista på olika faktorer på olika 

nivåer

Vad behöver du absolut ha med i din fallformulering?
a) Biologiska faktorer med utgångspunkt i den växande 

hjärnan
b) Föräldra och familjefaktorer
c) Intrapsykiska konflikter
d) Begåvningsnivå

Översikt

Fallfomuleringen startar i och med din kartläggning.  
I fallformuleringen sammanfattar du de hypoteser du 
fått under kartläggningen om hur de aktuella problemen 
uppstått i samspel mellan individuell sårbarhet, utlösande 
och vidmakthållande faktorer. Fallformuleringen ska också 
innefatta styrkor och resurser. 

Kartläggningen har lyft fram viktiga aspekter som tas 
upp och fogas ihop i fallformuleringen. Det är kort sagt en 
arbetshypotes om vad som inte är bra, hur det har blivit så, 
vad som hållit emot och vad som kan göras.

Teknik
Här kommer ett förslag på hur du kan gå tillväga för att 
skapa en egen förståelse utifrån din kartläggning som du 
delar med patienten och mynnar ut i psykoedukationen. 
Andra sätt är naturligtvis också möjliga.

Steg 1 l Varför har man sökt vård? 
•	 Anledning till att ungdom och familj sökt vård  

(kontaktorsak)
•	 Problem och symtomens debut, förlopp  

och svårighetsgrad
 

Steg 2 l Gör en kortfattad sammanfattning  
av bakgrunden.
•	 Hur ser den individuella sårbarheten ut? 
•	 Tänk särskilt på föräldradepression

Fallformulering

Fallformulering
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•	 Negativ emotionalitet/tendens att reagera snabbt och 
intensivt och att ha svårt att återfå balannsen

•	 Kognitiv stil

Steg 3 l Gör en kortfattad sammanfattning av stressorer 
och utlösande händelser.
•	 Vad har hänt?
•	 Varför just nu?
•	 Vilka stressorer och utlösande händelser fick du fram  

i din kartläggning?
•	 Tänk särskilt på föräldradepression, negativa livshän

delser, socioekonomiska faktorer, andra hälsoproblem 
och stressorer som utmärker högriskgrupper

Steg 4 l Gör en kortfattad sammanfattning av vidmakt
hållande faktorer. Denna del är viktig eftersom det är 
strategiskt och behöver finnas med i som delmål i vård
planen.
•	 Vad är det som gör att depressionen fortsätter? 
•	 Tänk särskilt på tappade rutiner och riskbruk
•	 Passivitet och undvikanden
•	 Överkrav i skolan och mobbing
•	 Familjeklimat och ohälsa hos förälder

Steg 5 l Gör en kortfattad sammanfattning av skydds
faktorer och resurser.
•	 Vilka styrkor och resurser finns hos ungdom, familj 

och nätverk?
•	 Tänk särskilt på hälsosam livstil, hanteringsstrategier, 

förmåga att lösa problem och reglera känslor, goda 
relationer inom och utom familjen, stark anknytning 
till skolan

•	 Hur kan dessa stötta behandlingen?

Steg 6 l Gör din fallformulering 
Hur kan man förstå fallet i dess helhet? Hur förhåller sig de 
olika delarna till varandra och hur påverkar de varandra? 
•	 För ihop delarna (steg 1–5) till en sammanhållen  

berättelse – gärna skriftlig
•	 Beskriv kort hur symtomen utvecklats och vad som 

utlöste det 
•	 Övergå till att kort säga något om den indivi duella sår

barheten och övriga stressorer och framförallt vad som 
vidmakthåller symtomen och hur de här faktorerna 
påverkar varandra 

•	 Beskriv skyddsfaktorer och resurser
•	 Denna fallformulering är något mer fyllig än det du 

skriver under bedömning

Steg 7 l Kontrollera din fallformulering i samband  
med den specifika psykoedukationen i dialogform. 

Hur uppfattar ungdom och familj situationen och hur den 
utvecklats?
•	 Återge ditt förslag till fallformulering i samband med 

den specifika psykoedukationen
•	 Ändra missuppfattningar
•	 Fyll i det som saknas
•	 Gör om processen tills alla är nöjda

Demonstration

Här kommer först en fallbeskrivning och sedan ett förslag 
på fallformulering. Därefter en psykiatrisk bedömning. 
Tänk på att fallformuleringen är behandlarens arbets
hypotes och inte behöver vara skrifltig eller dokumenteras  
i patientjournalen, till skillnad från den psykiatriska be
dömningen.

Fallbeskrivning, Johanna
Johanna är en 16årig tidigare väsentligen frisk tjej som 
söker BUP på grund av ökade sömnsvårigheter och grubb
lande. Det började en bit in på höstterminen i åttan under 
en period med många prov. Det var cirka tre månader 
sedan. Johanna har relativt höga krav på sig själv och har 
alltid presterat bra på prov tidigare. Hon började nu skriva 
dåligt, vilket överraskade både henne och familjen. Johanna 
började grubbla allt mer på om hon skulle klara studierna, 
drog in på aktiviteter för att plugga och fick svårt att sova.

Johanna är en omtyckt tjej med god intelligens och 
mycket humor. Hon har alltid varit lite oroligt lagd och 
hade en period i femte klass då hon inte ville gå till skolan 
och hade ont i magen av oro flera gånger i veckan. Johan
nas mamma är också oroligt lagd och har haft återkom
mande depressioner, dock ingen just nu. Hon har varit 
stressad i sitt arbete vilket lett till många sena kvällar. 
Johannas pappa jobbar på annan ort. Det finns en del kon
flikter mellan föräldrarna och också mellan Johanna och 
föräldrarna, något som är helt nytillkommet.

Johanna har nu utvecklat en depression, har börjat pres
tera sämre i skolan och har dragit ner på kompiskontakter 
på grund av minskad lust och nedsatt ork. På kvällarna kan 
hon få flyktiga dödstankar men inga suicidtankar. Hon har 
aldrig skadat sig själv eller gjort något självmordsförsök.

Hon har en grubblande och självnedvärderande stil. Ofta 
blir hon hängande framför böckerna eller vid tv:n utan 
att kunna koncentrera sig. Hon motionerar inte, men kan 
ta någon promenad någon gång och har slutat med alla 
fritidsaktiviteter. Hon har dock en nära vän som hon träffar 
flera gånger i veckan. 

Fallformulering
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Johanna och föräldrarna är helt överens om att de 
ökande kraven i skolan och misslyckandet på provet utlöste 
det hela och att det som gör att det fortsätter är sömn
störning, den minskande aktivitetsnivån och konflikter 
hemma, något som påverkar varandra i en negativ spiral. 
Man vill ha hjälp att hantera sömn, avlasta krav i skolan 
och få bättre relation och få bättre balans mellan skolarbete 
och aktiv fritid.

Fallformulering, Johanna
Johanna är en 16årig flicka som söker BUP på grund av 
tilltagande sömnsvårigheter och grubblande. De första 
symtomen var sömnstörning och grubblande efter ett skol
misslyckande förstärkta av Johannas oro och överfokus på 
skolan. Det finns en sårbarhet i form av ärftlighet för såväl 
ångest som depression. Hon har tidigare varit överdrivet 
ängslig. 

Johanna har höga krav på sig själv och har en grubb
lande och nedvärderande stil. Familjeklimat är lite negativt. 
Bidragande är att bägge föräldrarna är stressade och jobbar 
mycket. En ond spiral av sömnstörning, irritabilitet, nedsatt 
ork och koncentration har lett till minskning av positiva 
aktiviteter och lite sämre skolprestationer, trots att skolan 
tar största delen av hennes tid. Detta verkar vidmakthål
lande på depressionen tillsammans med grubblande och 
ältande och kärva relationer hemma. Johanna är en smart 
och omtyckt tjej och har tidigare haft lätt för sig. Relatio
nerna i familjen är egentligen goda men har försämrats på 
grund av stress och Johannas depression. Man är överens 
om vad som orsakat problemen och vad som bör göras och 
har tilltro till att det kommer lyckas.

Som du ser är fallformuleringen kortfattad och täcker 
inte in alla aspekter av funktion och risk. Den är också 
skriven på ett vardagligt språk. På det sättet skiljer den 
sig från bedömning som är ännu mer kortfattad och mer 
teknisk i sitt språk.

Bedömning, Johanna
16årig tidigare väsentligen frisk flicka som haft en kortare 
period av generaliserad överängslighet på mellanstadiet 
med hereditet för depression och ångeststörning söker nu 
för tilltagande grubblande och sömnstörning. Nu utvecklat 
en lindrig till medelsvår depression där det mest framträ
dande är anhedoni och sömnstörning. Utlösande faktor är 
ökade skolkrav. Uttalat passivitet och kärva relationer är 
de viktigaste vidmakthållande faktorerna. Familjen önskar 
hjälp med sömn och skolan och att minska grubblande och 
öka aktivitetsnivån.

Suicidrisken bedöms som låg. Flickan har depression 

och hopplöshetstankar men inga suicidtankar, inget själv
skadebeteende eller tidigare suicidförsök. Bedöms ha nytta 
av psykosocial basbehandling och psykoedukation som 
första steg. 

Fallbeskrivning, Mia
Mia är en 17årig familjehemsplacerad flicka med adhd 
med autistiska drag och inlärningssvårigheter. Anledningen 
till att hon familjehemsplacerades var bägge föräldrarnas 
drogmissbruk, modern missbrukade under graviditeten. 
Pappan är död i sviterna av sitt missbruk och mamman som 
tidigare varit deprimerad är för närvarande drogfri men är 
på behandlingshem och man har bara sporadisk kontakt. 

Mia har tidigare missbrukat och var då SISplacerad. 
Hon hade då också ett ganska avancerat självskade be
teende, har nu inget aktuellt självskadande. Mia inkommer 
efter att ha gjort ett impulsivt självmordsförsök, hon skar 
sig ytligt med avsikten att dö inför familjehemsförälder  
i samband med en konflikt kring utetider. Hon vet inte 
varför hon gjorde det. ”Det bara blev.” Hon har ingen kvar
stående suicidal intention men medger självmordstankar 
på daglig nivå under några veckors tid. Hon småäter mer 
och har gått upp i vikt, och tycker väldigt illa om sin kropp.

Det framkommer att Mia mått allt sämre under hösten 
med framträdande dysterhet och irritabilitet och nedsatt 
ork på ett genomgående sätt. Hon har under hösten gjort 
en abort med kraftiga skuldkänslor efter det. Det har tagit 
slut med pojkvännen efter många uppslitande konflikter 
och hon har nu börjat intressera sig för tjejer och har träffat 
en tjej på annan ort vilket ställer till det lite för henne. Sko
lan har blivit lidande av att hon haft svårt att komma i säng, 
stannar ofta hemma och hon har halkat efter. Hon har stöd 
i skolan och anpassad studieplan men har inte velat ta sin 
adhdmedicin.

Mia har blivit alltmer svårstyrd, handlar impulsivt på en 
nivå som ligger över hennes vanliga fungerande och kan bli 
riktigt arg på familjehemsföräld rarna, särskilt vid gräns
sättning. Det finns i grunden goda relationer mellan Mia 
och familjehemsföräldrarna. Familjehemmet som funnits 
med större delen av Mias uppväxt upplever att de inte får 
tillräckligt stöd av socialtjänsten och stressen har lett till 
en del konflikter mellan familjehemsföräldrarna. Mia är 
konstnärligt lagd, tycker om att rita. Hon använder inte 
alkohol eller droger. Hon har en bra lärare som hon gillar.

Fallformulering, Mia
Mia är en 17årig flicka som söker BUP på grund av ett 
impulsivt självmordsförsök, där hon skurit sig ytligt med 
avsikt att dö. Mia har mått sämre under hösten med tillta

Fallformulering
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gande sömnsvårigheter, dysterhet och påtaglig irritabilitet. 
Det finns en sårbarhet med ärftlighet för såväl depression 
som missbruk hos bägge föräldrarna, missbruk under gra
viditeten. Mia har sedan tidigare ett instabilt temperament, 
adhd med autistiska drag och inlärnings svårigheter och 
har nu inte velat använda sin adhdmedicin. Långdragna 
konflikter med pojkvän som lett till att det tog slut i kom
bination med en abort är utlösande faktor för depression 
och sömnstörning. Det finns en osäkerhet kring sexuell 
identitet. 

Bristande skolnärvaro i kombination med svårigheter att 
inordna sig i såväl rutiner för mat och sömn som regler och 
därpå följande konflikter i familjehemmet verkar som vid
makthållande faktorer. Mia är konstnärligt lagd. Det finns  
i grunden goda relationer mellan Mia och familjehems
föräldrarna och det fungerar bra med lärare och det finns 
en anpassad studieplan.

Psykiatrisk bedömning, Mia
17årig familjehemsplacerad och tidigare SISplacerad 
flicka med hereditet för och intrauterin exponering för 
depression och missbruk och egen emotionell instabilitet, 
adhd och autistiska drag, tidigare missbruk, uppföran
destörning och självskadebeteende. Inkommer nu efter 
ett impulsivt medicinskt mindre allvarligt suicidförsök 
men med tydlig suicidal intention. Uppfyller kriterierna 
för medelsvår depression. Utlösande faktorer är abort i 
kom bination med konflikter och slut med f d pojkvän. 
Vidmakthållande är skolsvårigheter, bristande följsamhet 
till adhdmedicinering och rutiner samt ansträngd familje
situation.

Sucidrisken bedöms som medelhög utifrån depression 
med samsjuklighet och instabilitet och mindre allvarligt 
suicidförsök med tydlig suicidal intention men nu ingen 
kvarstående. Läggs in för en kortare tids vård för att häva 
krisen och sanera i stressfaktorer. Vårdplan och säkerhets
plan upprättas, var god se desamma.

 

Svårigheter

1. Fallformuleringen är opersonlig och textboksartad 
 
Möjlig lösning 
Utgå alltid utifrån just den här patienten och dess 
förklaringsmodell, och lägg till de kunskaper du har 
om utvecklingspsykologi, sjukdomsutveckling och de 
viktigaste risk och skyddsfaktorerna för depression. 

2.  Fallformuleringen blir ensidig och tunn. 
 
Möjlig lösning 
En bred kartläggning hjälper dig att göra en bred 
fallformulering. 

3. Olika fakta listas utan att föras ihop till en samman
hållen minteori. 
 
Möjlig lösning 
Tänk dig att du skulle skriva en kort berättelse om 
varför just denna ungdom utvecklat en depression 
och varför depressionen fortsätter.

Fallformulering
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Inledning

Den specifika delen av psykoedukationen består av de vik
tigaste punkterna i fallformuleringen plus möjliga ingångar 
för behandling. Målet är att familjen ska få en djupare 
förståelse för hur ungdomen har hamnat i en depression, 
vad som vidmakthåller och vad de kan göra för att ta sig ur 
den depressiva spiralen.

Ett förslag på arbetsgång är att efter kartläggning och 
diagnostik återkoppla din sammanfattande bedömning. 
Därefter ger du en kort generell information om depression 
(den allmänna psykoedukationen). För dig själv gör du en 
fallformulering. De viktigaste delarna ur denna tillsam
mans med möjliga behandlingsingångar diskuteras med 
familjen (den specifika psykoedukationen). Detta ska sen 
utmynna i er gemensamma vårdplan där ni gör upp mål för 
behandlingen.

Förslag på ordningsföljd 
Kartläggning + diagnostik g återkoppling av bedömning 
g allmän psykoedukation g fallformulering (för behand
laren själv) g specifik psykoedukation (förenklad fallfor
mulering + ingång för behandling) tillsammans med familj 
g vårdplan

I denna sektion lär du dig:
•	 Utgå från fallformuleringen 
•	 Tillsammans med ungdom och familj gå igenom den 

depressiva spiralen 
•	 Diskutera viktiga vidmakthållande faktorer
•	 Informera om olika behandlingsinterventioner för att 

bryta den depressiva spiralen

För att:
•	 Ge specifik psykoedukation
•	 Ha som utgångspunkt för vårdplanen

Förtest

1. Johanna har haft depressiva besvär under tre månader. 
Vad är sant när det gäller återhämtningen? 

a) Ju längre tid en depressionsepisod hållit på, desto 
längre tid tar återhämtningen

b) Depressionens längd har ingen betydelse
c) Depressionssymtomen har ingen betydelse  

för återhämtning
d) Samsjuklighet spelar ingen roll

2. Ni har nu gjort upp en vårdplan och har satt i gång med 
er behandling och det är dags för utvärdering av vårdpla
nen. Tyvärr ser ni ingen förbättring vare sig i symtombörda 
eller funktionsnivå. Vilken faktor är en vanlig faktor som 
kan verka hindrande i behandlingen?

a) Kompisproblem
b) Föräldradepression
c) Fattigdom
d) Fritidsaktiviteter

3. Varför är det viktigt att uppnå symtomfrihet så snart 
som möjligt?

a) Problem med skola och kompisar och andra problem 
som är sekundära till depressionen tenderar att öka ju 
längre tid depressionsepisoden håller på

b) Långvariga problem indikerar sämre prognos
c) Hopplöshet kring behandlingen ger ökad självmords

risk
d) Alla ovanstående

4. Vilket/vilka symtom bör du särskilt tänka på vid utebli
ven förbättring beroende på felaktig diagnos?

a) Dåligt näringsintag som vid anorexi
b) Underliggande svårigheter med uppmärksamhet  

och hyperaktivitet som vid adhd
c) Ökat stämningsläge och aktivitetsnivå som vid  

bipolär sjukdom
d) Ångest och undvikande som vid ångeststörningar

5. Ibland är depressionsdiagnos och behandlingsfokus rätt 
men förbättring uteblir på grund av missad/underbehand
lad samsjuklighet. Hur bör du göra när du misstänker det?

a) Lämna ut screeningformulär om den vanligaste sam
sjukligheten

b) Fråga exempelvis skola eller annan oberoende infor
mationskälla

c) Ställa riktade frågor eller be behandlande läkare ställa 
identifierande frågor

d) Avbryta depressionsbehandlingen och remittera till 
specialistenheten

Psykoedukation — specifika delen

Psykoedukation — specifika delen
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Översikt

Den specifika psykoedukationen är ett förtydligande och en 
förenkling av fallformuleringen där du tillsammans med fa
miljen lyfter fram de viktigaste punkterna från fallformule
ringen och kort beskriver möjliga ingångar för behandling.

Individuell sårbarhet
Här diskuterar ni tillsammans ungdomens individuella 
sårbarhet såsom ärftlighet, temperament, kognitivt grubb
lande stil eller stresskänslighet med lättväckt oro eller 
sömnsvårigheter. 

Utlösande händelser och reaktioner  
på utlösande händelser
Utifrån kartläggningen diskuterar ni om det funnits någon 
tydlig utlösande händelse eller inte. Det kan också röra 
sig om flera mer låggradiga stressorer eller om tyngre 
belastning under en längre tid och gradvis utvecklande av 
depressiva symtom.

Depressiva spiralen 
Syftet är att tydliggöra den depressiva spiralen och vilka 
faktorer som är vidmakthållande. Några förenklade exem
pel på vidmakthållande spiraler är:

1. Stressfaktor g sömnstörning g uttalad trötthet g 
minskad aktivitet och tillbakadragande g minskad 
glädje + mer grubblande g minskad energi + ytterli
gare sömnstörning g mer nedstämdhet + anhedoni + 
hopplöshet. 

2. Föräldradepression + barnets depression g minskad 
positiv tid tillsammans + ökade konflikter g un
dandragande + minskad aktivitetsnivå eller asocialt 
umgänge och droger g mer nedstämdhet + anhedoni 
+ hopplöshet.

3. Mobbning/misslyckat prov g depressiva symtom 
inklusive sömnstörning g koncentrationsproblem 
g sämre resultat alternativt ökad tid för läxor g 
minskad tid för positiva aktiviteter + mer grubblande 
g sömnstörning g mer nedstämdhet + anhedoni + 
hopplöshet.

Hjälpsamma copingstrategier,  
hälsosam livsstil och skyddsfaktorer
Hälsofrämjande strategier och aktiviteter som jobbar mot 
depressionen ska naturligtvis också uppmärksammas ex 
söka positivt stöd, positiva band till föräldrarna och kompi
sar samt prestationer i skola.

Behandling
Med utgångspunkt i ungdomens depressiva spiral disku
terar ni hur man kan angripa de viktiga vidmakthållande 
faktorerna. Kort går du igenom vikten av aktivering och 
rutiner, skolans betydelse och vad familjen kan göra för att 
stärka relationerna och förbättra kommunikationen som 
ett första steg i behandlingen. 

Psykoedukationen bör också beröra att behandlingens 
upplägg, där föräldrarna engageras och är ett viktigt stöd, 
kommer att utgå från en vårdplan. Du informerar också 
om att en utvärdering görs efter 4–8 veckor och att ni då 
får ta ställning till nästa steg. Det kan då bli aktuellt att byta 
behandling eller lägga till någon del. 

Teknik

Gemensam specifik psykoedukation
Du kan ha stor hjälp av att rita upp en modell på tavlan 
eller att skriva ner på papper så att ni alla ser. Det är bra om 
ni på ett enkelt sätt kan lägga till eller sudda.

Använd den information som du samlat in i er kartlägg
ning och diagnostik. Särskilt tidslinjen kan vara till stor 
hjälp. Vissa förenklingar är nödvändiga för att göra det hela 
tydligare.

Det viktigaste är inte att modellen blir perfekt eller 
heltäckande utan att ungdomen känner igen sig och gör 
förklaringsmodellen till sin egen.

Steg 1 l Diskutera den individuella sårbarheten
1. Diskutera tillsammans vad den individuella sårbar

heten kan bestå av. 
2. Ha hereditet för depression, annan psykisk/somatisk 

sjukdom, negativ grubblande stil, temperament  
i bakhuvudet.

Steg 2 l Diskutera utlösande händelser och stressorer
1. Finns någon tydlig utlösande händelse eller har det 

varit flera händelser under en längre tid?
2. Ha negativt familjeklimat och föräldradepression, 

mobbning, överkrav i skolan i bakhuvudet.

Steg 3 l Gå igenom den depressiva spiralen
1. Diskutera de första symtomen på stress. 
•	 Diskutera tillsammans hur ungdomen reagerat på den 

utlösande händelsen/de långvariga stressorerna. 
•	 Ha sömnstörning som tecken på stress i bakhuvudet.
•	 Diskutera kort hur det ena lett och till det andra. 

Psykoedukation — specifika delen
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2. Gå igenom ev problemskapande coping till de första 
depressiva symtomen. 

•	 Gå igenom förändringar i livsstil, tappade rutiner.
•	 Ökning av undvikanden och distraktioner.
•	 Minskning av aktivitetsnivån och positiva upplevelser.
•	 Minskade kontakter med kompisar.

3. Gå igenom relation mellan aktivitetsnivå och  
utvecklingen av depressiva symtom och funktion.

•	 Diskutera hur aktivitetsnivån är kopplad till olika 
depressiva symtom.

•	 Gå igenom hur ett steg sakta utvecklas till nästa och 
att den depressiva spiralen ibland kan utvecklas näs
tan omärkbart.

Steg 4 l Diskutera de resurser som ungdom  
och familj har
1. Gå igenom det som familjen gör som håller depres

sionen
•	 Ha positiva relationer eller aktiviteter som främjar 

hälsan/ depressionsförebyggande aktiviteter/rutiner i 
bakhuvudet

Återkoppla
Steg 1 l Be ungdomen redogöra 

•	 För den negativa depressiva spiralen, gärna i form av 
en liten berättelse

Steg 2 l Ge ungdomen en kopia på modellen
•	 Ge blädderblocksbladet eller be ungdomen  

fotografera 

Demonstration

Exempel på förenklade negativa spiraler: se följande sidor. 

Svårigheter

Svårigheterna vid den specifika delen liknar den vid den 
allmänna delen.

1. Det är svårt att få ungdomen delaktig. 
 
Möjlig lösning 
Ibland kan något annat ha hänt på vägen till sam
talet som gör att ungdomen är motinställd och inte 
vill delta. Här gäller det att rulla med motståndet 
och att försöka att undvika att gå i fällan att alltför 
hårt argumentera för att ungdomen ska delta aktivt. 
Börja stället att skissa på en depressiv spiral tillsam
mans med föräldrarna och visa i ord och handling 
att ungdomen gärna får fylla på med sina synpunkter 
när hen känner sig redo. Alternativt lämna ämnet och 
fortsätt någon annan gång. 
 

2. Det är svårt att få en gemensam bild. 
 
Möjlig lösning 
Det viktigaste är inte att få en heltäckande och perfekt 
modell utan att få en beskrivning som både föräldrar 
och ungdom kan känna igen sig i. 

3. Det är svårt att hinna med. 
 
Möjlig lösning 
Om tiden inte räcker till är det bättre att avsätta nästa 
tid för en ordentlig genomgång än att hasta igenom 
psykoedukationen. 

4. Ungdomen är uppgiven och tycker inte det är någon 
idé att lägga tid på att skapa en gemensam förkla
ringsmodell. 
 
Möjlig lösning 
Det är ytterst ungdomens och familjen val om de vill 
fortsätta med behandlingen eller inte. Förmedla att du 
förstår att det kan vara jobbigt att gå i behandling och 
att delta på ett aktivt sätt. Undvika att argumentera 
utan rulla med motståndet.

Psykoedukation — specifika delen
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Utlösande händelse

Exempel på förenklad negativ spiral

Individuell
sårbarhet

Stress

Depressiva 
syntom

Coping

Aktivitetsnivå

Nedsatt funktion 
Mer problem

Psykoedukation — specifika delen
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Undandragande och 
problemskapande dator-

användande

Sömn-
störning

Nedsatt 
skolfunktion

Grupplande
och hopplöshet

Nedstämdhet 
och

irritabilitet

Sämre 
familjeklimat

Föräldradepression
Minskad tid för plusaktiviteter
sämre familjeklimat,
sämre monitorering

Genetisk känslighet

Psykoedukation — specifika delen
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Går inte till skolan

Stress

Tappade 
rutiner

Nedsatt koncentration, 
sömnproblem

Sitter längre tid med 
läxor, drar ned på annan 

aktivitet

Sämre 
resultat

Exempel på negativ depressiv spiral med 
huvudproblem överkrav i skola, kompisproblem

Överkrav i skola
Kompisproblem
Familjekonflikt

Perfektionism
Ångeststörning

Psykoedukation — specifika delen
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Inledning

Planeringen av behandlingen ska ses som ett förhand
lingsprojekt mellan ungdomens önskemål, föräldrarnas 
önskemål och det som är realistiskt att göra. Du som 
samtals ledare hjälper familjen att tillsammans sätta mål 
och delmål för behandlingen och välja åtgärder utifrån de 
problem som gjorde att man sökt vård och de resultat man 
vill se. Saker som kan verka hindrande för behandlingen 
brukar dyka upp som invändningar och de bör under
sökas och problemlösas kring. Och ibland kan inriktningen 
på behandlingen behöva ändras. Du bör också ta upp de 
resurser som finns som kan stötta ungdomen, familjen och 
behandlingen.

Kartläggning + diagnostik g återkoppling av bedömning 
g allmän psykoedukation g fallformulering (för behand
laren själv) g specifik psykoedukation (förenklad fallfor
mulering + ingång för behandling) tillsammans med familj 
g vårdplan

I denna sektion lär du dig att tillsammans med ungdom 
och förälder:
•	 Förhandla fram huvudmål 
•	 Förhandla fram delmål kopplade till målen
•	 Hjälpa familjen att välja åtgärder utifrån din psyko

edukation om verksamma interventioner
•	 Problemlösa kring hinder
•	 Stötta de resurser som finns

För att: 
•	 För att upprätta en skriftlig vårdplan tillsammans med 

ungdom och familj

Förtest

1. Du ska göra upp en vårdplan tillsammans med Johanna 
och hennes familj. Vad stämmer när det gäller att göra upp 
vårdplanen.

a) Vårdplanen görs bäst upp på behandlingskonferensen 
med hela teamet samlat.

b) Vårdplanen är ett bra hjälpmedel för att få en riktning 
och engagemang för behandlingen. 

c) Vårdplan innebär extraarbete som det inte är någon 
riktig mening med.

d) Muntlig vårdplan är lika bra som skriftlig.

2. Ni börjar skissa på vårdplanen. Hur kan du sälja in 
konceptet? 

a) Ni får pinnar för varje vårdplan.
b) Vårdplanen beskriver viktiga gemensamma mål  

som ni ska utvärdera för att ni ska veta hur lång  
ni kommit.

c) Det fungerar bara om ungdomen verkligen vet vad 
hon vill.

d) Det är beslutat på APT.

3. Ni förhandlar tillsammans fram mål för behandlingen. 
Vilka syften fyller målen?

a) De ger ett gemensamt fokus och grunden för en bra 
behandling.

b) De ökar transparensen och jämnar ut maktbalansen.
c) De ökar chansen att lyckas eftersom målen ska handla 

om det som ungdomen kan tänka sig att lägga ner 
arbete och tid för att nå.

d) Alla ovanstående.

4. Hur kan målen skrivas?
a) Vardagsanpassade, positivt formulerade, nåbara, 

angelägna.
b) Visionära och med ursprung i teori. 
c) Övergripande, accepterade, som syftar mot und

vikande.
d) Kopplade till krav som kan utvärderas, specifika.

5. Ni spånar kring olika mål. Är detta exempel på bra mål?
a) Bättre självkänsla är ett bra mål som stämmer på 

många ungdomars önskemål.
b) Slippa må dåligt är ett bra övergripande mål.
c) Ha gärna med så många mål som möjligt, hur de är 

formulerade är mindre viktigt.
d) Ha med det mest angelägna. Försök formulera det 

som vad ungdomen vill eller bör göra för att nå det 
som är meningsfullt eller viktigt.

6. Hur kan huvudmålen vara formulerade?
a) Det går lika bra att skriva negativt formulerade mål 

(jag vill sluta må dåligt eller minska mitt dataspelan
de) som positivt formulerade mål.

Vårdplan

Vårdplan



20

DEPLYFTET fallformulering l psykoedukation l vårdplan

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

b) Konkreta och specifika mål påverkar prestationen om 
ungdomen har ett visst mått av kontroll.

c) Sätt mycket låga mål, det ökar chansen att lyckas.
d) Tiden spelar mindre roll.

7. Hur bör man tänka om delmål?
a) De ska vara kopplade till målen.
b) Om möjligt positivt formulerade.
c) De ska vara specifika och mätbara.
d) Alla ovanstående + att de är korttidsmål som ska  

vara möjliga att nå tidigt i behandlingen.

8. Vad gäller för åtgärder?
a) Det är inget konstigare än vad ungdomen behöver 

komma i gång med. 
b) Psykoedukation är obligatoriskt.
c) Tänk också alltid på familj och skola.
d) Alla ovanstående.

Översikt

Vårdplanen görs upp tillsammans med familjen i rummet 
som ett samarbetsprojekt. Det är viktigt att ungdom och 
förälder känner sig lyssnade på och sätter mål för behand
lingen. De bör också få välja åtgärder utifrån den infor
mation om olika behandlingsalternativ som du gett dem. 
Det är trots allt familjen som ska utföra det ni gemensamt 
bestämt och både motivation, ansträngning och följsam
het ökar om man känner sig delaktig och har kontroll över 
situationen.

Din uppgift är att fungera som samtalsledare och för
handlare. Vilka områden fokus läggs på under arbetet med 
vårdplanen väljs utifrån vad familjen vill, i vilken utsträck
ning problemet bedöms vidmakthålla depressionen samt 
hur möjligt det är att komma till rätta med problemet. Du 
bör hjälpa till så att målen blir Specifika, Mätbara, Ange-
lägna, Realistiska, Tidsbestämda, Acceptabla (smarta) och 
därför möjliga att utvärdera. Målen ni sätter bör delas upp  
i delmål som är kopplade till målen och åtgärderna ska i sin 
tur kopplas till delmålen.

 
Anledning till kontakt
Att få den mest angelägna orsaken till varför man söker 
hjälp precis nu skärper fokus när du upprättar vårdplanen. 
Dessutom visar det tydligt att du är mån om att lyssna på 
ungdom och familj.

Bakgrund 
Anledningen till att ha med bakgrund är att den är en 

ultra kort variant av din fallformulering (som ju inte behö
ver vara skriftlig) som sammanfattar och gör insjuknandet 
begripligt. 

Mål
Mål ska sättas efter vad familjen vill, hur mycket det vid
makthåller problemen och utifrån hur sannolikt det är att 
lyckas. Huvudmålen bör vara få och inte fler än tre–fyra 
och alltid: 
•	 Uppfattas angelägna
•	 Innefatta det huvudproblem som gjort att familjen sökt 

vård
•	 Sikta på att förbättra kärnsymtom eller viktiga tilläggs

symtom vid depression
•	 Sikta på att förbättra någon del av funktionen 

Vad målen kan innefatta
Att ha med de huvudproblem som gjorde att familjen 
sökt vård är validerande och motiverande och ökar chan
sen att de åtgärder man kommer överens om verkligen blir 
gjorda. Målen bör också innefatta aktivering för att minska 
nedstämdhet och öka kontakten med det som ungdomen 
värdesätter och för att öka funktionsförmågan. 

Målen förhandlas fram i rummet. Både vårdplan och 
mål blir då lättare accepterade av alla. Vårdplanen ska 
aldrig vara en skrivbordsprodukt från behandlingskonfe
rensen.

Angelägna mål
Mål som är angelägna ökar motivationen för behandlingen. 
Lägg därför lite extra kraft på att hitta mål som är viktiga 
för ungdomen. Genom att fråga ungdomen vad som är 
viktigt för denne, vilken skillnad det skulle bli om målet 
uppnåtts och vad det skulle kunna betyda för ungdomen 
kan du ringa in känslomässigt angelägna mål. 

Hur målen kan vara formulerade
Målen ska vara positivt formulerade eftersom chansen att 
lyckas ökar betydligt jämfört med negativa mål av typen 
”slippa må dåligt”. Målen bör också vara konkreta och var
dagsanpassade. Visioner eller ospecifika mål eller av typen 
”slippa depression” är svåra att jobba mot och veta hur man 
kan nå. 

Då är det bättre att undersöka vad som skulle kunna 
få ungdomen att må bättre och skriva det som mål. Här 
har du stor nytta av din kunskap om vilka interventioner 
som är effektiva vid depressionsbehandling. Du kan också 
kombinera upprättandet av vårdplan med psykoedukativa 
inslag.

Målen får gärna vara formulerade som vad ungdomen 
vill eller bör göra eftersom det ökar chansen att en positiv 

Vårdplan
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förändring håller i sig. Vad är det ungdomen skulle vilja 
kunna/orka göra för att nå det som hen tycker är menings
fullt eller viktigt i livet?

Undvik ospecifika mål och att sätta mål  
som ligger utanför familjens kontroll
Ungdomar och föräldrar brukar ofta ha önskemål om 
”bättre självkänsla” som är ett annat vanligt ospecifikt mål 
som kan innebära olika saker för olika personer. Själv
känsla baseras ofta på relationer till föräldrar, syskon eller 
kompisar och erfarenheter från skola eller fritid. 

Att fråga ungdom och föräldrar vad en bättre självkänsla 
skulle innebära, kan hjälpa er att sätta upp mål som är spe
cifika, observerbara och mätbara. Ni bör undvika att sätta 
mål som ligger utanför ungdomens kontroll, till exempel 
få flera vänner eftersom de lätt kan misslyckas. Då är det 
bättre att formulera det som ett attgöramål, till exempel 
ta kontakt på Facebook eller sms:a/ringa en kompis.

Ibland kan man skriva långsiktiga mål som kan verka 
motiverande för behandlingen. Det kan då vara bra att 
beskriva att dessa mål är på lång sikt och inte kommer att 
kunna nås med denna vårdplan. Dessa långsiktiga mål 
ska dock brytas ner till huvudmål som går att uppnå inom 
ramen för denna vårdplan. 

Realistiska och mätbara mål
Din uppgift är också att sätta realistiska mål för den tid 
vårdplanen kommer att gälla: 6–8 veckor för den inledande 
psykosociala basbehandlingen. Hur långt kan man tänkas 
nå på den här tiden? För att kunna veta om man kan lyckas 
uppnå målet bör målen vara specifika och mätbara och för 
att man verkligen ska kunna nå dem bör de vara accepte
rade, realistiska och tidsatta.

Delmål 
Korttidsmål 
Delmål ska ses som korttidsmål som kan leda till målen 
och som är lätta att stämma av under behandlingens gång. 

Kopplade till målen
De bör hänga ihop med målen på ett tydligt sätt och kunna 
utvärderas och anpassas efterhand. 

Positivt formulerade och kopplade till aktivitet
Delmålen bör också vara positivt formulerade ”att görasa
ker” som ger tips på aktivitet snarare än att fokusera på det 
som ska minska. Ett sätt att göra det är att undersöka hur 
en vanlig dag ser ut och jämföra det med hur ungdomen 
skulle vilja att en dag såg ut, jämför sluta hänga i soffan 
med läsa en bok 30 minuter om dagen. Ni kan skriva ”sluta 
eller minska mål” om det behövs för tydligheten, men 

koppla då ihop målet med en positiv aktivitet, till exempel 
minska grubbeltid med 25 procent genom att aktivera sig 
med ......

 Delmålen kan vara något fler än målen, men inte alltför 
många. Delmålen kommer att vara de mål som ni till att 
börja med fokuserar mest på och åtminstone något av må
len måste man kunna nå tidigt i behandlingen. Målnivån 
måste därför vara lagom och rimlig, det vill säga inte för 
hög och inte för låg. Liksom målen bör de vara Smarta.

Problem och hinder 
Ofta har familjen försökt åtgärda problemen hemma, men 
har stött på olika hinder. Dessa hinder behöver identifieras, 
problemlösas kring och möjliga lösningar bör sättas upp på 
åtgärdslistan.

Resurser
Att använda det man är bra på eller det stöd som finns stär
ker tilltron till den egna förmågan och mobiliserar resurser 
och det ökar möjligheterna att nå målen.

Åtgärder
Åtgärder är det man behöver göra för att uppnå delmål och 
mål, exempelvis vilka interventioner som ska prioriteras, 
kontakter man behöver ta, hinder man behöver problem
lösa kring och hur man kan komma igång med olika 
aktiviteter. 

Ta er tid att noggrant fundera över vilka åtgärder som är 
relevanta för just den här patienten och dessutom accep
terade av alla och som minskar passivitet och nedstämd
het. Här bör alltid både psykoedukation och en plan för 
aktivering ingå. Ni bör också fundera och problematisera 
kring skolfrågan liksom eventuella åtgärder kring vidmakt
hållande faktorer i familjen eller någon förälders ohälsa.

En punktlista underlättar överskådligheten. Förutom att 
diskutera vad som ska göras, fundera också över vem som 
ansvarar för att det blir gjort och följs upp. Under Åtgärd 
skriver ni också hur ofta och i vilka konstellationer ni ska 
träffas. Skriv också ned vilka kontakter som ska tas och vem 
som ska göra det, liksom tid och metod för utvärdering.

Teknik

Här kommer ett förslag på hur du kan gå tillväga när du 
gör upp en skriftlig vårdplan tillsammans med ungdom 
och familj. Vi har utgått från mallen i bilagan, men andra 
skriftliga mallar går naturligtvis lika bra att använda.
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Steg 1 l Börja med att återge din fallformulering 
och be om återkoppling
Vårdplanens första del kan ses som ett koncentrat av din 
kartläggning och diagnostik och en kortkort version av din 
fallformulering med tillägg av mål och delmål för behand
lingen.

Vårdplanens andra del beskriver behandlingsupplägg 
och åtgärder för att nå målen. Tänk på att också anteckna 
vem som ansvarar för vad.

Använda vardaglig svenska och gärna ungdomens ord 
och uttryck.

Steg 2 l Formulera tillsammans anledning till att man 
sökt BUP och skriv i rutan Anledningen till kontakt
•	 Inled gärna med ungdomens namn.
•	 Anledning till att ungdom och familj sökt vård  

(kontaktorsak).
•	 Kort om symtomens debut, förlopp och svårighetsgrad, 

diagnos och vad som är värst just nu.
 ▶ Aktuell plats i självmordsstegen och kort om 

aktuella eller tidigare självmordsförsök (vi brukar 
undvika att skriva en sammanfattande strukture
rad suicidriskbedömning i vårdplanen),

Steg 3 l Formulera tillsammans med familjen viktiga 
bakgrundsfaktorer och skriv i rutan för Bakgrund
Något om den individuella sårbarheten, tidigare psykisk 
ohälsa, samsjuklighet och en sammanfattning av vikti
gaste stressorer, utlösande händelser och vidmakthållande 
faktorer. Ibland kan det passa bättre att skriva exempelvis 
vidmakthållande faktorer under Hinder.

Steg 4 l Diskutera kort och skriv ned de hinder  
för behandling och tillfrisknande som kommer upp  
i rutan för Hinder
Denna ruta kan fyllas även när ni håller på med andra steg 
och hinder kommer upp. Det är ett användbart sätt som 
kan vara väldigt validerande och samtidigt flyttar fokus 
från problem till lösningar.
•	 Vad försvårar för ungdomen och för behandlingen?

Steg 5 l Diskutera de resurser ungdomen och familjen 
har som kan stötta dem och behandlingen
Vilka styrkor och resurser finns hos ungdom, familj och 
nätverk? Hur har man tidigare löst problem på ett fram
gångsrikt sätt?

Steg 6 l Formulera och skriv ner mål för behandlingen
Nästa steg är att tillsammans förhandla fram och sätta mål 
för behandlingen. Här kommer ett förslag på hur ni kan gå 

tillväga. När du blivit mer van att skriva vårdplaner tillsam
mans med ungdom och familj kommer du att kunna slå 
ihop flera av stegen och också anpassa ordningen så som 
det passar dig.
1. Ta reda vad ungdomen och familjen vill uppnå med 

behandlingen.
2. Koka ner målen till ungefär tre viktiga huvudmål 

inom de olika domänerna anledning till kontakt, 
symtom och funktion och att rangordna dem.

3. När alla är överens om målen är det bra, sammanfatta 
dem med var sin mening. Försök omformulera dem 
till positiva mätbara mål. För att kunna göra det mås
te ni ha en idé om hur ofta målet förekommer idag

4. Fråga ungdomen varför de här målen är viktiga.

Det är din uppgift att värdera om målen verkar rimliga 
att uppnå på den tid som är avsatt och att realitetsanpassa 
dem.

 
Steg 7 l Bryt ner målen i delmål och skriv ner dem  
i delmål för behandlingen
Nästa uppgift är att bryta ner huvudmålen i delmål, alltså 
steg på vägen för att uppnå målen. Förslag som kom upp 
när ni diskuterade huvudmålen kan också skrivas som del
mål. Delmålen ska alltid innehålla någon typ av aktivering 
och bör också inrikta sig på sömnstörning och skolprob
lem. Åtminstone något av delmålen ska gå att uppnå tidigt 
i behandlingen.
1. Börja med första målet och kontrollera att det är 

angeläget
2. Bryt ner målet i delmål som är steg på vägen att nå 

målen
3. Formulera ett eller flera delmål som en aktivitet som 

leder till första huvudmålet.
4. Fortsätt med andra och tredje målet
5. Formulera ytterligare något delmål som riktar sig mot 

vidmakthållande faktorer

Steg 8 l Formulera åtgärder
Åtgärderna ska vara konkreta och rikta sig mot målet. De 
förhandlas fram och punktas ner tillsammans med ung
dom och familj och bör alltid innefatta psykoedukation.
Här kommer ett förslag på åtgärder som kan vara möjliga 
inom ramen för psykosocial basbehandling. Inom parentes 
står vem som ansvarar för att det blir gjort. Tänk på att 
använda vardagligt språk när ni skriver er åtgärdslista.
•	 Psykosocial basbehandling i 6–8 veckor med individu

ella samtal, familjesamtal och föräldrasamtal
•	 Skriftlig och muntlig information om depression (be

handlare)
•	 Sömnråd och sömnstrategier (behandlare)
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•	 Inventering av aktiviteter och aktivitetsschema (ung
dom och behandlare)

•	 Ta kontakt med lärare och informera/anpassa (förälder 
i ett första steg)

•	 Problemlösningsstrategier (behandlare, familj)
•	 Konflikthantering/bråka bra (behandlare/familj)
•	 Enskilda föräldrasamtal ev med inriktning på hur 

föräldrarna mår, med uppmuntran om att söka hjälp 
för egen del

•	 Daglig avstämning (ungdom och förälder)
•	 Säkerhetsplan
•	 Utvärdering och tidpunkt med genomgång av kärn

symtom och självmordstankar och problemområden 
samt MADRSS

Steg 9 l Gå igenom och stäm av vårdplanen  
med alla i rummet
•	 Låt familjen läsa och komplettera
•	 Låt dem skriva på
•	 Kopiera och ge familjen originalet
•	 Dokumentera i journal

Demonstration

Här kommer exempel på hur mål för behandlingen görs 
upp. Vi har använt fallet Johanna som exempel.

Börja med att återge din fallformulering 
och be om återkoppling
•	 Så här har jag förstått hur det gått till när du blev dep

pig ...... Är det något ni saknar eller vill ta bort? Hur 
kan man göra det tydligare?

•	 Det började med att ...... och nu är xx och yy värst. Nu 
tänker du på döden ...... xx ggr och har skadat dig/gjort 
ett försök.

Anledning till att man sökt BUP
Då sökte ni för att ... Har jag uppfattat det rätt? Kan jag 
skriva det här?

Viktiga bakgrundsfaktorer
Vi har tillsammans kommit fram till att xx (samsjuklighet, 
kompisproblem, skolproblem etc) 

Hinder för behandling
Ni sa innan att xx, yy zz är en belastning/har stått i vägen 
när ni försökt lösa problemet xx. Kan jag skriva det som ett 
hinder? XX yy zz kom också upp tidigare, jag skriver det 
också under hinder.

Resurser
Jag har förstått det som att xx, yy zz är något du verkligen 
kan använda dig av eller luta dig emot. Stämmer det? Jag 
skriver upp det här under resurser.

Mål för behandling
•	 OK, då har vi kommit så här långt och det har varit 

väldigt bra för mig att få reda på varför ni kommit 
hit och lite om bakgrunden. Nu är det dags att blicka 
framåt och titta lite på vad ni hoppas ska ha ändrat sig 
i framtiden.

•	 Utifrån det vi pratat om nu, vad skulle ni säga att 
målen är med behandlingen? Låt oss säga att vi arbetar 
ihop på väldigt bra och hjälpsamt sätt. Vad hoppas ni 
ska vara annorlunda om två månader när vi utvärderar 
behandlingen?

Formulera max tre–fyra huvudmål och rangordna
OK, då är vi överens om att målen för behandlingen ska 
handla om bättre sömn, och att orka med något annat än 
att bara plugga efter skolan och att minska tillfällena då det 
blir en tråkig ton hemma. Vilket mål är det viktigaste för 
dig och har högst prioritet?

OK. Då blir första målet att få till en bättre sömn. Hur 
var det nu, hur många nätter somnar du sent som det ser ut 
nu? Fyra nätter i veckan? Då somnar du alltså i tid de andra 
tre nätterna?
•	 Kan ett rimligt mål vara...

 ▶ Skriv in som mål: Somna i tid fem kvällar i veckan.

Då kom vi överens om att andra målet är att orka med 
något annat än bara plugga. Det är ett väldigt bra mål som 
både kan hjälpa till vad gäller nedstämdhet och oro/grubb
lande och också att hitta tillbaka till vad du tidigare tyckte 
var roligt. Att vara aktiv under dagen hjälper också till med 
sömnstörning.

Nyckel till att förändra hur man mår är att förändra vad 
man gör. Du har ju också slutat med en del grejer för att du 
är orolig och orkar mindre. Ett sätt är komma igång med 
någon av de sakerna igen. Vad var det du gjorde på fritiden 
innan du blev deprimerad? OK, dans, foto och spela gitarr. 
Är det något av detta som du skulle vilja komma igång med 
igen? Dans? Hur ofta gick du tidigare? Vad sägs om...
•	 Skriv in som mål: Komma igång med dansen och gå två 

gånger i veckan.

Då har vi tredje målet som handlar om konflikter hemma, 
både att att ni vill minska konflikterna och att gräla bra. 
Hur mycket bråkar ni nu? OK, det blir flera smågräl varje 
dag. Vad handlar de oftast om? Jaha, vardagssysslor som 
inte blivit gjorda och tjat om hur man mår. Ska vi skriva att 
det tredje målet är att...
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•	 Skriv in som mål: minska antalet konflikter till tre  
i veckan och att hälften av dem är konstruktiva.

Bryta ner huvudmål i delmål
Första målet och det som gjorde att ni sökte var ju din 
urdåliga sömn. Nu ska vi försöka bryta ned det målet i del
mål. Det finns vissa saker man kan göra som ökar chansen 
att somna. En sådan sak är att lägga sig och stiga upp vid 
ungefär samma tid varje dag och inte ta eftermiddagslurer. 
Det brukar också vara bra att varva ner någon timme före 
sängdags och då också vila från tv, data, mobiler. Låter det 
okej? Vilken tid tycker ni är OK som sovtid? Elva.
•	 Skriv in som delmål: varva ned (inklusive släcka skär-

mar) en timme före och lägga sig kl 23.00 fem nätter i 
veckan.

Andra målet var att komma igång med dansen. Du har 
säkert tänkt tidigare att du velat det men ändå har det inte 
blivit av. Vi kan utforska mer kring vad som hindrar och 
vad som skulle kunna underlätta. Är det OK?
•	 Skriv in som delmål: problemlösa kring hinder för  

dansen.

Andra delmålet för att orka med något annat än skolan gäl
ler att minska grubbel vad gäller skolan och skolprestatio
ner. Det här är en grej du funderar på och oroar dig mycket 
för och som gör att du känner dig mer nedstämd. Så det 
är ett viktigt och bra mål. Ett sätt är ju att anpassa kraven 
så att de bättre matchar hur du mår just nu. Jaså det vill 
du inte? Ibland kan det vara just det som behövs som en 
puff i rätt riktning. Det kan du köpa? Ska vi skriva anpassa 
kraven i skolan?
•	 Skriv in som delmål: anpassa kraven i skolan.

Hur mycket tid ägnar du åt att tänka på skolproblem utan 
att egentligen jobba med dem? Skulle vi kunna skriva...
•	 Skriv in som delmål: minska grubbeltid från fem timmar 

om dagen till två timmar.

Det brukar inte vara så lätt att styra sina tankar, så ett sätt 
att minska den tiden är att göra något annat i stället. Skulle 
vi kunna lägga till det som delmål? Vad skulle det kunna 
tänkas vara? … inget svar …Vi såg ju att du brukade pro
menera någon gång varje vecka. Skulle det vara möjligt att 
ha som mål att göra det varje dag?
•	 Skriv in som delmål: promenera en stund varje dag.

Sista målet handlade om hur ni pratar med varandra 
och bråkar hemma. Bråken verkade starta med prat om 
vardagssysslor och hur ni mår. Har ni några förslag på hur 
man kan nå de här målen? Ett sätt som funkar för många 

är att avsätta lite tid för att prata om vad som hänt i skolan 
och hur man mår.
•	 Skriv in som delmål: avsätta tid varje dag för att prata 

om vardagssaker.

En annan sak som kan vara hjälpsam är att göra något 
tillsammans och då inte fokusera på hur ni mår eller på 
problem. Skulle det kunna vara OK? Vad skulle det kunna 
vara? Laga mat?
•	 Skriv in som delmål: laga mat tillsammans med mamma 

och pappa en gång i veckan.

Koppla åtgärder till delmålen
På åtgärdslistan skrivs generella åtgärder som alltid ska 
ingå:
•	 Information om depression (muntligt och skriftligt)
•	 Kartläggning av aktivitetsnivå
•	 Avstämningssamtal om mående
•	 Skolkontakt
•	 Uppföljning och metod för uppföljning samt tidpunkt

Sen skriver du åtgärder som är kopplade till delmålen. 
Tänk alltid på sömn och konflikthantering även om det 
inte är obligatoriskt.

Vilket är det första steget du bör ta? Du vet inte riktigt? 
Brukade du gå dit själv eller med någon kompis? Skulle det 
vara lättare att gå dit med Y?
•	 Skriv in som åtgärd: ringa Y och bestämma att gå till 

dansen tillsammans på tisdag.
 
Man kan också för en tid dra ner lite på vardagssysslor 
som ett sätt att anpassa kraven och också få möjlighet att 
känna att man kan lyckas. Vad tycker ni är viktigast av det 
Johanna gör just nu? Bädda sängen.
•	 Skriv in som åtgärd: bädda sängen varje dag.

Gå igenom och stäm av vårdplanen
Ska vi läsa igenom den igen tillsammans, eller vill ni läsa 
var och en för sig, eller känns det klart som det är? Sen kan 
ni skriva på och så går jag och kopierar.

Vårdplan, exempel

På följande sidor kommer exempel på vårdplan.  
Andra mallar går naturligtvis bra att använda.
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Namn:         Personnummer      

Deltog    

Fast vårdkontakt
Skäl för vården 

Johanna har det jobbigt med sömnen och grubblar mycket. Hon har svårt att koncentrera sig och 
orkar mindre. Skolan tar alltmer tid på bekostnad av roliga saker. Johanna är alltmer nedstämd 
och har utvecklat en depression. Hon har tänkt på döden men inte på att ta sitt liv.

Bakgrund

Johanna har tidigare haft tendens till oro och grubblande och har höga krav på sig själv. Skolan är 
viktig men funkar lite sämre och grubblandet rör ofta skolan. Johanna har slutat med roliga saker 
och hänger mycket framför tv eller läxböcker. Det blir en del konflikter i familjen.

Mål

• Somna i tid fem nätter i veckan
• Komma igång med dansen och gå två gånger i veckan
• Minska konflikter till tre per vecka och bråka bra hälften av dem

Delmål

• Varva ned (släcka skärmar) en timme före och lägga sig senast kl 23 fem nätter i veckan
• Ringa Y och bestämma att gå till dansen på tisdag
• Anpassa kraven i skolan
• Promenera en stund varje dag
• Laga mat med mamma och pappa en gång i veckan
• Prata om vardagssaker med mamma och pappa varje dag

Problem och hinder             Resurser

• Just nu är föräldrarna pressade i sina arbeten
• Det har blivit en del konflikter

• Egentligen goda relationer med båda 
föräldrarna

• Tidigare gått riktigt bra i skolan
• Bra kompisar 
• Trivs i skolan
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När? Av vem?

• Psykosocial basbehandling 6–8 veckor med familjesamtal, individuella samtal och föräldra-
samtal

• Muntlig och skriftlig information om depression (Anna)
• Sömnråd och sömnstrategier (Anna)
• Kartlägga aktiviteter och planera in promenad, sängbäddning, matlagning, daglig avstämning 

(Anna och Johanna)
• Ta kontakt med mentor och berätta om att Johanna har en depression (mamma)
• Problemlösning och konflikthantering med tips om att bråka bra (Anna + familjen)
• Föräldrasamtal
• Daglig avstämning av mående kl 18. (Johanna och föräldrar)
• Utvärdring med genomgång av sömn, grubblande, nedstämdhet och dödsstankar + MADRS

Tid för utvärdering:

  dagen den      kl    

Halmstad den           

Johanna      Bernt/Marita     

             
Barn/ungdom      Föräldrar

Xxx       Xxx

             
Ssk/psy/kurator/läk     (Annan)
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Svårigheter

1. Ungdomen och familjen kan inte komma upp med 
några mål men kan beskriva hur de inte vill att det ska vara.

Möjlig lösning
Det är ibland lättare att beskriva vad man inte vill. Jag 
vill inte vara deppig eller jag vill inte bråka så mycket och 
ibland kan det vara en utgångspunkt. Går det att prata 
om vart man vill komma snarare än var man inte vill vara 
så blir det lättare att vara överens, jobba tillsammans och 
fokusera behandlingen

– Vad skulle vara annorlunda om du inte var nedstämd, 
eller vad skulle du göra istället om du inte bråkade så 
mycket?

Man kan också använda frågan om tre önskningar eller 
mirakelfrågan som ett hjälpmedel att sätta mål.

– Om du hade tre önskningar eller vaknade upp på 
morgonen och ett mirakel hade hänt, Vad skulle vara an
norlunda då?

2. Ungdomen är för trött och orkar inte vara aktiv när 
vårdplanen görs upp.

Möjlig lösning
Om arbetet med vårdplanen går trögt kan det bero på att 
psykoedukationen dragit ut på tiden. Vårdplan är viktig, 
så börja med den nästa gång. Problemlös kring bristen på 
ener gi och ork och välj tid utifrån när ungdomens ork är 
som störst. Diskutera vad ungdomen kan göra till nästa 
gång för att förbättra sin sömn och ork.

Trötthet och brist på energi är ett väldigt vanliga symtom 
vid depression, liksom dagtrötthet på grund av sömnstör
ning. Ett sätt att göra ungdomen mer intresserad och aktiv 
är att validera tröttheten och dra ner på tempot och ge 
ungdomen mer tid. Berätta att trötthet är ett vanligt och 
jobbigt symtom vid depression som kan vara en försvåran
de omständighet. Anteckna det under hinder på vårdpla
nen. Därefter kan ni diskutera om att få mer ork och energi 
alternativt bättre sömn är viktiga mål för ungdomen och 
vad ungdomen skulle vilja göra om hen hade mer energi.

3. Ungdomen och familjen har helt tappat hoppet om att 
det kan bli bättre.

Möjlig lösning
Att tappa hoppet är särskilt vanligt vid långvariga problem. 
Lyssna på familjen och validera känslan av hopplöshet och 
fungera som ställföreträdande hopp. Att skriva ned att ung
dom och föräldrar har tappat hoppet på grund av långva
riga problem (ge exempel)  i rutan för problem och hinder  
i vårdplanen är ett sätt att visa att man tar familjen på allvar. 

Man kan försöka gå över till saker som ungdomen faktiskt 
har kontroll över och som skulle kunna innebära även små 
förändringar till det bättre och omformulera det till mål.

4. Ungdomen är motvillig och vill inte delta i behandlings
planeringen.

Möjlig lösning
Rulla med motståndet och undvik att gå i fällan att allt
för hårt argumentera för behandlingen. Gör man det kan 
man oavsiktligt föra ungdomen i motsatt position där 
ungdomen får formulera allt fler argument för att inte gå 
i behandling. Det brukar i stället vara bättre att i ett tidigt 
skede undersöka vad som ställer till med problem för ung
domen, exempelvis tjat eller annat som han eller hon ”vill 
bli av med”.

Ett annat alternativ är att patienten inte riktigt har 
förstått vad man pratar om och vad behandlingen kan 
innebära. Då kan det vara bra att återigen berätta hur 
behandlingen brukar gå till och ge exempel på olika mål för 
behandlingen.

Modulsammanfattning

Psykoedukation är ett viktigt verktyg för att ge ökad kun
skap om och förståelse för depression som en sjukdom. 
Genom att skapa en gemensam förklaringsmodell ökar 
chansen att ni tillsammans kan ringa in de vidmakthållan
de faktorer och sekundära problem som utvecklats paral
lellt med depressionen. Fallformuleringen och den specifi
ka psykoedukationen är en hörnsten för behandlingen och 
ökar begriplighet, hanterbarhet och hopp. Nästa fas  
i behandlingen inriktas på att jobba mot det som ger me
ning och öka ungdomens känsla av sammanhang. 

Kartläggning utgör grunden för fallformulering som 
tillsammans med diagnostiken utgör grunden för vårdplan. 
Fallformulering är en sammanfattande utvecklingsrelaterad 
miniteori om varför problemen och symtomen uppstått, 
vad som bidragit respektive hållit emot och vad som gör att 
de fortsätter. I vårdplanen formulerar man mål för behand
lingen, bryter ned dem i delmål och bestämmer vad som 
behöver göras. Målen bör vara positivt formulerade och 
Smarta. Vilka områden man lägger fokus på väljs utifrån 
vad familjen vill, i vilken utsträckning problemet bedöms 
vidmakthålla depressionen samt hur möjligt det är att 
komma till rätta med problemet. Behandlingen bör inrikta 
sig på vidmakthållande och på att stärka motståndskraft 
och resurser. Resurser behöver därför också finnas med i 
vårdplanen. 

Vårdplan



28

DEPLYFTET fallformulering l psykoedukation l vårdplan

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Vårdplan

Namn:         Personnummer      

Deltog    

Fast vårdkontakt
Skäl för vården 

Bakgrund

Mål

Delmål

Problem och hinder             Resurser
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Vårdplan

När? Av vem?

Tid för utvärdering:

  dagen den      kl    

Ort och datum            

Xxx       Xxx     

             
Barn/ungdom      Föräldrar

Xxx       Xxx

             
Ssk/psy/kurator/läk     (Annan)



DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), 
har under 2014 antagit riktlinjer för depression för att för-
bättra bedömning och behandling av depression. Deplyftet 
är ett samarbetsprojekt mellan SFBUP, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Region Halland med mål att föra ut 
riktlinjerna till klinisk rutin på BUP-kliniker. Denna manual 
är en del av implementeringsarbetet som även innefattar 
utbildningsseminarier, handledning, utvärdering och stöd till 
förbättringsarbete på klinikerna, allt för att kunna ge vård 
enligt riktlinjerna till alla barn och unga med depression. 
Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial 
basbehandling vid depression har inspirerats av den engelska 
structured clinical care (SCC), som är en bred och multi-
modal basbehandling av depression hos barn och ungdomar 
utifrån ett psykopedagogiskt arbetssätt. Formatet följer 
e-utbildningen för trauma-focused cognitive behaviour 
therapy (TF-CBT) från universitetet i South Carolina, USA. 
Manualen är ännu under utarbetande och utprovning på fyra 
pilotkliniker. Den är ännu inte färdig för kliniskt rutinbruk 
utanför Deplyftet.
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INNEHÅLL

Deplyftet — så här läser du manualerna
 

Deplyftet består av sex delar som alla är uppbyggda på lik-

nande sätt. Först kommer en inledande text om det aktuella 

ämnet innan vi ger oss in i själva modulen. Alla kapitel består 

av fem likadana delar:

•	 INLEDNING. Här beskrivs översiktligt kapitlets ämne och 

du får veta vad du kommer att lära dig i det aktuella 

avsnittet.

•	 FÖRTEST. Du får testa dina förkunskaper genom att 

svara på frågor om ämnet.

•	 ÖVERSIKT. Här beskrivs utförligt fakta kring det aktuella 

temat.

•	 TEKNIK. Steg-för-steg-manual som visar hur du konkret 

kan arbeta med dina patienter.

•	 DEMONSTRATION. Du får exempel på hur du kan fråga.

•	 SVÅRIGHET. Vad kan du göra när det hakar upp sig?

•	 EFTERTEST. Vi ställer frågorna från förtestet en gång 

till. Har du lärt dig något nytt?

Svårigheter 28
Eftertest 28

Föräldraarbete 29
Inledning 29
Förtest 29
Översikt 29
 Vikten av ett gott familjeklimat 29
 Mer positiv tid tillsammans 30
 Att skapa en positiv kommunikation 30
 Att prata med ungdomen om problem 30
	 Att	hantera	konflikter	i	vardagen 31
 Positiv monitorering 31
 Hantera svårigheter att acceptera 
 att ungdomen är deprimerad 31
 Omsorgsförmåga 32
Teknik 32
 Mer positiv tid tillsammans 32
 Att skapa en positiv kommunikation 33
 Att prata med ungdomen om problem 33
 Att	hantera	konflikter	i	vardagen 33
 Positiv monitorering och att förhålla sig till regler    33
 Hantera svårigheter att acceptera 
 att ungdomen är deprimerad 34
 Omsorgsförmåga 34
Demonstration 34
 Mer positiv tid tillsammans 34
 Att skapa en positiv kommunikation 34
 Att prata med ungdomen om problem 35
 Att	hantera	konflikter	i	vardagen 35
 Positiv monitorering 35
 Hantera svårigheter att acceptera 
 att ungdomen är deprimerad 35
 Omsorgsförmåga 35
Svårigheter 36
Eftertest 36

Modulsammanfattning 37
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Många ungdomar som lider av lindrig–medelsvår depres-
sion svarar bra på en strukturerad psykosocial basbehand-
ling. Om denna ges minskar risken för att medicinering 
eller individualterapi sätts in för tidigt eller i onödan. En 
förutsättning för att kunna sätta in rätt behandling är att 
det gjorts en bred bedömning. Denna ska mynna ut  
i en vårdplan som är väl förankrad hos både föräldrar  
och ungdom. 

Initialt får familjen basal information om depression 
vilket ökar möjligheten för ungdomen att få stöd och för-
ståelse i vardagen.

Grunden för behandlingen är en god allians. Samta-
len bör i möjligaste mån ske med ungdom och föräldrar 
tillsammans i rummet och vara strukturerade med tydligt 
fokus på de mål som satts upp i vårdplanen. Du problem-
löser tillsammans med familjen och försöker hitta lös-
ningar på de problem som vidmakthåller depressionen. 
Behandlingen fokuserar på att få ordning på rutiner, öka 
aktivering, anpassa skolsituationen och få till ett stöttande 
familjeklimat.

Behandlingen kan delas in i olika faser där målet är 
symtomfrihet, minskat lidande, återställd funktionsnivå 
samt att förebygga återfall. Inledningsvis gäller det att få en 
gemensam förståelse för problemen. Därefter ligger fokus 
på att få ordning på rutiner, arbete med vidmakthållande 
faktorer och aktivering. Senare i förloppet flyttas fokus 
till kvarstående symtom och livsmål och avslutningsvis 
till återfallsprevention. Ibland kan det vara motiverat att 
erbjuda glesa uppföljningssamtal för att monitorera förlopp 
och vidmakthålla förbättring.

Behandlingen är modulbaserad, det vill säga ni jobbar 
bara med det som ni under kartläggningen identifierat 
som ett problem. Vilka delar som prioriteras avgörs av vad 
familjen vill, i vilken utsträckning problemet bedöms vid-
makthålla depressionen samt hur möjligt det är att komma 
till rätta med problemet. Efter 6–8 veckors behandling görs 
en mer omfattande utvärdering av ungdomens mående 
och ni tar då ställning till hur den fortsatta behandlingen 
ska läggas upp. I de fall ungdomen gör framsteg forsät-
ter vanligen den psykosociala basbehandlingen. I de fall 
behandlingen inte går framåt överväger ni andra behand-
lingsalternativ (se utvärderingsmodul). 

Modulen består av fem sektioner:
•	 Tillvägagångssätt i samtalet
•	 Rutiner
•	 Aktivering
•	 Skola
•	 Föräldraarbete

I denna modul lär du dig: 
•	 Allians som grund för behandlingen
•	 Samtalsstruktur
•	 Ett problemlösande arbetssätt
•	 Att arbeta med aktivering, rutiner, skola och föräldrar

För att: 
•	 Ge patient och föräldrar verktyg att bryta den  

depressiva spiralen
•	 Minska symtombörda, öka funktionsnivå och  

förebygga återfall

Inledning

Inledning
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Tillvägagångssätt i samtalet

Inledning
Grunden för behandlingen är en god allians mellan dig, 
ungdomen och föräldrarna eller andra viktiga vuxna. 
Denna grupp som du arbetar med i behandlingen kallar vi 
framöver för ”familj” och den kan också utgöras av andra 
konstellationer av vuxna tillsammans med patienten. 

Samtalen ska genomsyras av ett validerande förhåll-
ningssätt där du är icke-dömande och förmedlar en för-
ståelse för både ungdomens och föräldrarnas situation. 

Samtalen bör följa en tydlig struktur som familjen blir 
bekant med och som mynnar ut i uppgifter som familjen 
får arbeta med mellan samtalen.

Behandlingen syftar till att aktivera familjen i arbetet 
med de faktorer som vidmakthåller depressionen. Sam-
talen sker i möjligaste mån med ungdom och föräldrar 
tillsammans i rummet. Du problemlöser tillsammans med 
familjen och försöker hitta lösningar på de faktorer som 
vidmakthåller depressionen. 

I denna sektion får du tips om hur du kan:
•	 Arbeta med ett validerande förhållningssätt 
•	 Strukturera ett behandlingssamtal
•	 Arbeta med problemlösning tillsammans med familjen

För att:
•	 Få en behandlingsallians med familjen 
•	 Arbetet ska bli effektivt och förutsägbart för familjen
•	 Tillsammans med familjen hitta lösningar på de  

problem som vidmakthåller depressionen

Förtest
1. Ni har tillsammans identifierat ett flertal olika vidmakt-
hållande faktorer i er kartläggning. Hur ska du prioritera 
när du föreslår fokus för behandlingen?

a) Vad familjen vill
b) I vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla 

depressionen
c) Hur möjligt det är att komma till rätta med problemet
d) Samtliga ovanstående

2. Familjen har riktigt kört fast och har olika åsikter om 
vad som är fel och vad som bör göras. Vad av nedanstående 
stämmer för problemlösning?

a) Eftersom du som behandlare är expert är det i första 
hand dina lösningar som bör testas

b) Eftersom det är ungdomen som mår dåligt så är det 
dennes problembeskrivning du utgår från

c) När föräldrar och ungdom har olika lösningsförslag 
är det föräldrarnas lösning som gäller eftersom de är 
vårdnadshavare 

d) Problemlösning börjar med att ungdom och föräldrar 
kommer fram till en gemensam problembeskrivning

3. En kort utvärdering av aktuella symtom görs:
a) Vid inledningen av varje samtal 
b) Cirka var tredje samtal för att inte trötta ut familjen 

med onödiga frågor
c) Efter 6–8 veckor för att bestämma fortsatt behand-

lingsupplägg
d) Bara i samband med att behandlingen avslutas

4. Med validering menas att:
a) Du håller med ungdomen
b) Du försöker normalisera och se det rimliga i ungdo-

mens tankar, känslor och beteenden
c) Du låter bli att göra några antaganden av det som inte 

är klart uttalat i rummet
d) Du låter bli att ställa frågor som kan göra ungdomen 

eller föräldrarna ledsna

Översikt 
Samtalen består av tre huvudingredienser. 
•	 Ett validerande förhållningssätt
•	 En tydlig struktur som familjen är införstådd med
•	 Problemlösning tillsammans med familjen kring de 

faktorer som vidmakthåller depressionen

Validering 
Validering är en metod som bland annat syftar till att stärka 
alliansen. Behandlingen bör präglas av ett validerande för-
hållningssätt gentemot både föräldrar och ungdom.

Tillvägagångssätt i samtalet
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Tillvägagångssätt i samtalet

Förenklat går det att säga att när du validerar/bekräftar 
en annan människa betyder det att du förmedlar att dennes 
tankar, känslor och handlingar går att förstå och är rimliga 
utifrån situation. Förutom att stärka alliansen kan vali-
dering trösta, minska känslomässig upprördhet samt öka 
acceptansen för ungdomens och föräldrarnas egna känslor.

Människor validerar varandra naturligt i samtal. Många 
som jobbar med ungdomar med psykisk ohälsa har också 
lärt sig olika former av samtalsmetodik under sin utbild-
ning. Det kan dock underlätta att medvetet och aktivt an-
vända sig av validering under samtalet. Nedan följer några 
sätt att validera.
•	 Aktivt lyssnande 
•	 Förmedla förståelse för det outsagda 
•	 Normalisera
•	 Behandla ungdomen och familjen som kompetenta

Aktivt lyssnande 
Att lyssna aktivt innebär att via frågor och kroppsspråk visa 
intresse för familjen och vara medvetet närvarande i sam-
talet. Typiska frågor: ”Kan du berätta mer?” ”Vad hände 
sen?” Om uppmärksamheten glider iväg för du tillbaka den 
och beklagar. ”Jag är ledsen, jag tappade bort dig där. Kan 
du ta det igen så jag säkert förstår?”

Detta gör du kontinuerligt för att försäkra att du upp-
fattar det familjen försöker förmedla. Det är bra att ha en 
frågande inställning till sina summeringar. ”Så du är långt 
efter i skolan nu och det känns hopplöst att ta igen. Förstår 
jag dig rätt att det är ett av skälen till att du inte går dit?” 

Förmedla förståelse av det outsagda 
Att läsa av outtalade känslor och tankar hos våra medmän-
niskor är en grundläggande social färdighet och viktigt när 
du ska skapa en allians med ungdomar som lider av depres-
sion och deras föräldrar. Det är bra att ha en frågande in-
ställning till det du tycker dig se. ”Jag tycker du ser väldigt 
ledsen ut när vi pratar om det här med kompisar. Ser jag 
rätt eller?” ”Du håller inte alls med dina föräldrar om det?”

Normalisera ungdomens/familjens reaktioner
Att få bekräftat att ens tankar, känslor och handlingar är 
rimliga utifrån det man varit med om är tröstande och 
stärker alliansen. ”Med tanke på det du sagt om att du varit 
utsatt för mobbning under hela högstadiet kan jag verkli-
gen förstå att du var rädd när du skulle börja gymnasiet.”

Många ungdomar som lider av depression och deras 
föräldrar tycker att de handlar, tänker och känner sig på  
ett sätt som är onormalt eller felaktigt. Den som skam-  
eller skuldbelägger sig själv vill sällan beskriva mer utan 
försöker snarare dölja viktiga svårigheter, som därmed inte 
kommer fram. Det är därför viktigt att försöka normalisera 
saker utifrån den situation de befinner sig i. ”Begriper jag 

dig rätt att det är svårt att berätta om det här inför dina för-
äldrar? Många ungdomar vill inte göra det för de är rädda 
för att göra sina föräldrar oroliga och ledsna.” ”Så den enda 
gången du inte mår dåligt är när du spelar datorspel? Ja, då 
går att förstå att du har börjat spela så mycket.”

Behandla ungdomen och familjen som kompetenta
För att kunna göra en god bedömning och ge en god 
behandling måste du kunna prata om det som är svårt. Att 
förmedla en tilltro till att ungdomen och föräldrarna klarar 
detta är att ta dem på allvar och är på så sätt validerande. 
”Jag ser att det här är väldigt svårt att tala om. Samtidigt är 
det viktigt att jag förstår hur det ligger till. Är det ok att jag 
fortsätter fråga?”

 
Samtalsstruktur
Under behandlingsfasen är ett samtal 45–60 minu ter långt. 
Inledningsvis brukar familjen komma en gång i veckan. 
Efterhand som ungdomen mår bättre glesas samtalen ut. 
För att arbetet ska bli effektivt bör samtalen följa en tydlig 
struktur där en dagordning sätts tillsammans med familjen 
utifrån vårdplanen. Nedan följer ett exempel på hur en dag-
ordning kan se ut: 

Kort utvärdering av aktuella symtom
För att få en bild av om behandlingen går åt rätt håll eller 
om ytterligare åtgärder behöver sättas in gör du en kort 
uppföljning av viktiga symtom, aktivitetsnivå, risk och 
samarbetsallians i början av varje samtal. Vid utebliven 
förbättring som inte uppmärksammas ökar risken för att 
familjen hoppar av behandlingen. Uppföljning kan också 
vara validerande och stärka alliansen. Vid försämring som 
kan vara relevant för behandlingen görs en mer omfattande 
utvärdering (se utvärderingsmodul).

Genomgång av de uppgifter familjen arbetat med  
Det räcker inte att prata om det som är svårt. För att bryta 
den depressiva spiralen är det nödvändigt att familjen 
arbetar med att förändra saker mellan samtalen. Genom att 
noggrant gå igenom hur föregående samtals uppgifter fung-
erat förmedlar du vikten av att familjen mellan samtalen ar-
betar med de överenskomna uppgifterna. Vad har fungerat 
och vad har inte fungerat? Du problemlöser med familjen 
kring det som varit problematiskt och försöker hitta alter-
nativa lösningar. Det är viktigt att avlasta skam kopplat till 
eventuella misslyckanden och att ni försöker dra slutsatser 
av det som gått fel. Det finns en risk att familjen slutar göra 
de saker som visat sig fungera när de inte längre följs upp 
eller är fokus för behandlingen. Ni bör därför diskutera hur 
familjen kan upprätthålla de framsteg som gjorts.
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Arbete med vidmakthållande faktorer 
För att kunna bryta den depressiva spiralen ska behand-
lingens fokus ligga på de faktorer som vidmakthåller de-
pressionen. Tanken är att om ungdomen får hjälp med att 
steg för steg minska pågående belastning och lösa aktuella 
problem så ökar chansen för ett tillfrisknande. Ni väljer 
ut någon eller några faktorer från vårdplanen och arbetar 
problemlösande kring dessa.

Arbetet bör mynna ut i att ni kommer överens om nya 
uppgifter som familjen kan arbeta med till nästa gång. De 
överenskommelser som görs skrivs ner med en tydlig-
het kring vem som ansvarar för vad samt när och hur ofta 
saker ska göras. Det är vanligt att familjen av olika anled-
ningar inte lyckas genomföra de uppgifter ni kommer över-
ens om. För att minska risken för misslyckanden diskuterar 
ni kring eventuella hinder och hur dessa kan hanteras. En 
bra fråga att ställa är om ungdomen själv tror att lösningen 
kommer att fungera. På så sätt kan ni undvika att försöka 
er på saker som redan på förhand är dömda att misslyckas.

Sammanfattning av samtalet 
Ett samtal som följt den tänkta strukturen går i de flesta fall 
att sammanfatta i ett par konkreta punkter. Inte sällan har 
ni olika uppfattning om vad som sagts under samtalet. Det 
är därför bra att göra en gemensam sammanfattning mot 
slutet av samtalet. Föräldrarna och ungdomen får berätta 
vad de tar med sig. Du kontrollerar att alla är införstådda 
med vad som ska göras till nästa träff och hur de uppfattat 
samtalet. Du frågar också vad som har varit bra och om det 
finns något som kan förbättras till nästa samtal. 

Problemlösning tillsammans med familjen
Problemlösning innebär att både ungdom och föräldrar 
kommer till tals och minskar risken för att diskussionerna 
utmynnar i ofruktsamma konflikter. Det kan också göra det 
lättare att hitta nya lösningar på de problem som vidmakt-
håller de pressionen. Utgångspunkten är de gemensamma 
målen i vårdplanen. Vilka områden fokus läggs på väljs 
utifrån vad familjen vill, i vilken utsträckning problemet 
bedöms vidmakthålla depressionen samt hur möjligt det är 
att komma till rätta med problemet. I problemlösning ingår:

 
Beskrivning av problemet 
Att enas om en gemensam beskrivning av problemet är 
avgörande för att både föräldrar och ungdom ska känna sig 
delaktiga. Annars är risken stor att de saker du och famil-
jen kommer överens om inte genomförs. Du bör betona 
vikten av att respektera varandras beskrivningar och att 
det är normalt och ok att tycka olika. Ibland får det bli en 
kompromiss där föräldrarnas och ungdomens syn på saken 
vävs ihop. Problemet behöver beskrivas tillräckligt specifikt 

och konkret på beteendenivån för att kunna vara grund för 
lösningsförsök. Saker som är bra att försöka få med är vem 
som gör vad, när och vad problemet ställer till med. 

Brainstorma 
Poängen med att brainstorma är att öppna för nya förslag 
och lösningar som familjen inte tänkt på tidigare. De gamla 
lösningarna har ju ofta inte fungerat och nu krävs nya 
infall. Du behöver betona att ”dumma” eller ”orealistiska” 
förslag kan innehålla något viktigt korn och det är kornet 
man ska försöka vaska fram snarare än att kritisera oge-
nomtänkta förslag. Föräldrar och ungdom får komma med 
förslag på hur problemet ska lösas. Vid behov kan även du 
hjälpa till men det är viktigt att du inte tar över ansvaret 
för att hitta lösningar utan att det är familjen som är aktiv. 
Betona vikten av att respektera varandras förslag och inte 
välja bort lösningsförslag i ett för tidigt skede. 

Välj lösning 
Den valda lösningen behöver ha stöd av hela familjen om 
det ska finnas tillräckligt med motivation att faktiskt arbeta 
på förändrat beteende från alla håll. När brainstormingen 
är avslutad får föräldrar och ungdom bestämma vilken lös-
ning de vill försöka arbeta med. Om beslutet tas gemensamt 
ökar chansen att det genomförs. Diskutera för- respektive 
nackdelar med de olika lösningarna. Vilken har störst chans 
att lyckas? Vad blir konsekvenserna av de olika lösningarna? 
Finns det några hinder? Hur hantera dessa i så fall? Tror 
ungdomen själv att lösningen kommer att fungera? I möj-
ligaste mån är det bra att välja lösningar som ungdomen är 
positiv till för att öka chansen att de genomförs. Ofta går 
det att kompromissa eller använda mer än en lösning.

Prova och utvärdera lösningen
Det är bra om ni konkret skriver ner hur lösningen ser ut 
och vem som ansvarar för vad samt när och hur ofta saker 
ska göras. Vid efterkommande samtal görs en utvärdering 
av vad som fungerat och vad som eventuellt krånglat. Om 
lösningen inte fungerat problemlöser ni tillsammans kring 
alternativa lösningar. Om familjen inte har gjort något alls 
mellan samtalen är det viktigt att du avsätter tid för att ta 
reda på vad det är som hindrat. 

Teknik

Validering
Ett validerande förhållningssätt bör genomsyra hela sam-
talet och används parallellt med övriga tekniker:
•	 Aktivt lyssnande 
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•	 Förmedla förståelse för det outsagda 
•	 Normalisera
•	 Behandla ungdomen och familjen som kompetenta

Samtalsstruktur 

Steg 1. Kort utvärdering av aktuella symtom
Fråga om förändring sedan sist, avseende:
•	 Viktiga symtom
•	 Aktivitetsnivå och funktion hemma, i skolan och med 

kompisar 
•	 Fråga om något hänt som gjort att risken ökat
•	 Vid tydlig försämring, gå vidare till fördjupad uppfölj-

ning (se modul ”Utvärdering”)

Steg 2. Genomgång av de uppgifter familjen arbetat med 
sedan senaste samtalet
•	 Fråga först ungdomen och sedan föräldrar hur det har 

gått med uppgiften
•	 Om det uppstått problem så ta på dig ansvar och disku-

tera hur familjen kan hantera problemet
•	 Fråga efter vilka slutsatser familjen drar och hur fram-

steg vidmakthålls

Steg 3. Arbete med vidmakthållande faktorer
•	 Du lyssnar in och efterfrågar sedan den mest angelägna 

vidmakthållande faktorn
•	 Välj problemfokus och arbeta sedan enligt modell 

”problemlösning med familjen” 

Steg 4. Sammanfattning av samtal
•	 Låt ungdomen börja och därefter föräldrarna, fråga 

också vad som varit bra respektive mindre bra med 
samtalet

•	 Du kompletterar om något viktigt missats
•	 Du kontrollerar att alla är införstådda med uppgift  

till nästa gång

Problemlösning tillsammans med familjen

Steg 1. Beskrivning av problemet
•	 Ungdom och föräldrar ger sin respektive beskrivning 

av vad som är problemet
•	 Vid behov hjälper du familjen att försöka enas om en 

gemensam problembeskrivning 

Steg 2. Brainstorma
•	 Föräldrar och ungdom söker lösningar, vid behov ger 

även du förslag 

Du uppmuntrar och betonar vikten av att inte döma ut 
lösningar i det här skedet 

Steg 3. Välj lösning
•	 Välj ut ett förslag
•	 Diskutera för- och nackdelar
•	 Diskutera konsekvenser och hinder
•	 Undersök vilken lösning ungdomen och föräldrarna 

tror mest på
•	 Uppmuntra kompromisser eller välj flera lösningar 

Steg 4. Prova och utvärdera lösning
•	 Skriv ner vald lösning, vem som ska göra vad och när
•	 Koontrollera att alla har förstått och är inställda på att 

göra ett försök
•	 Familjen får i uppgift att arbeta med lösningen till 

nästa samtal
•	 Följ upp hur det har gått

Demonstration

Validering 

Lyssna reflekterat
”Vad hände sen? Förstår jag dig rätt att… Är det kopplat 
till det du berättade om tidigare?”

Förmedla förståelse av det outsagda
”Det ser ut som om du inte håller med din pappa där, eller 
ser jag fel? Jag tycker du ser ledsen ut när du berättar det, är 
det så eller? Du säger att du skiter i att dina föräldrar jämt 
bråkar. Samtidigt måste jag säga att du låter arg när du säger 
det, eller hör jag helt fel? Ok, du måste väl undra vad en 
extra promenad i veckan ska göra för skillnad när du precis 
berättat om allt möjligt som är jobbigt i ditt liv just nu.”

Normalisera
”Jag tror att de allra flesta som varit hemma länge från 
skolan är oroliga för vad klasskamraterna ska säga när man 
kommer tillbaka. Utifrån vad du berättat om att du är blyg 
och att du dessutom varit utsatt för mobbning så går det 
verkligen att förstå att det var svårt för dig att komma iväg 
till nya skolan nu efter sommaren. Det är klart att du spelar 
mycket dataspel om det är enda sättet du kan hantera din 
ångest på.” 

Behandla ungdomen och familjen som kompetenta
”Jag vet att det är tufft att komma i gång med träningen 



9

psykosocial basbehandling DEPLYFTET

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Tillvägagångssätt i samtalet

igen. Samtidigt är det en sak som du själv har kontroll över 
och som kan få dig att må lite bättre så du måste hjälpa till 
att hitta en lösning för hur du ska ta dig dit. Det är bra om 
ni föräldrar pratar själva med klassläraren först och om det 
senare skulle behövas så kan jag hjälpa till. Ja, jag förstår att 
det kan vara speciellt roligt att spela dataspel på nätterna. 
Samtidigt skjuter ju det samtliga mål med behandlingen  
i sank så här måste vi hitta en annan lösning, ok?” 

Samtalsstruktur

Kort utvärdering av aktuella symtom 
”Hur har veckan varit? Skulle du säga att du mår unge-
fär som veckan innan eller är det bättre? Sämre? Ungefär 
samma? Ok, stämmer detta med er bild? Förra veckan hade 
du varit i skolan tre dagar. Hur har det gått den här veckan? 
Kom du och pappa iväg på träningen som planerat? Har det 
hänt något i veckan som gjort att du mått sämre och som är 
viktigt för mig att känna till? Ok, jag uppfattar det som om 
läget är ungefär detsamma som tidigare, stämmer det?”

Genomgång av de uppgifter familjen arbetat med  
sedan senaste samtalet 
”Ska vi ta fram pappret där vi skrev ner den uppgift ni 
skulle göra till i dag? Vill du börja berätta hur det gått? Så 
bra att både du och din pappa kom ihåg att ni skulle ta er 
iväg till träningen. Hur kommer det sig att ni tog er iväg 
på måndagen? Ok, det var segt att ta sig iväg men ni gjorde 
det ändå, bra. Hur var det när ni väl var där? Är det något 
du tycker är vettigt att fortsätt med? Onsdagen kom ni inte 
iväg, hur kommer det sig? Ok, så det var en sådan svart dag 
när du mår riktigt dåligt. Jag kan verkligen förstå att det är 
tufft att ta sig iväg då. Vad tänker ni som föräldrar kring 
detta? Det är inget konstigt att vilja stänga in sig på rum-
met när det känns tungt. Samtidigt skulle kanske träningen 
vara ett sätt att komma på andra tankar just en sådan dag. 
Har du några tankar kring hur dina föräldrar skulle kunna 
underlätta för dig att komma iväg?”

Arbete med vidmakthållande faktorer 
”Jag tänker att vi ska välja ett område från vårdplanen som 
vi lägger fokus på i dag, är det ok? Vad känns viktigast för 
dig att arbeta med utifrån ditt mål att ta dig ur depressio-
nen? Ditt delmål att få ordning på sömnen. Låter det vettigt 
för er föräldrar? Hade ni hellre arbetat med något av de 
andra delmålen? Jag förstår att sömnen plågar dig och har 
varit dålig länge. Vad har ni försökt göra för att komma till 
rätta med problemet? Är det någon som har några tankar 
kring vad som behöver göras? Nej jag hör ju att ni försökt 
mycket utan att det hjälpt och det låter som ni alla tycker 

det känns rätt hopplöst för tillfället, är det så? Kanske bäst 
att jag berättar lite kort om vad som brukar hjälpa och så 
ser vi om ni skulle kunna tänka er att försöka något av det. 
Två viktiga saker för att få ordning på sömnen är dels att gå 
upp samma tid varje morgon, dels att inte sova på dagen. 
Är det ok att försöka med detta den kommande veckan? 
Finns det några hinder? Hur kan ni hantera det? Ska vi 
skriva ner ett par punkter kring detta så vi kommer ihåg 
vad som sagts? Hur tänker ni, tror ni att det kommer att 
lyckas eller är det fortfarande något hinder vi inte tänkt på?

Sammanfattning av samtal 
”Kan du börja säga något om vad du tycker är det vikti-
gaste du fått med dig i dag? Är det ungefär samma som ni 
föräldrar tar med er? Vad tänker ni om dagens samtal? Vad 
har varit bra? Något som varit mindre bra? Ok, är alla med 
nu på vad som gäller till nästa gång?”

Problemlösning tillsammans med familjen

Beskrivning av problemet
”Om jag förstår dig rätt tycker du problemet är att det är 
meningslöst att gå på mattelektionen, är det så? Om jag 
förstår mamma rätt tycker hon att problemet är att du 
inte går dit? När jag hör er prata låter det som om det är 
begripligt att du tycker att det är meningslöst då du hamnat 
efter och inte vet vad du ska göra när du är där. Samtidigt är 
det ju viktigt att få ordning på skolsituationen för att kunna 
må bättre. Så kanske kan vi enas om att problemet är att 
du kommit efter i matte och därför inte går på lektionerna. 
Detta får vi försöka hitta en lösning på, eller vad säger ni?”

Brainstorma
”Vad tror ni skulle behövas för att Lisa ska känna det me-
ningsfullt för att ta sig iväg till mattelektionerna? Vad tän-
ker du själv? Vad tänker ni föräldrar? Precis, fler förslag?”

Välj lösning
”Nu har ni kommit på ett par olika möjliga lösningar. 
Vilken tror ni har störst chans att lyckas? Vad tänker du? 
Håller ni föräldrar med? Så att prata med skolan om att få 
en lista på det du missat och diskutera med dem vad du ska 
arbeta med när du är där, är det ni vill försöka? Vem ska 
göra detta och när? Jag förstår att det finns vissa fördelar 
med att jag som behandlare ringer och pratar med skolan. 
Samtidigt tycker jag att det hade känts bra om vi i första 
läget låter er föräldrar ta kontakt. En del av behandlingen 
syftar ju till att få både föräldrar och ungdom aktiva i be- 
handlingen, så är det ok om vi testar det? Hur tänker ni 
kring om det finns några hinder? Om skolan fixar detta, 
kommer det att vara tillräckligt för att du ska gå dit eller 



10

DEPLYFTET psykosocial basbehandling

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Tillvägagångssätt i samtalet

behövs det göras något mer? Ska vi skriva ner det vi kom-
mit överens om så kollar vi nästa gång om det funkat?”

Försök och utvärdera sedan lösning
”Vet alla vad som gäller nu? Något oklart? Ok, då önskar 
jag lycka till så följer vi upp hur det gått vid nästa samtal.”

Svårigheter
1. Familjen gör inte de uppgifter ni kommit överens om.

Möjlig lösning: 
Ta på dig skulden för att uppgiften varit för svår, prematur, 
otydlig etc. Uppmana sedan till att du behöver mer hjälp 
av familjen så att uppgiften hamnar rätt i svårighetsgrad; 
ta positionen ”en pinne ner” och lyft fram familjen som 
kompetent. Var noga med att diskutera eventuella hinder 
innan familjen får det i uppgift. Lägg tid på att undersöka 
varför inte uppgiften blivit gjord och problemlös kring 
hinder. Avlasta skam samtidigt som du betonar vikten av 
att uppgifterna görs nästa gång.

2. Det är svårt att få tiden att räcka till problem lösning.

Möjlig lösning: 
Låt inte nulägesbeskrivning i normalfallet ta mer än fem 
minuter. Försök att föra tillbaka samtalet till strukturen  
i ett tidigt skede då det glider iväg. Välj en vidmakthållande 
faktor att fokusera på. Det är ofta bättre att arbeta med 
en rejält och verkligen gå igenom hinder och annat än att 
hasta igenom flera.

3. Du har svårt att validera en förälders reaktion eller  
be teende eftersom du starkt ogillar det du uppfattar.

Möjlig lösning: 
Försök flytta dig ännu närmare förälderns position och 
fokusera på att lyssna in den positiva intentionen som kan 
vara dold bakom kritik och ilska. Om du inte alls lyckas 
med detta behöver du kanske lämna ärendet. 

4. Du anstränger dig att lyssna aktivt och fastnar i en 
ström av detaljer och förklaringar.

Möjlig lösning: 
Var tydlig med att du hört några väsentliga punkter, sam-
manfatta och skriv ner på blädderblock för att markera att 
punkten är noterad och sparas. Gå sedan vidare om du inte 
tar beslutet att strukturen just nu behöver lämnas på grund 
av för hög emotionell temperatur. Är du osäker på om du 
kan gå vidare eller måste bryta så fråga om det är ok att gå 

vidare efter en lagom sammanfattning av ett surrigt inlägg. 

5. Redan när familjen lämnar rummet känns det som om 
de inte kommer att göra uppgiften

Möjlig lösning: 
Ibland går det inte att hitta någon uppgift som både föräld-
rar och ungdom tycker känns vettig. Bättre då att vara rak 
med detta till familjen och hoppa över uppgift den gången  
i stället för att ge uppgifter som inte kommer att göras.

Eftertest
1. Ni har tillsammans identifierat ett flertal olika vidmakt-
hållande faktorer i er kartläggning. Hur ska du prioritera 
när du föreslår fokus för behandlingen? 

a) Vad familjen vill
b) I vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla 

depressionen
c) Hur möjligt det är att komma till rätta med problemet
d) Samtliga ovanstående

2. Familjen har riktigt kört fast och har olika åsikter om 
vad som är fel och vad som bör göras. Vad av nedanstående 
stämmer för problemlösning?

a) Eftersom du som behandlare är expert är det i första 
hand dina lösningar som bör testas

b) Eftersom det är ungdomen som mår dåligt är det den-
nes problembeskrivning du utgår från

c) När föräldrar och ungdom har olika lösningsförslag 
är det föräldrarnas lösning som gäller eftersom de är 
vårdnadshavare 

d) Problemlösning börjar med att ungdom och föräldrar 
kommer fram till en gemensam problembeskrivning

3. En kort utvärdering av aktuella symtom görs:
a) Vid inledningen av varje samtal 
b) Cirka var tredje samtal för att inte trötta ut familjen 

med onödiga frågor
c) Efter 6–8 veckor för att bestämma fortsatt behand-

lingsupplägg
d) Bara i samband med att behandlingen avslutas

4. Med validering menas att:
a) Du håller med ungdomen
b) Du försöker normalisera och se det rimliga i ung-

domens tankar, känslor och beteenden
c) Du inte gör några antagande av det som inte är klart 

uttalat i rummet
d) Du låter bli att ställa frågor som kan göra ungdomen 

eller föräldrarna ledsna
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Inledning
Fungerande rutiner för sömn, mat och fysisk aktivitet är 
viktigt för att kunna må bra. Ungdomar som insjuknar  
i depression tappar ofta dessa rutiner när symtom som störd 
sömn, störd aptit och energibrist belastar. De kan ha svårt 
att somna in på kvällarna och ligger i stället vakna och ältar 
eller sitter vid datorn. Detta leder till svårigheter att komma 
upp på morgnarna och trötthet under dagen, vilket i sin tur 
leder till problem med skola, kompisar, fritid och familj. 
Tappade rutiner kring mat riskerar leda till att ungdomen 
inte får i sig tillräckligt och därmed till minskad energi att 
ta sig för saker. Inte sällan bidrar det också till småätande av 
skräpmat vilket ytterligare spär på problemen.

Minskad fysisk aktivitet leder också till energilöshet och 
bidrar på så sätt till att ungdomen får svårt att ta sig ur den 
depressiva spiralen. När rutinerna tappas leder det ofta till 
konflikter vilket gör att ungdomen isolerar sig och det blir 
svårt för föräldrarna att fungera som ett stöd. Samman -
taget är tappade rutiner och minskad fysisk aktivitet ofta 
faktorer som både bidragit till depressionen och vidmakt-
håller den. Att få ordning på rutiner bör därför prioriteras  
i inledningsskedet av behandlingen och alltid vara en del  
av vårdplanen. 

I den här sektionen får du råd om hur du kan arbeta med 
familjen för att komma till rätta med rutiner kring:
•	 Sömn
•	 Mat
•	 Fysisk aktivitet

För att:
•	 Minska ungdomens känslomässiga sårbarhet
•	 Öka ungdomens energi och på så sätt underlätta att ta 

sig an övriga problem
•	 Minska konflikter i familjen
•	 Bryta den depressiva spiralen

Förtest
1. Vad stämmer för sömn?

a) Att spela datorspel strax innan man lägger sig är ett 
bra sätt att varva ner

b) Att träna strax före läggning underlättar insomning
c) Ungdomar med depression bör sova en stund  

på dagen för att ta igen förlorad sömn
d) Det är bra att försöka gå upp ungefär samma tid varje 

morgon för att få till en stabil dygnsrytm

2. Vad stämmer mer för sömn?
a) Om ungdomen vaknar på natten och har svårt att 

somna om bör den åtminstone aldrig lämna sängen
b) Att titta på tv i sängen kan vara ett sätt att underlätta 

insomning
c) Eftersom ungdomen ofta har större problem än sömn 

bör åtgärder för att komma till rätta med sömnen 
komma i ett senare skede av behandlingen

d) Att ta ett bad eller en dusch cirka en timme innan 
man lägger sig kan underlätta insomning

3. Vid tappad aptit gäller:
a) Att ungdomen ska lyssna på kroppen och bara äta när 

den är hungrig
b) Att undvika att äta med familjen eftersom det bara 

riskerar att leda till konflikter och ytterligare tappad 
aptit

c) Att ungdomen ska försöka äta lite grann trots avsak-
nad av hungerskänslor

d) Att helt hoppa över frukosten eftersom det ofta är 
svårt att äta på morgonen

4. För fysisk aktivitet gäller:
a) Att det kan minska sömnproblem
b) Att det är bättre att träna lite och ofta än mycket och 

sällan
c) Att det kan skydda mot stress och ångest
d) Alla ovanstående alternativ

Översikt

Sömnrutiner
Sömnstörning är ett vanligt och belastande symtom. 
Hos ungdomar med depression är det vanligast med 
insomningssvårigheter. Sömnstörning som inte ger med 
sig minskar effekten av annan behandling och påverkar 

Rutiner
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prognosen negativt. Att ha kvarstående sömnproblem efter 
behandling ökar också risken för återfall. Sömnproblem 
är ofta en del av den depressiva spiralen där olika problem 
i ungdomens vardag leder till nattligt ältande och sömn-
problem vilket i sin tur leder till energilöshet, trötthet och 
passivitet på dagarna. Detta medför att det blir svårt att få 
skola, fritid och relationer att fungera. Det blir jobbigt att 
ta itu med de saker som är nödvändiga för att ta sig ur den 
negativa spiralen och sömnproblemen blir på så sätt en 
viktig vidmakthållande faktor för depressionen. 

Sömnproblemen leder också till ökad känslomässig 
sårbarhet där ungdomen får svårare att hantera oro och 
motgångar. Trötthet leder till irritabilitet som ställer till det 
i relationerna med jämnåriga och föräldrar. Konflikterna 
leder till ältande och känslor av oro och skam, som i sin tur 
bidrar till sömnproblemen. Inte sällan vänder ungdomen 
på dygnet och lägger sig till med olämpliga vanor som 
exempelvis nattligt datoranvändande för att hantera sin 
sömnlöshet. Ungdomens trötthet gör det också svårt att 
aktivt delta i depressionsbehandlingen. För att bryta denna 
spiral bör den psykosociala behandlingen i ett tidigt skede 
rikta in sig på att komma till rätta med sömnproblem. 

Sömnen kartläggs i detalj vad gäller total sömn på 
dygnet, insomning och nattliga uppvaknanden. En sömn-
dagbok kan underlätta. Du informerar och problemlöser 
tillsammans med familjen kring hur de kan skapa bättre 
sömnrutiner. Det är viktigt att samtalen inte hamnar för 
mycket på ”goda-råds-nivå” utan att ni tillsammans arbetar 
för att hitta åtgärder som familjen tror kan göra nytta. Ni 
försöker förutse hinder och familjen får sedan arbeta med 
att komma till rätta med sömnrutinerna mellan samtalen. 
Samtalen kan utgå ifrån saker att undvika, saker att göra, 
hur man kan hantera oro och ältande samt, vid behov, vad 
man kan göra när ungdomen vänt på dygnet. 

Saker att undvika
Det är bra att undvika koffein 10 timmar innan man ska 
sova, eftersom det har en lång effekttid, och nikotin 4–6 
timmar före läggdags. Ungdomen bör också låta bli för 
mycket eller för lite mat strax före sänggåendet. Stimu-
lerande saker som exempelvis datorspelande eller tele-
fonsamtal strax innan man går och lägger sig bör också 
undvikas. 

Sängen bör förknippas med att sova och ska därför inte 
användas till annat. Därför är det bra att låta bli exempelvis 
att läsa läxor, läsa, titta på tv eller dator i sängen. Ibland 
lägger sig också ungdomen innan tröttheten infunnit sig 
för att kompensera för förlorad sömn. Detta försvårar in-
somnandet och riskerar att leda till ältande och att sängen 
förknippas med annat än sömn. 

Ungdomen bör ta för vana att alltid sova i sängen och 
inte somna in i tv-soffan eller på andra platser. Det kanske 

allra viktigaste är att undvika att sova under dagen vilket 
lätt blir en följd av att ungdomen inte sover på nätterna. 

Saker att göra
Det finns flera saker som ungdomen kan göra för att 
förbättra sömnen, däribland se till att sovrummet är tyst, 
mörkt och har sval temperatur. Om det går att få i gång 
en regelbunden fysisk aktivitet, gärna utomhus, är mycket 
vunnet. Träning som ger hög puls bör undvikas före säng-
gåendet. Det är också bra att göra sänggåendet till en rutin 
som följer samma mönster varje kväll genom att exem-
pelvis ta ett bad eller dusch, läsa en stund, äta något lätt, 
borsta tänderna och sedan lägga sig. Att ta ett bad cirka en 
timme före sänggåendet gör att kroppstemperaturen faller 
strax därefter, vilket underlättar insomning. Sömnighet går 
i perioder därför bör ungdomen verkligen gå och lägga sig 
när tröttheten kommer och inte då hålla sig vaken.

För att få en stabil dygnsrytm är det bra att gå upp 
ungefär samma tid varje morgon. Detta gäller även om 
ungdomen är trött efter en natt av dålig sömn och det gäl-
ler även på helgen. Om inte väckarklocka hjälper bör ni 
tillsammans planera för hur föräldrarna kan stötta ungdo-
men med att komma upp på ett sätt som inte bara leder till 
konflikter. 

Hur kan man hantera oro och ältande?
Ungdomar med depression hamnar lätt i en ond spiral där 
sömnsvårigheter leder till att nätterna ägnas åt ältande och 
icke konstruktivt problemlösande vilket i sin tur bidrar 
till sömnsvårigheterna. Ungdomen oroar sig över vad den 
gjort och över vad som ska hända. Detta kan vara svårt att 
komma till rätta med, men det är bra om du undersöker 
om det är något speciellt som ungdomen brukar oroa sig 
för på nätterna. Om så bör fokus ligga på att lösa proble-
met för att på så sätt komma till rätta med oron. Inte sällan 
handlar oron om att ligga efter i skolarbetet eller likande 
saker. En plan för hur man kan komma till rätta med 
problemet kan då minska ältandet. Ofta kan det dock vara 
mindre problem av mer vardaglig karaktär som ställer till 
det. Ungdomen kan då behöva hitta strategier för hur man 
kan göra för att inte oroa sig och älta kring detta nattetid.

Ett sätt att hantera ältandet är att ungdomen har penna 
och papper jämte sängen och skriver ner grubbleriet samt 
bestämmer ett tillfälle på dagtid som det går att ta hjälp av 
exempelvis en förälder att hitta en lösning på problemet. 
Därefter kan ungdomen försöka frammana en lugnande 
bild och försöka hålla fokus på denna i stället för på prob-
lemet. Om inte det funkar är det bra att lämna sängen 
och i stället göra något annat och sedan åter lägga sig när 
sömnigheten infinner sig. Då är det viktigt att inte börja 
spela datorspel, chatta eller något annat som leder till ökad 
vakenhet.
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När ungdomen vänt på dygnet
En del ungdomar vänder på dygnet och fungerar då knappt 
alls i skola, fritid och i relationerna med familj och vän-
ner. Detta hindrar aktiv delaktighet i behandlingen och 
gör det svårt att ta sig ur den depressiva spiralen. Fokus för 
behandlingen bör därför i ett inledningsskede ligga på att 
hjälpa ungdomen ta sig ur detta destruktiva sömnmönster. 
Förutom att arbeta med saker att göra, saker att undvika 
och hantera oro och ältande gäller det här att tillsammans 
med ungdom och föräldrar hitta ett sätt att vrida tillbaka 
dygnsrytmen. Ungdomen måste med hjälp av föräldrarna 
stegvis gå upp tidigare och tidigare. Detta görs gradvis för 
att undvika misslyckanden. Ungdomen måste också und-
vika att sova på dagen trots den trötthet som blir en följd 
av att gå upp tidigare och tidigare. På kvällen bör ungdo-
men avvakta läggning tills tröttheten infinner sig. Du bör 
förvarna ungdom och föräldrar att det kan lite tid innan 
dygnsrytmen är återställd och att det i ett inledningsskede 
är påfrestande för ungdomen att inte lägga sig dagtid trots 
trötthet. I takt med att dygnet vänds tillbaka behöver du 
tillsammans med familjen hitta aktiviteter ungdomen kan 
tycka är meningsfulla och som går att göra på dagen.

Ett problem är att ungdomen ofta har utvecklat nattliga 
ovanor såsom datorspelande och chattande etc. som kan 
vara svåra att bryta då de på kort sikt är belönande för ung-
domen. Det är därför viktigt att du är tydlig med hur av-
görande det är att bryta det destruktiva sömnmönstret om 
ungdomen ska kunna ta sig ur depressionen. Du kan arbeta 
problemlösande med familjen kring hur de ska kunna bryta 
mönstret. Det bästa är givetvis om ungdomen själv tar an-
svar för att begränsa det nattliga datoranvändandet. I de fall 
detta inte går bör behandlaren stödja föräldrarna i att hålla 
på gränsen att inte använda dator eller mobil nattetid. 

När arbetet mot sömnproblemen inte hjälper
Sömnproblem har ofta stor påverkan på hur ungdomen 
mår och fungerar samtidigt som de försvårar för ungdo-
men att delta aktivt i depressionsbehandlingen. Om du 
märker att arbetet med att förbättra sömnrutinerna inte 
ger avsedd effekt bör ungdomen i ett tidigt skede få träffa 
läkare för fördjupad bedömning av sömnproblemen samt 
ställningstagande till eventuell medicinering. 

Matrutiner
Ungdomar som lider av depression tappar ofta sina mat-
rutiner. En del tappar aptiten vilket leder till att de hop - 
par över måltider. Andra tröstäter och småäter skräpmat  
i stället för riktiga måltider. Många tappar rutiner i varda-
gen i stort. Sömnproblem, skolfrånvaro, nedlagd träning, 
tappade fritidsaktiviteter och liknande gör hela varda-

gen mer strukturlös vilket också gör det svårare att hålla 
regelbundenhet i måltider. Detta är problematiskt utifrån 
två aspekter. Dels leder dålig kosthållning till energilös-
het, trötthet och ökad känslomässig sårbarhet, dels missar 
ungdomen den samvaro med övriga familjemedlemmar 
som en gemensam måltid innebär. Sammantaget kan bris-
tande matrutiner ibland vara en vidmakthållande faktor för 
depression och du behöver då tillsammans familjen arbeta 
för att komma till rätta med problemen. 

Tappad aptit
Depression kan leda till bristande aptit. Du går igenom 
med familjen att ett sätt att hantera bristande aptit är att äta 
trots den tappade aptiten. Att äta skapar i sig ökad aptit un-
gefär som aktivitet skapar mer lust till aktivitet. Du kan till-
sammans med familjen göra upp en plan för när och med 
vem ungdomen ska äta. Detta är viktigt eftersom ungdo-
men kanske inte har hungerkänslor som signalerar att det 
är dags att äta. Det kan också vara lättare och trevligare att 
äta tillsammans med någon. Ett bra sätt är att börja sche-
malägga frukosten så att familjen äter denna tillsammans. 
Det viktigaste är inte att ungdomen ska äta så mycket utan 
snarare att få till en fungerande rutin där ungdomen kom-
mer upp och får i sig något. När väl frukost rutinen fung-
erar kan ni fortsätta med att schemalägga lunch, mellanmål 
och kvällsmat.

Tröstätande och småätande av skräpmat
En del ungdomar småäter skräpmat för att trösta sig eller 
när de har tråkigt. Är detta ett uttalat problem som förstör 
övriga matrutiner eller om det bidrar till övervikt, som 
i sig är jobbigt för ungdomen, kan det vara bra att jobba 
med familjen kring detta. Som alltid är det klokt att börja 
med validering exempelvis genom att du normaliserar 
tröstätandet som något som många människor gör i olika 
grad. Därefter arbetar du tillsammans med familjen utifrån 
problemlösningsmodellen med att hitta alternativa saker 
att göra när ungdomen är ledsen eller har tråkigt. 

Fysisk aktivitet
Ungdomar som lider av depression blir ofta mindre fysiskt 
aktiva. Avsaknaden av lust och energi leder till att de slutar 
med idrottsliga aktiviteter och tenderar att bli mer passiva 
och stillasittande. Många isolerar sig på sitt rum framför 
datorn. Inaktiviteten leder till minskad energi och yt-
terligare tappad lust att göra saker. I förlängningen bidrar 
inaktiviteten till sömnproblem vilket ytterligare driver på 
depressionen. Att hjälpa ungdomen att bli mer fysiskt aktiv 
kan ofta vara ett första steg för att bryta den depressiva 
spiralen. Fysisk aktivitet vid depression är bra av flera olika 
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anledningar. Dels antas det påverka hjärnans biokemiska/
hormonella processer och skydda mot stress och ångest, 
dels antas det stärka immunförsvaret. Fysisk aktivitet kan 
också bryta passivitet och isolering, ge ökad aptit och 
minska sömnproblem som vidmakthåller depressionen. 
Det finns också skäl att tro att träning kan stärka ungdo-
mars självkänsla. 

Eftersom fysisk aktivitet kan vara ett sätt att bryta den 
depressiva spiralen och då det är något som ligger inom 
familjens egen kontroll bör det redan i ett tidigt skede vara 
en del av behandlingens fokus. Det är bra att försöka hitta 
någon fysisk aktivitet som ungdomen tidigare tyckt varit 
rolig och som går att återuppta. Aktiviteter som är enkla 
och går att göra tillsammans med någon fungerar också. 
Exempelvis ta en promenad med en förälder eller vän. En 
tumregel är att det är bättre att träna ofta och lite än sällan 
och mycket. På sikt kan ett rimligt mål vara cirka tret- 
tio minuters pulshöjande fysisk aktivitet två–tre gånger  
i veckan. Eftersom ett kärnsymtom vid depression är just 
avsaknaden av lust går det ofta trögt i början för ungdo-
men att bli mer fysiskt aktiv. Precis som i övrig aktivering 
(se aktiveringssektion) gäller det att börja i liten skala, 
strukturera aktiviteterna, arbeta problemlösande kring 
hinder med familjen samt förmedla till föräldrar och 
ungdom varför detta är viktigt som en del i depressions-
behandlingen.

Teknik

Sömnrutiner

Steg 1. Kartlägg ungdomens sömnrutiner
•	 Total sömn på dygnet
•	 Insomning
•	 Nattliga uppvaknanden
•	 Sömn dagtid
•	 Ta reda på vad det får för konsekvenser

Steg 2. Förklara varför det är viktigt som en del i depressions-
behandlingen
•	 Bryta depressiv spiral
•	 Minska känslomässig sårbarhet
•	 Kunna delta i behandlingen

Steg 3. Informera och problemlös med familjen hur man kan 
skapa bättre sömnrutiner
•	 Saker att undvika
•	 Saker att göra 
•	 Hur man kan hantera oro och ältande

Steg 4. Välj tillsammans med familjen ut ett par saker att 
börja arbeta med och strukturera detta
•	 Bestäm när det ska göras
•	 Bestäm hur det ska göras och av vem
•	 Var specifik
•	 Förutse hinder och problemlös kring dessa

Steg 5. Följ upp och återkoppla
•	 Gå igenom vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer

Steg 6 Erbjud läkartid om framsteg uteblir trots att familjen 
arbetar med problemen 

Matrutiner

Steg 1. Kartlägg ungdomens matrutiner
•	 Kontrollera hur ungdomens totala energiintag ser ut
•	 Vilka måltider fungerar respektive fungerar inte?
•	 Tröstätning och små ätande av skräpmat
•	 Undersök vilka konsekvenser det får

Steg 2. Förklara varför det är viktigt som en del  
i depressionsbehandlingen
•	 Minska energilöshet och trötthet
•	 Minska känslomässig sårbarhet
•	 Tid med familjen

Steg 3. Informera och problemlös med familjen hur man kan 
skapa bättre matrutiner
•	 Äta trots att man inte är hungrig
•	 Börja med frukost och utöka gradvis
•	 Äta tillsammans med övrig familj
•	 Hitta alternativ till tröstätning

Steg 4. Välj tillsammans med familjen ut ett par saker att 
börja arbeta med och strukturera detta
•	 Bestäm när det ska göras
•	 Bestäm hur det ska göras och av vem
•	 Var specifik
•	 Förutse hinder och problemlös kring dessa

Steg 5. Följ upp och återkoppla
•	 Gå igenom vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer
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Fysisk aktivitet

Steg 1. Kartlägg fysisk aktivitet
•	 Ta reda på vad ungdomen gör i dag 
•	 Ta reda på vad har ungdomen gjort tidigare

Steg 2. Förklara varför det är viktigt som en del  
i depressionsbehandlingen
•	 Bryta depressiv spiral
•	 Minska känslomässig sårbarhet
•	 Förbättra sömn
•	 En aktivitet familjen själva kan styra över

Steg 3. Informera och problemlös med familjen hur man kan 
öka fysisk aktivitet
•	 Försök hitta aktivitet som ungdomen tyckt varit kul 

tidigare
•	 Försök hitta enkla aktiviteter som går att göra tillsam-

mans med förälder eller vän

Steg 4. Välj tillsammans med familjen ut någon aktivitet att 
börja arbeta med och strukturera denna
•	 Bestäm när och hur det ska göras
•	 Var specifik
•	 Förutse hinder och problemlös kring dessa

Steg 5. Följ upp och återkoppla
•	 Gå igenom vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer

Demonstration

Sömnrutiner
”Ja, jag hör att sömnen ställer till det för dig. Det känns 
svårt att få ordning på din depression om vi inte lyckas 
hitta en lösning på sömnproblemen, eller hur tänker du? Ja, 
jag förstår att det blir svårt att få dagarna att funka om du 
är så trött. Det låter också som det gör dig mer lättirriterad. 
I alla fall om man får tro dina föräldrar, eller vad säger ni? 
Då låter det som om sömnen verkligen är något vi måste 
prioritera, eller?”

”Så när brukar du somna? Hur länge ligger du vaken innan 
du somnar? Usch, ja det låter jobbigt. Hur är det, vaknar du 
på nätterna också? Ok, och sen är det svårt att somna om. 

Hur många nätter i veckan är det så? Sover du på dagarna? 
Så sammantaget, hur många timmar sover du på dygnet? 
Ok, vad tänker ni att sömnproblemen får för konsekvenser? 
Ja, så det påverkar skolarbetet och relationerna med kom-
pisar något mer? Vad tänker ni som föräldrar?”

”Ja, jag tänker att jag ska gå igenom en del saker som är bra 
att göra och en del saker som det är klokt att låta bli att göra 
om du vill få ordning på sömnen, hur låter det? Ok, så av 
de saker vi diskuterat, är det något särskilt du vill försöka 
göra? Så du vill försöka gå upp samma tid varje morgon och 
inte sova under dagen. Det låter som ett bra val tycker jag 
eftersom det förmodligen är något av det viktigaste du kan 
göra för att få ordning på sömnen. Vad tänker ni föräldrar? 
Så bra, ska vi använda tiden i dag för att försöka göra en 
plan för hur detta ska gå till? Vilken tid tänker du är bra att 
gå upp? Håller ni med? Hur ska du göra för att komma upp 
då? Kan dina föräldrar hjälpa till eller är det bara risk för att 
det blir bråk? Ok när ska ni börja med detta? Nästa vecka, 
varför inte börja redan i morgon? Ja, det förstår jag blir 
svårt. Kanske kan ni börja på onsdag i stället? Vad ska du 
göra i stället för att lägga dig när du blir trött på dagen? Vad 
tänker ni, kommer det här att funka eller finns det något 
som kan ställa till det? Ja, det är en risk, det håller jag med 
om. Hur kan ni lösa det? Låter klokt. Vet alla vad som gäller 
nu? Bra, då kollar vi hur det gått nästa gång vi ses.”

”Jag tänkte att vi skulle titta lite på hur det funkat för dig 
med sömnen sedan senast. Kommer du ihåg vad vi kom 
överens om? Hur har det gått med att komma upp samma 
tid varje dag? Fantastiskt, du har verkligen försökt och det 
har funkat bra bortsett från helgen. Hur gjorde du egent-
ligen? Kom dina föräldrar ihåg att hjälpa dig som vi kom 
överens om? Så bra. Är detta något du ska fortsätta med? 
Ok, ska vi titta på vad som hände på helgen? Den brukar 
vara särskilt svår att komma till rätta med. Hur tänker du, 
vad var det som ställde till det? Vad tänker ni föräldrar? Ska 
vi ägna lite tid i dag åt att se om vi kan få ordning på det?” 

Matrutiner
”Ja, så vissa dagar äter du nästan inget alls. Hur påverkar 
det dig? Hur tänker ni föräldrar? Ja, det låter som om det 
är en del i att du upplever att du saknar ork och energi att 
göra saker. Märker ni också av att det påverkar humöret? Så 
bra, då är du som folk är mest. Du blir lättirriterad när du 
inte ätit. Ja, det är väl helt enkelt svårare att ta motgångar 
när man är hungrig, eller vad tänker du?”

”Det låter som om det ställer till det för dig så det är 
kanske något vi får försöka förändra, eller vad säger ni? 
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Jag tror att det att det vore klokt att börja få ordning på 
frukosten. Vad tänker ni skulle behöva göras för att du 
ska kunna ta dig upp på morgnarna och äta tillsammans 
med dina föräldrar? Ok, så du känner dig inte så hungrig 
och därför känns det meningslöst. Det låter rimligt. Ett 
problem vid depression är precis det att det kan leda till 
att man tappar aptiten och det är väl så det är för dig. En 
lösning på det kan vara att äta lite grann trots att du inte 
är hungrig. Då brukar aptiten komma tillbaka efter ett tag. 
Det låter konstigt men det är faktiskt så det brukar funka, 
tror du mig? Skulle det vara ok att testa att äta frukost varje 
dag nästa vecka och så ser vi om det påverkat aptiten? 
Nej, jag menar inte att du tvunget ska vräka i dig en massa 
mackor utan det räcker att du äter lite grann av något du 
gillar, ok? Vad skulle det kunna vara? Så bra. Låter det bra 
för föräldrar med?”

”Ok, ska vi skriva ner vår överenskommelse då? Finns det 
något som kan hindra att det blir av? Så hur kan ni lösa 
det? Låter klokt, eller hur tänker du Lisa? Bra då kollar vi 
av hur det har gått nästa gång vi ses.”

Fysisk aktivitet
”Jag tänkte att vi skulle titta på det här med fysisk aktivitet 
som vi satte upp mål kring på vårdplanen, ok? Varför tror 

ni det är viktigt? Vad säger du 
Lisa? Ja precis, det är viktigt 
utifrån att det är ett sätt att 
bryta den depressiva spiralen. 
Vi har ju pratat om vikten 
av att göra saker trots att du 
inte har lust. Ja, jag vet att det 
känns motigt. Samtidigt är 
tappad lust ett kärnsymtom 
vid depression och ska du 
vänta tills lusten faller på blir 
det inte så många löparrundor, 
eller hur? Jag tänker mig att 
vi försöker strukturera det på 

samma sätt som vi gjort när det gäller andra aktiviteter, ok? 
En fördel med fysisk aktivitet är att det kan hjälpa lite mot 
dina sömnproblem.”

”Det jag undrar först är om du har någon fysisk aktivitet  
i dagsläget? Inte, hur såg det ut innan du började må så här 
dåligt? Ok, så du var ute och gick ibland med din mamma 
och ibland också med din kompis. Hur skulle det vara att 
börja med det igen? Ja, jag är med. Det känns plågsamt att 
fråga din kompis efter så här lång tid, så det kanske du kan 
vänta med. Det känns väl inte lika plågsamt att fråga din 

mamma? Så bra, hur tänker mamma, skulle det funka att 
du och Lisa återupptar era promenader?”

”När ska ni börja med detta då? Ja, hur många promenader 
i veckan orkar du Lisa? Två, det låter klokt eller vad säger 
mamma? Vilka dagar ska ni gå? Onsdag och lördag. Har ni 
någon speciell runda eller går ni mest runt på måfå? Finns 
det något som kan hindra er nu? Inte, så då kanske vi ska 
skriva ner överenskommelsen så kollar vi av hur det gått 
nästa gång vi ses.”

Svårigheter
1. Ni arbetar för att skapa bättre matrutiner men ungdo-
men markerar tydligt ointresse och det verkar svårt att få 
till någon fungerande problemlösning.

Möjlig lösning: 
Lyft det du ser i rummet och fråga ungdomen om det du 
uppfattat stämmer. Om det är så, undersök vari motståndet 
består. Om ungdomen säger att det är meningslöst för att 
det inte känns som ett problem, validera känslan och fram-
härda inte. Uppmuntra till att berätta när uppgifter känns 
meningslösa. Fråga om det finns något på vårdplanen som 
känns mer angeläget och välj i så fall det som fokus på 
samtalet.

2. Ungdomen är vaken och spelar dataspel hela nätterna 
och är inte intresserad av att sluta med detta då det är enda 
gången livet känns ok.

Möjlig lösning:
Förmedla att du förstår att det på kort sikt inte alls kan kän-
nas bra att försöka sluta spela på nätterna. Betona samtidigt 
nödvändigheten i att vända dygnet rätt för att kunna bryta 
den depressiva spiralen. Sök lösningar tillsammans med fa-
miljen men backa inte från målet att få ordning på sömnen.

Eftertest
1. Vad stämmer för sömn?

a) Att spela datorspel strax innan man lägger sig är ett 
bra sätt att varva ner

b) Att träna strax före läggning underlättar insomning
c) Ungdomar med depression bör sova en stund på 

dagen för att ta igen förlorad sömn
d) Det är bra att försöka gå upp ungefär samma tid varje 

morgon för att få en stabil dygnsrytm

Ska du vänta 
tills lusten faller 
på blir det inte 
så många löpar-

rundor, eller 
hur? 
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2. Vad stämmer mer för sömn?
a) Om ungdomen vaknar på natten och har svårt att 

somna om bör den åtminstone aldrig lämna sängen
b) Att titta på tv i sängen kan vara ett sätt att underlätta 

insomning
c) Eftersom ungdomen ofta har större problem än sömn 

bör åtgärder för att komma till rätta med sömnen 
komma i ett senare skede av behandlingen

d) Att ta ett bad eller en dusch cirka en timme innan 
man lägger kan göra det lättare att somna

3. Vid tappad aptit gäller:
a) Att ungdomen ska lyssna på kroppen och bara äta då 

den är hungrig
b) Att undvika att äta med familjen då det bara riskerar 

att leda till konflikter och ytterligare tappad aptit
c) Att ungdomen ska försöka äta lite grann trots avsak-

nad av hungerskänslor
d) Att helt hoppa över frukosten eftersom det ofta är 

svårt att äta på morgonen

4. För fysisk aktivitet gäller:
a) Att det kan minska sömnproblem
b) Att det är bättre att träne lite och ofta än mycket och 

sällan
c) Att det kan skydda mot stress och ångest
d) Alla ovan
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Inledning
Vid depression drar sig ofta ungdomen undan omvärlden 
och slutar att göra saker som tidigare varit givande. Olika 
aktiviteter upplevs inte längre som roliga eller menings-
fulla. Ungdomen blir mer passiv och ägnar sig åt mer 
undvikanden och passiva distraktioner som exempelvis att 
sluta ta kontakt med vänner och överdrivet datorspelande. 
Undvikanden och distraktioner upplevs ofta som positiva 
på kort sikt då de ofta är ett sätt att hantera sådant som 
ungdomen tycker är jobbigt men riskerar på sikt att leda till 
att depressionen vidmakthålls och förvärras. 

Behandlingen syftar till att öka ungdomens aktivering 
i saker som är bra för måendet och saker som löser olika 
aktuella problem som vidmakthåller depressionen. Aktivi-
teter behöver struktureras och schemaläggas så att ungdo-
men följer en i förväg uppgjord plan, inte en sinnesstäm-
ning. Passivitet och undvikanden bör minska.

Arbetet sker i möjligaste mån med föräldrar och ung-
dom tillsammans där föräldrarna uppmanas vara stöttande 
och göra olika aktiviteter tillsammans med ungdomen.

I den här sektionen lär du dig att:
•	 Förklara för familjen varför aktivering är viktigt
•	 Förstå undvikanden och distraktioner som del av en 

depressiv episod
•	 Välja aktivitet och strukturera aktiveringen

För att:
•	 Motivera familjen att arbeta med aktivering
•	 Kunna stötta familjen i arbetet med aktivering
•	 Bryta den depressiva spiralen

Förtest
1. När du arbetar med aktivering är det bra att:

a) Börja med många aktiviteter direkt så att ungdomen 
märker tydlig skillnad i måendet

b) För det mesta inte ta hjälp av föräldrarna då det bara 
riskerar att leda till fler konflikter i familjen

c) Inte peta med exakt när och hur ungdomen ska göra 
sina aktiviteter då det bara riskerar att göra ungdo-
men irriterad och i förlängningen försämra alliansen

d) Att börja i liten skala och därefter bygga på med allt 
fler aktiviteter för att undvika onödiga misslyckanden

2. Undvikanden bör i första hand förstås utifrån:
a) Det är bra för ungdomen att dra sig undan och låta bli 

att göra saker och på så sätt vila sig ur depressionen
b) Att undvika saker som är jobbiga är naturligt och bör 

därför inte vara fokus i behandlingen
c) Att minska på undvikande kan vara ett sätt att bryta 

den depressiva spiralen
d) Ungdomar som lider av depression vill sällan själva 

arbeta med att minska undvikanden och det är 
där för klokt att låta bli detta under den inledande 
basbehand lingen 

3. Vid aktivering gäller att:
a) Familjen anpassar sig till ungdomens mående och 

bara gör aktiviteter då denne känner lust
b) Att ungdomen följer en i förväg uppgjord plan för 

aktivering och inte känslan i stunden
c) Inte fokusera på fysisk aktivitet då ungdomar som 

drabbats av depression ofta tycker det är tråkigt med 
träning

d) Avvakta tills ungdomen mår bättre och kan dra större 
nytta av aktiveringen

Översikt
Anhedoni, oförmåga att glädjas i vanlig omfattning, är ett 
kärnsymtom vid depression. Anhedoni har bland sym-
tomen särskilt stor betydelse för diagnos, förlopp och 
prognos. Detta kan hänga ihop med att anhedoni driver på 
isolering och passivitet. En vanlig reaktion när man inte 
mår bra är att dra sig tillbaka och bli mindre aktiv. På kort 
sikt kan det kännas bra men i förlängningen kan det leda 
till att man mår ännu sämre. Passivitet leder lätt till ökad 
trötthet, mer ältande och sänkt stämningsläge. För att bryta 
denna depressiva spiral bör ungdomen uppmuntras att 
aktivera sig i saker. Det kan röra sig om exempelvis fysisk 
aktivitet, att återuppta kompiskontakter och att förbättra 
sin skol närvaro. Föräldrarna uppmuntras att göra positiva 
saker med ungdomen samt att underlätta för och stötta 
ungdomen då denne aktiverar sig . Arbetet sker utifrån den 

Aktivering
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kartläggning som gjorts under bedömningsfasen och de 
mål och delmål ni kommit överens om i vårdplanen. 
Vid arbetet med aktivering går du igenom nedanstående 
punkter med ungdom och förälder:
•	 Varför aktivering är viktigt
•	 Hur man kan förstå undvikanden och distraktioner 
•	 Vad man bör tänka på vid val av aktivitet
•	 Hur man kan strukturera aktiveringen
•	 Följ upp och återkoppla 

Varför aktivering är viktigt 
Aktivering är viktigt för att det är ett konkret sätt att 
påverka måendet och bryta den depressiva spiralen. Ett 
sätt att förändra hur människor mår är att hjälpa dem att 
förändra vad de gör.

En del ungdomar lever under omständigheter eller är 
med om saker som i delar ligger utanför deras kontroll 
och som kan vara mycket belastande. Andra saker som 
vidmakthåller depressionen är mer möjliga att förändra ge-
nom att ungdomen själv eller föräldrarna beter sig annor-
lunda och det är där fokus bör ligga. Det kan röra sig om 
att ungdomen behöver börja motionera mer, ta sig iväg till 
skolan, ta kontakt med kompisar eller att familjen behöver 
göra fler saker tillsammans. 

Du bör tidigt förmedla att familjen själv kan påverka sin 
situation och vikten av att de försöker öka antalet aktivi-
teter för att bryta den depressiva spiralen och nå förändring  
i måendet. Här gäller det att inge hopp utan att det blir för 
käckt. Det finns en risk att ungdomen upplever det hånfullt 
eller invaliderande att prata om motion och dylikt samti-
digt som det känns som dess värld rasar samman. Du tar 
upplevelsen på allvar samtidigt som fokus ligger kvar på 
hur man kan öka aktivering. 

Hur man kan förstå undvikanden och distraktioner 
Undvikanden och distraktioner går att förstå utifrån att 
de på kort sikt leder till något som ungdomen tycker är 
positivt. Ofta i form av att de minskar någon känsla som 
ungdomen har svårt att stå ut med. På längre sikt vidmakt-
håller undvikanden och distraktioner ofta depressionen 
och hindrar ungdomen från att aktivera sig. 

Som exempel kan tas en sextonårig ungdom som hop-
par av skolan efter att nyligen ha påbörjat första året på 
gymnasiet. Ungdomen börjar i stället ägna alltmer tid åt 
datorspelande. I takt med att ungdomen mår allt sämre tar 
datorspelandet över all vaken tid. När du frågar ungdomen 
blir det uppenbart att avhoppet grundar sig i att ungdomen 
som har vissa lindriga inlärningssvårigheter inte riktigt 
hann med i tempot på den nya skolan. Detta ledde till oro 

för att gå dit vilket till slut ledde till avhopp (undvikande) 
vilket på kort sikt minskade oron. Denna oro ersattes med 
oro för framtiden samt dömande tankar om sig själv för att 
ha strulat till det. Enda sättet ungdomen kunde kontrollera 
sitt ältande och sin oro på var genom datorspelande (dist-
raktion). När föräldern försökte begränsa spelandet blev 
ungdomen därför mycket arg.

Genom en ökad förståelse för vilken funktion beteendet 
fyller uppnås två saker. Det blir lättare för omgivningen 
och dig att vara validerande, alltså att förmedla en genuin 
förståelse för varför ungdomen undviker saker. Detta 
stärker alliansen och ökar chansen för att ungdomen ska gå 
med på att försöka ändra beteendet. Det blir också lättare 
att välja rimlig aktivering som har möjlighet att lyckas.  
I exemplet ovan bör en planering för ökad anpassning och 
stöd i skolan göras innan ungdomen återgår till skolan. 
Ungdomen kan också behöva hjälp att hitta andra sätt än 
datorspelande att hantera sin oro.

Att tänka på när man väljer aktivitet

Utgå från din tidigare kartläggning
Under den inledande bedömningen görs en översiktlig 
kartläggning av vad ungdomen gör för mycket av och för 
lite av. Utgå från denna och komplettera vid behov.

Välj aktiviteter som har goda chanser att lyckas  
och som upplevs som meningsfulla av ungdomen
Unga som lider av depression är ofta svåra att motivera att 
göra något över huvud taget och de ger lätt upp. Därför 
är det viktigt att hitta aktiviteter som har goda chanser att 
verkligen bli av och som känns meningsfulla för ungdo-
men. Ofta är det bra att fråga ungdomen vad den gjorde 
före insjuknandet och se om någon av dessa aktiviteter går 
att återuppta. För att öka chansen att aktiviteten blir av är 
det bra om ni hittar någon aktivitet som ungdomen kan 
göra tillsammans med en förälder eller kompis. Ibland gör 
ungdomen saker som fungerar bra men lite för sällan. Det 
kan då vara bra att öka frekvensen av dessa.

Förändring är enklare när man börjar i liten skala
En grundregel när det gäller att schemalägga aktiviteter är 
att börja med ett fåtal enklare aktiviteter som är hanterbara 
för familjen. Även till synes små uppgifter kan kännas mo-
tiga när familjen väl lämnat samtalsrummet. Vid för svåra 
eller för många uppgifter är risken stora att ungdomen inte 
orkar genomföra dem och i stället inte gör någon uppgift 
alls. Detta kan i sin tur leda till ökade skamkänslor och till 
att behandlingsalliansen försämras. Efterhand läggs fler 
aktiviteter till schemat.
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Försök förutse hinder för aktiveringen och problemlös  
tillsammans med familj
Det finns ofta flera hinder för ungdomen att göra de saker 
som planeras. Det kan röra sig om vitt skilda saker som 
bristande tilltro till att det hjälper, rädsla för vad klass-
kamrater ska säga om de återgår till skolan, svårigheter att 
ta sig till olika ställen eller oförmåga att själv sätta i gång 
aktiviteter. Ungdomen och föräldrarna är ofta medvetna 
om hindren och kan själva redan under samtalet avgöra 
om uppgifterna kommer att genomföras eller inte. För 
att förekomma misslyckanden är det därför bra att alltid 
höra med dem om vad de tror kommer hända och arbeta 
problemlösande kring eventuella hinder i förväg. I de fall 
ni inte hittar någon lösning får ni konstatera det och helt 
enkelt strunta i uppgiften.

Hur man kan strukturera aktiveringen 
Strukturera och schemalägg aktiviteter som följer en  
i förväg uppgjord plan, inte en sinnesstämning. En svå-
righet vid aktivering är att den övervägande känslan vid 
depression ofta är att inte vilja göra något alls. Det blir en 
nedåtgående spiral. Ju mindre ungdomen gör, desto mind-
re vill den göra. Du bör diskutera detta med både ungdom 
och föräldrar. En lösning är att få ungdomen att aktivera 
sig utifrån uppsatta mål och inte efter hur den för tillfäl-
let känner sig. För att det ska fungera behöver ni tillsam-
mans schemalägga ett par aktiviteter som ska göras mellan 
samtalen. Ju mer precist beskriven aktivitet, desto bättre. 
För att öka chansen att aktiviteten blir av bör ni också 
bestämma hur ofta, med vem och vilken tid/dag aktiviteten 
ska göras.

Följ upp och återkoppla
Genom att du följer upp det ni kommit överens om visar 
du att det är viktigt att familjen arbetar själv mellan sam-
talen. Det gör det också möjligt att arbeta problemlösande 
kring de hinder som vanligen uppstår. Det är svårt att öka 
sin aktivitetsnivå. Det gäller särskilt för ungdomar som 
lider av depression. Därför bör även små framsteg upp-
märksammas och uppmuntras. Bra dagar blandas med 
sämre. Det är viktigt att du inte dras med i den hopplöshet 
som familjen kan förmedla vid sämre perioder när de inte 
lyckats genomföra några uppgifter. Fokus ligger då på att 
avlasta skuld och normalisera familjens upplevelser samti-
digt som du fortsätter att uppmuntra aktivering.

Teknik
Steg 1. Utgå från din tidigare kartläggning av aktivitetsnivå
•	 Kontrollera vad ungdomen gör för mycket av och för 

lite av
•	 Ta reda på vad ungdomen gjorde före insjuknandet

Steg 2. Förklara varför aktivering är viktigt och hur det går 
att förstå undvikande och distraktioner
•	 Konkret sätt att påverka måendet
•	 Upplevs positivt på kort sikt

Steg 3. Välj aktivitet tillsammans med familjen
•	 Brainstorma
•	 Välj aktivitet som har goda chanser att lyckas
•	 Börja i liten skala
•	 Förutse hinder och problemlös

Steg 4. Strukturera aktiveringen
•	 Strukturera och schemalägg aktiviteter som följer en  

i förväg uppgjord plan, inte en sinnesstämning
•	 Bestäm när och hur saker ska göras
•	 Var specifik

Steg 5. Följ upp och återkoppla
•	 Undersök vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer

Demonstration

Utgå från en kartläggning av aktivitetsnivå
”Ok, nu har vi pratat en del om vad du gör om dagarna. 
Vad skulle du behöva göra mer av för att kunna må lite 
bättre? Vad tänker ni föräldrar? Om jag hör rätt låter det 
som om ni nästan slutat göra saker tillsammans, stämmer 
det? Finns det något du skulle vilja göra med dina föräld-
rar? Ok, vad tänker ni om det, är det genomförbart?”

Förklara varför aktivering är viktigt och hur det 
går att förstå undvikanden och distraktioner
”Ett sätt att bryta den depressiva spiralen är att börja göra 
fler saker. Om jag förstår dig rätt låter du bli att göra saker 
för att de känns jobbiga och meningslösa. Det är precis det 
som är problemet vid depression. Det mesta känns jobbigt 
och nästan inget känns roligt och därför slutar man att göra 
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saker. Jag tänker att på kort sikt kan det vara ganska skönt 
att låta bli att göra saker och i stället spela datorspel men 
det som bekymrar mig är hur det blir på lite längre sikt. 
Hur tänker du?”

Välj aktivitet tillsammans med familjen
”Vad tror du skulle vara bra att göra mer av? Ni föräldrar? 
Finns det något du gjort innan du blev deprimerad som du 
tyckte var kul? Så om jag förstår dig rätt tänker du att en 
del av de saker som gör dig deprimerad ligger utanför din 
kontroll. Du har säkert rätt i det och därför tycker jag det är 
viktigt att vi fokuserar på de saker som faktiskt på kort sikt 
går att förändra. Är du med på hur jag tänker? Jag förstår 
att din situation inte kommer att förändras i grunden av 
att du börjar motionera. Samtidigt tror jag det kan vara ett 
litet steg i riktning mot att må bättre. Är du med på hur jag 
tänker? Jag tänker att det är bra att börja i liten skala för 
att öka chansen att ni också kommer att fixa att genomföra 
det. Hur tänker ni? Ok, så du vill ta två promenader  
i veckan tillsammans med din storebror, eller? Det låter 
som en klok start tycker jag. Finns det något som kan ställa 
till med problem eller hindra dig från att göra det? Hur kan 
ni tänka kring det?”

Strukturera aktiveringen
”Ok, vilka dagar tänker du gå på promenad? Det låter bra. 
När ska du prata med din bror om det? Vad tror du han 
kommer att säga? Finns det någon risk att du någon dag 
mår så dåligt att det blir svårt att ta sig iväg? Ok, hur ska du 
lösa det? Kan ni föräldrar stötta då eller vad tänker ni? Ok, 
så måndagar och lördagar ska ni gå runt sjön vid fem tiden. 
Om du tvekar, går det bra att dina föräldrar försöker pusha 
dig då? Ska vi säga att du pratar med din bror i morgon? 
Så bra, ska vi skriva ner planen nu så att vi inte glömmer 
den?”

Följ upp och återkoppla
”Ska vi titta på hur det gick med veckans promenader? Så 
på måndagen kom du iväg, hur kändes det? Hur kom det 
sig att du kom iväg? På lördagen var det svårare. Kan du be-
rätta lite mer kring det? Ok, så du hade en dålig dag. Vissa 
dagar är det riktigt svårt jag vet. Försökte dina föräldrar 
pusha dig? Det låter som vi behöver hitta ett sätt för dig att 
kunna ta dig iväg även de sämre dagarna. Det verkar som 
om du tycker det känns bra när du väl kommit iväg, eller 
fattar jag fel? Vad tror du kan hjälpa dig iväg om du mår 
lika dåligt nästa lördag? Ok, det låter klokt. Ska vi göra ett 
försök?”

Svårigheter
1. Ett problem som kan uppstå är att ungdomen styrs mer 
av känslan i stunden än av planeringen och därför inte gör 
de aktiviteter som ni kommit överens om trots goda före-
satser. Detta leder lätt till skam som också riskerar att glida 
över i irritation mot dig.

Möjlig lösning: 
Avgörande är att du håller dig icke-dömande och validerar 
svårigheten i att göra vissa saker. Fokus bör ligga på att till-
sammans med ungdomen utforska och förstå vad som gick 
fel och hitta lösningar på detta och framför allt att undvika 
att hamna i argumentation. Om uppgiften var för svår, ta 
på dig ansvar.

2. Ungdomen förstår inte uppgiften eller har glömt göra 
den 

Möjlig lösning: 
Att du ber ungdomen och möjligen föräldrarna att sam-
manfatta uppgiften innan samtalet avslutas. Att skriva ner 
den kan underlätta för minnet. Föräldrarna kan också få  
i uppgift påminna ungdomen. Du bör också alltid följa upp 
hur det gått vid nästa samtal och på så sätt understryka 
vikten att uppgifterna genomförs.

3. Ungdomen brister i färdigheter. Exempelvis kan depres-
sion tillfälligt sänka ungdomen sociala färdigheter. Om 
uppgiften då är att följa med ett par gamla vänner på fest 
kan det resultera i att ungdomen hamnar utanför, vilket 
förstärker känslan av skam.

Möjlig lösning: 
Att identifiera hinder i förväg med ungdomen och arbeta 
problemlösande. Att inledningdvis försöka hitta enklare 
aktiviteter som har hög sannolikhet att falla väl ut. 

Eftertest
1. När du arbetar med aktivering är det bra att:

a) Börja med många aktiviteter direkt så att ungdomen 
märker tydlig skillnad i måendet

b) För det mesta inte ta hjälp av föräldrarna då det bara 
riskerar att leda till fler konflikter i familjen

c) Inte peta med exakt när och hur ungdomen ska göra 
sina aktiviteter då det bara riskerar att göra ungdo-
men irriterad och i förlängningen försämra alliansen

d) Att börja i liten skala och därefter bygga på med allt 
fler aktiviteter för att undvika onödiga misslyckanden
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2. Undvikanden bör i första hand förstås utifrån:
a) Det är bra för ungdomen att dra sig undan och låta bli 

att göra saker och på så sätt vila sig ur depressionen
b) Att undvika saker som är jobbiga är naturligt och bör 

därför inte vara fokus i behandlingen
c) Att minska på undvikanden kan vara ett sätt att bryta 

den depressiva spiralen
d) Deprimerade ungdomar vill sällan själva arbeta med 

att minska undvikanden och det är därför klokt att 
låta bli detta under den inledande basbehandlingen 

3. Vid aktivering gäller att:
a) Familjen anpassar sig till hur ungdomen mår och bara 

gör aktiviteter då denne känner lust
b) Att ungdomen följer en i förväg uppgjord plan för 

aktivering och inte känslan i stunden
c) Inte fokusera på fysisk aktivitet då ungdomar som 

drabbats av depression ofta tycker det är tråkigt med 
träning

d) Avvakta tills ungdomen mår bättre och kan dra större 
nytta av aktiveringen
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Inledning
Att ha en fungerande skolsituation är avgörande för att 
ungdomar ska kunna må väl. I bästa fall fungerar skolan 
som en skyddande faktor för psykisk ohälsa. För ungdomar 
som lider av depression verkar skolsituationen ofta mer 
som en belastning och har inte sällan bidragit till insjuk-
nandet. Problemen i skolan tilltar vanligen i takt med att 
ungdomen mår sämre och påverkar livet utanför skolan ge - 
nom tappade rutiner, mindre kontakt med vänner, mins-
kad aktivering och fler konflikter med föräldrarna. Problem  
i skolan blir på så sätt en vidmakthållande faktor för 
depression. För att komma till rätta med depressionen 
behöver därför åtgärder kopplade till skolsituationen ingå 
som en del av vårdplanen. Skolan behöver få information 
om hur man kan förhålla sig till ungdomen samt arbeta för 
att få bort överkrav som lätt blir en följd av att ungdomen 
fungerar sämre på grund av depressionen. I de fall det 
framkommer mobbning och utanförskap behöver skolan 
informeras. En del ungdomar har helt slutat gå till sko-
lan och behöver då mer omfattande hjälp och stöd för att 
kunna ta sig tillbaka. 

I denna sektion får du råd om:
•	 Hur du kan hjälpa familjen i kontakten med skolan
•	 Olika åtgärder som skolan kan göra för att underlätta 

för ungdomen
•	 Hur du kan arbeta med ungdomar som slutat att gå till 

skolan

För att:
•	 Göra familjen aktiv i behandlingen och i kontakten 

med skolan
•	 Komma till rätta med överkrav och mobbning 
•	 Bidra till att skolan blir en skyddande faktor i stället för 

en belastning

Förtest
1. Vad gäller för skolan?

a) Skolan behöver bara informeras vid måttlig och svår 
depression eftersom skolarbetet inte brukar påverkas 
vid lindrig depression

b) Ungdomen bör oftast ”sjukskrivas” på heltid i minst 
två veckor för att ges chans till återhämtning

c) Även vid lindrig depression påverkas förmågor som 
är viktiga i skolarbetet

d) Eftersom många ungdomar med depression har in-
lärningssvårigheter bör en begåvningstest alltid göras  
i ett inledningsskede

2. Vad gäller för information till skolan?
a) I möjligaste mån bör föräldrarna ansvara för att sko-

lan får information om ungdomens svårigheter
b) Du bör i de flesta fall boka in ett skolmöte för att in-

formera skolan samt göra en gemensam planering
c) Eftersom det är ungdomen som mår dåligt är det rim-

ligt att ungdomen har huvudansvar för att ge skolan 
information

d) Skolan har sällan så stor påverkan på depressions-
förloppet. För att spara tid bör du därför avvakta att 
informera skolan till ett senare skede i behandlingen

Översikt
En fungerande skolsituation är på flera sätt avgörande för 
att ungdomar ska kunna må väl. I bästa fall utgör skolan 
en plats där ungdomen utifrån sin förmåga inhämtar ny 
kunskap och nya färdigheter vilket bidrar till en känsla av 
mening och sammanhang. Skolan ger struktur i form av 
schemalagda aktiviteter, matrutiner och fysisk aktivitet. 
Det är också en plats för social gemenskap där ungdomen 
kan träffa nya kompisar och upprätthålla kontakten med 
gamla. Det är ofta där det tas beslut om aktiviteter på 
fritiden. En fungerande skolsituation underlättar i relatio-
nen med föräldrarna då det blir något positivt att prata om 
i stället för en källa till tjat och konflikter. Sammantaget 
är en fungerande skolsituation en viktig skyddsfaktor mot 
psykisk ohälsa. På motsvarande sätt leder problem i skolan 
ofta till problem även med rutiner, kompisar, aktiviteter 
och föräldrar. 

Problem i skolsituationen är ofta en faktor som bidrar 
till insjuknandet i depression såväl som en faktor som 
vidmakthåller den. En del ungdomar har under lång tid 
haft överkrav i skolan eller upplevt problem med utanför-
skap som till slut har blivit övermäktiga. Andra har haft en 

Skola
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fungerande skola men har fått problem när livet utanför 
har rasat ihop. Det dåliga måendet har då gradvis ställt till 
det även i skolan.

Skolproblem måste ges hög prioritet i behandlingsarbe-
tet. Redan vid lindrig depression påverkas förmågor som är 
viktiga för att klara av skolarbetet. Koncentrationsförmåga, 
uthållighet och minne försämras. Irritabilitet ställer till det 
med klasskamrater och lärare. Motivationen minskar och 
få saker känns lustfyllda. Detta riskerar att leda till över-
krav vilket i sin tur leder till känslor av oro och hopplöshet. 
I takt med att ungdomen halkar efter och inte kan prestera 
på sin vanliga nivå blir det svårare att ta sig iväg. Det ris-
kerar att leda till ströfrånvaro och på sikt till att ungdomen 
inte kommer iväg alls till skolan. Då ungdomen stannar 
hemma blir det svårt att få rutiner, kompisrelationer, akti-
viteter och föräldrarelation att fungera och depressionen 
förvärras ytterligare. Utifrån detta bör åtgärder riktade mot 
skolsituationen alltid finnas med på vårdplanen och vara 
ett område att fokusera på under den inledande psyko-
sociala basbehandlingen. 

I de fall ungdomen går kvar i skolan bör åtgärderna syfta 
till att anpassa miljön så att den fungerar som en skyd-
dande faktor snarare än en belastande. Detta görs genom 
att personal får information om vad depression är, hur det 
tar sig uttryck samt lämpligt förhållningssätt. Skolarbetet 
behöver på olika sätt anpassas för att hålla uppe motivation 
och få bort överkrav som lätt blir en följd av att ungdomen 
fungerar sämre på grund av depression. När det framkom-
mer mobbning eller utanförskap behöver skolan informe-
ras om det. Information bör i första hand ges av familjen 
och mer i undantagsfall av dig som behandlare.

Om ungdomen slutat gå till skolan bör åtgärderna syfta 
till att möjliggöra en stegvis återgång. Detta är ofta tidskrä-
vande och det behövs mer omfattande samverkan mellan 
familj, vård, skola och ibland också socialförvaltning.

Information till skola
Ett syfte med den psykosociala basbehandlingen är att göra 
familjen aktiv i arbetet med ungdomens tillfrisknande. 
Därför bör i första hand familjen själv sköta information 
och diskussioner med skolan. Du följer upp hur det går och 
fungerar som stöd och som en person familjen kan rådfrå-
ga om det uppstår problem. Detta är också viktigt för att du 
ska kunna lägga tiden där den ger mest nytta för familjen. 

En del föräldrar har svårt att sköta kontakten med skolan 
på egen hand på grund av överbelastning eller egen ohälsa. 
En del har hamnat i konflikt med skolan vilket gör det svårt 
att hålla diskussionen på en konstruktiv nivå. Här behöver 
du inledningsvis ta ett större ansvar för att skolan informe-
ras. Fortfarande gäller att föräldrarna har huvudansvaret 

för kontakten och att du behöver prioritera din tid. Därför 
är det bra om du i möjligaste mån sköter kontakten via 
telefon och mer i undantagsfall åker på skolmöten.

Information som ges till skolan rör förhållningssätt, 
anpassning av skolarbetet och i de fall det under bedöm-
ningsfasen framkommit mobbning och utanförskap.

Förhållningssätt
Eftersom depression ökar känsligheten i det sociala sam-
spelet är det risk för att ungdomen hamnar i konflikt med 
sin omgivning och i förlängningen ger upp olika sociala 
relationer. En fungerande relation med personal kan utgöra 
skillnaden mellan om ungdomen tar sig iväg till skolan el-
ler stannar hemma. Därför bör personalens förhållningssätt 
i första hand syfta till att bygga upp och bevara en god rela-
tion med ungdomen. Detta görs i första hand genom att de 
arbetar aktivt med validering och förmedlar en för ståelse 
för ungdomens situation. Personalen bör söka kontakt 
och prata med ungdomen. Många önskar att omgivningen 
fortsätter att visa att den bryr sig om, även om ungdomens 
eget kroppspråket signalerar något annat. 

Försämrad koncentrationsförmåga, uppgivenhet och ir-
ritabilitet ökar risken för beteendeproblem. Personalen bör 
undvika bestraffningar, tjat och klagomål och i stället igno-
rera mindre förseelser. Annars finns risken att relationen 
försämras vilket sänker ungdomens självkänsla ännu mer 
vilket i sin tur leder till att depressionen förvärras. Ett sätt 
att minska risken för ett dömande förhållningssätt är att 
informera personalen om att ungdomar ofta reagerar med 
irritation på besvikelser och att det är bättre att försöka 
bekräfta besvikelsen än att argumentera mot irritationen. 

Vid depression minskar förmågan att sköta skoluppgif-
ter. Ungdomen behöver då mer stöd i arbetet. Personalen 
behöver samarbeta med ungdomen om att hitta rätt nivå 
samtidigt som de håller en uppmuntrande ton. De bör  
i de flesta fall utgå från att ungdomen gör så gott den kan 
utifrån nuvarande omständigheter. 

I vissa fall har det redan varit så många konflikter mel-
lan personal och ungdom att relationen inte alls bär. Det 
är då personalens ansvar att försöka reparera relationen. 
Detta görs genom att personalen backar, tar ansvar för sin 
del och ber om ursäkt i de fall där den inte varit tillräckligt 
förstående. Avgörande är att inte hamna i långa diskus-
sioner med ungdomen om rätt och fel och om vad som 
hänt tidigare utan i stället hålla fokus på hur man kan göra 
bättre framöver. 

Ungdomens mående kan variera och det är vanligt med 
tillfälliga bakslag. Personalen bör informeras om detta och 
uppmuntras att inte ge upp utan i stället stå ut under de 
sämre perioderna utan att förvärra läget. 

Ungdomen bör inte vänja sig vid att lämna skolan under 
skoltid utan i stället uppmuntras att stanna kvar i klass-
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rummet även i de stunder då måendet är sämre. Om detta 
är för svårt bör det finnas en annan plats, gärna tillsam-
mans med en vuxen, dit ungdomen kan gå.

Anpassning av skolarbetet
Depression påverkar flera förmågor som är viktiga för att 
klara av skolarbetet, däribland koncentrationsförmåga, 
uthållighet, minne och motivation. Det gör att även 
ungdomar som tidigare fungerat väl i skolan riskerar att 
drabbas av överkrav. Vid överkrav går skolan från att vara 
en skyddande faktor till att vara en belastning och risken 
är att ungdomen helt slutar gå dit om inget görs. Därför 
är det ofta viktigt att snabbt anpassa skolarbetet utifrån 
ungdomens aktuella förmåga. Detta görs i samråd mellan 
familj och personal. Ibland är det en tillräcklig intervention 
om läraren får veta att eleven just nu besväras av depres-
sion och inte orkar som vanligt. Prov och inlämningar bör 
eleven då bli ”sjukskriven” från. Andra gånger kan det krä-
vas mer omfattande insatser med ”sjukskrivning” från flera 
ämnen. Det är av stor vikt att sjukskrivning från krav inte 
innebär skolfrånvaro utan i stället skolgång med anpassade 
krav och mera stöd. 

För att upprätthålla motivation och intresse är det bra 
om personalen kan variera sättet att presentera uppgifter 
och det material som används samt förlägga de mer teore-
tiska ämnena till morgonen och förmiddagen. 

För att kompensera försämrad koncentration, uthållighet 
och minne underlättar det om instruktionerna till uppgif-
ter görs kortfattade och ges en i taget. Vidare kan skriftliga 
uppgifter förkortas och ungdomen tillåtas längre tid för 
skriftliga prov. För att undvika att saker glöms bort behöver 
personalen ha tät kontakt med föräldrarna och ibland kan 
en kontaktbok mellan hem och skola underlätta.

Ofta kan ungdomen känna oro och uppgivenhet över 
att ha halkat efter i skolarbetet. Det är därför bra om 
”onödiga” uppgifter tas bort och fokus ligger på hur man 
ska klara av det som måste göras. Här behöver ungdomen 
tydlig information om vad som förväntas, och en realistisk 
plan behöver upprättas i samråd med familjen kring hur 
ungdomen rent konkret ska göra för att klara det. Skola och 
familj behöver följa upp planen för att försäkra sig om att 
ungdomen inte är utsatt för överkrav och halkar efter igen. 
Inte sällan behöver elevhälsa kopplas in.

Mobbning och utanförskap
För en del ungdomar som lider av depression präglas skol-
situationen av mobbning och utanförskap. Mobbningen 
kan ta sig dels fysiska uttryck i form av knuffar och slag, 
dels sociala uttryck i form av uteslutning och ryktessprid-
ning. Mobbning väcker ofta skamkänslor och påverkar 
självkänslan negativt, vilket bidrar till att vidmakthålla 
depressionen. I förlängningen riskerar det leda till att 

ungdomen inte tar sig iväg till skolan. Därför bör skolan in-
formeras i de fall det framkommer att ungdomen är utsatt 
för mobbning. Insatser mot mobbningen måste ha hög 
prioritet då det kan vara avgörande för att komma till rätta 
med ungdomens depression.

Hur skolor bäst arbetar för att motverka mobbning är en 
komplex fråga. Din uppgift är att vara ett stöd för familjen  
i kontakten med skolan och följa upp att arbetet mot 
mobbningen har avsedd effekt. Detta är väldigt viktigt då 
den psykosociala basbehandlingen bland annat syftar till 
att ungdomen ska delta fullt ut i skolan. Om inte mobb-
ningen upphör är risken att detta mål inte uppnås, alterna-
tivt att arbetet i själva verket leder till att ungdomen fortsatt 
tvingas befinna sig i en skadlig miljö. 

När ungdomen slutat gå till skolan
Somliga ungdomar har i takt med att depressionen förvär-
rats helt slutat gå till skolan. När skolnärvaron faller brukar 
detta medföra en rad andra negativa konsekvenser i form 
av tappade rutiner, minskad kontakt med vänner, ökad pas-
sivitet och försämrad relation med föräldrarna. Inte sällan 
vänjer sig ungdomen vid att vara hemma och skaffar sig 
olämpliga vanor i form av att vara uppe på nätterna, ägna 
överdrivet mycket tid till datoranvändande mm. Det krävs 
då ofta mer omfattande samarbete mellan dig, familjen 
och skolan. I de fall föräldrarna på egen hand har svårt 
att hjälpa ungdomen att komma iväg på morgnarna eller 
upprätthålla föräldrafunktionen kan socialförvaltningen 
behöva kopplas in. 

För att kunna hjälpa ungdomen att återgå till skolan är 
det nödvändigt att göra en noggrann kartläggning av vad 
det är som bromsar. En del hinder är kopplade till skol-
situationen, såsom upplevelse av att ha hamnat hopplöst 
efter, tidigare överkrav, konflikter med lärare och jämn-
åriga, mobbning och oro för vad klasskamraterna ska säga 
vid en återkomst. Andra hinder hör mer ihop med olika 
depressionssymtom såsom sömnproblem, energilöshet och 
anhedoni. En tredje typ av hinder hör samman med tap-
pade rutiner och föräldrafunktion. I en del familjer  
har relationen mellan ungdomen och föräldrarna blivit  
så infekterad att det är svårt upprätthålla några gränser 
över huvud taget. 

När kartläggningen av hinder för återgång är klar har du, 
familjen, skolpersonal och eventuellt representanter från 
socialförvaltningen ett möte där ni problemlöser kring de 
hinder för återgång som identifierats. Mötet bör mynna ut  
i en realistisk plan, med mål och delmål, för hur ungdomen 
ska kunna återgå till skolan där det tydligt specificeras vem 
som ska göra vad, när och hur. 

Det efterföljande arbetet fokuserar på att hjälpa familjen 
överkomma de hinder som framkommit. Arbetet sker  
i samarbete med skola och socialförvaltning. Närvaron 
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ökas gradvis, inledningsvis med de lektioner som ungdo-
men tycker är roligast och har lättast för. Om så önskas 
informerar skolpersonal klassen kring depression och 
förbereder den på ungdomens återgång. Eftersom många 
ungdomar som stannat hemma känner att de hamnat 
hopplöst efter i skolarbetet är det avgörande med en tydlig 
struktur för återgången där ungdomen vet vilka uppgifter 
som den förväntas göra då den är i skolan och dessutom får 
stöd att klara detta. Föräldrarna kan också behöva stöd  
i hur de kan stötta ungdomen att komma iväg på morgnar-
na utan att det leder till konflikter. Du behöver tillsammans 
med familjen arbeta fram en tydlig struktur med aktiviteter 
och rutiner även de dagar ungdomen inte är i skolan.

Arbetet med att återgå till skolan sker parallellt med 
övriga åtgärder för att häva depressionen och du fungerar 
som ett stöd och ett bollplank för familjen och skolperso-
nalen. 

 

Teknik

Information till skola

Steg 1. Kartlägg ungdomens skolsituation
•	 Vad fungerar bra?
•	 Vad fungerar inte?
•	 Finns det något ungdomen skulle vilja var annorlunda 

i skolan?
•	 Konrollera eventuella överkrav
•	 Kontrollera relationerna med personal
•	 Fråga efter mobbning och utanförskap

Steg 2. Förklara varför information till skola är viktigt som 
en del i depressionsbehandlingen
•	 Känsla av sammanhang
•	 Rutiner
•	 Aktiviteter
•	 Tillfälle att träffa kompisar
•	 Underlättar god relation med föräldrar

Steg 3. Gå igenom viktiga saker för skolan att arbeta med
•	 Förhållningssätt
•	 Anpassning av skolarbetet
•	 Vid behov mobbning och utanförskap

Steg 4. Uppmuntra familjen att själv informera skolan
•	 Bestäm vem de ska prata med och när
•	 Gå igenom med familjen vad som kan vara lämpligt att 

ta upp 
•	 Kontrollera vad de tror blir konsekvensen

•	 Gå igenom informationsbroschyr till skola
•	 Undersök om det finns några hinder 
•	 Vid behov erbjud din hjälp

Steg 5. Följ upp och återkoppla
•	 Vid efterföljande samtal, ta reda på hur det gått
•	 Undersök vilka åtgärder skolan planerar och att där 

finns uppföljning planerad
•	 Ta reda på om ytterligare kontakt behöver tas med 

skolan

När ungdomen slutat gå till skolan

Steg 1. Förklara varför en återgång är viktig som en del  
i depressionsbehandlingen
•	 Känsla av sammanhang
•	 Rutiner
•	 Aktiviteter
•	 Tillfälle att träffa kompisar
•	 Underlättar god relation med föräldrar
•	 Skolan som skyddande faktor i stället för en belastning

Steg 2. Kartlägg hinder för återgång
•	 Hinder kopplade till skolsituation
•	 Hinder kopplade till depressionssymtom som sömn-

problem, energilöshet och anhedoni
•	 Hinder kopplade till tappade rutiner och föräldra-

funktion

Steg 3. Möte med dig, familj, skola och vid behov  
social förvaltning
•	 Problemlös kring de hinder för återgång som  

identifierats
•	 Formulera realistisk plan för återgång
•	 Specificera vem som ansvarar för vad
•	 Följ upp

Steg 4. Arbeta med hinder för återgång
•	 Arbeta enligt problemlösningsmodell med familjen
•	 Samverka med skola och vid behov socialförvaltning

Steg 5. Gradvis återgång
•	 Stäm av med familjen att planen för återgång känns 

realistisk
•	 Undersök vid varje samtal att arbetet med återgången 

flyter på
•	 Vid behov arbeta problemlösande kring hinder och 

stötta familjen i kontakten med skolan
•	 Arbeta med att upprätthålla struktur och rutiner då 

ungdomen är hemma
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Demonstration

Information till skola
”Jag tänker att det är väldigt viktigt att fungera och trivas  
i skolan om det ska vara möjligt att må bra. Fungerar 
skolan kommer mycket gratis. Du får rutiner på dagarna, 
du träffar kompisar, du får jobba med saker som i bästa 
fall känns meningsfulla. Dessutom brukar det minska 
risken för konflikter med föräldrarna. Är ni med på hur 
jag menar? Tyvärr brukar det bli problem i skolan när man 
blir deprimerad och om jag förstod det rätt så blev det så 
för dig också Lisa, eller? Är det ok att vi tittar närmare på 
vad som funkar och vad som inte funkar 
i skolan för dig? Kan du berätta lite? 
Depressionen gör ju att det blir 
svårare att koncentrera sig och 
minnas saker. Känner du ändå att 
du hinner med? Inte riktigt, ok så 
det är något du skulle behöva mer 
stöd med. Hur funkar relationen med 
din lärare? Rätt bra, finns det något som 
du tror att hon skulle kunna göra annorlunda 
för att underlätta? En del ungdomar jag träffar 
känner sig utanför eller blir mobbade. Är det något 
du känner igen? Inte, ok så skönt.”

”Utifrån vad ni berättar tror jag att det är viktigt att skolan 
får information om att du lider av en depression Lisa, eller 
vad tror ni? Det låter som om din relation med läraren 
fungerar överlag bra så där kanske inte så mycket behöver 
ändras. Däremot låter det som om du skulle behöva få hjälp 
med avlastning i själva skolarbetet eller fattar jag fel? Pre-
cis, jag hör att du inte vet hur du ska kunna ta igen allt du 
missat. Detta måste skolan hjälpa dig med att strukturera. 
Om jag förstår det rätt behöver du dels att en del uppgifter 
plockas bort, dels att du får mer hjälp med de uppgifter 
som du behöver göra, eller hur tänker ni? Så vem skulle 
kunna hjälpa dig att strukturera detta? Ok, din klasslärare.” 

”Så, nu har vi gått igenom vad du skulle behöva mer hjälp 
med i skolan. Vad tror ni om idén att ni kontaktar klass-
läraren och berättar om detta? Ja, så får hon diskutera med 
sina kollegor vilka som bör vara med på mötet mellan er 
och skolan. Visst, hon får gärna ringa mig om hon undrar 
något. Samtidigt tycker jag att det är bra om kontakten med 
skolan i första hand går via er då det är ni som är föräldrar 
och känner Lisa bäst. Känns det ok att ni tar kontakt nu då? 
Hur tänker du Lisa? När tänker du ringa? Så bra, då följer 
vi upp hur det har gått när vi ses nästa gång.”

”Nu är jag nyfiken. Hur gick det när ni ringde skolan? Så 

bra, när ska ni ha mötet? Vilka kommer att vara med? 
Känns det bra för dig också Lisa? Är ni överens om vad ni 
vill få ut av mötet? Ska vi göra så att vi kollar hur det gått 
vid nästa samtal?”

När ungdomen slutat gå till skolan
”Om jag förstår det rätt så har du varit helt hemma från 
skolan i tre veckor nu. På vilket sätt tror ni det påverkar 
depressionen? Precis på kort sikt är det skönt att slippa gå 
dit eftersom du känner dig hopplöst efter. Samtidigt hör jag 
också att det gnager i dig och att du vet att det inte funkar i 

längden. Vad tror ni händer på lite längre sikt? Ja, 
exakt. Som jag ser det är det väldigt svårt 

att få ordning på depressionen om vi 
inte får ordning på skolan. Jag hör att 

du redan tappat rutiner, blivit mer 
isolerad och att du gör färre saker 
om dagarna. Allt detta är ju sådant 
som bidrar till att sänka måendet. 

Därför tänker jag att vi måste arbeta 
för att du ska komma tillbaka eller hur 

tänker ni? Så bra.”

”Ungdomar slutar ju inte bara gå i skolan sådär helt 
plötsligt utan det brukar finnas skäl för det. Jag tror att det 
är viktigt att vi går igenom exakt vad det är som hindrar 
dig från att återgå till skolan, eller hur tänker ni? Kan du 
berätta lite vad det är som känns jobbigast med att gå till-
baka? Ok, så om jag förstår det rätt känner du dig hopplöst 
efter, du vet inte vad du ska göra när du är där och du är 
orolig för vad kompisarna ska fråga, är det så? Vad tänker 
ni föräldrar? Ja, jag tror ni har rätt, det är också ett hinder 
att Lisa nu vänt på dygnet. Eller vad säger du själv, Lisa?” 

”Jag tycker att det vore bra att ha ett möte med skolan så 
snart som möjligt där vi kan göra en plan för hur du ska 
kunna komma tillbaka, eller hur tänker ni? Ja, där ska vi 
också diskutera hur du kan få hjälp med de saker som du 
tycker hindrar dig från att gå tillbaka. Det vanligaste är 
att återgången sker steg för steg där du tillsammans med 
personalen bestämt exakt vad du ska göra när du är i sko-
lan. Vi ska verkligen se till att du inte hamnar i den soppan 
du var i innan du slutade gå dit. Är det ok att ni föräldrar 
kontaktar skolan för att ordna ett möte?”

”Hur tyckte du att mötet var Lisa? Ni föräldrar? Ja, jag hål-
ler med, det kändes bra och som om personalen verkligen 
var mån om att du skulle ta dig tillbaka. Då får vi fokusera 
på det som är vår uppgift, alltså att vända tillbaka dygnet 
och försöka hitta rutiner och aktiviteter när du är hemma. 
Är det ok att vi jobbar med det i dag?” 

Det 
låter som om du skulle behöva få hjälp med avlastning i själva skolarbetet 
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”Så nu har du börjat gå på en del lektioner igen. Hur funkar 
det? Flyter det på enligt planen? Tycker ni föräldrar också 
det? Är det något vi behöver arbeta mer med här eller ska 
vi fortsätta med en annan punkt på vårdplanen?” 

Svårigheter
1. Föräldrarna är mycket negativa till skolan och är upp-
tagna med gamla oförätter. 

Möjlig lösning:
Validera och för tillbaka samtalet till hur man kan göra 
det bra för ungdomen framöver. Om det låter svårt att få 
en konstruktiv dialog mellan skola och föräldrar så ta upp 
detta med föräldrarna. Betona vikten av att på sikt få till ett 
fungerande samarbete samtidigt som du erbjuder dig att  
i ett inledningsskede hjälpa till med att informera skolan.

2. Ungdomen har varit hemma under lång tid och har en 
flerårig historia av utanförskap på skolan och ger inte ut-
tryck för någon vilja eller något hopp om att ta sig tillbaka.

Möjlig lösning:
Ta upp det du ser och validera ungdomen. Var tydlig med 
att här krävs ett mer omfattande arbete tillsammans med 
skola och socialförvaltning där man också undersöker 
alternativ till den nuvarande skolformen. Undvik att göra 
upp en plan för återgång som är dömd att misslyckas. En 
bra tumregel är att inte föreslå saker i behandling som du 
inte själv tror kommer att lyckas.

Eftertest
1. Vad gäller för skolan?

a) Skolan behöver bara informeras vid måttlig och svår 
depression eftersom skolarbetet inte brukar påverkas 
vid lindrig depression

b) Ungdomen bör oftast ”sjukskrivas” på heltid i minst 
två veckor för att ges chans till återhämtning

c) Även vid lindrig depression påverkas förmågor som 
är viktiga i skolarbetet

d) Eftersom många ungdomar med depression har in-
lärningssvårigheter bör en begåvningstest alltid göras 
i ett inledningsskede

2. Vad gäller för information till skolan?
a) I möjligaste mån bör föräldrarna ansvara för att sko-

lan får information om ungdomens svårigheter
b) Du bör i de flesta fall boka in ett skolmöte för att in-

formera skolan samt göra en gemensam planering
c) Eftersom det är ungdomen som mår dåligt är det rim-

ligt att ungdomen har huvudansvar för att ge skolan 
information

d) Skolan har sällan så stor påverkan på depressions-
förloppet. För att spara tid bör du därför avvakta att 
informera skolan till ett senare skede i behandlingen
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Inledning
Den psykosociala basbehandlingen har ett tydligt fokus på 
familj och nätverk som viktig resurs som tillsammans med 
ungdom och behandlare arbetar för att häva depressionen. 
Ett viktigt inslag i behandlingen är att aktivera familjen  
och försöka skifta från känslor av hjälplöshet till handling 
och lösning av problem. Avgörande för att nå framgång  
i arbetet med rutiner, aktivering och skola är att föräldrarna 
är delaktiga och kan fungera som en resurs.

En del familjer har hamnat i en negativ spiral där 
ofruktsamma konflikter präglar umgänget och där familjen 
snarare fungerar som en belastning och vidmakthållande 
faktor för depressionen. I en del andra familjer brister för-
äldrarna i omsorgsförmåga. I bägge dessa fall bör åtgärder 
riktas till föräldrarna som en del i ungdomens behandling.

I denna sektion får du tips om hur du kan:
•	 Arbeta med familjer som hamnat i en negativ spiral 

med mycket konflikter.
•	  Gå till väga när föräldrars omsorgsförmåga av olika 

anledningar sviktar.

För att:
•	 Kunna hjälpa familjer med ett konfliktfyllt klimat så att 

föräldrarna får möjlighet att aktivt delta i ungdomens 
behandling 

•	 Ett konfliktfyllt familjeklimat riskerar att i sig vara en 
belastning för ungdomen som vidmakthåller depres-
sionen.

Förtest
1. När familjen hamnat i en spiral av mycket tjat kring 
regler som ungdomen ändå inte följer är det viktigast att 
föräldrarna i ett första steg:

a) Ger tydliga bestraffningar på olämpligt beteende
b) Fokuserar på att upprätthålla samtliga regler för att 

inte tappa greppet
c) Fokuserar på att stärka relationen med ungdomen 
d) Befriar ungdomen från alla regler och krav för att inte 

förvärra depressionen

2. När föräldern ger tydliga indikationer på att vara depri-
merad gäller det att:

a) Inte göra så stor sak av det då det bara riskerar att 
leda till skuldkänslor 

b) Försöka lotsa föräldern till egen hjälp som del i ung-
domens depressionsbehandling

c) Avvakta och se hur det utvecklar sig då det inte behö-
ver påverka ungdomens behandling

d) Inte fråga vidare då det är ungdomen som är din pa-
tient och du inte har rätt att lägga dig i hur föräldern 
mår

3. Aggressionsutbrott riktade mot föräldrarna hanteras 
bäst genom att de:

a) Markerar sig fysiskt för att visa vem som bestämmer
b) Höjer rösten och markerar att ungdomen gått för 

långt
c) Ger goda argument till varför det är orimligt för ung-

domen att bli så arg
d) Genom kroppsspråk och tal dämpar de känslomässiga 

uttrycken

Översikt

Vikten av ett gott familjeklimat
Familjeklimat med många kritiska kommentarer och en 
kritisk samtalston har visat sig förvärra depression. En del 
familjer hamnar i en negativ spiral av konflikter, tjat, isole-
ring och misslyckad gränssättning. Depression med energi-
brist och irritabilitet är ofta en ”motor” som drar den nega-
tiva spiralen nedåt. Ungdomen drar sig undan familjen och 
slutar delta i familjeaktiviteter och samtal. Föräldrar som 
skulle vilja hjälpa sina ungdomar känner sig utestängda 
och vet inte hur de ska kunna nå fram. Kommunikationen 
består till övervägande del av tjat kring olika regler som 
ungdomarna ändå inte följer. Mönstret är problematiskt av 
flera skäl. Dels riskerar det att vidmakthålla depressionen 
då det negativa klimatet i sig blir en belastning för ungdo-
men, dels riskerar det att hindra föräldrarna från att delta 
aktivt i ungdomens behandling. Det är svårt för föräldrarna 
att fungera stöttande och hjälpa ungdomen när det gäller 
rutiner, aktivering och skola om de hamnat i detta negativa 

Föräldraarbete
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mönster. Depression hos förälder kan bidra till en negativ 
spiral. När en förälder är belastad av depression minskar 
detta kraftigt effekten av andra insatser för unga med de-
pression och behöver bli huvudfokus i behandlingen. 

Om familjeklimatet bedöms vara belastande för ungdo-
men eller om det bedöms hindra övrigt depressionsarbete 
så bör detta beskrivas i vårdplanen och en del av det inle-
dande behandlingsarbetet bör ha detta som fokus. 

En del föräldrar brister i omsorgsförmåga och kontakt 
bör då tas med sociala myndigheter. När en förälder lider 
av egen psykisk ohälsa bör behandlaren betona vikten av 
och underlätta för föräldern att få egen adekvat hjälp.

Mer positiv tid tillsammans
Ett bra familjeklimat förutsätter att föräldrarna och ungdo-
men tillbringar positiv tid tillsammans. Om familjen har 
för lite av sådan tid tillsammans bör behandlingen inrikta 
sig på att arbeta problemlösande med familjen kring detta. 
Det är bra att i ett tidigt skede få i gång gemensamma 
måltider och andra rutiner där flera i familjen deltar. 
Du ”brainstormar” med familjen kring aktiviter att göra 
tillsammans och försöker schemalägga dessa samt förutse 
hinder. För att öka chansen att saker verkligen blir av bör 
du lägga särskild vikt vid vad ungdomen tycker. 

Ett vanligt hinder är att mycket av den tid familjen 
tillbringar tillsammans präglas av konflikter och tjat. Detta 
riskerar att göra både ungdomen och föräldrarna tvek-
samma till att göra fler saker ihop. Risken är att aktiviteter 
planeras som sedan bara mynnar ut i bråk och misslyckan-
den för familjen. Det är därför bra om du och familjen går 
igenom olika sätt att få i gång en mer positiv kommunika-
tion parallellt med att familjeaktiviteter planeras.

Att skapa en positiv kommunikation
En positiv kommunikation kan vara avgörande för att 
ungdomen ska bryta sin isolering och åter delta i familje-
aktiviteter och samtal. Det är också en förutsättning för att 
föräldrarna ska kunna vara delaktiga i behandlingen och 
fungera som ett stöd för ungdomen. När familjen hamnat 
i en negativ spiral där ungdomen drar sig undan och slutar 
engagera sig i familjeaktiviteter kan behandlaren träffa 
föräldrarna enskilt eller tillsammans med ungdomen och 
diskutera hur de kan göra för att få i gång en mer positiv 
och konstruktiv kommunikation. 

Nedan följer några områden du kan diskutera med för-
äldrarna för att hitta en mer positiv kommunikation.

Dagligt småprat
Försök att hitta något att prata om varje dag, gärna kring 

något som intresserar ungdomen. Även om ungdomen 
inte svarar så utförligt har du i alla fall visat att du bryr dig. 
Berätta om saker du själv varit med om eller som intresse-
rar dig. Ungdomar kan lätt uppfatta frågor från föräldrarna 
som förhör och det kan därför vara lättare att få i gång 
samtal om du pratar om något som rör dig. Om möjligt 
gör saker tillsammans med ungdomen. Ofta kan det vara 
lättare och mindre laddat att prata med varandra om man 
samtidigt också gör någon aktivitet.

Aktivt lyssnande
Ungdomar med depression är extremt känsliga för kritik. 
Betona därför att föräldern måste vara noggrann med att 
undvika kommentarer som ungdomen kan uppfatta som 
kritik. Det är bra att ställa öppna frågor. Om ungdomen 
berättar något så följ bara med i samtalet utan att ha en 
massa synpunkter eller värderingar. Spegla och ställ följd-
frågor. Om ungdomen berättar om ett problem eller att den 
mår dåligt över något så validera ungdomens känslor och 
tankar kring detta. Undvik att i ett tidigt skede ge förslag på 
lösningar. Kom inte med goda råd då de lätt träffar fel och 
ofta leder till att ungdomen känner sig missförstådd och 
förlorar lusten att berätta mer.

Vara närvarande
Var närvarande när du umgås med ungdomen. Tillåt dig 
inte att bli avbruten av mobil eller dylikt och undvik att 
göra andra saker samtidigt. Detta är grundläggande i all 
form av umgänge men särskilt viktigt i umgänget med 
deprimerade ungdomar som ofta är extra känsliga i det 
sociala samspelet.

Att prata med ungdomen om problem 
En del familjer har svårt att få till ett gott klimat eftersom 
de inte pratar om problem på ett konstruktivt sätt. De ham-
nar i ett läge där det blir för mycket fokus på problem vilket 
gör att ungdomen drar sig undan. Föräldrar som pratar 
med ungdomen för ofta om olika problem samt pratar om 
problemen vid fel tillfällen får svårt att tillsammans med 
ungdomen lösa de problem som verkligen behöver lösas. 
När så är fallet behöver du ta upp med föräldrarna vikten 
av att lägga mer fokus på det som fungerar och helt enkelt 
inte lägga tid på att argumentera kring mindre problem 
med ungdomen. 

Vid de diskussioner som föräldrarna måste ta bör de ha 
ett klart uttalat mål med vad de vill uppnå och välja rätt 
tidpunkt för samtalet. Diskussionerna bör tas när det finns 
gott om tid, familjen är pigg och när stämningen åtminsto-
ne är hyfsat god. Det underlättar om föräldrarna använder 
jag-budskap och använder ”jag känner” och ”jag tänker” 
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i stället för ”du borde” och ”du måste”. Det är också bra om 
de kan ha konkreta lösningsförslag och söka kompromiss 
med ungdomen.

Att	hantera	konflikter	i	vardagen
För en del ungdomar med depression är irritabiliteten 
mycket uttalad och frekventa aggressionsutbrott riktas mot 
föräldrarna. Ett sätt att motverka detta är att arbeta med att 
förbättra relationen mellan föräldrar och ungdom enligt 
ovan samt att tillsammans med familjen arbeta problem-
lösande kring de vanligaste konfliktområdena och försöka 
att hitta rutiner kring dessa. Konflikter uppstår ofta som en 
följd av att ungdomen utsätts för krav som upplevs över-
mäktiga. Avgörande för att minska antalet konflikter och 
utbrott är därför att omgivningen visar förståelse för att 
ungdomen är deprimerad och anpassar sina förväntningar 
och krav utifrån detta.

När aggressionsutbrott är ett påtagligt problem kan du 
behöva träffa föräldrarna enskilt och diskutera hur de kan 
bemöta ungdomen på ett sätt som gör att konflikterna inte 
eskalerar. Nedan följer några punkter som du kan ta upp 
med föräldrarna. 

Kroppsspråk
Genom att försöka hålla sig lugn kan man dämpa konflik-
ten. Att använda sig av kroppsspråk för att dämpa käns-
lomässigt uttryck är en viktig del av konflikthantering. 
Aggressivt kroppsspråk brukar kännetecknas av stirrande 
blick, att man markerar sig fysiskt och rör sig hastigt. Att 
hålla sig lugn, röra sig långsammare, undvika ögonkontakt 
och att inte göra sig stor och hotfull kan vara ett effektivt 
sätt att lugna en uppseglande konflikt.

Tal
Långa utläggningar riskerar att leda till att ungdomen 
stänger av, att föräldern eldar upp sig och att konflikten 
eskalerar. Risken är att de intar olika positioner utan att 
komma vidare och att samma långa haranger upprepas vid 
flera tillfällen. Att sänka ljudvolymen och tala med lugnt 
tonfall minskar också risken för en upptrappning.

Avled och ta timeout
Det är bra att försöka avleda i ett tidigt skede innan det 
gått för långt. Genom att föräldern lär sig känna igen de 
situationer som brukar leda fram till konflikter går en del 
av dessa att undvikas. Avbryt och ta en paus om konflikten 
börjar trappas upp.

Positiv monitorering och att förhålla sig till regler
Många föräldrar har frågor om hur de bör förhålla sig till 
regler och gränssättning när ungdomen blivit deprimerad. 
De har hamnat i en negativ spiral med mycket tjat och kon-
flikter kring regler som ungdomarna ändå inte följer. Detta 
mönster är viktigt att bryta då det belastar både föräldrar 
och ungdom och försvårar det övriga depressionsarbetet. 
Två sätt att öka följsamheten till regler är att: 
•	 Stärka relationen 
•	 Välja sina strider

Stärk relationen
Det viktigaste utifrån depressionshänsyn är att få i gång en 
bättre fungerande relation mellan föräldrar och ungdom. 
En god relation leder till färre konflikter och är också grun-
den för att kunna hålla vissa nödvändiga gränser. Därför 
bör en diskussion om gränssättning ta sin utgångspunkt  
i hur man kan förbättra relationen med ungdomen och få 
till ett mer stöttande klimat i familjen. Frågor att diskutera 
med föräldrarna kan vara:
•	 Hur kan man öka antalet positiva aktiviteter med 

ungdomen?
•	 Var hittar man mer konfliktfri tid tillsammans?
•	 Lyssnar föräldrarna tillräckligt?
•	 Känner sig ungdomen förstådd eller kan föräldrarna bli 

mer validerande? 
•	 Uppmuntrar föräldrarna de framsteg som görs och hur 

mycket ungdomen faktiskt försöker?

Poängen är att ett fokus på att förbättra relationen mellan 
förälder och ungdom är det mest effektiva sättet att minska 
icke konstruktivt tjat kring regler och gränssättning. Det är 
viktigt att du är tydlig med detta samtidigt som du valide-
rar föräldrarnas frustration och oro.

Välj dina strider
En annan punkt att diskutera med föräldrarna är att de bör 
välja strider. För mycket fokus på regler och gränssättning 
riskerar att leda dels till ett negativt familjeklimat som vid-
makthåller depressionen, dels till att det blir svårt att hålla 
uppe gränser även kring sådant som är nödvändigt. En 
möjlig lösning på detta är att släppa på ”onödiga” regler och 
fokusera på det som är viktigt för ungdomens tillfrisknan-
de, som att gå upp på morgonen eller inte spela datorspel 
på nätterna. Kring dessa nödvändiga regler bör föräldrarna 
arbeta problemlösande tillsammans med ungdomen. 

Hantera svårigheter att acceptera  
att ungdomen är deprimerad 
I det här sammanhanget ska acceptera förstås som att för-
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äldern kan se och stå ut med verkligheten som den är och 
handla effektivt utifrån detta. 

Det kan vara svårt för en förälder att acceptera att ung-
domen lider av en depression och att även enklare saker 
kan upplevas som jobbiga. Ungdomens förlorade energi 
och tappade lust kan tolkas som lättja. Bristande acceptans 
riskerar att leda till bristande engagemang i behandlingen. 
Föräldern tycker att hela lösningen ligger i att ungdomen 
skärper sig eller rycker upp sig. ”Han borde kunna komma 
upp på morgnarna utan hjälp av oss”, det kan väl inte vara 
så jobbigt att gå till gymmet två gånger i veckan”, ”om han 
bara skärpte sig skulle han fixa skolan”. Ett sådant ifrågasät-
tande och dömande förhållningssätt riskerar att leda till att 
ungdomen drar sig undan mer, vilket i sin tur gör det ännu 
svårare för föräldern att bli delaktig i behandlingen. 

En avgörande del i att öka förälderns acceptans för ung-
domens situation är att föräldern är delaktig i både bedöm-
ningsfasen och i att formulera en vårdplan. En grundlig 
psykoedukation kan också underlätta.

Graden av acceptans är inte stabil utan varierar ofta över 
tid och mellan olika situationer. När behandlaren märker 
att föräldern har svårt att se ungdomens situation är det 
bra att lyfta detta. Ibland kan detta diskuteras enskilt med 
föräldern utan att ungdomen är med.

Omsorgsförmåga
Ibland förekommer det svåra familjekonflikter, våld i hem-
met eller missbruk som gör att förälderns omsorgsförmåga 
inte är tillräcklig. Vid sådana tillfällen ska socialtjänsten 
involveras. Det bör vara tydligt för föräldrar, ungdom och 
socialtjänst att detta är en nödvändig del av depressions-
behandlingen. Det kan också förekomma föreställningar 
om att ungdomen behöver prata ut eller bearbeta dessa 
belastande händelser. Behandlaren bör vara tydlig med att 
huvudfokus för depressionsbehandlingen inledningsvis lig-
ger på att skydda ungdomen från vidare belastning snarare 
än på bearbetning.

Egen psykisk ohälsa som depression eller sömnstörning 
kan göra det svårt för föräldern att uppbringa den kraft och 
energi som behövs för att fullt ut delta i behandlingen och 
vara ett stöd för ungdomen. Dåligt måendet riskerar att 
göra föräldern mer irritabel och kritisk vilket kan påverka 
hela familjen negativt och i förlängningen bli en vidmakt-
hållande faktor för ungdomens depression. Då föräldern 
lider av psykisk ohälsa bör du betona vikten av att föräl-
dern påbörjar egen behandling. Du förklarar varför detta 
är viktigt som ett led i att hjälpa ungdomen. Viss varsamhet 
kan behövas för att inte väcka onödiga skuldkänslor. En del 
föräldrar har svårt att själva söka hjälp och det är då bra om 
du hjälper till att lotsa föräldern rätt.

I vissa fall kan äktenskapliga problem eller en konflikt-
fylld separation försvåra för föräldrarna att engagera sig 
fullt ut i behandlingen. Även i dessa fall är det bra om du 
kan lotsa föräldrarna till adekvat hjälp.

Teknik
Samtalen sker i möjligaste mån med ungdom och föräldrar 
tillsammans i rummet. Undantag kan förekomma, främst 
när du behöver diskutera olika sätt föräldrarna kan förhålla 
sig till ungdomen för att minska konflikter och få i gång en 
mer fungerande och stöttande relation.

Mer positiv tid tillsammans 
Steg 1. Kartlägg vad familjen gör för positiva saker i dag 
och vad den har gjort tidigare 
•	 Ta reda på vad familjen gjorde tillsammans innan ung-

domen blev deprimerad
•	 Ta reda på vad ungdomen tyckte var roligt att göra med 

föräldrarna

Steg 2. Förklara varför detta är viktigt som en del i depres-
sionsbehandlingen
•	 Stärkt relation leder till bättre mående
•	 För att kunna vara ett stöd i behandlingen
•	 För att minska ungdomens isolering

Steg 3. Brainstorma kring vilka aktiviteter familjen kan 
utöka
•	 Låt ungdomen föreslå lösningar
•	 Låt föräldrarna föreslå lösningar
•	 Hjälp familjen med lösningar vid behov
•	 Undvik värderande

Steg 4. Familjen väljer en eller ett par aktiviteter
•	 Börja i liten skala
•	 Välj saker som har stor chans att lyckas

Steg 5. Schemalägg och problemlös kring eventuella hinder
•	 Bestäm när
•	 Bestäm hur
•	 Var specifik

Steg 6. Följ upp
•	 Ta reda på vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer
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Att skapa en positiv kommunikation
Steg 1. Kartlägg hur det ser ut i dagsläget
•	 Ta reda på vad det är ungdomen tycker underlättar 

respektive hindrar
•	 Ta reda på vad är det föräldrarna tycker underlättar 

respektive hindrar

Steg 2. Förklara varför det är viktigt som en del  
i depressionsbehandlingen
•	 Stärkt relation leder till bättre mående
•	 För att kunna vara ett stöd i behandlingen
•	 För att minska ungdomens isolering

Steg 3. Diskutera hur man kan få till mer:
•	 Dagligt småprat
•	 Aktivt lyssnande
•	 Närvarande

Steg 4. Kom överens med föräldrarna vilken ”färdighet”  
de vill testa 
•	 Bestäm när 
•	 Bestäm hur
•	 Var specifik

Steg 5. Följ upp
•	 Ta reda på vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer

Att prata med ungdomen om problem

Steg 1. Kartlägg hur det ser ut i dagsläget
•	 Ta reda på hur familjen brukar prata om problem
•	 Ta reda på hur det funkar 

Steg 2. Förklara varför det är viktigt som en del i depressions-
behandlingen
•	 Färre konflikter leder till stärkt relation
•	 Stärkt relation leder till bättre mående
•	 För att kunna vara ett stöd i behandlingen
•	 För att minska ungdomens isolering

Steg 3. Diskutera hur man kan prata om problem på ett 
konstruktivt sätt 
•	 Diskutera bara de problem som verkligen behöver 

diskuteras 
•	 Välj rätt tidpunkt för samtalet
•	 Använd jag-budskap 
•	 Ge konkreta förändringsförslag och sök kompromiss 

Steg 4. Kom överens med föräldrarna om att försöka detta  
på egen hand till nästa samtal
•	 Bestäm när 
•	 Bestäm hur 
•	 Var specifik

Steg 5. Följ upp
•	 Ta reda på vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer

Att	hantera	konflikter	i	vardagen

Steg 1. Kartlägg hur det ser ut i dagsläget
•	 Ta reda på i vilka situationer konflikterna uppstår
•	 Ta reda på hur ofta
•	 Ta reda på hur konflikterna hanteras 

Steg 2. Gå igenom med föräldrarna olika sätt att hantera 
konflikter
•	 Kroppsspråk
•	 Tal
•	 Avled och ta timeout

Steg 3. Uppmuntra föräldrarna att försöka använda sig 
av färdigheterna i steg 2 när konflikter uppstår 
•	 Problemlös kring hinder
•	 Diskutera vad som är det troliga resultatet

Steg 4. Följ upp
•	 Undersök vad som har fungerat bra respektive dåligt
•	 Avlasta skuld och problemlös kring det som inte gått 

bra
•	 Diskutera hur man kan upprätthålla det som fungerat
•	 Gå igenom vad som behöver göras mer

Positiv monitorering och att förhålla sig till regler
Steg 1. Stärk relationen
•	 Uppmuntra positiv tid tillsammans
•	 Betona vikten av att lyssna och vara närvarande
•	 Prata om hur föräldrarna kan möjliggöra att ung domen 

känner sig förstådd 
•	 Uppmuntra framsteg och skynda långsamt

Steg 2. Välj dina strider
•	 Förklara varför det är viktigt att välja sina strider
•	 Diskutera med föräldrarna vilka strider som skulle vara 

möjliga att släppa
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•	 Uppmuntra föräldrarna att arbeta problemlösande med 
ungdomen kring de konfliktområden som anses viktiga

Hantera svårigheter att acceptera 
att ungdomen är deprimerad
Att föräldrarna accepterar ungdomens situation är avgö-
rande för att de ska kunna bidra till tillfrisknandet och 
fungera som ett stöd för ungdomen. Arbete med att öka 
acceptansen sker under hela behandlingsförloppet. Detta 
görs bland annat genom att du:
•	 Visar på hur olika beteenden kan förstås utifrån den 

depressiva spiralen
•	 Betonar att ungdomar som lider av depression kan 

fungera väldigt olika från dag till dag och utifrån situa-
tionen

•	 Arbetar med att förbättra kommunikationen i familjen
•	 Validerar föräldrarna i deras ansträngningar att hjälpa 

ungdomen

Omsorgsförmåga

Föräldradepression och sömnstörning hos förälder
Steg 1. Undersök vilken påverkan förälderns depression har 
på
•	 Familjeklimatet
•	 Föräldraförmåga 
•	 Möjligheten att vara ett stöd i ungdomens behandling

Steg 2. Betona vikten av att föräldern får egen hjälp  
att hantera sin depression 
•	 Som en del i ungdomens depressionsbehandling
•	 För egen del

Steg 3. Hänvisa till hjälp och överväg att skriva remiss 
•	 Informera om alternativ
•	 Identifiera eventuella hinder och problemlös 

Steg 4. Följ upp vid behov 
•	 Kontrollera att föräldern fått önskad hjälp 

Omsorgssvikt
Steg 1. Beskriv varför du bedömer att du måste ta kontakt 
med socialförvaltning 
•	 Oro för ungdomens situation
•	 Nödvändig del i depressionsbehandlingen

Steg 2. Diskutera vad detta kan innebära för familjen
•	 Hjälpbehovet kan utredas
•	 Stöd till föräldrarna och ungdomen

Steg 3. Förklara att detta också är en del i att underlätta  
för ungdomen att ta sig ur sin depression
•	 Vikten av struktur och positivt klimat i hemmet
•	 För att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i behand-

lingen

Steg 4. Kontakta socialförvaltningen

Steg 5. Följ upp vid behov
•	 Stäm av vilka insatser som ges

Demonstration

Mer positiv tid tillsammans 
”Det låter som om du drar dig undan från dina föräldrar 
och när ni väl ses blir det ofta tjat och konflikter. Är det så? 
Håller ni föräldrar med om det? Om jag fattar er rätt bidrar 
detta också till att hålla dig kvar i depressionen. Ett sätt att 
bryta denna spiral kan vara att ni i familjen försöker hitta 
fler saker att göra tillsammans som ni upplever som posi-
tiva. Vad gör ni i dagsläget som du tycker känns roligt eller 
meningsfullt? Innan ni hamnade i den här negativa spira-
len, vad gjorde ni då? Ska vi ta några minuter att leta efter 
saker som ni skulle kunna göra tillsammans? Det behöver 
inte vara stora saker. Det kan vara allt från att gå och fika 
tillsammans till att se en film eller spela ett spel eller något? 
Ok, vilka av de här sakerna ni kommit på vill ni göra till 
nästa vecka? Vad tycker du? När ska ni göra det? Finns det 
något som kan hindra att det blir av? Ok, då följer vi upp 
hur det gått nästa gång vi ses.”

Att skapa en positiv kommunikation 
”Ok, så om jag förstår er rätt så har ni nästan slutat att pra-
tat med varandra. Varför tror ni att Lisa dragit sig undan 
från er? Vad tänker du Lisa? För mig låter det som om den 
här situationen är dålig för er alla och den bidrar förmod-
ligen till att depressionen hålls kvar, eller hur tänker ni? Ja, 
dels är det jobbigt i sig när det blir så tungt samtalsklimat  
i hemmet, dels låter det som om detta hindrar er från att 
kunna vara ett stöd och hjälpa er dotter att må bättre. Är 
det ok att vi tittar på ett par saker som brukar kunna hjälpa 
familjer till ett mer positivt samtalsklimat? Jag tänker här 
på saker som hur man kan få i gång det mer vardagliga 
småpratet, hur ni kan lyssna och vara närvarande på ett sätt 
som gör att Lisa får lust att delta mer i samtalen.”
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Att prata med ungdomen om problem 
”Hur brukar det gå till när ni ska prata om något problem 
eller något jobbigt i familjen? Brukar ni komma fram till 
någon lösning som alla tycker är ok? Inte? Vad är det som 
går fel? Hur tänker ni kring det? Som vi pratat om tidigare 
är det viktigt för Lisas mående att få ner antalet konflik-
ter i familjen. Ett sätt var ju att helt enkelt släppa en del 
områden och fokusera mindre på det som det brukar bli 
tjafs kring. En del områden går inte att undvika utan måste 
diskuteras. Det finns en del saker som jag tror är bra att 
tänka på när ni diskuterar som minskar risken för bråk och 
som ökar chansen att ni hittar en lösning som alla tycker är 
bra. Är det ok om vi går igenom det?”

”Det första som gäller är att välja rätt tidpunkt. När tror ni 
det är bäst att diskutera problem? När är det bäst att låta 
bli? Vad tänker du Lisa? Ni föräldrar? En annan viktig sak 
är att använda ”jag-budskap”. Med det menas att säga ”jag 
känner”, ”jag tycker” i stället för ”du borde” och ”du måste”. 
Varför tror ni det är viktigt? Ok, nu har vi gått igenom en 
del tankar kring hur ni kan försöka att diskutera problem 
utan att hamna i tjaf. Vad tänker ni om det? Verkar det 
svårt? Då kommer det svåraste av allt, hur ska ni kunna 
göra detta när ni kommer hem? Har ni som föräldrar några 
idéer? Vad tror du om det Lisa? Då testar vi det. Ska ni 
skriva ner det för att minska risken att det glöms bort så 
följer vi upp nästa vecka. Kan du försöka påminna dina 
föräldrar, Lisa?” 

Att	hantera	konflikter	i	vardagen
”Om jag förstår er rätt blir du väldigt arg på dina föräldrar 
ibland, eller? Det låter också som om det blir riktigt jobbigt 
både för er föräldrar och dig Lisa, är det så? Om jag fattar 
det rätt så eldar det på depressionen eftersom det försämrar 
er relation och ger dig skuldkänslor. Skulle ni hålla med 
om det? Enligt vårdplanen vill ni arbeta med detta. Gäller 
det fortfarande att ni tycker det är vettigt för er att vi går 
igenom hur ni föräldrar ska kunna hantera utbrotten med 
förhoppningen att de ska bli färre och mindre allvarliga? 
Ok, jag tänkte att vi skulle diskutera detta utifrån tre punk-
ter, vilket kroppspråk ni använder, hur ni talar till Lisa när 
konflikten håller på att eskalera och hur ni i ett tidigt skede 
kan avleda. Ok, nu har vi gått igenom ett par saker. Är det 
något som låter krångligt? Vad tänker ni? Är det något av 
detta ni skulle kunna försöka använda nästa gång det håller 
på att braka loss? Vad skulle kunna hindra er?”

Positiv monitorering och att förhålla sig till regler
”Ja, ni har ju satt upp ett delmål på vårdplanen att få ner 

antalet regelkonflikter till hälften. Om jag förstod er rätt var 
detta viktigt för att det i så hög grad bidrar till att Lisa mår 
dåligt. Ni beskrev en lång rad regler som Lisa struntar i och 
som det blir en hel del konflikter kring eller? Det låter lite 
som att det blir den sämsta av världar, relationen försämras 
och det blir ändå inget gjort. Är det ok att vi lägger fokus 
i dag på att närma oss målet att halvera antalet regelkon-
flikter? Ok, det finns två områden som brukar vara bra att 
se över när det gäller att komma till rätta med de problem 
ni beskriver, dels att stärka relationen, dels att välja sina 
strider. Vi kommer att börja fokusera på att stärka relatio-
nen eftersom det är a och o när det gäller att minska antalet 
konflikter kring regler. Jag ska snart förklara mer. Ok så?”

Hantera svårigheter att acceptera  
att ungdomen är deprimerad
”Om jag fattar dig rätt så tycker du att Lisa skyller på sin 
depression när hon inte vill göra saker, är det så? Och om 
jag förstår dig rätt Lisa, så tycker du att pappa inte förstår 
hur dåligt du mår och hur svårt det är för dig att göra vissa 
saker, eller? Detta är ett väldigt vanligt problem när ung-
domar blir deprimerade. Jag har ett par tankar kring detta. 
Först, ärligt talat Lisa så antar jag att du är som ungdomar 
är som mest, nämligen att du tycker att en del av det dina 
föräldrar säger är dumt, onödigt och att du varken vill, 
orkar eller tänker göra det, eller?”

”För det andra, du har ju beskrivit tydligt att du ofta känner 
dig trött, energilös och saknar lust och motivation att göra 
saker över huvud taget. Det är precis detta som är depres-
sion och som ligger som en våt filt över ditt liv och gör att 
varje kulle känns som ett berg att bestiga och utifrån det 
låter det för mig som om du verkligen gör så gott du kan  
i de allra flesta fall. Eller hur tänker du Lisa? Är ni föräldrar 
med på det också?”

”En tredje sak som är bra att tänka på är att vid depression 
kan det variera rätt mycket från dag till dag hur man mår 
så att saker som funkar den ena dagen kan kännas oöver-
stigliga nästa dag. Sammantaget tänker jag att det är bra att 
ni som föräldrar i de flesta fall utgår från att Lisa gör så gott 
hon kan utifrån sin situation. Förstår ni hur jag tänker?”

Omsorgsförmåga
”Behandlingen bygger på att ni tillsammans arbetar för 
att förändra de saker som håller kvar depressionen. Vi 
vet att föräldrar ofta också är drabbade av depression och 
särskilt när man blir belastad av barnets depression. När 
jag hör hur dåligt du verkar må blir jag orolig, dels för dig 
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som person, dels för hur det ska påverka din möjlighet 
att vara aktiv i behandlingen och fungera som ett stöd för 
Lisa. Hur fungerar din sömn? Antal timmar per natt? Har 
du energi som vanligt på dagarna? Är du nedstämd ofta? 
Tycker du att ditt mående påverkar dig? Hur märker din 
familj av det? Märker du av att mamma mår dåligt? Går 
du i någon behandling eller får någon annan hjälp för ditt 
mående? Utifrån hur du beskriver det tycker jag att det lå-
ter viktigt att du får hjälp. Hur tänker du? Skulle du kunna 
söka själv till vårdcentral eller är det bättre att jag skriver 
remiss? När kan du göra det? Ok, så vi kommer överens 
om att du ringer vårdcentral och hör om de kan hjälpa dig 
så följer vi upp hur det gått nästa gång vi ses. Så bra. Det 
låter som om det kan vara viktigt även för möjligheten att 
hjälpa Lisa.”

Svårigheter
1. Föräldrarna fortsätter att tjata på ungdomen om olika 
regler som ändå inte genomförs.

Möjlig lösning:
Prata i enrum med föräldrarna. Fråga vad de vill uppnå och 
hur detta funkar nu. Hör efter förälderns syn på att släppa 
vissa av reglerna, risker och konsekvenser. 

2. Föräldrarna upplever det hopplöst och känner sig 
uppgivna. Trots att de försöker förbättra relationen med 
ungdomen får de väldigt lite tillbaka.

Möjlig lösning:
Validera föräldrarnas upplevelse. Beskriv också att vikten 
av att de fortsätter att kämpa. Berätta att många ungdomar 
efter att de tagit sig ur depressionen kan beskriva hur vik-
tigt det var att omgivningen inte gav upp.

3. Föräldrarna beskriver att de har svårt att förhålla sig till 
ungdomens irritabilitet.

Möjlig lösning:
Hjälp föräldrarna att se att det bakom irritabiliteten ofta 
finns en ledsenhet/besvikelse och att det ofta är mer kon-
struktivt att försöka bekräfta den än att argumentera med 
irritabiliteten.

4. Föräldern känner sig överbelastad och har svårt att 
använda sig av de råd som ges.

Möjlig lösning: 
Du uppmärksammar problemet och visar förståelse för 

förälderns situation. Du försöker sedan tillsammans med 
föräldern se vad som skulle kunna göras för att ge föräl dern 
stöd och avlastning. Kuratorskontakt? Kontakt med  
socialförvaltning? Hjälp av släkt och vänner? Ökat stöd  
av part nern?

Eftertest
1. När familjen hamnat i en spiral av mycket tjat kring 
regler som ungdomen ändå inte följer är det viktigast att 
föräldrarna i ett första steg:

a) Ger tydliga bestraffningar på olämpligt beteende
b) Fokuserar på att upprätthålla samtliga regler för att 

inte tappa greppet
c) Fokusera på att stärka relationen mellan ungdomen 

och föräldrarna
d) Befriar ungdomen från alla regler och krav för att inte 

förvärra depressionen

2. När föräldern ger tydliga indikationer på att vara depri-
merad gäller det att:

a) Inte göra så stor sak av det då det bara riskerar att 
leda till skuldkänslor hos föräldern

b) Försöka lotsa föräldern till egen hjälp som en del  
i ungdomens depressionsbehandling

c) Avvakta och se hur det utvecklar sig eftersom det inte 
behöver påverka ungdomens behandling

d) Inte fråga vidare eftersom det är ungdomen som är 
din patient och du inte har rätt att lägga dig i hur 
föräldern mår

3. Aggressionsutbrott riktade mot föräldrarna hanteras 
bäst genom att de:

a) Markerar sig fysiskt för att visa vem som bestämmer
b) Höjer rösten och markerar att ungdomen gått för 

långt
c) Ger goda argument till varför det är orimligt för ung-

domen att bli så arg
d) Genom kroppsspråk och tal dämpar de känslomässiga 

uttrycken
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Många ungdomar som lider av lindrig – medelsvår depres-
sion svarar bra på en strukturerad psykosocial basbehand-
ling. Behandlingen utgörs av tydligt strukturerade samtal 
där du tillsammans med familjen problemlöser kring de 
problem som vidmakthåller depressionen och som finns 
uppsatta på vårdplanen. Du arbetar med ett validerande 
förhållningssätt.

Behandlingen syftar till att få familjen aktiv i arbetet 
med att bryta den depressiva spiralen. Fokus ligger på att få 
ordning på rutiner, öka aktivering, anpassa skolsituationen 
och få till ett stöttande familjeklimat där relationen med 
föräldrarna kan fungera som ett skydd snarare än som en 
belastning.

Vilka områden som prioriteras avgörs av vad familjen 
vill, i vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla 
depressionen samt hur möjligt det är att komma till rätta 
med problemet.

Efter 6–8 veckors behandling görs en mer omfattande 
utvärdering av ungdomens mående och ni tar då ställning 
till hur den fortsatta behandlingen ska läggas upp.

Modulsammanfattning



DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), 
har under 2014 antagit riktlinjer för depression för att för-
bättra bedömning och behandling av depression. Deplyftet 
är ett samarbetsprojekt mellan SFBUP, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Region Halland med mål att föra ut 
riktlinjerna till klinisk rutin på BUP-kliniker. Denna manual 
är en del av implementeringsarbetet som även innefattar 
utbildningsseminarier, handledning, utvärdering och stöd till 
förbättringsarbete på klinikerna, allt för att kunna ge vård 
enligt riktlinjerna till alla barn och unga med depression. 
Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial 
basbehandling vid depression har inspirerats av den engelska 
structured clinical care (SCC), som är en bred och multi-
modal basbehandling av depression hos barn och ungdomar 
utifrån ett psykopedagogiskt arbetssätt. Formatet följer 
e-utbildningen för trauma-focused cognitive behaviour 
therapy (TF-CBT) från universitetet i South Carolina, USA. 
Manualen är ännu under utarbetande och utprovning på fyra 
pilotkliniker. Den är ännu inte färdig för kliniskt rutinbruk 
utanför Deplyftet.
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INNEHÅLL

Deplyftet — så här läser du manualerna
 
Deplyftet består av sex delar som alla är uppbyggda på liknande sätt. Först kommer en 
inledande text om det aktuella ämnet innan vi ger oss in i själva modulen. Alla kapitel 
består av fem likadana delar:
•	 INLEDNING. Här beskrivs översiktligt kapitlets ämne och du får veta vad du kommer 

att lära dig i det aktuella avsnittet.
•	 FÖRTEST. Du får testa dina förkunskaper genom att svara på frågor om ämnet.
•	 ÖVERSIKT. Här beskrivs utförligt fakta kring det aktuella temat.
•	 TEKNIK. Steg-för-steg-manual som visar hur du konkret kan arbeta med dina patienter.
•	 DEMONSTRATION. Du får exempel på hur du kan fråga.
•	 SVÅRIGHET. Vad kan du göra när det hakar upp sig?
•	 EFTERTEST. Vi ställer frågorna från förtestet en gång till. Har du lärt dig något nytt?
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Målet med kartläggningen är att tillsammans med patient 
och föräldrar få en förståelse för barnets hela livssituation 
och hur den samverkar med den psykiska ohälsan.

För att kunna göra det behöver du ha förmågan att bygga 
upp en förtroendefull relation till ungdom och föräldrar 
och att hålla i ett samtal där du inventerar både belastande 
och skyddande faktorer. Kartläggningen blir mer träffsäker 
om den följer en viss struktur. Ordningen i denna modul är 
bara ett förslag på struktur och du kan känna dig helt fri att 
ställa frågor i den ordning du själv känner dig bekväm med 
och att anpassa kartläggningen efter situationen.

Kartläggningen av livssituation och funktion sker 
parallellt med kartläggning av risk, skydd och vidmakthål-
lande faktorer men är för översiktlighetens skull indelad i 
två olika sektioner. I nästa modul får du lära dig mer om 
diagnostik. Kartläggningen och diagnostiken sker parallellt 
under bedömningssamtalet.

Du gör kartläggningen tillsammans med familjen för att 
möjliggöra en fallformulering (en miniteori om fallet) och 
identifiera viktigaste vidmakthållande faktorer för att skapa 
förutsättningar för vårdplan och behandling.

I denna modul lär du dig:
•	 En tydlig struktur på bedömningssamtalet som famil-

jen är införstådd med
•	 Att använda olika valideringstekniker för att bygga 

relation och för att föra samtalet framåt
•	 Att genomföra en bred barnpsykiatrisk kartläggning 

med fokus på depression
•	 Att kartlägga livssituation och funktionsnivå 
•	 Att kartlägga och värdera viktiga risk-, skydds- och 

vidmakthållande faktorer

För att: 
•	 Sammanställa resultatet av din kartläggning  

i en sammanfattande bedömning av graden  
av komplexitet

•	 Kunna göra en fallformulering
•	 Kunna upprätta en vårdplan tillsammans med ungdom 

och förälder

Förtest

Du träffar Johanna för ett första bedömningssamtal och be-
stämmer dig för att tänka lite extra på det här med allians. 
Då är du särskilt noga med... 

a) att ni är överens om både mål och medel för att nå dit
b) att ni har knutit ett positivt känslomässigt band
c) att ni är överens om målen
d) alla ovanstående

Du tänker försöka vara extra noga när du beskriver ra-
marna för bedömningssamtalet. Vad bör det innehålla?

a) Administrativ del, teorigenererande del, bedömnings-
del, avslutande del.

b) En lyssnande del, en strukturerad frågedel, en åter-
kopplande del och en planerande del.

c) Bedömningsformulär, tolkning, återlämning, avslut-
ning.

d) Administrativ del, fri del, strukturerande del, åter-
koppling.

Under samtalet bryter mamma ihop och beskriver sin egen 
uppgivenhet och skuld. Hur kan du gå vidare?

a) Stanna helt upp och fokusera på mamma ett tag och 
välj ord med omsorg.

b) Dela på samtalet så att mamma kan bli hörd fullt ut.
c) Bekräfta och normalisera att det kan kännas tungt och 

kolla om det är ok att du fortsätter att fråga.
d) Fortsätt med din agenda eftersom tiden håller på att 

rinna ut.

Du träffar Johanna, 16 år, och hennes föräldrar på nybesök. 
Man misstänker att Johanna har utvecklat en depression. 
Hur kan du gå tillväga? Hur är det bäst att börja kartlägg-
ningen?

a) Med screeningfrågor om depression för att veta om 
depressionsmisstanken är rätt.

b) Med frågor om graviditet och utveckling för att få en 
tydlig bild av sjukdomsutveckling.

c) Med ärftlighet eftersom det är den viktigaste riskfak-
torn.

d) Med en friare del där familjen får beskriva huvud-
besvär och vad man vill ha hjälp med.

Johanna beskriver att hon misslyckats på ett prov och se-
dan dess grubblat mycket och gradvis utvecklat sömnstör-

Inledning

Inledning

INNEHÅLL
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ning och nedstämdhet. Du tänker att skolan är en viktig 
del av depressionsutvecklingen. Vad stämmer när det gäller 
skola?

a) Att kartlägga skolfunktion är ett bra sätt att kartlägga 
symtomutveckling och om symtomen varit episodiska 
och gett nedsatt funktion.

b) Koncentrationsproblem i skolan ska leda misstan-
karna till adhd.

c) Hel sjukskrivning är ofta en bra intervention.
d) Aktuell skolfunktion har ingen betydelse vid själv-

mordsriskbedömning.

På grund av sömnstörning och nedsatt ork har Johanna 
blivit alltmer passiv på sin fritid. Skolarbetet upptar alltmer 
av hennes tid. Du bestämmer dig för att kartlägga fritiden 
närmare. Vad stämmer inte angående fritid?

a) Att kartlägga vad barnet tidigare tyckt om att göra och 
gjort på sin fritid är en bra utgångspunkt för att fråga 
om anhedoni.

b) Beteendeaktivering på fritiden är en viktig del av 
behandlingen.

c) All aktivitet på fritiden är bättre än ingen.
d) Särskilt fysisk aktivitet bör kartläggas och upp-

muntras.

Johanna har en nära kompis som hon träffar framför allt  
i skolan. Vad stämmer inte angående kompisrelationer?

a) Det är antalet kompisar som är avgörande.
b) Både relationens kvalitet och hur ofta man träffas 

spelar in.
c) Kompisar kan både vara skyddsfaktor och utgöra 

påfrestning.
d) Kompiskontakter bör uppmuntras i behandlingen.

När Johanna kommer hem från skolan hamnar hon fram-
för tv:n eller sitter många timmar med läxböckerna utan att 
kunna koncentrera sig. Det blir ofta bråk med föräldrarna 
eftersom hon slutat sköta sina sysslor. Hon är dock noga 
med att sköta sin hygien och föräldrarna behöver inte tjata 
om det. Vad stämmer angående kartläggning av hemliv?

a) Dagliga rutiner bör kartläggas.
b) Behov av föräldrastöd bör kartläggas.
c) ADL-funktioner bör kartläggas.
d) Alla ovanstående.

När du frågat om situationen hemma frågar du också om 
vad det brukar bli tjat kring och hur ofta det blir konflikter 
för att försöka skapa dig en bild av hur familjen fungerar. 
Vad stämmer inte angående familjefaktorer?

a) Om det finns mycket stress i familjen och föräl-
derns omsorgsförmåga är svag bör man inte ställa 
depressions diagnos.

b) Föräldradepression är den viktigaste riskfaktorn för 
att utveckla depression och detta bör man fråga om.

c) Familjehems- och institutionsplacerade barn löper 
ökad risk för depression.

d) Ansträngt familjeklimat och föräldrar som bråkar är 
viktiga vidmakthållande faktorer för ungdomar med 
depression och behöver därför kartläggas.

Johanna har utvecklat en depression med nedstämdhet, oro 
över skolprestationer, sömnstörning och tillbakadragenhet 
och minskad lust och intresse. Vad behöver du ta reda på 
som är den enskilt viktigaste riskfaktorn för att utveckla 
depression och som också kan verka som en stark vidmakt-
hållande faktor?

a) Inlärd hjälplöshet
b) Föräldradepression
c) Negativ coping
d) Somatisk sjukdom

Johanna i fallet ovan har en ganska typisk tonårsdepres-
sion. Om hon hade sökt tidigt i behandlingen, hade du då 
kunnat förebygga depressionen genom att hjälpa henne 
specifikt med faktorer som man sett innan depressionen 
utvecklades? Vad skulle det kunna vara?

a) Förändrat sömnmönster
b) Ökat stressvar
c) Förändringar vad gäller motivation och belöning
d) Alla ovanstående

När du träffar Johanna bör du också gå igenom tidigare 
somatisk och psykiatrisk sjukhistoria. Varför då?

a) Det ger en hint om den individuella sårbarheten.
b) Om det finns en sådan orsak till depression bör de-

pressionsdiagnosen inte ställas.
c) Det kan förklara den nedsatta funktionen.
d) Det ska man ta hänsyn till i sin behandlingsplanering.

Du bör också fråga Johanna och hennes familj om negativa 
livshändelser. Vad är sant om negativa livshändelser?

a) De ger depressionsutveckling oberoende av andra 
faktorer.

b) Alla unga som har många riskfaktorer och/eller nega-
tiva livshändelser utvecklar depression.

c) Vid prepubertal depression och frånvaro av större 
negativ livshändelse och frånvaro av ärftlighet bör 
förekommandet av dold vanvård eller övergrepp 
undersökas.

d) Om en negativ livshändelse förekommit blir diagno-
sen maladaptiv stress och inte depression, oavsett hur 
många DSM-kriterier som är uppfyllda.

När du kartlägger Johannas livssituation bör du ta reda på 

Inledning
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vad som utlöst problem och symtom, vad som gör att de 
fortsätter och vad som håller emot. Vad gäller inte an-
gående skyddsfaktorer?

a) De minskar risken för sjukdom i närvaro av riskfaktor 
och individuell sårbarhet.

b) Många skyddsfaktorer ökar chansen för en god prog-
nos.

c) Att inte ha en riskfaktor är i sig en skyddsfaktor.
d) Att inventera skyddsfaktorer och resurser kan mot-

verka ensidig dyster bild.

Inledning
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Inledning

Grundläggande för att kunna göra en kartläggning och 
diag nostik är att etablera en förtroendefull relation med 
både patient och föräldrar. En del familjer kan känna oro 
eller skam inför att komma i kontakt med vården. Att få 
till en allians med familjen är nödvändigt för att få fram 
tillförlitlig information om hur den unga mår och fungerar. 
En god allians under bedömningsfasen ger också bättre 
förutsättningar för det efterkommande behandlingsarbetet.

I denna sektion lär du dig:
•	 Att vara överens om målen (med bedömningsfasen)
•	 Att vara överens om medlen (hur bedömningen görs)
•	 Tips på hur du kan skapa positiva känslomässiga band
•	 En struktur för bedömningsfasen 
•	 Använda olika valideringstekniker 

För att:
•	 Bygga en förtroendefull relation
•	 Göra familjen trygg med vad som ska hända under 

bedömningen
•	 Kunna göra en tillförlitlig kartläggning och diagnostik
•	 Familjen ska känna tillit till vården, vilket underlättar 

det senare behandlingsarbetet

Översikt

Syftet med att aktivt arbeta med alliansen är att skapa ett 
gott samarbetsklimat och en bra grund för behandlingen. 

Allians
För att få till en förtroendefull relation och en god allians 
med familjen är det tre saker som är särskilt viktiga: 
•	 Att man är överens om målen
•	 Att man är överens om medlen
•	 Positiva känslomässiga band mellan behandlare 

och familj

Överens om målet
Behandlaren måste vara tydlig med att syftet med  
bedömningen är att få en förståelse för hur ungdomen  

mår och fungerar samt vilka faktorer som skyddar mot 
respektive vidmakthåller problemen. Det är också viktigt 
att beskriva att detta görs för att kunna sätta in rätt behand-
ling/åtgärder.

Överens om medlen
Familjen ska vara införstådd med hur bedömningen görs. 
Du behöver göra tydligt varför frågor ställs och gärna 
använda dig av så kallade sammanhangsmarkeringar, alltså 
kort förklara varför frågorna ställs. Berätta att informa-
tionsinsamlandet vanligen sker gemensamt med ungdom 
och föräldrar men att de också får tid att prata enskilt med 
behandlaren om de behöver det. Det bör framgå att frågor 
kommer att ställas kring flera olika områden där ungdomar 
kan ha problem och inte bara kring det som familjen sökt 
hjälp för, och att vi gör detta för att få en heltäckande bild 
och inte missa eventuell samsjuklighet eller viktiga riskfak-
torer.

Positivt känslomässigt band
Det är viktigt att det blir ett positivt känslomässigt band 
mellan behandlare och familj och att familjen kan känna 
tillit och trygghet i situationen. Ramarna bör därför tidigt 
vara uttalade. Samtalen bör genomsyras av ett validerande 
förhållningssätt där behandlaren förmedlar en genuin 
förståelse för både ungdomens och föräldrarnas situation. 
Då ungdomar och föräldrar kan känna skuld och skam 
kopplat till sin situation är det viktigt att hitta det giltiga 
och rimliga i patienternas och föräldrarnas tankar, känslor 
och handlingar. Behandlaren förhåller sig icke-dömande 
till familjen.

Validering 
Validering är en metod som bland annat syftar till att 
stärka alliansen. Bedömningsfasen bör präglas av ett vali-
derande förhållningssätt. Lite förenklat kan man säga att 
när vi validerar/bekräftar en annan människa betyder det 
att vi förmedlar att hans eller hennes tankar, känslor och 
handlingar går att förstå och är giltiga i en viss situation. 
Förutom att stärka alliansen kan validering vara tröstande, 
minska känslomässig upprördhet samt öka acceptansen för 
ungdomens/föräldrarnas egna känslor. 

Människor validerar varandra naturligt i samtal. Många 
som jobbar med ungdomar med psykisk ohälsa har också 
lärt sig olika former av samtalsmetodik under sin utbild-

Samtal och relation

Samtal och relation
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ning. Det kan dock vara hjälpsamt att mer medvetet och 
aktivt använda sig av validering under samtalet. Här följer 
några sätt att validera.
•	 Lyssna reflekterat
•	 Förmedla förståelse av det outsagda 
•	 Normalisera
•	 Behandla ungdomen och familjen som kompetent

Lyssna reflekterat
Att via både frågor och kroppsspråk visa ett genuint intres-
se för familjen och vara medvetet närvarande i samtalet. 
Typiska frågor: ”Kan du berätta mer?” ”Vad hände sen?” 
Om uppmärksamheten glider iväg måste man föra tillbaka 
den och beklaga: ”Jag är ledsen, jag tappade bort dig där. 
Kan du ta det igen så jag säkert förstår?”

Detta görs kontinuerligt för att försäkra att behandlaren 
uppfattar det familjen försöker förmedla. Det är bra att ha 
en frågande inställning till sina summeringar. ”Så du är 
långt efter i skolan nu och det känns hopplöst att ta igen. 
Förstår jag dig rätt att det är ett av skälen till att du inte går 
dit?”

Förmedla förståelse av det outsagda
Att läsa av outtalade känslor och tankar hos våra medmän-
niskor är en grundläggande social färdighet som är viktig 
när man ska få till en allians med deprimerade ungdomar 
och deras föräldrar. Det är bra att ha en frågande inställ-
ning till det man tycker sig se. ”Jag tycker du ser väldigt 
ledsen ut när vi pratar om det här med kompisar. Ser jag 
rätt eller?” ”Du håller inte alls med dina föräldrar om det?”

Normalisera ungdomens/familjens reaktioner
Att få bekräftat att ens tankar, känslor och handlingar är 
rimliga utifrån det man varit med om är tröstande och 
stärker alliansen. ”Med tanke på det du sagt om att du varit 
mobbad under hela högstadiet kan jag verkligen förstå att 
du var rädd när du skulle börja gymnasiet.”

Många deprimerade ungdomar och deras föräldrar 
tycker att de handlar, tänker och känner sig på ett sätt som 
är onormalt eller felaktigt. Det är därför viktigt att försöka 
normalisera saker utifrån den situation de befinner sig i. 
”Begriper jag dig rätt att det är svårt att berätta om det här 
inför dina föräldrar? Många ungdomar vill inte göra det för 
de är rädda för att göra sina föräldrar oroliga och ledsna.” 
”Så den enda gången du inte mår dåligt är när du spelar 
datorspel? Ja, då går det att förstå att du har börjat spela så 
mycket.”

Behandla ungdomen och familjen som kompetent
För att kunna göra en god bedömning måste man kunna 
prata om det som är svårt. Att förmedla en tilltro till att 
ungdomen och föräldrarna klarar detta är att ta dem på 

allvar och är på så sätt validerande. ”Jag ser att det här är 
väldigt svårt att tala om. Samtidigt är det viktigt att jag får 
en förståelse för hur det ligger till. Är det ok att jag fortsät-
ter fråga?”

Bedömningssamtalets struktur
Ett bedömningssamtal kan delas in i fyra huvuddelar: 
•	 Inledning
•	 Informationsinsamlande
•	 Genomgång av bedömning
•	 Planering av åtgärder 

Att ha en tydlig struktur för bedömningssamtalet som 
också familjen är införstådd med är i sig alliansskapande.

Inledning
För att familjen ska kunna känna sig trygg i situationen bör 
ramarna klargöras tidigt. Detta gäller tystnadsplikt, jour-
nalföring, eventuellt samarbete med skola och vårdgrannar, 
behandlarens behörighet med mera. Under inledningen 
förankras också målet med bedömningen och hur den går 
till, medlet.

Informationsinsamlande
Man börjar med att familjen får ge sin bild av problemen 
och varför de sökt hjälp. Därefter följer ett strukturerat 
frågande. Det är bra om behandlaren ger sammanhangs-
markeringar av typen: ”Utifrån vad ni berättade i början 
förstod jag att du ofta varit ledsen på sistone. Jag kommer 
nu att ställa en rad frågor som rör depression.” Behandlaren 
bör också sammanfatta vad som framkommit och kontrol-
lera med familjen innan hen går in på nästa område. ”Om 
jag uppfattat det rätt så tycker både du och dina föräldrar 
att de allra flesta frågorna som rör depression passar in på 
dig och din situation. Stämmer det?”

Föräldrar och ungdomar kan ha olika uppfattningar om 
situationen. Då är det viktigt att behandlaren inte fastnar 
eller tar ensidigt parti för någon, utan i stället försöker 
normalisera detta: ”Jag hör att ni tycker olika om detta, det 
är ok, det är ofta så.”

En del familjer kan vara upptagna kring något område 
eller händelse och ha stort behov av att prata om detta. 
Behandlaren behöver då på ett empatiskt sätt föra tillbaka 
samtalet till strukturen. ”Jag hör att detta har varit väldigt 
jobbigt för er och det kommer att finnas tillfälle att prata 
mer om detta. Är det ok att lämna detta i dag och gå vidare 
så vi säkert hinner med allt vi ska?”

Bedömning och återkoppling
När informationsinsamlandet är färdigt går behandlaren 
igenom sin bedömning. Bedömningen ska utmynna i en 

Samtal och relation
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kärnfull sammanfattning av hur man uppfattar proble-
matiken diagnostiskt inklusive svårighetsgrad, viktigaste 
påverkande faktorer (exempelvis depression hos förälder, 
skolproblem, alkohol), suicidrisk samt eventuellt behov  
av vidare utredning och behandlingsmöjligheter. Det är 
viktigt att här förmedla ett realistiskt hopp. Inom varje  
område beskriver behandlaren vad som ligger till grund  
för bedömningen och frågar familjen om de känner igen 
sig i beskrivningen.

Den insamlade informationen är sällan entydig och 
behandlaren bör också ta upp de saker som talar emot den 
bedömning som gjorts och diskutera hur man kan tänka 
kring det. Om behandlaren är osäker på sin bedömning 
och behöver diskutera den med sina kollegor så ska famil-
jen informeras om detta. En del bedömningar spänner över 
flera samtal. Behandlaren gör då en kort sammanfattning 
av vad som framkommit så långt innan ny tid bokas. 

Planering av åtgärd
När familjen går hem ska det vara tydligt vad som är nästa 
steg i vården. Exempelvis att man vid nästa tillfälle ska 
göra upp en vårdplan och att familjen då kommer att få 
mer information om depression med mera. Då en diagnos 
kan väcka mycket tankar hos både ungdom och föräldrar 
bör de informeras om att de kan ringa behandlaren om det 
skulle uppstå några frågor. Familjen bör också få skriftlig 
information samt lästips kring diagnos. 

Samtal och relation
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Inledning

Depression uppstår i samspel mellan individens känslig-
het, tidigare mående och stress och pågående skydds- och 
stressfaktorer. Ärftlighet spelar en viktig roll för mottag-
ligheten. Personer som är benägna att utveckla depression 
har ofta en viss kognitiv stil och kan ha stört sömnmönster 
redan före depressionsdebuten. Depressiva symtom kan 
också utvecklas i efterförloppet av en somatisk sjukdom, 
till exempel en virusinfektion. Negativa livshändelser ökar 
risken för att utlösa en depression men är i sig inte tillräck-
ligt för depressionsutveckling. När väl en depression utlösts 
kan det vara helt andra faktorer som vidmakthåller depres-
sionen och de är viktiga för inriktningen på behandlingen. 
Det är också viktigt att bedöma ärendets komplexitet och 
undersöka resurser och hinder för behandlingen.

Målet med denna sektion är att ge en modell för hur 
man genom det undersökande samtalet kan kartlägga livs-
situation, funktion och vidmakthållande faktorer och få en 
gemensam förståelse för hur depressionen har utvecklats. 
Du får tips om vilken information som behöver samlas 
in för att göra det möjligt att göra en helhetsbedömning. 
Bedömningen ligger sedan till grund för fallformulering, 
diagnostik och vårdplan.

I denna sektion lär du dig fråga om:
•	 Hur depressionen har utvecklats
•	 Skyddande faktorer 
•	 Vad som vidmakthåller
•	 Vad som riskerar att försvåra behandlingen
•	 Livssituation 
•	 Funktion

För att: 
•	 Få en gemensam bild av hur depressionen utvecklats
•	 Värdera skyddsfaktorer och copingstrategier 
•	 Bedöma ärendets komplexitet
•	 Kunna göra en fallformulering 
•	 Göra en träffsäker vårdplan och skräddarsy behand-

lingen

Översikt

Hur depression kan utvecklas
Individuell sårbarhet, temperament och personlighet 
Deprimerade ungdomar är en heterogen grupp och depres-
sion kan utvecklas av många olika orsaker. Depression 
uppstår i samspel mellan individens känslighet, tidigare 
mående och stress och pågående skydds- och stressfakto-
rer. Uppemot hälften av variansen kan förklaras av gene-
tiska faktorer och resten av miljöfaktorer eller av samspel 
mellan miljö och arv.

Ett temperament som karakteriseras av hög emotionalitet 
(reagerar starkt och omedelbart på motgångar) ökar risken 
för depression. Personlighetsdrag är intimt förknippade 
med temperamentet som har en starkare genetisk koppling. 
En viss kognitiv stil som pessimistisk attityd, grubblande 
stil och negativ självbild med tendens att ta på sig skulden 
för misslyckanden ökar risken för depressionsutveckling. 
Tänk på att undersöka om pessimismen tillkommit alter-
nativt förvärrats mycket i samband med depressionen. Här 
kan en tidslinje vara till stor hjälp.

Riskfaktorer
Någon enstaka riskfaktor ökar inte risken särskilt mycket 
och långt ifrån alla barn och ungdomar som har flera 
tyngre riskfaktorer utvecklar depression. Flera negativa 
livshändelser utgör ändå en större risk och många ungdo-
mar har drabbats av en större besvikelse någon månad före 
depressionsdebuten. Andra har en mer långsam debut och 
mer låggradiga och gradvis utvecklade kroniska problem.

Förälderns psykiska hälsa = viktigaste riskfaktorn
Viktigaste riskfaktorn för att utveckla depression är för-
äldradepression, som ökar risken 2–4 gånger. Den ökade 
risken beror både på genetiska faktorer och på miljöfak-
torer som minskat stöd, sämre föräldraförmåga och fler 
föräldrakonflikter. Pågående föräldradepression kan också 
fungera vidmakthållande och försvåra behandlingen. Att 
rutinmässigt ställa frågor om förälderns hälsa är därför ett 
bra sätt att hjälpa våra patienter.

Föräldradepression ökar också risken för andra psykiska 
sjukdomar hos barnet. Omvänt ökar annan psykisk stör-
ning och missbruk hos förälder också risken för depression 
hos unga.

Uppkomst och vidmakthållande

Uppkomst och vidmakthållande
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Andra psykiska och somatiska problem
Samsjukligheten med andra psykiska störningar är hög, 
framför allt när det gäller ångest- och beteendestörningar. 
Många barn har haft ångeststörning eller beteendestörning, 
respektive subtröskeldepression före depressionsdebuten. 
Riskbruk av alkohol och droger kan ge depressiva besvär 
och depression. Depression är också vanligt bland barn 
med kroniska sjukdomar som diabetes, astma eller fetma. 
Såväl kortison- som interferonbehandling har depression 
som biverkning.

Socioekonomiska miljöfaktorer
Boende i socialt utsatta områden med fattigdom, dåligt 
stöd, våld och instabilitet ökar risken för depressiva sym-
tom och kan försvåra behandlingen.

Negativa livshändelser
Negativa livshändelser kan innefatta fysiska eller sexuella 
övergrepp, konflikter och brott i viktiga relationer, be -
vittnat våld samt sociala och ekonomiska belastningar  
i familjen. Tänk särskilt på möjligheten av dold vanvård 
eller övergrepp vid oförklarlig depression hos barn som 
saknar hereditet för depression och som inte varit med om 
någon större negativ livshändelse.

Högriskgrupper
Barn som utsatts för trauma och som är flyktingar lö-
per hög risk att utveckla depression liksom barn som är 
familjehems- eller institutionsplacerade. Homosexuella 
ungdomar är en annan högriskgrupp liksom så kallade 
skolvägrare.

Hjälpsamma copingstrategier, hälsosam livsstil  
och skyddsfaktorer

Copingstrategier
Förmågan att hantera och ta sig ur en depression ökar om 
ungdomen och familjen kan använda problemlösande och 
känsloreglerande copingstrategier på ett flexibelt sätt. Där-
för behöver du inventera vilka strategier familjen använder 
sig mest av och bedöma vilka strategier som bör uppmunt-
ras eller behöver läggas till.

Problemlösande strategier kan handla om att undersöka 
problemet och hitta alternativa lösningar, göra upp en plan 
och följa den, men också att söka socialt stöd hos personer 
som aktivt kan hjälpa till att minska stressen. 

Förmågan att reglera känslor minskar risken att fastna  
i ett negativt stämningsläge och negativa tankar. Det 
minskar också risken för problem i kompis- och familje-

relationer. Det är lättare att reglera sina känslor om man 
har förmågan att känna igen olika känslor och hur de 
känns i kroppen. Regelbunden fysisk aktivitet, mat på re-
gelbundna tider och tillräcklig sömn är också bra. Att lägga 
in andrum och ta en paus från det jobbiga kan skapa möj-
lighet till återhämtning och möjliggöra problemlösning. 

Hälsosam livsstil
Livsstil handlar om en balans mellan vila och aktivitet. 
En regelbunden livshållning med tillräcklig sömn och mat 
underlättar stresshantering, problemlösning och förmågan 
att hantera känslor. Balans mellan arbete och studier, 
positiva aktiviteter och kompisumgänge kan ge ökat väl-
befinnande och känslor av meningsfullhet och tillhörighet.

Skyddsfaktorer
Skyddsfaktorer som minskar risken för depressionsut-
veckling är nära relationer till någon i familjen, positivt 
familjeklimat, bra föräldra- och familjefunktion, positiva 
kamratrelationer, humor, hög intelligens, stark anknyt-
ning till skola, högre ambitioner vad gäller utbildning och 
känsla av kompetens. 

Hur depressionen kan fortsätta
Vidmakthållande faktorer
Med vidmakthållande faktorer menas sådana faktorer som 
håller i gång depressionen och förhindrar tillfrisknande. 

Rutiner och riskbruk
Tappade rutiner för sömn, mat och daglig aktivitet är de 
viktigaste vidmakthållande faktorerna och särskilt sömn-
störning har hög prioritet vid behandling liksom öppet 
eller dolt riskbruk av alkohol och droger.

Passivitet, undvikande och distraktioner
Depressiva symtom som brist på ork och försämrad förmå-
ga att känna glädje eller motivation kan göra att ungdomen 
slutar med aktiviteter som tidigare var roliga eller tackar 
nej när kompisar vill umgås. Detta kan leda till att kompi-
sarna slutar höra av sig och att man tappar kontakten. Vid 
uttalad passivitet behöver detta prioriteras i behandlingen 
eftersom det riskerar att vidmakthålla negativa cirklar av 
grubblande, pessimism, sömnstörning, trötthet och ener-
gibrist.

Problemskapande copingstrategier som kan verka lug-
nande på kort sikt men samtidigt vara vidmakthållande är 
att grubbla, tränga undan negativa känslor och dra sig 
tillbaka från aktiviteter. Undvikandebeteende i stället för 
att ta itu med problemen vidmakthåller också depressio-
nen. Att på ett överdrivet sätt använda distraktioner som 

Uppkomst och vidmakthållande
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passivt tv-tittande, mat, alkohol och droger eller självska-
debeteende kan kortsiktigt reglera jobbiga känslor men 
förvärrar problemen på sikt.

Föräldra- och familjefaktorer
Negativt familjeklimat och psykisk ohälsa hos föräldrar 
vidmakthåller depressionen hos ungdomen. Omvänt kan 
effektiv behandling av föräldradepression och arbete för att 
förbättra familjeklimatet leda till att ungdomen blir bättre  
i sin depression.

Skolfaktorer
Depression ger ofta upphov till minskad koncentration och 
tappad motivation, vilket kan leda till att ungdomen halkar 
efter i skolan. Detta blir en källa till stress som riskerar 
att vidmakthålla depressionen. Pågående mobbning kan 
också hålla i gång depressiva cirklar och vara ett stort hin-
der för att bryta depressionen.

Hur behandlingen kan försvåras
Svårare eller mer långdragen depression hos ungdomen 
och förekomst av samsjuklighet liksom mer komplexa fall 
med många riskfaktorer på olika nivåer hänger ihop med 
sämre resultat av behandlingen.

Föräldradepression eller annan psykiatrisk sjukdom 
eller missbruk kan ge konsekvenser i form av dåligt fung-
erande föräldraskap, långvarig familjestress och negativt 
familjesamspel och ökar risken för kvarstående depression 
och dåligt behandlingsresultat. Ett bra sätt att hjälpa ung-
domen är att identifiera eventuell föräldradepression och 
hänvisa föräldern till behandling.

Uppkomst och vidmakthållande
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Inledning

Syftet med kartläggningen är att skapa en gemensam för-
ståelse för hur vardagen ter sig för ungdomen nu och innan 
depressionen utvecklades. I den här sektionen lär du dig:

•	 Fråga om skolfunktion
•	 Fråga om kompisar och fritid
•	 Fråga om familjesituation och dagliga rutiner 

För att kunna:
•	 Värdera nedsatt funktion och eventuella inlärnings-

svårigheter
•	 Få ett grepp om hur depressionen påverkar livet

Översikt

Skola
En välfungerande skolsituation är viktigt för att ungdomar 
ska kunna må väl. Unga med depression kommer ofta efter 
i skolan på grund av koncentrationsproblem, sömnsvå-
righeter och minskad närvaro. Skolan kan vara en källa 
till stress, och skolproblem kan vara en viktig vidmakthål-
lande faktor. Ibland föregår skolproblemen och mobbning 
depressionen och utgör en väsentlig utlösande faktor.
För att få en tydlig bild av tidigare och aktuell skolfunktion 
behöver du förutom aktuell skolform ta reda på närvaro 
och måluppfyllelse och hur det har ändrats i och med 
depressionen. Förekomst av mobbning och hur rasterna 
fungerar ger också viktig information.

Att komma tillbaka till skolan kan vara en av de vikti-
gaste delarna i behandlingen. Föräldrar och skola behöver 
samarbeta kring rimliga anpassningar och skräddarsydda 
stödinsatser och där kan du fungera som ett värdefullt stöd.

Fritid
Kartläggningen av fritidsaktiviteter är en bra utgångspunkt 
för att lära känna barnet och vad hen tycker om att göra. 
Det är bra att kartlägga inte bara intressen och aktiviteter 
utan också frekvens för att se om barnet har för lite (under-
skott) positiva aktiviteter respektive för mycket av passiva 
(icke-belönande) aktiviteter som att se på tv eller Youtube. 
Du bör också försiktigt närma dig frågan om alkohol, 

bruk av droger och annat socialt nedbrytande beteende. 
Normbrytande beteende kan ge upphov till mer stress, 
emotionell obalans och nya påfrestande livshändelser som 
vidmakthåller depressionen. 

Kompisar
Goda kamratrelationer är en viktig skyddsfaktor. Få kompi-
sar eller belastande relationer till kompisar innebär bety-
dande risk för exempelvis social isolering, normbrytande 
beteende och riskbruk av alkohol och droger. Det är alltså 
inte bara antalet kompisar och hur ofta man träffas utan 
också kvaliteten i relationerna som måste värderas. Tänk 
på att en depressionsperiod ofta leder till försämrade rela-
tioner på grund av nedstämdhet, ökad irritabilitet, minskad 
lust och kognitiva förvrängningar. Därför är det bra att ta 
reda på hur kompiskontakterna sett ut över tid.

Familjesituation och hemliv
Du kontrollerar på vanligt sätt familjekonstellation, för-
äldrars arbete och familjens ekonomi. Du bör också skapa 
dig en bild av föräldrarnas omsorgsförmåga, konflikter och 
graden av stress som familjen lever i. Psykisk ohälsa hos 
förälder och familjekonflikter försvårar ofta behandlingen 
och ökar risken för återfall. Där det passar bör du fråga om 
sömnstörning, depression eller missbruk hos förälder.

Kartlägg förmågan att följa regler samt konflikter som 
påverkar familjeklimatet negativt. Undersök också stödjan-
de nätverk och om familjen har kontakt med socialtjänst. 
Behandlingen inriktas på att stärka banden i familjen 
genom att göra positiva saker tillsammans, uppmuntra god 
föräldrauppsikt och hjälpa till med konflikthantering. 

Dagliga rutiner för mat, sömn och fysisk aktivitet är 
viktiga för emotionell stabilitet och när rutinerna hamnar 
i olag riskerar det att vidmakthålla depressionen. Värdera 
också förmågan att efter ålder hjälpa till hemma eller ung-
domens behov av föräldrastöd i vardagen.

Livssituation och funktion

Livssituation och funktion
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Här kommer tips för hur du kan komma i gång med sam-
talet och både skapa relation och få viktig information 
om vardagen. Valideringsteknikerna använder du dig av 
parallellt. Du kan känna dig helt fri att göra på andra sätt 
som fungerar för dig och som du känner dig bekväm med. 
Ibland är det klokast att först fråga vardagligt om skola, 
kompisar och intressen men i andra fall kan det vara bättre 
att först fråga om varför personen tagit kontakt med Bup. 
Det finns olika sätt att ta reda på depressionsutveckling och 
livssituation. Här beskriver vi en teknik för hur du kan kart-
lägga funktionsnivå, livssituation, olika vidmakthållande 
faktorer och skyddsfaktorer med exempel på olika områden 
du kan täcka in. Kartläggningen är också sammanvävd med 
diagnostiken, som du lär dig mer om i nästa modul.

Det kan vara svårt i den kliniska vardagen att hinna med 
en fullständig kartläggning. Du behöver därför prioritera 
att samla in den viktigaste informationen. Ofta brukar det 
vara bra att först ställa en mer övergripande fråga för att 
sedan eventuellt gå vidare med fördjupningsfrågor. Försök 
låta bli att ställa frågor som du redan har rimligt svar på.

Du bör dock alltid ha med föräldradepression, nega-
tivt familjeklimat, skolproblem, sömnstörning, passivi-
tet och andra vidmakthållande eller försvårande fakto-
rer. Glöm inte att ta med de resurser och skyddsfaktorer 
som finns.

Börja samtalet

Du kommer att få fler tips om vilka områden du bör fråga 
om i modulerna Diagnostik och bedömning och Självmords-
riskbedömning. Börja med att familjen får ge sin bild av 
problemen och varför de sökt hjälp. Ibland kan det vara 
bättre att inleda med att fråga om vanliga saker som skola, 
fritid, kompisar och hemsituation innan man kommer in 
på problemet. Använd dig av olika valideringstekniker 
under samtalets gång: 

1. Beskriv Bup lite kort.
2. Berätta hur länge ni förväntas hålla på och målet med 

bedömningen.
3. Beskriv samtalets olika delar (informationsinsam-

lande, återkoppling på bedömning och planering av 
åtgärder eller vårdplan). 

4. Tystnadsplikt och journalföring.
5. Eventuellt samarbete med skola och vårdgrannar.
6. Håll strukturen vänligt men bestämt genom att: 

•	 göra sammanfattningar.
•	 försiktigt föra tillbaka samtalet till strukturen vid 

ut svävningar.
•	 berätta att du skulle vilja gå igenom några fler när-

liggande områden.
•	 sammanhangsmarkera, sammanfatta och återkom 

till strukturen.

Steg 1 l Ta reda på orsaken till kontakt
Ibland är det bra att ge ramarna för detta lite fria samtal 
genom att säga att familjen har några minuter att redogöra 
för de stora dragen i varför de sökt. Berätta att du därefter 
kommer att ställa lite frågor för att lära känna barnet och 
sen behöver tid för mer riktade frågor för att ringa in olika 
symtom.

Fall inte för frestelsen att börja ställa frågor direkt utan 
låt verkligen familjen prata fritt under några minuter om 
varför man söker just nu. Fortsätt med att ställa öppna 
frågor kring de viktigaste besvären (gestalten). När de är 
färdiga är det bra att göra en kort sammanfattning av hur 
du uppfattat det de berättat och sedan fortsätta med att 
försiktigt locka in ungdomen i samtalet.

1. Låt familjen berätta fritt under några minuter om 
varför de sökt vård.

2. Ställ öppna frågor för att ringa in det viktigaste.
3. Gör en kort sammanfattning om vad du uppfattat av 

det de berättat.
4. Balansera och normalisera att de olika familje-

medlemmarna kan ha olika bilder.

Berätta sedan att du har en del frågor som du vill ha svar på 
utifrån de problem som beskrivits i det fria samtalet. Fort-
sätt sedan med att kartlägga skola, fritid, kompiskontakter 
och hemsituation.

Samla information

Steg 1 l Ta reda på relevant information  
om aktuell och tidigare skolgång

Teknik

Teknik
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1. Fråga om aktuell skolgång, närvaro, trivsel och mål-
uppfyllelse nu och före depressionsdebuten. 

2. Värdera eventuella inlärningssvårigheter och behov  
av extra stöd.

3. Fråga hur rasterna fungerar och om det finns några 
kamratproblem eller mobbning.

4. Värdera om ungdomens skolfunktion är nedsatt och 
om den eventuellt försämrade funktionen kom i sam-
band med depressionen

Steg 2 l Fråga om fritidsaktiviteter
Ta reda på aktivitetsnivå efter skoltid och om ungdomen 
blivit mer passiv i samband med att de depressiva symto-
men utvecklats. Värdera om aktiviteter på fritiden motver-
kar depressionen eller fungerar som vidmakthållare.

1. Fråga vad ungdomen 
brukar göra efter skoltid.
2. Fråga om hen håller på 
med normbrytande aktivite-
ter.
3. Fråga också om rökning, 
alkohol och droger (riskbruk).
4. Värdera om aktivitetsni-
vån är låg, rimlig eller alltför 
hög och om det kan ha sam-
band med depressionen.
5. Värdera om fritiden 
huvudsakligen fungerar som 
resurs eller är stressande.

Steg 3 l Fråga om kompisar
Ta reda på hur kompiskontakterna ser ut och försök få 
fram kvaliteten i relationerna och vad man gör tillsam-
mans.
1. Ta reda på hur kompiskontakterna ser ut nu och hur 

de har sett ut över tid.
2. Värdera om de försämrats i samband med depres-

sionsdebuten.

Steg 4 l Fråga om hemsituation  
och dagliga rutiner
Försök skaffa dig en bild av hur ungdomen och familjen 
fungerar hemma och om hemsituationen främst är en 
resurs eller källa till stress. Ibland passar det att fråga om 
förälders hälsa här, ibland passar det bättre efter att ni gått 
igenom ungdomens symtom på depression.

1. Fråga vilka som lever tillsammans.
2. Kartlägg nivå av bråk och familjekonflikter och vilka 

som bråkar mest.

1. Kartlägg dagliga rutiner för mat, sömn och positiva 
aktiviteter tillsammans.

2. Kartlägg ungdomens förmåga att sköta sin hygien och 
basala åldersadekvata sysslor.

3. Värdera ungdomens funktionsnivå och om den för-
sämrats i samband med depressionen.

4. Värdera förälders om-
sorgsförmåga och 
om familjen 
främst utgör 
en resurs eller 
en källa till 
stress.

Bedöm och återkoppla

Steg 1 l Försök skapa dig en bild av hur de depressiva 
symtomen har utvecklats
Ofta har det framkommit information om ungefärlig debut 
när ni kartlägger skola, fritid och kompisar. Utgå från det 
och fråga vidare. Här kan en tidslinje vara till stor hjälp.  
I den gemensamma bilden av hur depressiva symtom 
utvecklats bör den individuella sårbarheten, de viktigaste 
risk- och skyddsfaktorerna och framför allt de vidmakt-
hållande faktorerna ingå. Din sammanvägda bedömning 
bör säga något om komplexiteten som både handlar om 
symtombörda, hur länge symtomen funnits och olika 
vidmakthållande faktorer och faktorer som försvårar be-
handlingen. Sammantaget bör bedömningen kunna ligga 
till grund för en träffsäker vårdplan där både hinder och 
resurser för behandlingen beskrivs. 

1. Individuell sårbarhet, temperament, personlighet och 
coping (ofta bra att göra efter genomgång av ungdo-
mens symtom).
•	 Fråga om ärftlighet för depression eller annan 

psykiatrisk störning.
•	 Fråga ungdomen och föräldrarna hur de bäst skulle 

vilja beskriva ungdomen.
•	 Fråga hur ungdomen vanligtvis hanterar motgång-

ar och hur länge sådana hänger kvar och ställer till 
med bekymmer.

•	 Fråga hur hen reglerar starka känslor.  

1. Riskfaktorer för depression
•	 Värdera förekomst av pågående föräldra depression. 
•	 Fråga om det hänt något särskilt månaden för 

depressionsdebuten.
•	 Utforska eventuella långvariga belastningar/nega-

Många barn har 
fritidsaktiviteter 

regelbundet. 
Har nu någon så-
dan? Har du haft 

någon? Varför 
slutade du? 

Hur 
ser det ut för dig med maten, hinner du äta frukost? Äter du  i skolan? 

Teknik
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tiva livshändelser. (Trauma brukar 
vara bra att fråga om mer i detalj 
och på ett oladdat sätt när man går 
igenom samsjuklighet och PTSD.)

•	 Fråga om kroppslig och psykiatrisk 
samsjuklighet. (Mer om detta i 
modul Diagnostik.) 

2. Skyddsfaktorer
•	 Individfaktorer såsom hög intelli-

gens, humor 
•	 Värdera skyddande relationer  

i familjen.
•	 God anknytning till skola 
•	 Goda kamratrelationer
•	 Positiv fritid 

Steg 2 l Värdera vidmakthållande faktorer
Den första delen av behandlingen inriktas på faktorer som 
vidmakthåller depressionen. Denna del av kartläggningen 
är därför väldigt viktig att hinna med. Föräldradepression, 
annan psykisk sjukdom, missbruk eller suicid brukar vara 
bra att fråga om när man gått igenom ungdomens psykiat-
riska sjukhistoria.
•	 Värdera eventuell pågående föräldradepression och 

negativt familjeklimat.
•	 Värdera om det finns fungerande rutiner för mat, sömn 

och lagom fysisk aktivitet.
•	 Värdera eventuellt riskbruk.
•	 Värdera förekomst av passivitet, undvikande och dist-

raktioner.
•	 Värdera skolfaktorer som överkrav eller mobbning.

Steg 3 l Värdera eventuella försvårande faktorer  
för behandlingen 
Dessa faktorer är viktiga att kartlägga för att kunna göra en 
realistisk vårdplan och psykopedagogisk genomgång. Att 
gå igenom dem kan också underlätta alliansbyggandet då 
familjen kan känna sig mer förstådd.
•	 Svår eller långdragen depression
•	 Samsjuklighet
•	 Föräldradepression
•	 Många andra problem på olika nivåer 

Steg 4 l Värdera olika resurser för behandlingen
•	 Samsyn och engagemang
•	 Goda relationer i familjen
•	 God funktion i någon domän skola, kompisar  

och fritid
•	 Realistiskt hopp

Steg 5 l Återkoppla din bedömning
Ibland kan du behöva mer än ett samtal för 
att samla information. Då kan du lägga till 
en sammanfattning där du kort går igenom 
vilka områden ni täckt in och vilka som 
återstår. Du kommer att få mer tips om hur 
du går tillväga  
i modulen Diagnostik och bedömning.

1. Gå igenom din bedömning, din samman-
fattning av hur du uppfattar problemen.
•	 Diagnos och svårighetsgrad (mer om 
detta i nästa modul).
•	 Viktiga faktorer. 
2. Kontrollera med familjen om de känner 
igen sig.
3. Gå igenom vad som talar för din bedöm-

ning och faktorer som talar emot.
4. Om du behöver diskutera ärendet med en kollega bör 

du berätta det för familjen.

Planera

När familjen går ifrån samtalet måste det vara klart vad 
som ska hända härnäst. Det kan också vara bra att ge några 
enkla tips på vad familjen kan göra själv till nästa tillfälle. 

1. Ge en kort psykoedukation om depression.
2. Ge skriftlig information och tips på hemsidor.
3. Berätta att ni kommer att ägna mer tid åt att prata 

om depres sion och behandling vid nästa tillfälle, men 
att familjen gärna får höra av sig innan dess om de 
undrar över något.

4. Berätta att ni vid nästa samtal ska sammanfatta 
informationen i en fallformulering och göra upp en 
vårdplan.

5. Ge några enkla tips på vad familjen kan göra under 
tiden.

När man 
hamnat  

i mycket tjat 
är det lätt 

hänt att man 
inte orkar 

med det goda 
med att vara 

en familj.

Teknik
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Börja samtalet

Bygga relation och beskriva ramarna
Exempel på att normalisera:

”Jag hör att ni tycker olika om detta, det är ok, det är ofta 
så. 
Utifrån vad du berättat går det verkligen att förstå.
Så klart.”

Exempel på att beskriva ramarna:
”Jag tänker att ni först får berätta lite kring varför ni sökt 
hjälp och så kommer jag att ställa en del frågor så jag får 
en förståelse er situation.
”Mot slutet av samtalet kommer jag att berätta lite kring 
hur jag uppfattat situationen och hur vi går vidare. Är 
det ok?”

Tips på hur du kan hålla samtalsstrukturen
Exempel på sammanhangsmarkering: 

”Utifrån vad ni berättade inledningsvis förstod jag att du 
ofta varit ledsen på sistone. Jag kommer nu ställa en rad 
frågor som rör depression.” 

Exempel på hur man kan föra tillbaka samtalet  
till strukturen 
”Jag hör att detta har varit väldigt jobbigt för er och det kom-
mer att finnas tillfälle att prata mer om detta. Är det okej att 
lämna detta idag och gå vidare så vi säkert hinner med allt 
vi ska?”

Orsak till kontakt
Hjälp familjen genom att ge dem ramarna för denna del, 
till exempel genom att säga:

”Innan vi går vidare skulle jag vilja att ni under fem 
minuter berättar varför ni sökte Bup just nu. Efter det be-
höver jag gå igenom lite olika områden för att jag bättre 
ska kunna förstå hur din vardag ser ut nu och hur det såg 
ut innan du började må dåligt.” 

Samla information

Skola
Ett sätt som också är alliansskapande och brukar få barnet 
att slappna av är att börja med att fråga vilken klass barnet 
går i, vad hen tycker är roligaste respektive tråkigaste äm-
net. Ofta, men inte alltid, hänger det ihop med vad som är 
lättaste och svåraste ämnet. Ofta passar det att i samband 
med detta fråga föräldrarna om målen är uppfyllda. Om 
det är svårt att bedöma kan man fråga om barnet jobbar  
i samma böcker som klasskamraterna eller brukar ha extra 
stöd eller vara i en liten undervisningsgrupp delar av tiden. 
Här letar man efter tecken på om det alltid funnits inlär-
ningsproblem eller om det verkar vara nytillkommet. Det 
är också bra att kontrollera frånvaro och särskilt leta efter 
när deppigheten (använd familjens egna ord) började. Det 
är också bra att undersöka om det finns trotsbeteende och 
hur rasterna fungerar. 

”Vilken klass går du i? Trivs du i skolan? 
Vilket är det roligaste ämnet? Vilket är det tråkigaste?
För många barn är det roligaste ämnet också det de har 
lättast för och det tråkigaste är det de har svårast för. Är 
det så för dig?
Hur är det, uppfyller …. målen i …. och ….? Hur ser det 
ut i de andra ämnena? Okej, ni vet inte riktigt. Hur är 
det, jobbar du i samma böcker som dina klasskamrater? 
Ibland kan man behöva ha lite extra hjälp, gå till en liten 
grupp eller få hjälp av någon annan än den vanliga lära-
ren som kommer till klassen. Hur ser det ut för dig?”

Fritid
”Vad tycker du om att göra? Vad brukar du göra efter 
skolan? När du kommer hem från skolan, vad brukar du 
göra då? Blir det mycket tv eller dator? Vad blir det då? 
Vad händer sen? 

Många barn har fritidsaktiviteter som de går på regel-
bundet. Har nu någon sådan? Har du haft någon? Varför 
slutade du med det? 

När du träffar kompisar, festar ni då? När gjorde ni det 
senast? Har du varit full någon gång? När var det senast? 
Röker du? Har du provat något annat än vanliga cigaret-
ter, till exempel cannabis? När var det? Har du provat 
något mer? Vadå? Brukar ni göra andra saker som skulle 
ge er problem om någon fick reda på det? Förstöra saker 
eller elda? Har du snattat nån gång?” Och så vidare.

Demonstration

Demonstration
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Kompisar
Brukar du träffa kompisar efter skolan? Hur många 
kompisar träffar du utanför skolan? Träffas ni på riktigt 
eller mest online? Vem tar kontakt? Hur har depressionen 
påverkat dina kompiskontakter? Har du bytt kompisar? 
Har du kompisar som dina föräldrar gillar?

Hemsituation
Ofta är det bra att börja fråga om mer oladdade saker för 
att sedan närma sig det som kan vara mer känsligt. 

”Vilka bor hemma hos er? Vad gör de på dagarna? Är det 
någon som är sjukskriven? Varför då?”

Du kan skaffa dig en bild av aktuellt familjeklimat när du 
kartlägger domänen familjeliv och hemliv genom att fråga 
efter positiva aktiviteter, bråk och så vidare. Du får också 
en bild genom din observation av samspelet i rummet. 
En del information får du räkna med att inhämta under 
behandlingens gång när familjen känner sig mer trygg.

”Bråkar du ofta med dina syskon? Mer än vad man gör  
i andra familjer? 

Gör ni saker tillsammans? Vadå? Brukar ni äta till-
sammans? Hur ser det ut för dig med maten, hinner du 
äta frukost? Äter du något i skolan?

En annan sak som det är vanligt att det blir tjat kring 
är det här med läggtider. Hur ser det ut med det i er 
familj? Bråkar du ofta med dina föräldrar? Är det mer 
än hos andra tror du? När brukar du lägga dig? Behöver 
du mycket stöttning för att verkligen komma i säng? När 
brukar du somna?

Kan du hålla ordning på ditt rum? Gör du någon an-
nan syssla hemma? Hur sköter du den? Brukar du borsta 
tänderna? Behöver du bli påmind för att inte glömma? 
Behöver du påminnelser för att tvätta dig, duscha eller 
byta kläder? Har det alltid varit så? Hur har depressionen 
påverkat detta?

Ärftlighet, föräldrafunktion och familjeklimat
Ärftlighet för depression, annan psykisk sjukdom, miss-
bruk eller suicid brukar vara bra att fråga om en bit in  
i samtalet när man gått igenom barnets aktuella och tidi-
gare psykiatriska sjukhistoria. Ett sätt att komma in på för-
äldraförmågan och familjeklimatet är att validera eventuell 
trötthet och irritabilitet och fråga om det kan påverka barn 
och familje klimat.

”Nu har jag gått igenom depression och samsjuklighet. 
Känner du igen något av detta hos dig själv? När hade du 
som mest besvär? Känner du dig ….. nu?

Riktat till förälder: ”Det låter som om ni har haft det 
väldigt tufft en längre tid. Tror du att ditt tillsånd har 
påverkat förmågan att hantera de problem ni beskrivit 

kring data tider... läggtider… utegång? När man hamnat 
i mycket tjat är det lätt hänt att man inte orkar med det 
goda med att vara en familj, att göra mysiga saker ihop. 
Har det blivit så för er?”

Tidigare fungerande och temperament
För att kunna bedöma hur familjen fungerat tidigare bör 
du ha kunskap om det som räknas som typiskt fungerande 
vid olika åldrar och vad man kan förvänta sig när det gäller 
tänkande, beteende, känslomässig reglering och behov av 
vuxenstöd vid olika åldrar. Utvecklingsförseningar ökar 
risken för psykopatologi. Ett sätt att få en bild av detta är att 
fråga båda parter hur de bäst skulle vilja beskriva ungdo-
men innan deppigheten började. 

”Vad tyckte personen om att göra? Hur gick det med 
kompisar? Hur brukar hen ta motgångar?”

Ett sätt att beskriva temperament för ungdomar och föräld-
rar är att jämföra med olika barnboksfigurer i exempelvis 
Nalle Puh, Bamse eller Mumintrollet. Man kan tydliggöra 
personlighetstyp med hjälp av olika exempel och fråga om 
någon av dem skulle kunna stämma in här. Frågor som 
gäller kognitiv stil kan inrikta sig på händelser som kan 
utlösa grubblande och hur mycket man grubblar. Ett sätt att 
närma sig detta är att fråga om ungdomen är ensam på sitt 
rum ofta och vad hen brukar göra då. Man kan också fråga 
vad personen brukar göra när något problem dyker upp. 
Frågor som gäller känslomässig reglering kan inrikta sig på 
frågor om hur barnet tar motgångar. 

”Livet består ju av både med- och motgångar. Hur brukar 
du reagera när det händer något tråkigt? När du blir 
riktigt upprörd, vad brukar du göra då?”

Utforska om ungdomen ofta försöker trycka undan starka 
känslor som ett sätt att hantera dem eller använder andra 
strategier såsom negativt självprat, negativt prat med kom-
pisar eller distraktioner på ett omedgörligt och ohjälpsamt 
sätt.

Negativa livshändelser
När man kartlägger funktionsförmågan brukar större 
livshändelser dyka upp, som skilsmässa, flytt, skolbyten och 
liknande. Har barnet/ungdomen haft stöd från samhället 
och till exempel varit placerad i familjehem eller på institu-
tion brukar det också komma fram när man går igenom fa-
miljedomänen, liksom om familjen varit med om krig och 
flytt från sitt hemland eller om man bor i ett socialt belastat 
område. Trauma brukar vara bra att fånga in på ett oladdat 
sätt när man går igenom samsjukligheten och PTSD. Man 
kan till exempel på ett oladdat sätt säga:

”En del barn och ungdomar har varit med om hemska 

Demonstration
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saker, som en bilolycka eller en brand, sett någon annan 
bli slagen, blivit slagen själv eller varit utsatt för att någon 
tar på en på ett obehagligt sätt. Har du varit med om 
något av detta?”

Somatisk och psykiatrisk samsjuklighet och sjukhistoria
Tips för detta får du under modulen Barnpsykiatrisk diag-
nostik och bedömning.

Bedöm och återkoppla

”Som jag uppfattat det vi pratat om ... hur tänker ni kring 
det?
För mig låter det som om du hamnat i en depression och 
jag tänkte berätta lite mer kring vad det är, ok?
Det låter som att skolsituationen är det som belastar mest 
för tillfället och att det är en sak som du måste få hjälp 
med.”

Planera
”Jag tänkte gå igenom lite kort kring vad depression är 
och vad det finns för behandlingsalternativ.
Jag har en broschyr här kring depression. Skulle det vara 
ok om ni läste den till nästa gång så kan vi ta eventuella 
frågor då?
Om det skulle dyka upp någon fråga före nästa samtal så 
kan ni så klart höra av er till mig.
Nästa gång tänkte jag att vi skulle lägga upp en vårdplan 
där vi tillsammans tittar på hur du ska kunna ta dig ur 
depressionen.”

Demonstration
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1. Ett hot mot alliansen är att behandlaren är otydlig 
med hur bedömningen går till och målet med be-
dömningen. Familjen förstår inte varför behandlaren 
ställer så konstiga frågor. 
 
Möjlig lösning 
Sammanhangsmarkera. Tala om varför du ställer frå-
gorna, exempelvis genom att säga: ”Nu kommer jag 
att ställa frågor kring depression.” 

2. Ett annat hot mot alliansen är att behandlaren tappar 
strukturen under bedömningssamtalet. Viktiga saker 
missas och alltför lång tid går åt till att prata om ovid-
kommande saker. 
 
Möjlig lösning 
Validera och för på ett empatiskt sätt tillbaka samtalet 
till strukturen.  

3. Behandlaren ställer ett batteri med frågor som fa-
miljen svarar på. Samtalet blir stelt och passivt och 
behandlaren står för alla initiativ. 
 
Möjlig lösning 
Använd dig av att bedömningssamtalet har två faser, 
en med öppna frågor där ungdom och familj upp-
muntras att utveckla sina tankar, och en som består av 
mer strukturerade frågor. Ofta är det bra att sam-
manhangsmarkera och på så sätt klargöra att man 
växlar. Försök begränsa antalet frågor och använd 
helst öppna frågor. Uppmuntra ungdom och familj 
att vidareutveckla sina resonemang och ge levande 
exempel. 
    Ytterligare ett hot mot alliansen är då ungdo-
men eller föräldrarna inte känner sig bekräftade av 
behandlaren. Detta kan ske när behandlaren visar sig 
oförstående, förminskar eller på olika sätt ifrågasätter 
ungdomens/föräldrarnas tankar, känslor och hand-
lingar utan att tänka på det. Här följer tre exempel på 
detta och möjliga lösningar. 

4. Behandlaren förminskar föräldrarnas upplevelse av 
skuldkänslor i ett välvilligt syfte att trösta och avlasta 
skuld. 
 

Möjlig lösning 
Behandlaren förmedlar att det är normalt att känna 
skuld när ens barn mår dåligt även om depressionen 
inte är någons fel, innan han/hon försöker avlasta 
föräldrarnas skuldkänslor. 

5. Patientens pappa tycker inte att det rör sig om depres-
sion utan snarare lättja och att patienten struntar  
i saker. Behandlaren argumenterar inför både för-
äldrar och patient att beteendet bara är ett uttryck 
för depression. Pappan upplever att hans känslor av 
frustration ogiltigförklaras. 
 
Möjlig lösning 
Förmedla att motivationstapp och energitapp är en 
del av depressionen och att vissa beteenden därför 
kan misstas för lättja, samtidigt som patienten inte 
är sin depression utan säkert låter bli att göra en del 
saker av vanlig ”ungdomlig lättja”. Bekräfta pappans 
tankar om att aktivering är en mycket väsentlig del, 
men att man samtidigt behöver börja där man har 
störst möjlighet att lyckas. I vissa fall kan det vara 
nödvändigt att dela på familjen för att bespara ungdo-
men icke-konstruktivt klagande och för att alliansen 
med föräldern samtidigt ska kunna bibehållas. 

6. Ungdomen berättar att hen är och varit utsatt för 
mobbning under flera år. Behandlaren noterar detta  
i sitt block och ställer frågor kring andra möjliga 
stressorer. Ungdomen upplever att behandlaren inte 
förstår hur svårt detta har varit. 
 
Möjlig lösning 
Behandlaren summerar och bekräftar att det är up-
penbart att detta är väldigt plågsamt samt betonar att 
detta är något som Bup ska försöka hjälp till med. 

7. Kartläggningen kan dra ut på tiden. När man är ovan 
vid att hålla ett strukturerat samtal kan det finnas en 
risken att man fördjupar sig i detaljer och missar den 
stora bilden. 
 
Möjlig lösning 
Det är viktigt att börja med och under samtalets gång 
återkoppla till det familjen uppfattar som huvud-

Svårigheter

Svårigheter
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besvär och anledningen till att man sökte kontakt. 
Inrikta er på de viktigaste vidmakthållande faktorerna 
som ni kan göra något åt. För - 
sök att skapa dig en bild innan du fördjupar dig  
i detaljfrågor. 

8. Det finns en risk att fastna i negativa livshändelser 
och att samtalet inte kommer vidare därifrån. 
 
Möjlig lösning 
Validera och återför till strukturen. Försök balansera 
livshändelser och stressorer med motståndskraft, 
skydd och resurser. 

9. Man fastnar i orsaker och får svårt att se en helhets-
bild. En del patienter har mycket genomtänkta förkla-
ringar till och vill gärna berätta om varför de mår som 
de gör, men har mycket svårt att svara på konkreta 
frågor om hur de mår och i hur stor omfattning de 
har problem med sömn, mat och andra vardagsfunk-
tioner. 
 
Möjlig lösning 
Familjens förklaringsmodell är viktig information 
men patienten gagnas inte av att för stor del av be-
dömningen fokuserar på orsaker. Validera och återför 
till strukturen och ge en förklaring till varför fokus 
bör vara på vidmakthållande faktorer. 

10. Ibland får man svävande svar på exempelvis närvaro  
i skolan. 
 
Möjlig lösning 
Det kan vara bra att använda terminer och lov som 
brytpunkter och gå ner konkret på almanacksnivå 
senaste veckan för att få mer information. 

11. Ungdom och föräldrar är oense till exempel om hur 
mycket han eller hon hjälper till. 
 
Möjlig lösning 
Förmedla att det är okej att ha olika bilder. 

12. Föräldern vill inte berätta om den egna hälsan inför 
barnet. 
 
Möjlig lösning 
Även en förälder kan få möjlighet att prata enskilt 
med behandlaren.

Eftertest

Du träffar Johanna, 16 år, och hennes föräldrar på nybesök. 
Man misstänker att Johanna har utvecklat en depression. 
Hur kan du gå tillväga? Hur är det bäst att börja kartlägg-
ningen?

a. Med screeningfrågor om depression för att veta om 
depressionsmisstanken är rätt.

b. Med frågor om graviditet och utveckling för att få 
en tydlig bild av sjukdomsutvecklingen.

c. Med ärftlighet eftersom det är den viktigaste risk-
faktorn.

d. Med en friare del där familjen får beskriva huvud-
besvär och vad man vill ha hjälp med.

Johanna beskriver att hon misslyckats på ett prov och sedan 
dess grubblat mycket och gradvis utvecklat sömnstörning 
och nedstämdhet. Du tänker att skolan är en viktig del av 
depressionsutvecklingen. Vad stämmer när det gäller skola?

a. Att kartlägga skolfunktion är ett bra sätt att kartläg-
ga symtomutveckling, om symtomen varit episo-
diska och gett nedsatt funktion.

b. Koncentrationsproblem i skolan ska leda misstan-
karna till adhd.

c. Hel sjukskrivning är ofta en bra intervention. Ak-
tuell skolfunktion har ingen betydelse vid själv-
mordsriskbedömning.

d. Aktuell skolfunktion har ingen betydelse vid själv-
mordsriskbedömning.

På grund av sömnstörning och nedsatt ork har Johanna 
blivit alltmer passiv på sin fritid. Skolarbetet upptar alltmer 
av hennes tid. Du bestämmer dig för att kartlägga fritiden 
närmare. Vad stämmer inte angående fritid?

a. Att kartlägga vad barnet tidigare tyckt om att göra 
och gjort på sin fritid är en bra utgångspunkt för att 
fråga om anhedoni.

b. Beteendeaktivering på fritiden är en viktig del av 
behandlingen.

c. All aktivitet på fritiden är bättre än ingen.
d. Särskilt fysisk aktivitet bör kartläggas och upp-

muntras.

Johanna har en nära kompis som hon träffar framför allt  
i skolan. Vad stämmer inte angående kompisrelationer?

a. Det är antalet kompisar som är avgörande.
b. Både relationens kvalitet och hur ofta man träffas 

spelar in.

Svårigheter
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c. Kompisar kan både vara skyddsfaktorer och utgöra 
påfrestning.

d. Kompiskontakter bör uppmuntras i behandlingen.

När Johanna kommer hem från skolan hamnar hon fram-
för tv:n eller sitter med läxböckerna många timmar utan att 
kunna koncentrera sig. Det blir ofta bråk med föräldrarna 
eftersom hon slutat sköta sina sysslor. Hon är dock noga 
med att sköta sin hygien och föräldrarna behöver inte tjata 
om det. Vad stämmer angående kartläggning av hemliv?

a. Dagliga rutiner bör kartläggas.
b. Behov av föräldrastöd bör kartläggas.
c. ADL-funktioner bör kartläggas.
d. Alla ovanstående. 

När du frågat om situationen hemma frågar du också om 
vad det brukar bli tjat kring och hur ofta det blir konflikter 
för att försöka skapa dig en bild av hur familjen fungerar.
Vad stämmer inte angående familjefaktorer?

a. Om det finns mycket stress i familjen och föräl-
derns omsorgsförmåga är svag bör ingen depres-
sionsdiagnos ställas.

b. Föräldradepression är den viktigaste riskfaktorn  
för att utveckla depression och bör frågas om.

c. Familjehems- och institutionsplacerade barn löper 
ökad risk för depression.

d. Ansträngt familjeklimat och föräldrabråk är viktiga 
vidmakthållande faktorer för ungdomar med de-
pression och behöver därför kartläggas.

Johanna har utvecklat depression med nedstämdhet, oro 
över skolprestationer, sömnstörning, tillbakadragenhet samt 
minskad lust och intresse. Vad behöver du ta reda på som är 
den enskilt viktigaste riskfaktorn för att utveckla depres-
sion, som också kan vara en stark vidmakthållande faktor?

a. Inlärd hjälplöshet.
b. Föräldradepression.
c. Negativ coping.
d. Somatisk sjukdom.

Johanna har en ganska typisk tonårsdepression. Om hon 
hade sökt tidigt i sjukdomsförloppet, hade du kunnat före-
bygga depressionen genom att hjälpa henne specifikt med 
faktorer som man sett innan depressionen utvecklades? 
Vad skulle det kunna vara?

a. Förändrat sömnmönster.
b. Ökat stressvar.
c. Förändringar i motivation och belöning.
d. Alla ovanstående.

När du träffar Johanna bör du också gå igenom tidigare 
somatisk och psykiatrisk sjukhistoria. Varför då?

a. Det ger en hint om den individuella sårbarheten.
b. Om det finns en sådan orsak till depression bör 

depressionsdiagnosen inte ställas.
c. Det kan förklara den nedsatta funktionen.
d. Du behöver ta hänsyn till detta i din behandlings-

planering.

Du bör också fråga Johanna och hennes familj om negativa 
livshändelser. Vad är sant om negativa livshändelser?

a. De ger depressionsutveckling oberoende av andra 
faktorer.

b. Alla unga som har många riskfaktorer/negativa 
livshändelser utvecklar depression.

c. Vid prepubertal depression och frånvaro av större 
negativ livshändelse och frånvaro av ärftlighet bör 
eventuell dold vanvård eller övergrepp undersökas.

d. Om hon varit med om en svår händelse bör man 
ställa diagnosen maladaptiv stress, inte depres sion, 
oavsett hur många DSM-kriterier som uppfylls.

När du kartlägger Johannas livssituation bör du ta reda på 
vad som utlöst hennes problem och symtom, vad som gör 
att de fortsätter och vad som håller emot. Vad gäller inte 
angående skyddsfaktorer?

a. De minskar risken för sjukdom när det finns någon 
riskfaktor och personen har en individuell sårbar-
het.

b. Många skyddsfaktorer ökar chansen för en god 
prognos.

c. Att inte ha en riskfaktor är i sig en skyddsfaktor.
d. Att inventera skyddsfaktorer och resurser kan mot-

verka en ensidigt dyster bild.

Svårigheter
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I den här modulen har du fått användbara tips för att bygga 
upp en förtroendefull relation och hålla i ett barnpsykiat-
riskt samtal. Den psykiatriska diagnostiken fokuserar på 
det generella, det vill säga symtom och förlopp som är 
vanliga vid depression och andra psykiska störningar. Kart-
läggningen har som mål att skapa en bild av ungdomen och 
den aktuella livssituationen, att ta fram det som är unikt för 
just här personen och hans eller hennes familj.

Det finns flera bra skäl att göra en grundlig kartlägg-
ning. Det är alliansskapande att försöka förstå hur familjen 
har det och varför den sökt vård. Kartläggningen ligger till 
grund för en gemensam fallformulering och är en förut-
sättning för att man ska kunna göra en träffsäker vårdplan. 
Genom att göra patienten delaktig och få en gemensam för-
ståelse för hur hen har det kan ni skräddarsy behandlingen 
och öka chansen att de aktiviteter ni kommer överens om 
verkligen blir av.

Modulsammanfattning

Modulsammanfattning



DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), 
har under 2014 antagit riktlinjer för depression för att för-
bättra bedömning och behandling av depression. Deplyftet 
är ett samarbetsprojekt mellan SFBUP, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Region Halland med mål att föra ut 
riktlinjerna till klinisk rutin på BUP-kliniker. Denna manual 
är en del av implementeringsarbetet som även innefattar 
utbildningsseminarier, handledning, utvärdering och stöd till 
förbättringsarbete på klinikerna, allt för att kunna ge vård 
enligt riktlinjerna till alla barn och unga med depression. 
Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial 
basbehandling vid depression har inspirerats av den engelska 
structured clinical care (SCC), som är en bred och multi-
modal basbehandling av depression hos barn och ungdomar 
utifrån ett psykopedagogiskt arbetssätt. Formatet följer 
e-utbildningen för trauma-focused cognitive behaviour 
therapy (TF-CBT) från universitetet i South Carolina, USA. 
Manualen är ännu under utarbetande och utprovning på fyra 
pilotkliniker. Den är ännu inte färdig för kliniskt rutinbruk 
utanför Deplyftet.
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Dödstankar och självmordstankar är vanligt vid en depres-
sion. En del ungdomar vi möter har självmordsplaner och 
gör också självmordsförsök. Ett femtiotal ungdomar under 
18 år dör av självmord varje år – det är en av de allra vanli-
gaste dödsorsakerna bland unga. Känslomässig instabilitet 
och impulsiv aggressivitet ger sårbarhet för suicidalitet vid 
akuta händelser och långsiktiga stressorer. Risken för full-
bordat självmord ökar vid tidigare försök, psykisk störning 
och självskadebeteende.

Skyddsfaktorer kan balansera riskfaktorer hos sårbara 
ungdomar. Behandlingen bör inrikta sig på att minska 
risken, öka skyddet och minska tillgången till dödliga 
metoder.

Nyckeln till att identifiera och hantera risk för självska-
dehandling och självmord på kort och lång sikt är en bred 
psykiatrisk och psykosocial kartläggning. Bedömningen 
bör grunda sig på information från ungdom, förälder och 
tidigare journal. Förmågan att bygga en förtroendefull 
relation är grunden för att kunna ta upp en detaljerad och 
tillförlitlig anamnes och göra en säker helhetsbedömning. 
Målet med den strukturerade riskbedömningen är att 
inventera risk på olika nivåer och sätta in åtgärder för att 
minimera risken för fullbordat självmord.

Denna modul består av fyra sektioner. Den första sek-
tionen går igenom tidigare självmordsförsök, självmords-
avsikt, psykisk störning, instabilitet och övriga risk- och 
skyddsfaktorer för självmordshandlingar. Anamnesen bör 
komp letteras med observation som gås igenom i sektion 
två. Sektion tre berör självmordsriskbedömning och sek-
tion fyra säkerhetsplanering. 

Modulens fyra sektioner innefattar:
Samla information + observera ungdomen g gör en själv-
mordsriskbedömning g gör upp en säkerhetsplanering.

I denna modul lär du dig identifiera:
•	 Psykisk störning
•	 Tidigare självmordsförsök 
•	 Grad av instabilitet
•	 Självmordstankar/planer med suicidal avsikt
•	 Förmåga att medverka i säkerhetsplanering 

För att kunna göra en:
•	 Värdering av aktuella och långsiktiga risk- och skydds-

faktorer

•	 Bedömning av akut och långsiktig risk för självmord
•	 Individualiserad säkerhetsplan 

Förtest

1. Du träffar en tonårig flicka i depressionsbehandling och 
har lämnat ut en MADRS där hon skattar 4/6 på livslust. 
Du frågar om självmordstankar, något som flickan bejakar. 
Du frågar vidare och får fram nedanstående information. 
Vilken faktor ger högst risk för fullbordat självmord?

a) Ärftlighet 
b) Tidigare våldsamt självmordsförsök
c) Depression
d) Familjekonflikt

2. Du bestämmer dig för att undersöka saken vidare. I vil-
ken domän finns de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna?

a) Psykologiska domänen
b) Kompisar
c) Familj
d) Skola

3. Vilka depressiva symtom bör du vara extra vaksam på 
och särskilt fråga efter?

a) Hämning
b) Anhedoni och sömnstörning
c) Nedstämdhet och beslutsvånda
d) Självförebråelser

4. Det framkommer att flickan skurit sig. Hur skiljer sig 
självskadebeteende från självmordshandling?

a) Självskadebeteende är primärt för att reglera psykisk 
stress

b) Självmordsförsök är primärt ett sätt att signalera 
dåligt mående

c) Det är ingen större skillnad
d) Avsikten är det som primärt skiljer de olika till-

stånden åt

5. Du är kallad till barnkliniken för att göra en riskbedöm-
ning på en flicka som intoxikerat sig under gårdagen. När 
du kommer dit har inte föräldrarna hunnit komma. Flickan 
är trött och tagen men nekar till självmordsavsikt och säger 

Inledning

Inledning
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att hon inte har några suicidtankar utan att det bara hände 
igår av en tillfällighet. Hur bör du inte göra?

a) Be om att få återkomma när flickan är mer vaken och 
då göra din bedömning

b) Ringa barnkliniken när du får remissen och be dem 
höra av sig när patienten är vaken och familjen på 
plats

c) Ta ner flickan på BUP-akuten för en bedömning
d) Ring föräldrarna, ta upp en anamnes och skriv sedan 

ut flickan med uppföljande möte på BUP-mottag-
ningen om en vecka

6. Du kommer tillbaka några timmar senare och finner 
då en väldigt upprörd familj där iskall tystnad varvas med 
hätska utfall. Hur kan du lösa situationen?

a) Lägga in flickan. Är relationerna så ansträngda kom-
mer skyddet inte att vara tillräckligt.

b) Göra en orosanmälan till socialtjänsten.
c) Validera flickan att det inte kan vara lätt att leva i ett 

så ansträngt familjeklimat.
d) Dela först upp samtalet så att alla kan prata fritt och 

du kan härbärgera känslor av skuld etcetera. Ha sedan 
ett gemensamt samtal där du använder dig av de olika 
valideringsteknikerna.

7. Flickan fattar förtroende för dig och berättar om käns-
liga saker som föregått självmordsförsöket och önskar inte 
att information kommer fram till föräldrarna. Hur kan du 
lösa situationen och vad säger lagen?

a) Sekretessen för individen är stark och föräldrarna 
har inte rätt att veta. Detta gäller oavsett ålder. Behåll 
informationen för dig själv, men ha den i bakhuvudet 
när du gör upp din säkerhetsplan.

b) Föräldrarnas rätt att känna till sitt barn förehavanden 
för att kunna stå för omsorg och skydd är stark och 
gäller oavsett ålder. Berätta allt för föräldrarna.

c) Situationer som innebär en ökad risk har föräldrarna 
rätt att få kunskap om, oavsett ålder, för att kunna 
delta i en säkerhetsplanering. Gör detta klart för ung-
domen i början av samtalet och prata om hur ni kan 
berätta för föräldrarna.

d) Anmäl till socialtjänsten.

8. Du får fram att flickan har tagit 25 st av mammas Zo-
piklon och att syftet var att reda ut en för henne hopplös 
situation. Hon minns inget mer. Hur kan du gå vidare?

a) Du behöver inte gå vidare eftersom ni alla nu vet vad 
som utlöste självmordsförsöket.

b) Du kan försöka backa och gå igenom vad som hände 
timmarna före för att riktigt förstå vad som hänt.

c) Du bör fråga om hon haft självmordstankar och pla-

ner före försöket, om planen fullföljdes som planerat, 
om avsikten var att dö och vad flickan tänker nu.

d) Det räcker att du ber att flickan tar i hand på att inte 
skada sig tills ni träffas nästa gång.

9. Du frågar om tidigare försök och det framkommer ett 
antal sådana som föräldern inte känner till och du blir osä-
ker på om flickan är helt sanningsenlig. Hur kan du göra 
för att känna dig säkrare?

a) Utgå från att flickan har rätt.
b) Utgå från att föräldrarna ha rätt.
c) Lägg dig någonstans mitt emellan.
d) Gå igenom varför, vad, när och hur för varje tillfälle 

för att kunna avgöra om det är försök eller rör sig om 
suicidtankar. Be ungdomen vara konkret och obser-
vera henne samtidigt. Får du inga detaljer eller om 
status talar emot minskar trovärdigheten.

10. Du är noggrann i din kartläggning och får fram mas-
sor med information som du inte vet vad du ska göra av. 
Vad bör du tänka på?

a) Ta reda på så mycket som möjligt och gör en lista över 
risk- och skyddsfaktorer.

b) Att fråga om suicidtankar och planer kan putta ung-
domen i fel riktning och öka risken för ett nytt försök.

c) Kartläggningen bör ligga till grund för en värdering 
av informationen och en individualiserad säkerhets-
plan.

d) Endast läkare kan göra kvalificerade självmordsrisk-
bedömningar.

Inledning
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Inledning

De två viktigaste riskfaktorerna för självmordshandling 
är tidigare självmordsförsök och psykisk störning. Ak-
tuella självmordstankar och planer med suicidal avsikt och 
av hög intensitet ger en ökad risk. Emotionell reaktivitet 
och impulsivitet, särskilt impulsiv aggressivitet, är viktiga 
faktorer i den individuella sårbarheten. Övriga risk- och 
skyddsfaktorer går att finna inom familjen där förälders 
psykiska hälsa är en mycket viktig faktor. Skola, kamrater 
och fritid spelar också roll. Suicidala ungdomar har varit 
med om fler stressande livshändelser och har fler psykiska 
symtom än andra ungdomar.

Riskfaktorer brukar delas upp i akuta och långsiktiga. 
Sömnsvårigheter utgör en mycket viktig akut riskfaktor.

Samla information + observera ungdomen g gör en risk-
bedömning g gör upp en säkerhetsplanering

I denna sektion kommer du att lära dig mer om:
•	 vad du bör fråga om kring tidigare försök
•	 självmordsavsikt
•	 psykisk störning
•	 akuta och långsiktiga riskfaktorer
•	 skyddsfaktorer

För att:
•	 göra en tillförlitlig självmordsriskbedömning
•	 göra upp en säkerhetsplan

Översikt 

Samtalskonst och intervjuteknik
Att fråga ungdomar om tankar om hopplöshet, situationer 
med outhärdligt starka känslor och förmågan att ta sig ur 
svåra livssituationer ställer höga krav både vad gäller att 
bygga relation och att ställa relevanta frågor som är anpas-
sade till situationen. En icke-värderande och validerande 
hållning är ovärderlig när det gäller att utforska tidigare 
självmordsförsök liksom förmågan att vara rak, öppen och 
beslutsam och att kunna sammanfatta och värdera den 
information som kommit fram. 

Patienten måste känna sig trygg, bekräftad och kunna lita 
på behandlaren. Det underlättas av att behandlaren tydligt 
har kommunicerat reglerna för sekretess och när föräldrar-
nas måste informeras och deras roll i säkerhetsplanering 
och behandling. Den unge och föräldrarna bör erbjudas att 
åtminstone delar av samtalet delas upp för att såväl ungdom 
som vuxna ska kunna prata ostört. Föräldrar kan reagera 
väldigt starkt på att deras barn tänker på döden och det 
kan verka hindrande på barnet. Du behöver vara beredd att 
hantera och validera förälderns känslouttryck och samtidigt 
fortsätta att utforska suicidaliteten. Återgivning av bedöm-
ning och säkerhetsplanering bör oftast ske gemensamt.

Det brukar vara bra att be ungdomen berätta själv och 
med egna ord innan behandlaren börjar ställa mer detal-
jerade frågor. Öppna frågor ger mer information än slutna 
ja- och nej-frågor och minskar risken att behandlaren 
kommer in på fel spår. Observation av ungdomen och för-
äldrarna när känsliga frågor gås igenom ger viktig informa-
tion liksom om informationen från ungdomen inte verkar 
hänga ihop eller om man har väldigt olika bilder som inte 
verkar stämma överens.

Inledning på samtalet beror till stor del på samman-
hanget: om det rör sig om ett nybesök, ett besök under 
pågående behandling eller en akut bedömning efter ett 
självmordsförsök. Om det rör sig om ett nybesök gör du 
förslagsvis på samma sätt som du lärt dig i tidigare modu-
ler. Rör det sig om en bedömning under pågående be-
handling gör du som det beskrivs i struktur för samtal. Här 
kommer ett förslag på hur du kan göra vid en akut bedöm-
ning efter självmordsförsök.

Riskfaktorer
Kartläggning av såväl risk- som skyddsfaktorer utöver 
aktuell psykisk störning, tidigare självmordsförsök, aktuella 
självmordstankar och -planer görs för att man ska försöka 
värdera risken för självmord. Inventering av risk- och 
skyddsfaktorer görs i första hand inte för att räkna riskfak-
torer utan för att hantera risk på såväl kort som lång sikt. 
Säkerhetsplaneringen inriktar sig på att inventera högrisk-
situationer och att stärka skyddande faktorer. Behandlingen 
som följer bör inrikta sig på att stärka ungdomens mot-
ståndkraft och engagemang i sitt liv genom att uppmuntra 
dagliga rutiner, positiv aktivitet och hjälpa ungdomen med 
strategier för att lösa problem och reglera känslor.

Risken för ett nytt försök för en ungdom som gjort ett 

Risk- och skyddsfaktorer

Risk- och skyddsfaktorer
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försök är 15–30 procent och risken för fullbordat självmord 
inom ett år efter ett självmordsförsök är 0,5–1 procent. Ett 
allvarligt självmordsförsök med våldsam metod (skjut-
ning, hängning, strypning, hopp från hög höjd, gasning, 
använda sig av fordon) är den viktigaste riskfaktorn för 
fullbordat suicid och ökar risken med 30–60 gånger. Den 
näst viktigaste riskfaktorn är psykisk störning, särskilt 
affektiv störning. En kombination av dessa tunga risk-
faktorer ökar risken ytterligare. 

Upprepade mindre allvarliga försök (skärande, mindre 
mängder tabletter vid intoxikation) ökar risken kraftigt för 
förnyat självmordsförsök liksom hög självskattad depres-
sionsgrad och självskadebeteende. Pojkar i övre tonåren 
löper högst risk för våldsamt suicidförsök och fullbordat 
självmord (3:1) och flickor för upprepade icke-våldsamma 
suicidförsök (tablettintoxikationer).

Tidigare självmordsförsök
Vid en depressionsbedömning är det bra att närma sig frå-
gor om suicid i samband med att man frågar om symtom 
som nedstämdhet och anhedoni. Självmordsstegen är ett 
bra hjälpmedel och man kan då börja på lägsta steget med 
tankar av meningslöshet. Flaggar ungdomen eller föräld-
rarna själva upp för eventuella självmordstankar kan man 
hoppa in på det steget men med en klargörande fråga för 
att kontrollera att man menar samma sak. Ungdomar kan 
ofta felaktigt kalla dödstankar för självmordstankar och 
självmordstankar för försök. 

Vad som behöver kartläggas
Din undersökning av tidigare självmordsförsök innefattar 
tidpunkt för försöket, utlösande händelse, planering, even-
tuell kommunikation, metod med eventuella åtgärder för 
att minimera upptäckt, dödlighet, avsiktlighet och andra 
motiv, och inställningen idag till försöket och ha överlevt. 
Omgivningens reaktioner bör också undersökas. Samtliga 
tidigare suicidförsök bör gås igenom enligt denna modell 
med syftet att hitta mönster och prioritera inriktning vad 
gäller säkerhetsplanering och övrig behandling.

Tidpunkt för försöket
Ett försök som ligger nära i tiden ger kraftigt ökad risk och 
särskilt om de problem som utlöste krisen kvarstår.

Utlösande händelser
Utlösande händelser brukar inträffa inom de närmaste 
två dygnen före försöket och kan vara bråk inom familjen 
(vanligast hos yngre tonåringar) eller kompisbråk (äldre 
tonåringar). Även skolmisslyckanden, risk för att något 
pinsamt ska upptäckas och göras känt eller rättsliga pro-
blem kan vara utlösande händelser. 

Dödlighet
En våldsam metod (hängning, strypning, gasning, skjut-
ning, hopp från hög höjd, använda sig av fordon) med 
åtgärder för att minimera upptäckt och kvarstående inten-
tion ökar dramatiskt risken för fullbordat självmord. Död-
ligheten ökar med våldsam metod liksom risken för förnyat 
medicinskt allvarligt försök. Ibland kan metoden ha varit 
mindre dödlig men avsikten att dö har varit stark och vald 
metod mer avspegla en felaktig föreställning om metodens 
dödlighet. Tvärtom kan den egentliga avsikten inte vara så 
hög men ungdomen har missbedömt metodens farlighet, 
till exempel vid tablettintag av paracetamol. Såväl metod 
som avsikt är därför viktigt att ta reda på. 

Planering och hur försöket gick till
Var nyfiken och detaljerad i ditt frågande. Ta exempelvis 
reda på hur länge ungdomen hade planerat sitt försök, pla-
nens detalj inklusive metod, hur många tabletter, hade ung-
domen bestämt dag, gjort några arrangemang för att undgå 
upptäckt eller för att ordna upp saker, respektive sagt adjö? 
Kommunicerade ungdomen sina planer före försöket eller 
efter intag? Vad hände under försöket, följde ungdomen 
sin plan? Är hen lättad och glad över att ha överlevt eller 
kanske besviken? 

Försök förstå varför ungdomen gjorde självmords-
försöket. Ibland kan avsikten att dö blandas med andra  
motiv, som att slippa smärtsamma känslor eller en outhärd-
lig situation eller att få uppmärksamhet och kommunicera 
med eller påverka andra. Dessa motiv är viktiga både för 
riskbedömningen och behandlingsplaneringen. Behand-
lingen bör då inriktas på såväl känsloreglerande strategier, 
adaptivt självhävdande och adaptiv kommunikation som 
aktuell stress i livssituationen.

Omgivningens reaktioner
Om motivet var att påverka en svår situation och själv-
mordsförsöket leder till just den förändring som avsågs, 
kan det verka förstärkande och öka sannolikheten för nytt 
suicidförsök i en liknande situation. Omgivningen reak-
tioner bör därför kartläggas och ställas i relation till andra 
motiv än dödlig avsikt både genom aktivt frågande och 
genom observation. Om omgivningen reagerar kallsinnigt 
och värderande kan det i sin tur öka ungdomens känsla av 
utsatthet och hopplöshet och att problemen förblir olösta. 
Det kan också öka risken för ny suicidal händelse och 
påverkar också följsamheten till behandlingen. Ungdomar 
utan stöttande föräldrar har högre grad av uteblivande än 
andra ungdomar.

Tillgång till metod
Tillgången till dödlig metod kan vara skillnaden mellan 
ett självmordsförsök och ett fullbordat självmord. Till-
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gång till vapen och dödliga läkemedel och stora mängder 
kemikalier ska därför inventeras. Vapen och läkemedel bör 
förvaras på ett tillfredsställande säkert sätt och i högriskfall 
inte alls förvaras i hemmet.

Antal försök
Ett ökat antal suicidförsök som kommer närmare och 
närmare i tid och med kvarstående utlösande faktorer ger 
exempelvis en kraftigt ökad risk för nytt försök. 

Självskadebeteende
Olika typer av självskadebeteende är att skära, rispa, riva, 
bränna, eller att slå sig själv eller att störa sårläkning, dra 
sig i håret men också att inta kemikalier eller mediciner 
utan suicidal intention. 

Självskadande beteende har ofta funktionen att reglera 
psykologisk stress, oönskade känslor och kommunicera 
till omgivningen hur man mår. Självskadande beteende är 
förknippat med självmordsbeteende men skiljer sig vad be-
träffar intention (avsikten är inte primärt att avsluta livet). 
Självskadebeteende indikerar svårigheter med emotionell 
reglering och bristande coping och kan vara ett kraftfullt 
sätt att visa för andra att man har en svår livssituation. 
Beteendet kan vara del av en kommunikation, ett sätt att 
hantera svåra känslor (till exempel minska ångest) eller att 
minska stress. 

Självskadebeteende ger ofta ungdomen kortsiktigt 
positiva konsekvenser (det kan bland annat lindra plåg-
samma känslor, ge avslappning, få någon att förstå hur 
dåligt man mår, få en reaktion från andra eller slippa göra 
obehagliga saker) och ökar därför i frekvens och omfatt-
ning samtidigt som möjlighet till inlärning av mer adaptiva 
strategier trängs undan. Detta ökar risken för interperso-
nella svårigheter, andra livsproblem och självmordsförsök 
och måste bedömas och behandlas på ett genomtänkt sätt. 
Bakgrundsproblematik och beteendets funktion måste kart-
läggas. Kartläggningen innefattar förutom en psykosocial 
kartläggning, utlösande faktor, intensitet i tankar på själv-
skadande, grad av planering, val av metod, var man skadar 
sig, frekvens, effekt av beteendet och vad som vidmakthåller 
självskadande. Tänk särskilt på omgivningens reaktioner 
inklusive behandlarbeteende som oavsiktligt kan öka risken 
för att självskadebeteendet fortsätter eller till och med ökar.

Det är viktigt att ha i åtanke att det inte finns en skarp 
skiljelinje mellan självskadehandlingar och självmords-
handlingar. Avsikten kan förändras och även unga med 
suicidal intention kan använda självskadehandlingar som 
ett sätt att reglera akut psykisk stress eller kommunicera ett 
dåligt mående. Att skada sig på halsen ger en högre risk.

Självmordsavsikt 
Du behöver också ta reda på självmordstankarnas svårig-
hetsgrad, intensitet och frekvens. Självmordsstegen är en 
hjälp när det gäller att bedöma svårighetsgrad, där me-
ningslöshet, hopplöshet och dödstankar är observandum 
och självmordstankar med avsikt, plan och förberedelser 
indikerar högre grader av allvar och risk. Intensiteten 
handlar om hur påträngande tankarna är och hur starka 
känslor som är kopplade till tankarna, alltså hur påverkad 
ungdomen är av sina suicidtankar och hur mycket dessa 
dominerar tänkandet och hur lätt det är för ungdomen att 
avleda sig. Frekvensen innefattar hur ofta personen tänker 
på att ta sitt liv. Stegring i intensitet och frekvens indikerar 
ökad risk.

Avsikt och planering bör också gås igenom i detalj 
bland annat genom frågor hur ofta ungdomen tänker på 
att genomföra sina plan, precis vad den tänkt göra (hur 
detaljerad och konkret planen är), eventuella förberedelser 
och om den tänker att metoden är dödlig. Skäl för att leva 
handlar om det som hållit emot hittills och vad patienten 
förväntar sig i framtiden och av behandlingen. Värt att 
tänka på är att ungdomen kan vara ambivalent och att 
intentionen kan ändra sig över tid. Skäl för att leva är de 
saker som avhållit ungdomen från att ta sitt liv. Vanliga skäl 
kan vara bristande mod, omsorg om föräldrar och vänner, 
ett älskat husdjur, tro, och visst hopp om förbättring eller 
hjälp av behandlingen. Att förstå vad som avhåller ungdo-
men från att ta sitt liv är avgörande för hur behandlingen 
ska läggas upp. Viljan att leva finns ofta sida vid sida med 
viljan att dö och komma ifrån en hopplös situation och 
behandlingen bör inriktas mot båda dessa faktorer.

Psykisk störning
Nästan alla psykiska sjukdomar ökar risken för självmords-
handling. Upp till 90 procent av dem som tar sitt liv har 
en psykisk störning, vanligen depression och missbruk. 
Bipolär sjukdom och särskilt blandtillstånd samt psykos-
sjukdom är ovanligare men utgör en ännu högre risk. 
Andra störningar som är förknippade med stark oro och 
känslomässig smärta (PTSD och ångeststörning) eller im-
pulsivt aggressivt beteende (beteendestörningar, missbruk) 
ökar risken, särskilt om det också finns en affektiv kompo-
nent. Samtidig förekomst av psykisk störning och tidigare 
allvarligt försök utgör en betydande riskökning för allvarlig 
självmordshandling.

Symtom inom depressionssjukdomen som ökar risken
Hos ungdomar med depression är, förutom förekomst av 
självmordstankar och planer, framför allt anhedoni och ut-
talade sömnbesvär förknippat med en akut risk för själv-
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mordshandling. 
Anhedoni med påtagligt nedsatt förmåga att känna 

glädje eller med uttalad känslomässig stumhet är plågsamt 
och verkar hindrande på motivationen att kämpa på för att 
lösa problem eller aktivera sig för att på sikt må bättre.

Ungdomar med sömnbrist är mer irritabla och impulsiva 
och har sämre problemlösningsförmåga, vilket gör dem 
extra sårbara.

Irritabilitet innebär en ökad risk särskilt i kombination 
med impulsivitet och interpersonella problem.

Samsjuklighet och associerade symtom som ökar risken
Intensiv ångest föregår ofta en självmordshandling. 
Riskbruk och missbruk i kombination med beteendestör-
ning ökar risken för att en person med självmordstankar 
impulsivt agerar ut dem. Alkohol och droger kan förstärka 
nedstämdheten, och ökar risken för stressande rättsliga 
problem. 

Ungdomar med emotionell reaktivitet, uttalad dysfori 
utan tydlig episodicitet, humörsvängningar, fientlighet och 
instabila relationer och hög självskattad depressivitet som 
inte ter sig deprimerade har också ökad risk för själv-
mordsförsök ofta på grund av att de hamnat i ett tillstånd 
där de varit emotionellt dysreglerade.

Akuta riskfaktorer
Akuta riskfaktorer är sådana som minskar ungdomens för-
måga att hantera stress och leder till känslomässig instabi-
litet och förtvivlan och på så sätt kan förstärka självmords-
impulser i kombination med utlösande händelser.

Till utlösande händelser räknas en eller flera händelser 
inom ett eller två dygn före försöket. Hos yngre tonåringar 
är den vanligaste utlösande händelsen bråk med föräldrar-
na och hos äldre tonåringar är det oftare kompiskonflikter. 
Misslyckande i skolan eller överhängande rättsliga problem 
kan också förekomma som utlösande faktorer. 

Andra faktorer är av mer kronisk karaktär såsom 
barnmisshandel, övergrepp, mobbning eller frågor kring 
könsidentitet men kan ibland tillspetsas. Riskbruk, grav 
sömnstörning, agitation och förtvivlan är exempel på akuta 
riskfaktorer som kan ge upphov till instabilitet, outhärdligt 
svåra känslor och begränsad problemlösningsförmåga. 

Självmordshandlingens funktion
Självmordshandlingen kan precis som vid självskade-
beteende vara ett sätt att undkomma ett plågsamt mentalt 
tillstånd eller outhärdliga känslor när patienten inte ser 
någon annan utväg eller inte upplever sig ha kontroll över 
situationen. Självmordsbeteendet kan också vara ett sätt att 
uttrycka starka känslor eller att påverka andra när man sak-
nar en eller flera färdigheter.

Frågor om vad ungdomen hoppades skulle förändras 
med handlingen kan hjälpa till att ringa in både handling-
ens funktion och akuta riskfaktorer. Genom att fråga spe-
cifikt kan behandlingen skräddarsys och insatserna riktas 
mot det som är viktigast.

Riskbedömning är en färskvara
Självmord är dock sällsynt och det är värt att ha i åtanke att 
det prediktiva värdet för ett närliggande självmordsförsök 
eller fullbordat självmord är lågt, till och med när det finns 
starka riskfaktorer hos en person i en högriskgrupp.

Risken kan dock kvarstå och aktiveras vid en förnyad 
kris. Därför är det så viktigt både med en öpande riskin-
ventering och att hjälpa ungdomen att hantera akuta kriser. 
Säkerhetsplaneringen bör kontinuerligt uppdateras och 
hållas aktuell så att ungdom och familj kan använda den 
när den verkligen behövs. Behandlingen bör särskilt inrik-
tas på problemlösning, förmågan att reglera starka känslor, 
att minska psykiatriska symtom, att minska alkohol- och 
drogbruk samt på övriga stressorer i familj och närmiljö. 

Andra riskfaktorer
Sårbarhet
Ungdomar med emotionell instabilitet har ökad risk för 
såväl självskadebeteende, självmordsförsök som själv-
mord. Med emotionell instabilitet menas att man reagerar 
oproportionerligt starkt på motgångar. Även en mindre 
motgång kan utlösa en väldigt snabb och kraftig reaktion 
och upprördheten kan dröja sig kvar en längre tid och på 
så sätt påverka förmågan till sådant som problemlösning 
och relationer. Det finns en ärftlig komponent vad gäller 
självmordshandlingar som till en del förklaras av benägen-
het att handla impulsivt och aggressivt. 

En annan del av sårbarheten utgörs av benägenheten att 
reagera snabbt, med starka känslor och sedan ha svårighe-
ter att återfå den känslomässiga balansen. Såväl serotonin 
(oberoende av de serotoninförändringar som ses vid de-
pression), dopamin, noradrenalin och HPA-axeln (stress) 
är påverkade vid suicidalitet.

Miljöfaktorer
Miljöfaktorer som ökar risken mest är föräldra–barn-
konflikter, förälders psykiska sjukdom, att vara utsatt för 
omsorgsbrist, sexuella övergrepp, misshandel och mobb-
ning eller andra kamratkonflikter samt homo- och bisexua-
litet. Dessa faktorer hör ihop på olika sätt. Föräldrar med 
psykisk sjukdom har svårare att upprätthålla ett gott famil-
jeklimat och en positiv relation och omsorg om sina barn. 
Psykisk sjukdom hos föräldern är också förknippat med 
fler symtom hos barnen och kan fungera som en viktig 

Risk- och skyddsfaktorer
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vidmakthållande faktor. Det som är positivt är att behand-
ling av föräldradepression har visat sig förbättra barnets 
symtom och funktion.

Pojkar har ökad risk för våldshandlingar och pojkar 
med uppförandestörning har ökad risk för våld men även 
för självmordsförsök och fullbordat självmord. Aggressiva 
tankar och våldsamma ord eller hotfulla handlingar ökar 
risken för våld på motsvarande sätt som självmordstankar 
och handlingar ökar risken för självmordsförsök. Risken 
för våldshandlingar på lång sikt är svårare att bedöma men 
delar riskfaktorer med risken för självmordshandlingar.

Utlösande händelser 
Förlust av relation, position, hälsa eller funktion är viktiga 
händelser som akut kan utlösa en suicidal kris. Bråk med 
förälder är en särskilt vanlig utlösande faktor hos en sårbar 
yngre tonåring, bråk med kompisar eller pojk-/flickvän hos 
äldre. Utlösande händelser är viktiga att ta reda på eftersom 
problemlösning kring dessa kan minska krisen avsevärt. 

Långsiktiga riskfaktorer
Långsiktiga riskfaktorer är sådana som kan bidra till en 
kronisk riskökning men som inte ger någon vägledning 
när det gäller omedelbar risk. Långsiktiga riskfaktorer är 
viktiga för behandlingsplaneringen. 

Suicidhistoria hos ungdomen själv eller hos famil-
jen ger en ökad långsiktig risk. Kombinationen av egna 
självmordsförsök och självmordsförsök eller fullbordade 
självmord inom familjen ökar risken ytterligare ju mer 
närliggande de egna självmordsförsöken ligger. Tidigare 
omsorgssvikt och trauma ökar risken på lång sikt.

Det finns en långsiktig riskökning kopplad till depres-
sionssjukdomens förlopp. Ett längre förlopp utan lindring 
av symtom och där man kanske provat olika behandlings-
metoder kan leda till tvivel på att någonsin bli bra. Kraftigt 
nedsatt funktionsnivå och isolering leder till kraftigt ökad 
suicidrisk på lång sikt men kan också utgöra en omedelbar 
risk om det tillkommer en psykosocial trigger. Riskbruk 
och missbruk ökar risken kraftigt på sikt men också akut 
under berusning.

Kontinuerlig utvärdering av symtombörda, funktions-
nivå och störande faktorer samt revidering av vårdplanen 
är av yttersta vikt. Akut hopplöshet inför framtiden och 
behandlingen kan leda till en omedelbar risk för suicid-
handling.

Risk kopplat till behandling
På motsvarande sätt kan faktorer kopplat till behandlingen, 
som bristande följsamhet, uteblivanden och behandlarby-
ten leda till hopplöshet och ökad risk. Brister i vårdmiljön 
kan öka risken inom heldygnsvården. Överföring från 

heldygnsvård utgör en riskperiod då antalet självmords-
försök och fullbordade självmord är som högst. Ordina-
rie behandlare bör därför hålla kontakt med ungdomen 
under tiden på avdelningen och ett återbesök bokas i nära 
anslutning till utskrivningssamtalet. Överföring från barn- 
till vuxenpsykiatrin är en annan riskperiod som kräver 
särskild planering vid suicidalitet. 

Skyddsfaktorer
De viktigaste skyddande faktorerna går också att hitta inom 
familjen såsom goda och förtroendefulla relationer, positiv 
tid tillsammans och omsorg och monitorering av den 
unge. God relation till skolan, tillhörighet till en prosocial 
kamratgrupp och positiva fritidsaktiviteter är andra viktiga 
faktorer som verkar skyddande mot självmordshandlingar.

Teknik 

Börja samtalet vid akutbedömning
1. Beskriv lite kort vem du är och varför du är där.
2. Beskriv kort vad du redan vet och varifrån du fått 

informationen.
3. Berätta hur länge ni förväntas hålla på och målet med 

bedömningen.
4. Beskriv samtalets olika delar – informationsinsam-

lande återkoppling på bedömning och planering av 
åtgärder eller säkerhetsplan – och att samtalen kom-
mer att vara uppdelade

5. Beskriv kort tystnadsplikt och journalföring
6. Håll strukturen vänligt men bestämt genom att: 

•	 Göra sammanfattningar
•	 Milt föra tillbaka samtalet till strukturen vid  

utsvävningar
•	 Berätta att du skulle vilja gå igenom några olika 

närliggande områden
•	 Göra klargörande sammanfattningar och åter-

komma till strukturen

Samla information
Akuta självmordsriskbedömningar tillhör de svåraste situa-
tionerna i vårt arbete. Ungdom och föräldrar är ofta i kris. 
Ett sätt att börja som kan vara hjälpsamt för att klargöra 
struktur och härbärgera svåra känslor är att validera det 
svåra som hänt och fråga om hur personen mår just nu och 
sedan säga att man kommer att fråga mer om händelsen 
om ett tag, men att man först vill veta mer om vem ung-
domen är och hur livet ser ut för denna. Här är det särskilt 
viktigt att vara följsam och anpassa ordningen efter situa-
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tionen. Tänk på att skapa bärande kontakt för att den unga 
ska känna sig tillräckligt trygg för att verkligen våga prata 
om självmordsförsöket och intentionen. Disponera tiden 
väl, låt det viktigaste ta mest tid och hoppa över detaljer av 
mindre vikt. 

Här kommer ett förslag på ordning men känn dig fri att 
lägga upp samtalet som det passar er.

Steg 1 l Validera och berätta att du vill veta  
mer om bakgrunden
•	 Det svåra i situationen
•	 Hur personen mår just nu
•	 Berätta att du vill veta mer om händelsen men att du 

först vill veta mer om ungdomen

Risk- och skyddsfaktorer
Steg 2 l Skaffa dig en bild av ungdomen och hans/hennes 
livssituation och funktion
Tänk särskilt på att utforska:
•	 Sårbarhet för självmord (emotionell instabilitet, impul-

siv aggressivitet, bristande coping)
•	 Livssituation och funktion (fokus på risk och skydd)

•	 Hemsituation (inklusive familjefaktorer som om-
sorg och stöd, sätt att hantera konflikter och positiv 
monitorering) 

•	 Hälsofrämjande rutiner, tänk särskilt på mat, 
sömn, riskbruk

•	 Skolsituation
•	 Kompisar
•	 Fritid

•	 Långsiktiga riskfaktorer

Mer information finner du i ”Samtal & kartläggning”.

Psykisk störning 
Steg 3 l Ta reda på underliggande psykisk störning
Tänk särskilt på att utforska:
•	 Depression 

•	 Anhedoni
•	 Framträdande irritabilitet
•	 Sömnstörning
•	 Uttalad hopplöshet

•	 Bipolaritet
•	 Sömnstörning
•	 Irritabilitet och agitation

•	 Beteendestörning
•	 Framträdande irritabilitet
•	 Särskilt om affektiva drag och sömnstörning

•	 Skadligt bruk/missbruk av alkohol och narkotika
•	 Eventuell relation till suicidtankar och högrisk-

situationer
•	 Eventuell behandling

•	 Följsamhet
•	 Avbrott i vården

Mer information finner du i ”Diagnostik & bedömning”. 

Tidigare självmordsförsök 
Steg 4 l Utforska aktuellt och tidigare självmordsförsök 
Tänk särskilt på att erbjuda ungdomen enskilt samtal un-
der denna del. Om det inte rör sig om en akut bedömning 
efter ett självmordsförsök, fråga om suicidstege och tidigare 
försök enligt nedan:
•	 Fråga vad som hände
•	 Ställ fördjupande frågor för att utforska

•	 Utlösande händelse
•	 Grad av planering (inklusive arrangemang för att 

vara ostörd, eventuell kommunikation, exempelvis 
självmordsbrev)

•	 Fullföljdes planen?
•	 Vad hände efteråt (sökte hjälp, omgivningens 

reaktioner)?
•	 Inställning nu (till att ha räddats)
•	 Vad hen hoppades skulle ändras
•	 Skäl för att leva
•	 Kvarstående självmordstankar (plats i suicidstegen)
•	 Tillgång till metod

•	 Utforska tidigare suicidtankar veckan före med frek-
vens och intensitet

•	 Utforska tidigare självmordsförsök
•	 Hur många?
•	 När?
•	 Gör en uppskattning av allvarlighetsgrad och själv-

mordsavsikt
•	 Fråga om självskadebeteende

•	 Fråga om ungdomen har skadat sig själv
•	 Hur och i vilket syfte? (Reglera känslor, stilla sug, 

få stöd etc)
•	 Fråga om när det var senast och aktuell frekvens

•	 Fråga om tidigare våldshandling
•	 Vid våldshandling – gör som vid suicid
•	 Tänk särskilt på om våldet ökat i allvarlighetsgrad 

och frekvens

Självmordsavsikt
Steg 5 l Utforska aktuell självmordsavsikt 
•	 Gå igenom suicidstegen

Risk- och skyddsfaktorer
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•	 Fråga särskilt efter självmordstankarnas frekvens och 
intensitet och hur lätt eller svårt det är att stå emot

•	 Skäl för att leva

Demonstration

Risk- och skyddsfaktorer
En stor del av denna information bör ha samlats in under 
kartläggningsdelen i modulen ”Barnpsykiat risk kartlägg
ning och samtalskonst”. En nyfiken, utforskande och icke-
värderande hållning är ovärderlig när du gör en riskbe-
dömning. 

Ett bra sätt att utforska familjeklimat 
och föräldra–barnrelation är att göra det 
när man kartlägger familjeliv och fritid. 
En fråga om hur man sköter sitt rum, 
hygien, pengar eller vad det kan vara kan 
följas upp med:

Blir det mycket tjat därhemma? Vad 
brukar ni tjata på ert barn om? Vad 
tjatar dina föräldrar på dig om? Kan 
det urarta till bråk? Hur ofta händer 
det? Bråkar ni om något annat? Hur 
brukar ni bli sams? Brukar ni göra 
något tillsammans? Många familjer äter 
tillsammans? Gör ni det? Gör ni något annat 
kul tillsammans? 

När man går igenom kompisdomänen kan man lägga till:
Vem brukar du träffa på fritiden? Vad gör ni? Om det har 
hänt dig något som gör dig upprörd, vem vänder du dig 
till då? Kan du vända dig till dina kompisar? Brukar du 
vända dig till dina föräldrar? Har det hänt att du blivit så 
upprörd att du gjort något riktigt impulsivt som du sedan 
ångrat? Något farligt för dig själv eller andra?

Eller riktat till förälder:
Vem brukar ditt barn träffa, vad gör de? Vad tycker ditt 
barn är kul, vad intresserar henne/honom? Brukar ni göra 
något tillsammans? Om det har hänt något, kan ung
domen komma till dig och söka stöd?

Frågor om skolan kan kompletteras med:
Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om lärarna? Är 
det någon som du har lite bättre kontakt med och som du 
kan vända dig till om du har något problem? Hur ser det 
ut när det gäller klasskompisarna, skolkompisarna?

Paus.
Är de mest justa, lite blandat eller ganska taskiga? Retas 
de eller är ojusta på annat sätt? Har du blivit mobbad?

Känsligare frågor kan penetreras i det enskilda samtalet. 
Vi brukar när vi går igenom PTSD-symtom fråga om olika 
typer av trauma, där man börjar med lite mindre känsliga 
trauman såsom trafikolycka eller brand och går vidare med 
känsligare.

En del barn och ungdomar har sett någon misshandlas el
ler till och med själva blivit slagna. Har det hänt dig? Man 
kan också se någon i familjen utsättas för våld. Har du 
gjort det? Eller själv blivit slagen av någon familjemedlem? 
Har du varit orolig för din eller någon annan familjemed
lems säkerhet?

Man kan också ha sett någon som blivit 
sexuellt antastad eller varit utsatt för att 
någon rört på en på ett sexuellt sätt utan 
tillåtelse.
Har det hänt dig? Vad hände? Vem?

När det gäller förälders psykiska hälsa 
kan man komma in på det efter att man 
gjort en noggrann kartläggning av aktuell 
depressionsepisod motsvarande den i 
modulen ”Diagnostik & bedömning”.

Och säga något i stil med:
Depression kan gå i arv. Känner du igen något av det vi 
precis har diskuterat? Har du haft det på nivån att det har 
ställt till det för dig så att du inte orkat jobba som vanligt? 
På vilket sätt? Skulle du säga att det är så nu?

Och om det passar här eller i enskilt samtal:
Hur tror du att det påverkar familjen, ditt barn etcetera. 
Finns det någon annan i din nära släkt som har haft 
depressioner eller missbruk?

Psykisk störning
Depressivt tillstånd

Hur har du mått de senaste dagarna? Jag menar, har du 
mest hela tiden känt dig deppig och nere? Kan du berätta 
mer? Hur känns det? Hur stor del av dagen känner du så? 
Hur många dagar har du mått så under de senaste två 
veckorna? 

Irritabilitet
Blir du arg eller irriterad över småsaker? Tycker du att du 
stör dig på saker? Upplever du att folk är på dig eller ute 
efter dig? Kan du berätta mer om det? Hur känns det? Hur 

En del barn 
och ungdomar 
har sett någon 
misshandlas el-
ler själva blivit 
slagna. Har det 

hänt dig?

Risk- och skyddsfaktorer
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stor del av dagen känner du så? Hur många dagar har du 
känt så under de senaste två veckorna?
 

Förlust av glädje eller intresse
Vilka slags saker tycker du vanligtvis om? Har det änd
rats? På vilket sätt? Blir du till exempel ofta uttråkad av 
saker som du tidigare gillade? Är de flesta saker du brukar 
gilla att göra nu påtagligt mindre roliga?

Tänk på att fråga om skillnader jämfört med period före 
depressionen.

Sömn
Hur har din sömn varit? Har den ändrats? Har du haft 
sömnproblem? Vilka slags problem? Hur lång tid tar det 

att somna nu? Vaknar du på nat
ten? Vaknar du för tidigt? Vilken 
tid? Hur länge har det varit så här? 

Agitation/hämning 
Fråga i första hand föräldern efter-
som agitation avser be teende och 
inte upplevelser. 
Verkar ungdomen spänd och 
rastlös, haft ”myror i byxorna” eller 
hållit på och pillat på saker? Kan du 
berätta om det? Har rörelserna eller 
tankarna blivit långsammare?  

På vilket sätt?

Mani
Det finns ju det andra läget också när man blir upprymd 
och glad och full med energi på ett konstigt eller jobbigt 
sätt. Har du någon gång haft en sådan period? Berätta 
mer. Hur länge höll det i sig?

Emotionell instabilitet
Jag har förstått att du mått dåligt en längre tid. Kan det 
svänga mycket? Har du ofta starka känslor? Vad brukar 
utlösa dem? Har det ofta med relationer att göra? Känner 
du dig ofta tom och övergiven? Har du svårt att kontrol
lera känslorna? Vad brukar du göra? 

Missbruk
När du träffar kompisar, festar ni då? När gjorde ni det 
senast? Har du varit full någ gång? När var det senast? 
Röker du? Har du provat nåt annat än vanliga cigaretter, 
som cannabis? När var det? Har du provat något mer? 
Vadå? Brukar ni hitta på andra saker som vuxna inte gil
lar? Sabba saker eller elda? Har du snattat någon gång?

Tidigare självmordsförsök
Ingången till att fråga om suicidförsök skiljer sig åt beroen-

de på om du försöker kartlägga det i samband med en akut 
bedömning efter ett aktuellt självmordsförsök eller om det 
är som del av en depressionsbedömning. Samma känslig-
het krävs, men vid en akut självmordriskbedömning ska du 
också ta hänsyn till att du hanterar en akut krissituation.

Genomgång av aktuellt och tidigare försök  
i samband med akut bedömning
När det känns lämpligt under samtalet men vanligen efter 
en ganska kort inledning med presentation och ramar 
inklusive sekretess.
aAnledningen till att vi träffas i dag är ju att du har tagit 
de här tabletterna (försökt strypa dig, hänga dig, hittades vid 
spåret…)
aHur mår du precis nu? Kontrollera vid behov huvudvärk, 
trötthet och annat som kvarstående konsekvens av försöket 
och som kan påverka förmåga till samtal.
aBerätta precis vad som hände? Undvik detaljfrågor  
   i början och underlätta i stället en fri beskrivning av hän-
delseförloppet. Följ sedan upp med detaljerade frågor. 
aKan du berätta vad som hände innan? Har det hänt 
något nyligen som drivit dig i den här riktningen? Var var du 
när du gjorde…? Var det någon annan hemma? Hur gjorde 
du? Vad tänkte och kände du? När du var färdig, hur gjorde 
du då? Pratade/meddelade du någon? Hur reagerade dina 
vänner och familjen när de fick reda på vad du gjort? Vad 
har hänt efter det? Vem tog kontakt med vården? Vad gjorde 
du då?
aHade du planerat eller förberett det tidigare eller var det 
något som bara hände? Hur länge hade du planerat det? Tog 
du fler tabletter eller gjorde något annat än du hade plane
rat?
aVarför valde du just den här metoden? Tänkte du att 
du skulle dö? Vad hoppades du skulle ändra sig när du tog 
tabletterna? Ibland kan man ha flera skäl till att man gör så 
här? Var det så för dig? Vad tror du andra ungdomar som 
gör självmordsförsök kan ha för skäl? Stämmer något av det 
in på dig? Hur stark var din önskan att dö? Nu när du har 
överlevt, hur känns det? Kan du känna lättnad och till och 
med vara glad att du överlevde? Eller är du besviken och 
arg?
aHar du gjort något liknande tidigare? Vad då? När då? 
Vad hände innan då? Har det hänt några fler gånger? Vilket 
var allvarligast? Vad tänker du om det?

Genomgång av tidigare försök  
i samband med icke-akut  
bedömning
Du bör erbjuda ungdom och förälder att prata enskilt. 
Genomgång av tidigare försök sker bäst i samband med 
genomgång av suicidstegen, kartläggning av självskadande, 

Kan du känna 
lättnad och till 
och med vara 

glad att du över-
levde? 

Risk- och skyddsfaktorer
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missbruk eller andra känsliga samtalsämnen eller direkt 
när ungdomen för det på tal. Observation av ungdomen 
ger värdefull information.

Kartläggningen sker på samma detaljnivå som vid akut 
bedömning och den information som 
ungdomen gett bör på ett känsligt 
och välövervägt sätt kontrolleras 
mot förälderns uppfattning. En 
tidslinje är ett viktigt hjälp medel. 
Kartläggning av självskadande 
är upplagt på ungefär samma sätt 
som kartläggning av självmordsför-
sök.

Våldshändelser
På liknande sätt går du igenom tidigare vålds-
handlingar genom att fråga vad som hände, om ungdomen 
använde någon form av tillhygge, om offret behövt uppsöka 
sjukvård och hur hen ser på händelsen efteråt. Ibland är 
föräldrarna den viktigaste källan till information om våld. 

Självmordsavsikt
I enskilt samtal med ungdomen kan du fråga mer specifikt 
om självmord med suicidstegen som mall:

Du sa tidigare att du känt dig deprimerad. Har du någon 
känt att livet är hopplöst… inte värt att leva? Vet du om 
det är någon annan i din släkt som känt likadant

Du sa tidigare att du har självmordstankar. Kan du be
rätta lite mer om det? Du sa att du försökt begå självmord. 
Berätta lite mer. Vad hände?

När det gäller akutbedömning efter ett självmordsförsök är 
det bäst att först kartlägga det aktuella försöket och sedan 
fråga om eventuella kvarstående tankar, planer och inten-
tion kring suicid.

Suicidstegen 
Meningslöshet

Brukar du när du mår dåligt fundera över det menings
fulla med att leva? Hur tänker du då? Tänker du så an
nars också? Vad tänker du då? Hur tänkte du innan  
du började må dåligt?

Hopplöshet
Ofta när man är nedstämd kan man tänka att livet är 
hopplöst. Har du tänkt sådana tankar? Vad tänker du då? 
Tror du att det kommer att bli bättre igen? Hur då? 

Dödstankar
Brukar du tänka på döden? Vad tänkte du då? Har du 

någonsin tänkt att det skulle vara bättre om du var död? 
Vad tänkte du då?

Dödsönskan
Har du önskat att du vore död? Skulle du vilja 

slippa vakna nästa morgon?

Självmordstankar
Har du till och med tänkt på att göra 
dig själv något för att dö? Har du haft 
tankar på att ta ditt liv? 

Självmordsönskan
Har du tänkt att du vill ta ditt liv? Har du 

tänkt att du ska ta ditt liv?

Självmordsplaner
Har du någon gång planerat att ta ditt liv? Hur då? Vad 
hade du tänkt göra? Gjorde du det då? Hur är det nu? Har 
du sådana planer nu? Vilka planer? Har du bestämt när 
du ska göra det? Varför just nu/då?

Självmordsförberedelser
Har du tänkt eller förberett självmord på något sätt? Hur 
då? När började du med det?

Självmordsavsikt
Har du bestämt dig för att ta ditt liv? Har du sagt det till 
någon på något sätt? Har du gjort några andra saker för 
att du bestämt dig? Vadå för någonting (sagt adjö, ordnat 
upp saker)?

Skäl för att leva
Finns det något som håller emot? Har du något som gör 
att du vill fortsätta att leva?

När du kommit till den nivå som gäller går du vidare med 
att fråga om intensitet och frekvens.

Frekvens och intensitet
Hur stor del av dagen tänker du på att allt är meningslöst 
och på att begå självmord? Planerar du att ta ditt liv? 
Hur känns det att tänka så? En del ungdomar känner 
sig lättade när de tänker så, en del känner ingenting och 
en del är väldigt plågade. Hur är det för dig? Hur starka 
är känslorna? Hur stor del av en timme? Tänker du det 
någon särskild del av dagen? Även i skolan?
Hur lätt för dig är det att avleda tankarna på döden/själv
mord och de jobbiga känslorna och tänka på något annat? 
Hur mycket krävs av dig för att stå emot självmords
impulser?

Har 
du någon gång pla-nerat att ta ditt liv? Hur då? Vad hade du tänkt göra? 

Risk- och skyddsfaktorer
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Det är bra att i psykiskt status ange den nivån ungdomen 
uppnått, ange frekvens och intensitet och sedan negera 
allvarligare nivå. På liknande sätt frågar du om våldstan-
kar, planer, handlingar. Det är viktigt att du gör detta på 
ett nyfiket, utforskande sätt och med en icke-värderande 
hållning. 

Svårigheter

1. Vid en akut konsultation på somatisk avdelning efter 
ett självmordsförsök kan ungdomen vara påverkad av 
läkemedel och inte kunna svara på frågor. 
 
Möjlig lösning 
Kontrollera per telefon att patienten är tillräckligt va-
ken för ett bedömningssamtal. Om du ändå kommit 
till avdelningen, inhämta så mycket information som 
möjligt från förälder, journal och vårdpersonal och 
be att få återkomma om några timmar när ungdomen 
inte är så påverkad. 

2. Alliansen håller inte och ungdomen törs inte berätta 
om sin situation eller sina tankar. 
 
Möjlig lösning 
Låt alltid självmordsriskbedömningar ta den tid de 
kräver. Lägg stor vikt vid att använda olika valide-
ringstekniker och börja med att prata om allmänna, 
oladdad saker innan du utforskar mer känslomässigt 
laddade områden. 

3. Ungdomen och föräldrarna är mycket upprörda och 
fientliga mot varandra, vilket gör det nästan omöjligt 
att ta upp anamnes. 
 
Möjlig lösning 
Dela upp samtalet och börja med ungdomen för sig 
samt ha tillräckligt med avsatt tid för att kunna lyssna 
noga före den mer detaljerade intervjufasen i samta-
let. Ofta kan känslorna lägga sig så att man tillsam-
mans kan göra upp en säkerhetsplan. 

4. Ungdomen vill inte att information kommer fram  
till föräldrarna. 
 
Möjlig lösning 
Behandlaren bör alltid ta för vana att inleda samtalet 

med syfte, tågordning och vad som gäller angående 
sekretess. Det kan vara bra att inleda med en fråga 
om vad ungdomen vet om sekretess och förklara när 
absolut sekretess gäller, och vilka undantag som finns, 
till exempel vad som gäller oro för säkerhet eller att 
fara illa. Man kan sedan diskutera hur man kan berät-
ta för förälder och också tillsammans förhandla fram 
en säkerhetsplan. På så sätt kan ungdomen känna att 
man lyssnar på honom eller henne, relationerna kan 
stärkas och säkerheten sättas främst. 

5. Ungdomen har svårt att minnas motiv och orsaker till 
självmordshandlingen eller svarar svepande. 
 
Möjlig lösning 
Genom att gå tillbaka några timmar före handlingen 
och försöka återkalla vad som hände kan ungdomen 
få lättare att minnas utlösande händelser, tankar och 
känslor, händelseförlopp, självmordsavsikt och andra 
avsikter med handlingen. Genom att försöka preci-
sera vilka plågsamma känslor eller tankar patienten 
försöker hantera går det att inleda behandling och 
säkerhetsplanering och på så sätt minska risken för  
ett nytt försök. 

6. Ungdomen anger ett antal försök som föräldern inte 
känner till och det är svårt för behandlaren att veta 
vad som egentlig har hänt. 
 
Möjlig lösning 
Genom noggrann genomgång av varför, vad, när och 
hur kan behandlaren bedöma om det verkligen var ett 
självmordsförsök eller om det kanske mer rör sig om 
suicidtankar. Går det inte att få det preciserat minskar 
trovärdigheten. Observation av ungdomen i rummet 
och hur denne ter sig när den berättar om händelser 
är ett viktigt hjälpmedel. En del ungdomar, särskilt de 
med emotionell reaktivitet, har en tendens att ta  
i lite extra. En del föräldrar har å andra sidan lite 
dålig uppfattning om hur deras barn mått och olika 
händelser. En välavvägd klinisk bedömning av infor-
mation från flera källor och observation är viktigt vid 
värdering av självmordsförsök. 

7. Ungdomen verkar få de symtom som jag frågar efter. 
Jag vågar därför inte fråga om självmordstankar 
 
Möjlig lösning 
Det är väl känt att en del patienter snappar upp olika 
symtom och gör dem till sin egna. Behandlare kan 
också genom ledande frågor föra in samtalet på fel 
spår. En möjlig lösning till detta är att alltid ställa 

Risk- och skyddsfaktorer
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öppna frågor utan antydan om vad man efterfrågar 
och att börja på lägre nivå än man tror att ungdomen 
ligger för att arbeta sig upp. Då bör du undvika att 
fråga rakt på sak med ledande eller sluten fråga om 
exempelvis självmordsplaner. Det brukar också vara 
bra att på ett lagom sätt validera den smärta och de 
symtom som man uppfattar att ungdomen uppvisar 
som ett sätt att visa att man förstår och minska moti-
ven att dramatisera och lägga till. 

8. Att inventera riskfaktorer kräver känslighet och taj-
ming. Det kan vara svårt att inventera viktiga riskfak-
torer och samtidigt balansera hopp. Inventering av 
skyddsfaktorer kan vara en hjälp men ibland saknas 
även sådana. 
 
Möjlig lösning 
Att normalisera, validera och avlasta skuld kan 
hjälpa till liksom att koppla det man diskuterat till en 
individuellt anpassad psykoedukation om familjens 
betydelse både vad gäller vidmakthållande och att ta 
sig ur en suicidal process. 

9. Ungdom med svår sömnstörning uteblir. 
 
Möjlig lösning 
Ungdomen kan erbjudas eftermiddagstider, sms-på-
minnelser och annan flexibilitet i behandlingen, bland 
annat hembesök. 

10. Ungdom med uttalad anhedoni är svårmotiverad och 
svår att aktivera. 
 
Möjlig lösning 
Behandlaren bör inte bli missmodig utan försöka pro-
blemlösa och identifiera hinder för aktivering samt 
stötta föräldrarna att vara delaktiga i aktiveringen. 
Är inte det tillräckligt kan intensiv öppenvård eller 
dagvård vara en praktisk hjälp i aktiveringen. 

11. Ungdomen vill inte se att riskbruk är ett problem som 
påverkar hur man mår. 
 
Möjlig lösning 
En tidslinje med noggrann kartläggning av akut 
suicidalitet kan vara ett ovärderligt hjälpmedel för att 
tydliggöra samband mellan mående och riskbruk. Va-
lidera ungdomen i att exempelvis alkohol kan lindra 
på riktigt kort sikt men brukar leda till att man mår 
väldigt mycket sämre.

12. Ungdomen har svårt att förklara varför hen skadar sig 
själv. 

 
Möjlig lösning 
Noggrann genomgång av vad som hänt vid några 
olika självskadetillfällen och hur olika personer i pa-
tientens närhet kan ge ledtråd om utlösande faktorer, 
beteendets funktion och hur det förstärks på olika 
sätt.

Eftertest

1. Du träffar en tonårig flicka i depressionsbehandling och 
har lämnat ut en MADRS där flickan skattar fyra på livslust 
och du går sedan vidare med att fråga om självmordstan-
kar, något som flickan bejakar. Du frågar vidare och får 
fram nedanstående information. Vilken faktor ger högst 
risk för fullbordat självmord?

a) Ärftlighet.
b) Tidigare våldsamt självmordsförsök.
c) Depression.
d) Familjekonflikt.

 
2. Du bestämmer dig för att undersöka saken vidare. I vil-
ken domän finns de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna?

a) Psykologiska domänen.
b) Kompisar.
c) Familj.
d) Skola. 

3. Vilka depressiva symtom bör du vara extra vaksam på 
och särskilt fråga efter?

a) Hämning.
b) Anhedoni och sömnstörning.
c) Nedstämdhet och beslutsvånda.
d) Självförebråelser.

4. Det framkommer att flickan skurit sig. Hur skiljer sig 
självskadebeteende från självmordshandling?

a) Självskadebeteende är primärt för att reglera psykisk 
stress.

b) Självmordsförsök är primärt ett sätt att signalera 
dåligt mående.

c) Det är ingen större skillnad.
d) Avsikten är det som primärt skiljer de olika tillstån-

den åt.

5. Du är kallad till barnkliniken för att göra en riskbedöm-
ning på en flicka som intoxikerat sig under gårdagen. När 
du kommer dit har inte föräldrarna hunnit komma. Flickan 
är trött och tagen men nekar till självmordsavsikt och säger 

Risk- och skyddsfaktorer
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att hon inte har några självmordstankar utan att det bara 
hände igår. Hur bör du inte göra?

a) Be att få återkomma när flickan är mer vaken och gör 
då din bedömning.

b) Ta för vana att ringa barnkliniken när du får remissen 
och be dem höra av sig när patienten är vaken och 
familjen på plats.

c) Ta flickan till BUP-akuten för en bedömning.
d) Ring föräldrarna, ta upp en anamnes och skriv sedan 

ut flickan med uppföljande möte på BUP-mottag-
ningen om en vecka.

6. Du kommer tillbaka några timmar senare och finner 
då en väldigt upprörd familj där iskall tystnad varvas med 
hätska utfall. Hur kan du lösa situationen?

a) Lägg in flickan. Är relationerna så ansträngda kom-
mer skyddet inte att vara tillräckligt.

b) Gör en orosanmälan till socialtjänsten.
c) Validera flickan att det inte kan vara lätt att leva i ett 

så ansträngt familjeklimat.
d) Dela först upp samtalet så att alla kan prata fritt och 

du kan härbärgera känslor av skuld etcetera. Ha sedan 
ett gemensamt samtal där du använder dig av de olika 
valideringsteknikerna.

7. Flickan får förtroende för dig och berättar om känsliga 
saker som föregått självmordsförsöket. Hon vill inte att det 
kommer fram till föräldrarna. Hur kan du lösa situationen 
och vad säger lagen?

a) Sekretessen för individen är stark och föräldrarna 
har inte rätt att veta. Detta gäller oavsett ålder. Behåll 
informationen för dig själv, men ha den i bakhuvudet 
när du gör upp din säkerhetsplan.

b) Föräldrarnas rätt att ha kännedom om sitt barns före-
havanden för att kunna stå för omsorg och skydd är 
stark och gäller oavsett ålder. Berätta allt för föräld-
rarna.

c) Situationer som innebär en ökad risk har föräldrarna 
rätt att känna till, oavsett barnets ålder, för att kunna 
delta i en säkerhetsplanering. Gör detta klart för 
flickan i början av samtalet och prata om hur ni kan 
berätta för föräldrarna.

d) Anmäl till socialtjänsten.

8. Du får fram att flickan har tagit av 25 stycken mammas 
zopiklon och att syftet var att reda en för henne hopplös 
situation. Hon minns inget mer. Hur kan du gå vidare?

a) Du behöver inte gå vidare eftersom ni alla nu vet vad 
som utlöste händelsen.

b) Du kan försöka backa och gå igenom vad som hände 
timmarna före för att riktigt förstå vad som hänt.

c) Du bör fråga om hon haft självmordstankar och -pla-

ner före försöket, om planen fullföljdes som planerat, 
om avsikten var att dö och vad flickan tänker nu.

d) Det räcker att du ber att flickan tar i hand på att inte 
skada sig tills ni träffas nästa gång.

9. Du frågar om tidigare försök och det framkommer ett 
antal försök som föräldern inte känner till och du blir osä-
ker på om flickan är helt sanningsenlig. Hur kan du göra 
för att känna dig säkrare?

a) Utgå från att flickan har rätt.
b) Utgå från att föräldrarna ha rätt.
c) Lägg dig någonstans mitt emellan.
d) Gå igenom varför, vad, när och hur för varje tillfälle 

för att kunna avgöra om det är försök eller rör sig om 
suicidtankar. Be flickan vara konkret och observera 
henne samtidigt. Får du inga detaljer eller om status 
talar emot minskar trovärdigheten.

10. Du är noggrann i din kartläggning och får fram mas-
sor med information som du inte vet vad du ska göra av. 
Vad bör du tänka på?

a) Att ta reda på så mycket som möjligt och gör en lista 
över risk- och skyddsfaktorer.

b) Frågor om suicidtankar och -planer kan putta ung-
domen i fel riktning.

c) Kartläggningen bör ligga till grund för en värdering 
av informationen och en individualiserad säkerhets-
plan.

d) Endast läkare kan göra kvalificerade bedömningar  
av självmords risk.

Sammanfattning

När du träffar en självmordsnära patient bör du särskilt 
tänka på att etablera en förtroendefull relation. Du behöver 
ta reda på:
•	 Tidigare självmordsförsök
•	 Psykisk störning inklusive riskbruk och sömn
•	 Självmordsavsikt
•	 Självskadebeteende
•	 Instabilitet
•	 Skyddsfaktorer (relationer, skola, fritid)

Risk- och skyddsfaktorer
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Inledning

Det är inte bara vad ungdomen och familjen berättar som 
har betydelse för din sammanfattande självmordsrisk-
bedömning utan också de observationer du gör av ungdom 
och förälder i samtalsrummet. 

Du har redan fått tips om vad du bör observera och 
hur du kan strukturera dina observationer. Denna sektion 
kommer särskilt att inrikta sig på tecken i psykiskt status 
som indikerar akut risk för självmordshandling. 

Samla information + observera ungdomen g gör en risk-
bedömning g gör upp en säkerhetsplanering

I denna sektion kommer du att lära dig värdera:
•	 förmåga till kontakt både emotionellt och formellt
•	 sinnesstämning
•	 instabilitet
•	 suicidstege och avsikt
•	 sjukdomsinsikt och inställning till problemen
•	 förmågan att medverka i rimlig säkerhetsplanering

För att:
•	 kunna göra en sammanfattande bedömning av hur 

ungdomen ter sig 

Förtest

1. Du är kallad till barnkliniken för att göra en akut 
suicidriskbedömning av en 17-årig flicka. Vilken hjälp har 
du av dina observationer under samtalet när det gäller att 
bedöma hög risk?

a) Ingen hjälp, psykiskt status är subjektivt och ger bara 
en ögonblicksbild.

b) Hur ungdomen ter sig i rummet ger värdefull infor-
mation om det psykiatriska tillståndet och den akuta 
risken för en erfaren behandlare.

c) Det ungdom och familj berättar om är viktigare än 
det du ser.

d) Det du ser är viktigare än det familjen berättar om.

2. När du kommer dit är flickan trött och tagen efter en 

lång natt och av de tabletter som hon tagit. Föräldrarna  
är inte där. Hur kan du lösa situationen?

a) Kom tillbaka när flickan piggnat till och föräldrarna 
är på plats.

b) Börja med att prata med flickan enskilt och ta för-
äldra samtalet sen

c) Ring föräldrarna efter att du pratat med flickan själv. 
Om allt är under kontroll kan uppföljning ske inom 
öppenvården.

d) Anmäl till socialtjänsten. Föräldrarna borde ha varit 
där och detta är ett solklart tecken på omsorgssvikt.

3. När du träffar dem tillsammans är situationen väldigt 
ansträngd. Iskall tystnad varvas med hätska utfall. Hur kan 
du få till en bra bedömning av psykiskt status?

a) Fortsätt bara samtalet med ditt lugna trygga sätt och 
markera att detta måste lösas annars är du tvingad att 
göra en orosanmälan.

b) Det går inte. Be att flickan får vara kvar på barnklini-
ken ytterligare en natt tills allt har lugnat sig.

c) Detta är en viktig information och ingår i psykiskt 
status och indikerar hög risk och är skäl för inlägg-
ning.

d) Prova med att dela upp samtalen och prata med 
respektive ungdom och föräldrar enskilt. Det borde 
lugna situationen. Detta kan leda till att samtalsklima-
tet är lugnt vid det avslutande gemensamma samtalet 
och att det går att göra en säkerhetsplanering.

4. Anhedoni är en viktig riskfaktor för bedömning av 
självmordstankar och självmordshandlingar. Vad stämmer 
om anhedoni?

a) Anhedoni är den viktigaste riskfaktorn för att bedöma 
akut suicidrisk.

b) Det går att utesluta anhedoni om ungdomen kan 
skratta och svara upp på dina skämt.

c) Anhedoni indikerar risk för fortsatt depression och 
självmordstankar men säger egentligen ingenting om 
hur allvarlig risken är.

d) Anhedoni och nedstämdhet är så intimt förknip-
pade så det räcker med att observera eventuellt sänkt 
stämningsläge.

5. Vad i psykiskt status indikerar en särskilt hög risk för 

Psykiskt status
Särskild inriktning på risk för suicidhandling

Psykiskt status
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fullbordat självmord och du behöver vara extra vaksam?
a) Negativa tankar.
b) Villkorad suicidal kommunikation.
c) Impulsiv aggressivitet. 
d) Perfektionism.

6. Agitation är en mycket stark riskfaktor för suicid och du 
behöver leta efter det i psykiskt status. Vad innebär agita-
tion?

a) Inre spänning som ger överdriven motorisk aktivitet 
utan mål och mening.

b) Omkastningar i känslor och känsloutlevande.
c) Ångest och desperation.
d) Overklighetskänslor och tomhet.

7. Vad i status gör att du särskilt bör överväga heldygns-
vård?

a) Sänkning av stämningsläget.
b) Negativa tankar.
c) Patienten förnekar problem och vill inte delta i någon 

säkerhetsplanering.
d) Inga skäl för att leva.

8. Det kan vara vanskligt att bedöma risk. Vilket av dessa 
tillstånd ger högst risk?

a) Kontakt som förbättras under samtalet. Måttligt sänkt 
stämningsläge, suicidtankar och vissa planer. Ingen 
ångest. Inget psykotiskt. Deltar i en plan för rimlig 
säkerhet.

b) Klart motinställd och svag emotionell kontakt. 
Neutralt stämningsläge men med underliggande 
aggressiv ton. Helt problemförnekande med bagatel-
liserande hållning till gårdagens självmordsförsök 
och förmiddagens våld. Förnekar suicidtankar och 
suicidal intention. Vill inte delta i planering för säker-
het och vård.

c) Ger en varierande kontakt under samtalet. Stäm-
ningsläget är neutralt till lätt sänkt. Stämningsläget 
lättar vid prat om suicidtankar och vissa framtids-
planer. Anger flera självmordsförsök men kan inte 
beskriva dem med någon detalj eller svara på klargö-
rande frågor. Blir upprörd vid säkerhetsplanering som 
rör gränssättning och utetider. Ingen ångest, uppger 
rösthallucinos men ter sig inte röstpåverkad i rummet 
och har intakt verklighetsuppfattning utan vanföre-
ställningar.

d) Ger en varierad och bra kontakt. Neutralt stämnings-
läge. Anger tankar på döden men vid noggrannare 
penetration rör det sig om rädsla för döden och att 
tappa förståndet. Ångestdriven. Beskriver overkliga 
skuggor vid uppvaknandet och i mörkret.

Översikt

Att observera hur ungdomen ter sig, hur den svarar på 
frågor och hur den samspelar med sina föräldrar ger viktig 
information i din riskbedömning.

Bristande kontakt
En förtroendefull relation är grunden för att få bra infor-
mation och delta aktivt i säkerhetsplaneringen. Bristande 
kontakt kan bero på misstro och kan yttra sig på olika 
sätt. Patienten kan vara sluten och svara undvikande eller 
utmanande på exempelvis på frågor om suicidal avsikt och 
informationen behöver då vägas mot omständigheter kring 
suicidförsöket respektive balanseras mot information från 
viktiga vuxna. En ung person med bristande kontakt kan 
vara från motinställd till aggressiv och hotfull i kontakten. 

Sinnesstämning 
Ett kraftigt sänkt stämningsläge med tecken på uttalad 
anhedoni ger en ökad risk liksom en uttalad impulsiv ir-
ritabilitet. Om stämningsläget svänger, som vid blandad 
episod av bipolär sjukdom, utgör det också en risk. Sväng-
ande stämningsläge och impulsiv irritabilitet ökar risken 
genom att minska patientens förmåga att tåla stress, stå 
emot alkohol, droger eller självmordsimpulser och att delta 
i en säkerhetsplanering. Detta medför risk för akut själv-
mordshandling. Anhedoni utgör en risk för fortsatt depres-
sion och för självmordstankar kopplat till hopplöshet, men 
säger inte så mycket om den överhängande risken.

Agitation
Även agitation är ett extremt plågsamt tillstånd med 
överdriven motorisk oro, rastlöshet och svårigheter att 
vara stilla. Agitation är nära förknippat med ångest och 
sömnsvårigheter. Detta är ett farligt tillstånd som kan driva 
personen att utföra en suicidal handling.

Uttalad hopplöshet och desperation
Att vara väldigt nedstämd kan vara oerhört smärtsamt och 
att inte ha hopp om bättring kan leda ungdomen att i ren 
desperation att ta sitt liv. Särskilt allvarligt är detta tillstånd 
hos ungdomar med begränsad förmåga att tåla smärta eller 
att reglera känslor och kan då indikera en överhängande 
risk.

Självmordsavsikt 
Kvarstående suicidal intention efter ett försök alternativt 
självmordstankar/planer med hög intensitet och frekvens 
och med suicidal avsikt ökar risken för fullbordat suicid. 
Att personen förnekar suicidal intention kan dock inte tas 
som att det inte finns en ökad suicidrisk.

Psykiskt status
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Bristande medverkan i säkerhetsplanering
Bristande eller skiftande medverkan i rimlig säkerhetspla-
nering handlar om inställningen till erbjuden vård när det 
gäller skydd och säkerhet. Om personen inte kan delta  
i säkerhetsplanering visar det att hen behöver högre vård-
nivå såsom dagvård eller heldygnsvård.

Statusfynd för bedömning av akut risk för våld 
Förutom bristande kontakt, irritabelt stämningsläge, agita-
tion enligt ovan bör du söka efter förvirring, våldsavsikt 
och våldsuttryck såsom högljuddhet, verbal aggressivitet 
och hot, fysisk hotfullhet i kroppsspråk och beteende.

Teknik

Steg 1 l Observera patienten i väntrum  
och på väg till samtalsrummet
Vilket är ditt första intryck?

Steg 2 l Bedöm kontakt och samarbete under hela  
samtalet
1. Hur medverkar ungdomen i samtalet?
2. Hur är det känslomässiga samspelet?
3. Hur medverkar patienten i säkerhetsplanering etc?

Steg 3 l Bedöm stämningsläge och affekter
•	 Grundstämning inklusive förtvivlan och desperation
•	 Känslouttryck och eventuella svängningar
•	 Eventuell impulsiv aggressivitet
•	 Hur utvecklas det under samtalet beroende på samtals-

ämne, till exempel frågor om framtid eller suicidför-
sök?

Steg 4 l Bedöm motorik och beteende
•	 Motorik och gester
•	 Kan ungdomen sitta still?
•	 Rör sig patienten ideligen på ett plågat och icke mål-

medvetet sätt (agitation)?

Steg 5 l Bedöm koncentration och tal till form  
och innehåll 
•	 Håller ungdomen koncentrationen?
•	 Hur flyter talet?
•	 Vad pratar ungdomen om?
•	 Är det adekvat jämfört med ålder och utvecklingsnivå?

Steg 6 l Beskriv kvarstående intention  
alternativt suicidstege och våldsstege

•	 Fråga igenom suicidstegen, bejaka nivå och negera 
högre. 

•	 Alternativt fråga detaljerat kring eventuellt suicid-
försök vad gäller planering, tillvägagångsätt, eventuell 
ambivalens, hur man sökt hjälp. Värdera intention och 
kvarstående suicidalönskan.

•	 Beskriv eventuell suicidal kommunikation under 
samtalet

•	 Observera hur ungdomen ter sig när ni pratar om 
dessa saker

•	 Gör på samma sätt med våld om det inte finns tydliga 
tecken på våld i rummet, anteckna i så fall dem.

Steg 7 l Observera tecken på psykos och ångest 
•	 Hur påverkad verkar patienten vara av hallucination.
•	 Beskrivs imperativa röster med uppmaning om våld 

eller suicid?
•	 Hur fasta är de i sina vanföreställningar?
•	 Tecken på ångest och oro i blick, rörelser och tal.

Steg 8 l Bedöm insikt, inställning till vård  
och deltagande i säkerhetsplanering
•	 Är patienten medveten om det farliga i situationen om 

suicidförsök, våld eller annat riskbeteende?
•	 Hur går resonemanget kring de stressorer som utlöste 

krisen?
•	 Finns det motivation och beredskap för behandling 

och säkerhetsplanering?
•	 Är patienten ambivalent till delar av behandlingen?

Demonstration 

Status som indikerar låg risk
Patient 1
Lite spänd och orolig i kontakten, besvärad och lite dyster. 
Uppmärksamheten växlar. Ältande av orostankar och 
kroppsliga symtom. Inget psykotiskt. Oro vid prat om 
att man behöver utmana rädslan för att få den att sjunka. 
Rädsla för döden. Tar avstånd från våld. Oro och hyper-
ventilation. God sjukdomsinsikt. Hjälpsökande och positiv 
till vård men inte till exponeringar. 

Patient 2
Flicka som visar god formell och emotionell kontakt 
genom hela samtalet. Neutralt till lätt sänkt stämningsläge, 
ler ibland och är avledbar men blir ledsen när samtalet 
kommer in på hur hon mår. Inget negativt tankeinnehåll. 
Hopplöshet men inga dödstankar. God sjukdomsinsikt. 
Hjälpsökande.

Psykiskt status
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Patient 3
Tonåringen är något avvisande i kontakten, men samarbe-
tar bättre efter hand. Stämningsläget är måttligt sänkt med 
inslag av irritabilitet. Patienten rör sig fritt utan hämning 
eller svarslatens men har svårt med uppmärksamhet och 
tappar koncentrationen mot slutet. Pessimistiskt tan-
keinnehåll och självkritisk. Ångestfylld men ter sig inte 
psykotisk. Avledbar. Suicidtankar men inga planer. God 
sjukdomsinsikt, positiv till vård och samarbetar kring vård-
planen och plan för rimlig säkerhet.

Status som indikerar medelhög risk
Patient 1
Långsiktig risk, framför allt för fullbordat suicid
Formell, korrekt men lite stel och kantig. Stämningsläget 
svårbedömt. Patienten visar inte mycket känslor. Nedsatt 
mimik och sparsam med gester, uppehåller sig vid kränk-
ningar och har svårt att resonera och se saken från andra 
håll. Meningslöshetstankar men inga dödstankar. Ungdo-
men har bristande sjukdomsinsikt, förnekar de symtom 
och den funktionsnivå som föräldrarna beskriver. Negativ 
till vård.

Patient 2 
Medelhög risk, framför allt för impulsivt självmords försök
Kontakten varierar under samtalet, från inställsam över 
normal till fientlig och avvisande. Växlande stämningsläge 
med intensiva affekter av såväl irritabilitet som glädje, 
ibland kopplat till samtalsämne. Patienten växlar från pas-
siv till intensiv men är inte agiterad. Ältar missnöje eller fel 
som andra gjort. Villkorad suicidal kommunikation, utan 
så mycket nyans.

Den unga är pyrande aggressiv och vid några tillfällen 
verbalt men inte fysiskt hotfull. Växlande sjukdomsinsikt 
liksom inställning till säkerhetsplan – från önskemål om 
inläggning till helt avfärdande kring restriktioner för ute-
tider, umgänge och liknande. Samlar till slut ihop sig och 
samverkar väl kring säkerhetsplanen

Status som indikerar medelhög till hög risk
Såväl den formella som den emotionella kontakten brister, 
patienten tittar inte upp när du kommer i väntrummet och 
tittar ner under stora delar av samtalet. Den emotionella 
kontakten är tunn och stämningsläget ihållande sänkt. 
Reagerar långsamt, går med hopsjunken hållning, har lång-
samma rörelser och svarslatens. 

Koncentrationen är kraftigt påverkad, patienten pratar 
sakta och orkar inte följa med i samtalet. Trögt tal med 
visst tunnelseende och återkommer till skuld och hopplös-
het, av och till suicidtankar och planer. Personen uppvisar 
stämningskon gruenta vanföreställningar om skuld och 

världens undergång. Sjukdomsinsikten är halvbra med väx-
lande inställning till vård. ”Det är ändå ingen idé.” Patien-
ten samarbetar kring säkerhetsplanen och behandling med 
intensiv hemmabaserad intervention.

Status som indikerar hög risk
Patient 1
Hög risk
Patienten är misstänksam och stel i kontakt. Nedsatt 
minspel och gester. Förhöjd ångestnivå. Hoppar mellan 
samtalsämnen och det är svårt att hänga med. Fast i idén 
att vara övervakad av landstingstvätten. Plockig och har 
svårt att sitta still. Bejakar suicidtankar och förnekar planer. 
Kan förmås att se det orimliga i tanken men faller snabbt 
tillbaka i sin vanföreställning. Tveksam till medicinering 
och upplever sig plågad men förstår inte riktigt orimlig-
heten i sin vanföreställning. Förnekar problem och vill inte 
delta i säkerhetsplaneringen.

Patient 2
Hög överhängande risk
Uttalat trotsig i kontakten med dominant beteende. Snabbt 
svängande affekter men ingen tydlig stämningslägesför-
skjutning. Patienten pratar ordrikt och är upptagen kring 
relationen med flickvännen. Hårda ordalag om föräldrar 
och myndigheter, tappar tråden ibland. Svarar väl på frågor 
men med en tendens att avbryta.

Den unga förnekar suicidtankar och planer utan nyan-
ser. Bagatelliserar gårdagens suicidförsök och är kategorisk 
problemförnekande kring stressorer och symtom. Kommer 
med orealistiska planer för bostad och arbete. Bejakar våld-
tankar som är villkorade. Starkt bristande sjukdomsinsikt. 
Personen vill inte delta i någon som helst säkerhetsplane-
ring. 

Patient 3
Hög överhängande risk
Pojke kommer in med två poliser, är uppgiven och påtag-
ligt nedstämd. Beskriver på ett trovärdigt sätt sin despera-
tion och de utlösande händelser som lett till att han gav 
sig av mitt i natten. Beskriver så gott som kontinuerliga 
suicidtankar och upptagenhet kring planering men där 
tankar på familjen hållit emot. Pojken är mycket plågad 
och dessutom motoriskt orolig. Visste att han skulle dö av 
skott med slaktpistol och är väl förtrogen med metoden. 
Ambivalent till att ha överlevt. Han går med på att stanna 
till i morgon.

Psykiskt status
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Svårigheter

1. Det kan vara svårt att sätta ord på kunskap som 
egentligen är mer erfarenhetsbaserad och intuitiv och 
på många sätt icke-verbal. 
 
Möjlig lösning 
Ta alltid för vana att formulera ett noggrant och 
omsorgsfullt psykiskt status varje gång du träffar din 
patient för att öva upp din struktur. 

2. Det kan vara svårt att samtidigt som man tar upp en 
viktig anamnes i ett känsligt läge observera patienten. 
 
Möjlig lösning 
Försök att öva dig på att växla mellan att huvudsak-
ligen registrera vad du ser i rummet och vad ungdo-
men och förälder svarar på frågorna. Anteckna gärna 
några stickord under pågående samtal precis som du 
antecknar viktig information som du vill ha med i din 
dokumentation. Börja öva på enklare patienter eller 
patienter som du känner väl och försök att formulera 
ett bra psykiskt status. Be gärna om feedback från 
kollega. 

3. Ungdomens kontakt och stämningsläge växlar under 
samtalet och det är svårt att veta vad man ska skriva. 
 
Möjlig lösning 
Att kontakten och stämningsläget växlar är en viktig 
information. Försök att notera vad som hände ome-
delbart före växlingen. Skriv gärna det i status. 

4. Det kan vara svårt att finna vardagliga och värde-
neutrala ord och status blir väldigt tekniskt eller 
värderande. 
 
Möjlig lösning 
Ett sätt kan vara att fråga sig själv vad det egentligen 
är man ser och att försöka lägga tid på att hitta alter-
nativa ord. Ett bra sätt att förfina sina status kan vara 
att diskutera det med andra behandlare.

Eftertest 

1. Du är kallad till barnkliniken för att göra en akut 
suicidriskbedömning av en 17-årig flicka. Vilken hjälp har 
du av dina observationer under samtalet när det gäller att 
bedöma hög risk?

a) Psykiskt status är subjektivt och ger bara en ögon-
blicksbild.

b) En erfaren behandlare får värdefull information om 
det psykiatriska tillståndet och den akuta risken ge-
nom att notera hur flickan beter sig i rummet.

c) Det 17-åringen och hennes familj berättar är viktigare 
än det du ser.

d) Det du ser är viktigare än det familjen berättar.

2. När du kommer dit är flickan trött och tagen efter en 
lång natt och av de tabletter hon tagit. Föräldrarna är inte 
där. Hur kan du lösa situationen?

a) Komma tillbaka när flickan piggnat till och föräld-
rarna är på plats.

b) Börja med att prata med flickan enskilt och ta föräld-
rasamtalet sedan.

c) Ringa föräldrarna efter att du pratat med flickan själv. 
Om allt är under kontroll kan öppenvården göra en 
uppföljning.

d) Anmäla till socialtjänsten. Föräldrarna borde ha varit 
där och detta är ett solklart tecken på omsorgssvikt.

3. När du träffar dem tillsammans är situationen väldigt 
ansträngd. Iskall tystnad varvas med hätska utfall. Hur kan 
du få till en bra bedömning av psykiskt status?

a) Fortsätt bara samtalet med ditt lugna trygga sätt och 
markera att detta måste lösas, annars är du tvingad att 
göra en orosanmälan.

b) Det går inte. Be att flickan får vara kvar på barnklini-
ken ytterligare en natt tills allt har lugnat sig.

c) Detta är viktig information. Den ingår i psykiskt sta-
tus, indikerar hög risk och är skäl för inläggning.

d) Prova att dela upp samtalen och prata med respektive 
ungdom och föräldrar enskilt. Det borde lugna situa-
tionen. Detta kan leda till samtalsklimatet är lugnt vid 
det avslutande gemensamma samtalet och att det går 
att göra en säkerhetsplanering.

4. Anhedoni är en viktig riskfaktor för bedömning av 
självmordstankar och självmordshandlingar. Vad stämmer 
om anhedoni?

a) Anhedoni är den viktigaste riskfaktorn för att bedöma 
akut suicidrisk.

b) Du kan utesluta anhedoni om 17-åringen kan skratta 
och svara upp på dina skämt.

c) Anhedoni indikerar en risk för fortsatt depression och 

Psykiskt status
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självmordstankar men säger egentligen ingenting om 
hur överhängande risken är.

d) Anhedoni och nedstämdhet är så intimt förknippade 
att det räcker att observera eventuellt sänkt stäm-
ningsläge.

5. Vad i psykiskt status indikerar en särskilt hög risk för 
fullbordat självmord och du behöver vara extra vaksam?

a) Negativa tankar.
b) Villkorad suicidal kommunikation.
c) Impulsiv aggressivitet. 
d) Perfektionism.

6. Agitation är en mycket stark riskfaktor för suicid och du 
måste leta efter det i psykiskt status. Vad innebär agitation?

a) Inre spänning som ger överdriven motorisk aktivitet 
utan mål och mening.

b) Omkastningar i känslor och känsloutlevande.
c) Ångest och desperation.
d) Overklighetskänslor och tomhet.

7. Vad i status gör att du särskilt bör överväga heldygns-
vård?

a) Sänkning av stämningsläget.
b) Negativa tankar.
c) Flickan förnekar problem och vill inte delta i säker-

hetsplanering.
d) Flickan känner inga skäl för att leva.

8. Det kan vara vanskligt att bedöma risk. Vilket av dessa 
tillstånd ger högst risk?

a) Kontakt som förbättras under samtalet. Måttligt sänkt 
stämningsläge, suicidtankar och vissa planer. Ingen 
ångest. Inget psykotiskt. Patienten deltar i en plan för 
rimlig säkerhet.

b) Flickan är klart motinställd och uppvisar svag emo-
tionell kontakt. Hennes stämningsläge är neutralt 
men med underliggande aggressiv ton. Hon förnekar 
problem helt och bagatelliserar gårdagens suicidför-
sök och förmiddagens våld. Flickan förnekar suicid-
tankar och suicidal intention och vill inte delta  
i planering för säkerhet och vård.

c) Patienten ger en varierande kontakt under samtalet. 
Stämningsläget är neutralt till lätt sänkt. Stämnings-
läget lättar när ni pratar om suicidtankar och vissa 
framtidsplaner. Hon anger flera suicidförsök men 
kan inte beskriva dem med någon detalj eller svara på 
klargörande frågor. Flickan blir upprörd vid säker-
hetsplanering som rör gränssättning och utetider. 
Ingen ångest, uppger rösthallucinos men ter sig inte 
röstpåverkad i rummet och har intakt verklighets-
uppfattning utan vanföreställningar.

Patienten ger en varierad och bra kontakt och uppvisar ett 
neutralt stämningsläge. Hon anger tankar på döden men 
vid noggrannare penetration rör det sig om rädsla för dö-
den och att tappa förståndet. Ångestdriven. Hon beskriver 
overkliga skuggor när hon vaknar och i mörkret.

Sammanfattning

En strukturerad observation ger värdefull information om 
patientens aktuella mentala status och är en viktig faktor att 
väga in i den sammanfattande bedömningen av omedelbar 
självmordsrisk.

Psykiskt status
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Inledning

Med en strukturerad självmordsriskbedömning menas 
en sammanfattande bedömning av den information som 
inhämtats och de observationer som gjorts under den 
kliniska intervjun. Bedömningen följer en viss struktur och 
innebär en riskvärdering. 

Suicidriskbedömningen ligger till grund för den säker-
hetsplan och behandlingsplanering som behandlaren gör 
upp tillsammans med ungdom och förälder. Suicidrisken 
kan ändras snabbt. Suicidriskbedömningarna måste därför 
upprepas och säkerhetsplaneringen revideras till den akuta 
krisen är under kontroll.

Samla information + Observera ungdomen g Gör en risk-
bedömning g Gör upp en säkerhetsplanering

I denna sektion lär du dig:
•	 Sammanfatta det viktigaste i din anamnes och status
•	 Värdera de viktigaste närliggande och långsiktiga risk-

faktorerna

För att möjliggöra: 
•	 En strukturerad självmordsriskbedömning
•	 Säkerhetsplanering

Förtest

1. Med en strukturerad självmordriskbedömning menas:
a) En inventering av väsentliga riskfaktorer.
b) En sammanfattande bedömning och värdering av risk 

enligt en särskild struktur.
c) Suicidstegen.
d) En säkerhetsplanering.

2. Vad är sant om riskvärdering?
a) Vid riskvärderingen tar du ställning till suicidrisken 

efter dina säkerhetsåtgärder.
b) En lista på alla riskfaktorer utan viktning.
c) Värdering vad risken består av och graden av risk på 

lång respektive kort sikt.
d) Bör alltid göras av läkare.

3. Vilka viktiga faktorer brukar saknas i psykiatriska jour-
naler trots att de indikerar hög risk?

a) Riskbruk, psykiatrisk störning och förekomst av tidi-
gare suicidförsök.

b) Utlösande händelser.
c) Personlighetsdrag.
d) Vem behandlaren rådgjort med.

2. När måste du konsultera specialistläkare för övervägan-
den kring vårdnivå?

a) Alla inläggningsfall.
b) Hög eller svårbedömd risk.
c) Alla ärenden där det framkommer suicidtankar.
d) En gång om året när ungdomen går i långvarig  

behandling.

5. Vad stämmer av nedanstående?
a) Förmågan att delta i säkerhetsplanen utgör basen för 

din självmordsriskbedömning.
b) Oförmåga att delta i rimlig säkerhetsplanering bör 

leda till konsultation av specialistläkare.
c) Om ungdomen nekar till suicidal intention innebär 

det att det inte är någon hög risk för självmordshand-
ling.

d) Plats i självmordsstegen är avgörande för din risk-
bedömning.

Översikt

Det kan vara mycket svårt att bedöma suicidrisk hos en 
patient. Riskfaktorer kan bara ge vägledning i suicidrisk-
bedömningen och bör viktas och vägas samman med an-
nan information. Att bara räkna upp ett antal riskfaktorer 
räcker inte, utan bedömningen ska mynna ut i en riskvär-
dering.

Information och observation
Den kliniska intervjun som ligger till grund för suicidrisk-
bedömningen ska alltid innefatta följande:
•	 Psykisk sjukdom inklusive riskbruk och sömnstörning
•	 Tidigare självmordsförsök
•	 Självmordsavsikt
•	 Självskadebeteende
•	 Instabilitet

Strukturerad självmordsriskbedömning

Strukturerad självmordsriskbedömning
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•	 Utlösande händelse för den aktuella krisen
•	 Risk och skyddsfaktorer hos ungdom, familj, skola och 

kamrater
•	 Tillgängliga självmordsmetoder
•	 Aktuellt psykiskt status
•	 Förmåga att medverka i säkerhetsplanering och föräld-

ers omsorgsförmåga

Psykisk sjukdom 
Här anges depression inklusive eventuell samsjuklighet och 
alternativa diagnoser. Tänk särskilt på missbruk, person-
lighetsdrag med impulsiv aggressivitet och sömnstörning. 
Beskriv också aktuell behandling, följsamhet och hur det 
går.

Självmordsförsök och aktuella suicidtankar 
Aktuell plats i självmordstegen och intensitet och frekvens 
av suicidtankar/planer. Tidigare självmordsförsök, tidpunkt 
och allvarsgrad samt eventuell kvarstående suicidal inten-
tion.

Självskadebeteende
Självskadebeteende bör anges eftersom det indikerar starka 
känslor och bristande coping.

Utlösande händelser, risk och skyddsfaktorer
Riskfaktorer hos ungdom, familj, skola och kamrater och 
om de påverkar risken för självmordshandling akut eller 
långsiktigt.

Tillgängliga metoder 
Tänk särskilt på potentiellt dödliga metoder och bristande 
medvetenhet eller nedsatt förmåga till skydd hos familj.

Psykiskt status
Tänk särskilt på kontakt, instabilitet, aggressivitet, despera-
tion och agitation.

Säkerhetsplan och omsorgsförmåga
Förmåga att göra upp en rimlig säkerhetsplan för öppen-
vård där familjen kan stå för rimligt skydd.

Värdering av självmordsrisk
Utifrån dessa faktorer värderas om den akuta suicidrisken 
är låg, medelhög, hög eller svårbedömd, eventuellt med 
mellanliggande steg (exempelvis låg till medelhög). Ta dig 
tid att reflektera och låt saker landa inom dig själv. Kan du 
lita på den information du fått?

En del ungdomar har många långsiktiga riskfaktorer 
men där det är relativt stabilt och utan eller bara några få 

akuta riskfaktorer. Det är då bra att tänka i banorna akut 
och långsiktig risk och att redogöra för sina överväganden.

Suicidriskbedömningen ligger till grund för den sä-
kerhetsplan och behandlingsplanering som behandlaren 
gör upp tillsammans med ungdom och förälder. Hög eller 
svårbedömd risk inklusive oförmåga att delta i en rimlig 
säkerhetsplanering bör alltid föranleda kontakt med spe-
cialistläkare för helhetsbedömning och överväganden när 
det gäller vårdnivå. Det gäller också när du känner osäker-
het kring din bedömning eller har en diffus obehagskänsla. 
Lyssna på din magkänsla.

Överväganden om vårdnivå
Utifrån din sammanfattande riskbedömning för själv-
mordshandling eller våld gör du överväganden angående 
val av vårdnivå och behandlingens intensitet. Tänk på att 
såväl för låg som för hög säkerhetsnivå kan utgöra en risk. 
Ta för vana att redogöra för dina överväganden. Val av 
vårdnivå ska alltid förankras och i möjligaste mån beslu-
tas tillsammans med familjen efter att du gett individuellt 
anpassad information om dina överväganden. 

Dokumentation i journal
Erfarenhetsmässigt saknas många riskfaktorer i barn-
psykiatriska journaler, såsom uppgifter om riskbruk, 
tidigare självmordsförsök och psykisk störning, trots att 
dessa faktorer är de viktigaste för att bedöma självmords-
risk. Inventeringen av riskfaktorer brukar heller inte alltid 
utmynna i en sammanvägd bedömning av riskerna eller en 
säkerhetsplan med åtgärder kopplade till dessa risk faktorer.

Dokumentation i journalen bör innefatta psykiatrisk  
diagnos och aktuell behandling, eventuellt tidigare sui-
cidförsök med allvarlighetsgrad, eventuell förekomst av 
aktuella stressande händelse och andra riskfaktorer av vikt. 
Dessa ska vägas mot skyddsfaktorer, tillgång till dödlig 
metod och förälders omsorgsförmåga.

Dina observationer inklusive suicidstege och intensitet 
och frekvens av suicidtankar/planer och vad dessa består av 
dokumenteras under Psykiskt status. 

Den sammanfattande riskbedömningen dokumenteras 
under rubriken Bedömning och graderas i låg, medel-
hög, hög eller svårbedömd risk och eventuellt med mel-
lanliggande steg. De risk- och skyddsfaktorer som risk-
bedömningen grundar sig på anges kort men behöver inte 
beskrivas i detalj eftersom du dokumenterat det under 
anamnesen. Överväganden om säkerhetsplan och vårdnivå 
ska alltid dokumenteras under rubriken Bedömning liksom 
den information familjen fått. Säkerhetsplanen dokumen-
teras under rubriken Åtgärd.

Strukturerad självmordsriskbedömning
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Teknik

Dokumentera de första stegen med uppgifter som ålder, 
kön och diagnos enligt mallen bedömning enligt mallen i 
modul Diagnostik & sammanfattande bedömning. Tänk på 
att manligt kön och sena tonår indikerar en högre risk.

Steg 1 l Ange din sammanfattande  
självmords riskbedömning 
Självmordsrisken bedöms som låg/låg till medelhög, 
medelhög eller medelhög till hög/hög eller svårbedömd 
utifrån…

Steg 2 l Värdera risk för försök eller fullbordat suicid, 
akut och långsiktigt
Om det är kroniskt hög risk för självmordshandling, ange 
detta och hur du bedömer den överhängande risken. Om 
möjligt, ange om du bedömer att risken är hög för själv-
mordsförsök eller fullbordat självmord.
1. Värdera om de viktigaste riskfaktorerna är långsiktiga 

eller omedelbara.
2. Värdera faktorer som påverkar stabilitet, känslomäs-

sig reglering och problemlösning.
3. Värdera hur kraftiga de utlösande händelserna är.

Patienten har en kronisk förhöjd risk för självmordshand-
ling, särskilt för självmordsförsök. Den akuta självmords-
risken bedöms dock vara låg/låg till medelhög/medelhög 
till hög eller svårbedömd utifrån...” 

Steg 3 l Ange de riskfaktorer du bedömer vara viktigast 
och som du särskilt vägt in i din riskbedömning och som 
talar för den nivå du valt
Tänk alltid på:
1. Aktuellt eller tidigare självmordsförsök (allvarlighets-

grad, intensitet och frekvens av suicidtankar, suicid-
planer, självmordsavsikt och vad dessa består av)

2. Psykisk sjukdom inklusive behandling och förlopp 
3. Instabilitet och riskbruk 
4. Självskadebeteende
5. Utlösande händelser
6. Viktigaste observationer i psykiskt status
7. Ålder och kön

Steg 3 l Ange eventuella riskfaktorer som talar emot  
den nivå du valt och som kan vara ett observandum
Bilden är inte alltid helt entydig. Visa vad du tänkt som 
skulle kunna leda till en högre risk på sikt och som talar 
emot din riskgradering.

Steg 4 l Sammanfatta de skyddsfaktorer och resurser 
som du bedömer vara av vikt
•	 Goda relationer inom eller utanför familjen
•	 God anknytning till skolan
•	 Positiva fritidsintressen

Steg 5 l Ange dina överväganden av vårdnivå 
•	 Särskilt förmågan att delta i plan för rimlig säkerhet
•	 För- och nackdelar med ditt val av vårdnivå (risker på 

kort och lång sikt)
•	 Säkerheten i din bedömning
•	 Om specialistläkare bör konsulteras

Steg 6 l Dokumentera dina omedelbara åtgärder  
och säkerhetsplan samt när du planerar in återbesök
•	 Konkreta tips för att minska instabilitet 
•	 Hur man kan hantera risksituationer som kan uppstå
•	 Vart familjen kan vända sig och telefonnummer
•	 Nästa återbesök

Demonstration

Förslag på formulering av suicidrisk under bedömning

Patient 1
Först en text under Bedömning, till exempel
17-årig tidigare väsentligen frisk flicka utan hereditet för 
vare sig depression eller suicid med tre månaders anamnes 
på medelsvår depression, som påbörjat inledande psyko-
socialbehandling med god effekt på symtombörda och 
funktion. Gott stöd av familjen. Inget tidigare suicidförsök 
och enbart flyktiga dödstankar men inga suicidtankar. 
Ytligt självskadebeteende i form av rispande i ångestlind-
rande syfte som minskat i frekvens.

Text om självmordsrisk
Självmordsrisken bedöms som låg utifrån god effekt av be-
handling på symtom och funktion, gott stöd, inget suicid-
försök och endast flyktiga dödstankar och ytligt självskade-
beteende.

Text under Åtgärd
•	 Ger råd om vidareläsning, klinikens/Deplyftets  

informationsbroschyr
•	 Allmänna råd om dagliga avstämningssamtal
•	 Vikten av regelbunden livsföring inklusive fysisk  

aktivitet

Strukturerad självmordsriskbedömning
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Patient 2
Först en text under Bedömning, exempelvis
17-årig flicka med hereditet för emotionell instabilitet och 
depression, tecken på instabil reaktivitet, utvecklat en lind-
rig till medelsvår depression, svarat väl på insatt behandling 
men försämring i samband med bråk med bästa kompisen. 
Intoxikation med 10 st NSAID för ett halvår sedan i närva-
ro av förälder vid bråk. Tar avstånd från självmordsförsöket. 
Ökande sömnsvårigheter, allmän oro, kortvariga suicidtan-
kar utan planer. Rispade sig igår. Gott stöd i förälder som 
visar god omsorgsförmåga. Deltar väl i säkerhetsplanering.

Text om självmordsrisk
Självmordsrisken bedöms som måttlig utifrån hereditet 
och egen depressivitet och reaktivitet och tidigare mindre 
allvarligt suicidförsök, Nu kompisbråk och sömnstörning 
och kortvariga suicidtankar, dock deltagit och svarat väl på 
behandlingen. Rimlig säkerhetsplanering går att upprätta.

Åtgärd
Första åtgärd blir att behandla sömnstörning. Upprättar 
säkerhetsplanering inklusive information om telefonnum-
mer till mottagning och avdelning. Extrainsatt besök för ny 
bedömning bokas till undertecknad ...

Patient 3
Först en text under Bedömning, till exempel:
17-årig pojke där biologisk pappa suiciderat för tio år 
sedan, mamma har haft återkommande depressioner med 
aktuell depression just nu, behandlas för medelsvår depres-
sion med inledande psykosocial bas behandling sedan fyra 
veckor utan tillräcklig effekt. I tillägg till detta finns un-
derliggande adhd med uttalad impulsivitet som förbättrats 
något på behandling med centralstimulantia. Igår allvarligt 
menat suicidförsök med 30 g paracetamol med kvarstående 
suicidal intention efter att flickvännen gjort slut, är agite-
rad och vill inte delta i säkerhetsplanering och tackar ja till 
erbjuden heldygnsvård efter en stunds motivationsarbete.

Självmordsrisk
Såväl den kroniska som den akuta suicidrisken bedöms som 
hög utifrån hereditet, pågående depression hos pojken och 
mamman samt nyligen allvarligt menat suicidförsök med 
kvarstående suicidal intention, agiterad, vill inte delta i sä-
kerhetsplanering men tackar ja till erbjuden heldygnsvård. 
Suicidrisken på avdelningen bedöms som låg efter visitation 
och x-tillsyn. Förälder stannar kvar på avdelningen.

Åtgärd
Specialistläkare tillkallas. Patienten läggs in enligt HSL med 
extra tillsyn på akutavdelningen efter visitering. Säkerhets-
plan upprättas.

Svårigheter 

1. Patienten kan ha sin egen agenda och informationen 
är aldrig objektiv. 
 
Möjlig lösning 
Information från förälder är ovärderlig. Oro hos be-
handlare när det gäller suicidalitet ska alltid föranleda 
kontakt med förälder för att få ytterligare anamnes 
och för att kunna bedöma omsorgsförmåga och 
skydd. 

2. Anamnes och status är motstridigt.  
 
Möjlig lösning 
Informationen är ofta delvis motstridig. Ibland gäller 
det som behandlare att stå ut med det och försöka lita 
på det man finner mest troligt. Ibland behöver man 
lita på sin magkänsla att någonting inte stämmer, sär-
skilt om du uppfattar att ungdomen försöker för mins-
ka problem eller symtom. Information från förälder 
är då ovärderlig. Om du upplever ett tydligt obehag 
ska du lyssna på den känslan. Ett sätt kan då vara att 
ta en paus och kanske konferera med medarbetare 
eller bara tänka efter på egen hand. Ibland är en kort 
tids inläggning ett bra alternativ för att möjliggöra ob-
servation patienten och samla mer information.

3.  Ungdomen är tydligt ambivalent. 
 
Möjlig lösning 
Detta är ett svårt läge. Det finns ofta inslag av ambiva-
lens när ungdomar har tankar eller planer på att ta sitt 
liv. Här gäller det att lyssna noga och utforska ambi-
valensen. En bra säkerhetsplan är a och o. Situationen 
kan växla snabbt och ungdom och föräldrar bör då 
veta precis hur de ska gå tillväga. 

4. Patientens historia/hopplöshet gör att jag blir överväl-
digad och inte vet vad jag ska göra, alternativt känner 
att jag behöver göra något mer än vad situationen 
egentligen kräver. 
 
Möjlig lösning 
Att ha en struktur för samtalet och att känna sig trygg 
med de viktigaste risk- och skyddsfaktorerna kan vara 
ett sätt att hålla kontroll på känslorna. Ibland kan det 
vara bra att när det passar ta en liten paus och gå ige-
nom den information som kommit fram för sig själv 
eller ta kontakt med mer erfaren kollega. 

5. Behandlaren känner sig avtrubbad och tar inte viktiga 
signaler om hög risk på tillräckligt stort allvar. 

Strukturerad självmordsriskbedömning
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Möjlig lösning 
För att kunna göra en bra suicidbedömning behöver 
du som behandlare vara i god form. Om du är ut-
tröttad eller ordentligt stressad bör du inte ta på dig 
denna uppgift. Konferera då i stället med din överord-
nade eller trygg kollega om hur situationen ska lösas. 

6. Psykosociala triggers kan tillkomma och patientens 
mentala status kan förändras snabbt. 
 
Möjliga lösningar 
Den akuta behandlingen bör inrikta sig på att minska 
risken för utlösande händelser, som bråk inom famil-
jen och också på att minska sårbarheten, exempelvis 
genom att behandla sömnstörning och motivera 
ungdomen att avhålla sig från alkohol och droger. 
Säkerhetsplanen ska innefatta tidiga tecken samt vart 
familjen kan vända sig om olika avledningsstrategier 
inte fungerar. 
     Man måste upprepa suicidriskbedömningarna, 
revidera säkerhetsplaneringen och kanske överväga 
en annan vårdnivå tills den akuta krisen är under 
kontroll. 

7. Det kan finnas en kronisk förhöjd risk för suicidalitet 
på grund av många långsiktiga faktorer. 
Möjlig lösning 
Långsiktiga riskfaktorer behöver vägas mot de 
omedelbara. De långsiktiga riskfaktorerna är viktiga 
för behandlingsplaneringen men ger inte så mycket 
information om överhängande risk. En etablerad 
terapeutisk relation med ömsesidigt förtroende där 
en behandlare följt patienten över tid underlättar 
bedömning och revidering av säkerhetsplan liksom 
möjligheten till flexibilitet när det gäller behandlings-
intensitet. I svårbedömda fall bör man konsultera en 
specialist. 

8. Suicidrisken kan kvarstå trots att jag gjort vad situa-
tionen kräver. 
 
Möjlig lösning 
En sund klinisk bedömning krävs för att över huvud 
taget kunna göra riskbedömningar, men även då kan 
suicidrisken aldrig helt elimineras, bara minskas. 
Riskbedömningar innebär i någon mån att ta en risk. 
En god struktur för hur du samlar in och hanterar 
information och en välstrukturerad dokumentation 
där du resonerar kring överväganden är till stor hjälp 
både i det akuta skedet och i efterhand. Handledning 
och diskussion kolleger emellan kan minska stressen. 

Eftertest

1. Med en strukturerad självmordriskbedömning menas:
a) En inventering av väsentliga riskfaktorer.
b) En sammanfattande bedömning och värdering av risk 

enligt en särskild struktur.
c) Suicidstegen.
d) En säkerhetsplanering.

2. Vad är sant om riskvärdering?
a) Vid riskvärderingen tar du ställning till suicidrisken 

efter dina säkerhetsåtgärder.
b) En lista på alla riskfaktorer utan viktning.
c) Värdering vad risken består av och graden av risk på 

lång respektive kort sikt.
d) Bör alltid göras av läkare.

3. Vilka viktiga faktorer brukar saknas i psykiatriska jour-
naler trots att de indikerar hög risk?

a) Riskbruk, psykiatrisk störning och tidigare suicid-
försök.

b) Utlösande händelser.
c) Personlighetsdrag.
d) Vem behandlaren rådgjort med.

4. När måste du konsultera specialistläkare för övervägan-
den kring vårdnivå?

a) Alla inläggningsfall.
b) Hög eller svårbedömd risk.
c) Alla ärenden där det framkommer suicidtankar.
d) En gång om året när ungdomen går i långvarig  

behandling.

5. Vad stämmer av nedanstående?
a) Patientens förmåga att delta i säkerhetsplanen utgör 

basen för din självmordsriskbedömning.
b) Oförmåga att delta i rimlig säkerhetsplanering bör 

leda till konsultation av specialistläkare.
c) Om ungdomen nekar till suicidal intention innebär 

det att det inte är någon hög risk för självmordshand-
ling.

d) Plats i självmordsstegen är avgörande för din risk-
bedömning.

Sammanfattning

Självmordriskbedömningar är vanskliga men underlättas 
av att den kliniska intervjun följer en viss struktur och du 
har tillräckligt med tid avsatt och klinisk erfarenhet. Vid 
självmordsriskbedömningar är det särskilt viktigt att stanna 
upp och lyssna på sin magkänsla. 

Strukturerad självmordsriskbedömning
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En sammanfattande  bedömning av risken för självmord 
bör bygga på:

•	 De viktigaste riskfaktorerna (tidigare självmordsförsök, 
psykisk störning, självmordstankar med självmords-
avsikt och självskadebeteende och andra tecken på 
instabilitet) och skyddsfaktorerna  (familj, kompisrela-
tioner och skola)

•	 Observation av ungdomen
•	 Patientens förmåga att delta i en rimlig säkerhets-

planering 

Risken bör graderas i låg, medelhög, hög eller svårbedömd 
och åtgärder ska kopplas till riskbedömningen. Detta bör 
dokumenteras i patientens journal. 

Suicidrisken kan ändras snabbt. Därför måste du 
upprepa riskbedömningarna och revidera säkerhetsplane-
ringen tills den akuta krisen är under kontroll. Vid svårbe-
dömd eller hög risk, eller om du känner dig osäker, bör du 
konsultera en specialistläkare.
 

Strukturerad självmordsriskbedömning
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Inledning

Alla självmordsriskbedömningar med medelhög till hög 
risk bör följas av en plan för att hantera risken, en säker-
hetsplan. En säkerhetsplan förhandlas fram tillsammans 
med ungdom och familj och inriktar sig på att minska 
sårbarhet, hantera utlösare och olika strategier att hantera 
självmordstankar och impulser. Hur ungdomen deltar  
i säkerhetsplaneringen ger viktig information om risken.
Samla information + Observera ungdomen g Gör risk-
bedömning g Gör upp säkerhetsplanering

I denna sektion lär du dig att tillsammans med familjen:
•	 känna igen varningstecken
•	 minska sårbarhet
•	 identifiera och lära ut några enkla copingstrategier
•	 söka socialt stöd
•	 vad föräldrarna kan göra
•	 viktig risksanering
•	 kontaktvägar med vården

För att kunna: 
•	 göra upp en skräddarsydd säkerhetsplan
•	 hantera uppseglande kriser

Förtest 

1. Du har gjort en självmordsriskbedömning och tänker 
göra en plan för rimlig säkerhet. Hur går du bäst tillväga?

a) Be patienten att lova att inte skada sig till nästa gång 
ni ses.

b) Gör upp ett strikt schema för övervakning med för-
äldrarna.

c) Gör tillsammans upp en skriftlig säkerhetsplan som 
motsvarar den riskbedömning du gjort.

d) Gå muntligt igenom några strategier och saker som är 
värda att tänka på.

1. Vad har säkerhetsplanen för mål?
a) Att användas i en suicidal krissituation.
b) Ge en ram och skapa följsamhet.
c) Ge tips på olika steg för att hantera jobbiga känslor 

och tankar.
d) Alla ovanstående.

3. Er säkerhetsplan bör alltid innefatta:
a) Psykoedukation, varningstecken, övervakningsnivå.
b) Varningstecken, triggers, strategier, risksanering.
c) Vad ungdomen inte bör göra, nummer till akut-

mottagningen, dagliga avstämningssamtal.
d) Uppmuntra självskadebeteende eftersom det är en 

viktig strategi som minskar risken för självmord.

4. När bör du göra din säkerhetsplan?
a) När som helst i förloppet när du bedömer att risken 

är hög.
b) Alla deprimerade ska ha en säkerhetsplan.
c) Du gör en säkerhetsplan vid hög risk och fyller på 

med strategier efterhand.
d) B + c

Översikt 

Självmordsriskbedömningar med medelhög till hög risk 
bör följas av en säkerhetsplan. Säkerhetsplanen ska skiljas 
från ett ”no-harm-kontrakt”, där patienten lovar att inte 
skada sig själv, utan att behandlaren talar om vad man kan 
göra i stället. Det finns risker kopplade till sådana kontrakt, 
exempelvis att ungdomen inte vågar tala om för sin be-
handlare att hen skadat sig och de kan också inge en falsk 
trygghet hos behandlaren. Säkerhetsplaner har till syfte 
att hjälpa patienten att hantera en suicidal kris när den 
uppstår. Behandlaren hjälper ungdomen och familjen att 
förhandla fram en sådan plan, som bör vara skriftlig.

En säkerhetsplan är en gemensam lättläst lista med ung-
domens egna ord på strategier och resurser i prioritetsord-
ning. Listan utgår från kartläggning av risk och skydd och 
är kopplat till en självmordsriskbedömning. Den är tänkt 
att ge en känsla av kontroll eller ram och att skapa följsam-
het till behandlingen. Säkerhetsplaneringen kan ske när 
som helst i behandlingsförloppet. Förmågan att delta  
i säkerhetsplaneringen är avgörande för vilken vårdnivå 
man väljer och ger dig vägledning i din riskbedömning.

Psykoedukation
Säkerhetsplaneringen börjar med din återgivning av din 
bedömning och följs av en kort psykoedukation om vad en 
säkerhetsplan är och varför den är så viktig. 

Säkerhetsplanering

Säkerhetsplanering
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Ni bör gå igenom att ökad sårbarhet kan leda till känslo-
styrt beteende och minskad problemlösningsförmåga. De 
första och kanske viktigaste stegen är att minska sårbarhe-
ten och att ta bort farliga saker. De andra stegen handlar 
om att känna igen varningstecken och gå igenom olika 
hanteringsstrategier som man vet är hjälpsamma, som att 
avleda sig, ta kontakt med andra. Säkerhetsplanen tar också 
upp vad föräldrarna kan göra för att minska sårbarheten, 
förbättra relationerna, minska upptrappning i en uppseg-
lande kris och också hur deras barn vill bli bemött när han 
eller hon ber om hjälp.

Känna igen varningstecken
Säkerhetsplanen är bara användbar om ungdomen kan 
känna igen sina egna tidiga varningstecken. Behandlaren 
och patienten bör igen gå igenom händelseutvecklingen, 
vad som hände före, under och efter den senaste krisen och 
på så sätt identifiera tidiga varningstecken som kan utgöras 
av tankar, känslor, bilder eller beteenden, till exempel tan-
kar om värdelöshet, intensiv ilska, bilder om hur framtiden 
kommer att te sig eller om man ältar, tjatar om eller gör 
saker för att öka en konflikt.

Gå på motsvarande sätt igenom tidigare suicidhand-
lingar och strategier som ungdomen tidigare använt sig av 
för att stoppa en uppseglande kris.

Minska sårbarhet
Sårbarheten ökar vid störd sömn, oregelbundet matintag, 
passivitet och bruk av alkohol och droger. Faktorer som 
alla är viktiga för känslomässig reglering och även möj-
ligheten till problemlösning. Balans mellan aktivitet och 
vila med en lagom struktur på vardag och gemensamma 
vardagsaktiviteter som måltider och helg minskar risken, 
ensamhetskänslor, grubblande och hopplöshet. Alltför hög 
aktivitet kan ge symtom på stress och ångest.

Vissa sociala sammanhang (kompisgäng etc) eller hän-
delser kan också leda till en ökad sårbarhet och behand-
laren bör förhandla med ungdomen om att begränsa eller 
undvika sådana situationer. Här har föräldrarna en viktig 
uppgift genom att stå för positiv monitorering, alltså hjälpa 
ungdomen att hålla utetider, vem ungdomen får umgås 
med i ett instabilt läge, begränsa möjligheterna att utsätta 
sig för risksituationer osv. Anteckna konkreta beslut om 
vem, vad och vilka tider som gäller.

Utlösande händelser
Rekapitulera tidigare utlösande händelser. Att förlora en 
relation, position, hälsa eller funktion är viktiga händelser 
som akut kan utlösa en suicidal kris. Bråk med förälder 
är en särskilt vanlig utlösande faktor hos en sårbar yngre 
tonåring. Kompisbråk eller akuta kärleksproblem är särskilt 

vanligt hos äldre ungdomar. Utlösande händelser är viktiga 
att ta reda på eftersom problemlösning kring dessa kan 
minska krisen avsevärt. Genom att hjälpa ungdomen med 
följande punkter inger du hopp och ger ett konkret verktyg 
för hur man kan gå tillväga för att hantera problem. 

1. Identifiera problemet, formulera olika möjliga lös-
ningar.

2. Värdera för- och nackdelar med de olika lösningarna 
och välja en av dem.

3. Gå igenom olika steg på vad som behöver göras för att 
nå lösningen och eventuella hinder.

4. Bestämma hur lösningen ska kunna utvärderas.

Strategier man kan använda på egen hand  
för att hantera situationen eller avleda sig 
Lista tillsammans med ungdomen copingstrategier som hen 
kan använda för att hantera situationen på egen hand. Det 
handlar om olika avledande respektive meningsskapande 
strategier som personen kan använda för att sluta tänka på 
sina problem och bryta en suicidal spiral. Det kan röra sig 
om att lyssna på musik, skriva, ta en promenad, gå ut med 
hunden eller ta en joggingtur eller ta en varm dusch.

Det är viktigt att uppmuntra ungdomen att försöka han-
tera sina självmordstankar på egen hand, även om det bara 
är för en kort stund genom att i tur och ordning prova de 
strategier som är lättast att använda eller har störst sanno-
likhet att lyckas. Gå igenom eventuella hinder tillsammans 
med patienten och prata om hur problemen kan lösas. 
Säkerhetsplanen kan fyllas på med fler copingstrategier 
efter hand.

Andra viktiga personer att kontakta  
för stöd och hjälp med avledning
Ungdomen, behandlaren och familjen går igenom vilka 
andra personer som går att kontakta för att hjälpa till att 
hantera suicidtankar eller avvärja emotionellt heta situatio-
ner, exempelvis genom att avleda sig med något helt annat 
eller prata om vad som helst men inte om hur man mår och 
självmord. Åtminstone en av föräldrarna bör alltid finnas 
med bland viktiga personer att kontakta.

Förälders strategier
Tillsammans med ungdom och förälder går man igenom 
hur föräldern kan hjälpa till att minska sårbarheten eller att 
hantera tidiga varningstecken (innan ungdomen vänder sig 
till dem) på ett sådant sätt att inte situationen trappas upp.

Många föräldrar blir oroliga och söker intensivt kontakt 
alternativt tjatar mycket när ungdomen drar sig undan. 
Psykoedukation om hur man kan skilja mellan relativt van-
liga, ofta övergående suicidtankar som ett sätt att hantera 

Säkerhetsplanering
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negativa känslor, och mer allvarliga, frekventa, intensiva 
och uttänkta suicidtankar och planer och olika sätt att han-
tera suicidtankar kan hjälpa föräldrarna att fungera som ett 
stöd för sitt barn.

Dagliga avstämningssamtal för prat om hur man mår 
kan vara ett bra sätt att lugna föräldrar och upplevelsen av 
minska ungdomens upplevelse av tjat. En avsatt tid för att 
prata om måendet kan också minska risken med alltför 
stort fokus på problemen och att balansera det med vanligt 
familjeliv. Uppmuntra gärna positiv tid tillsammans eller 
gemensamma måltider där familjen pratar om vanliga 
saker. 

Det är också bra att gå igenom hur ungdomen tar kon-
takt när hen mår dåligt och hur föräldrarna då bäst möter 
upp ungdomen. Många tonåringar har svårt att på ett direkt 
sätt be om hjälp och det kan vara ett stort hinder för att ta 
kontakt med föräldrarna. Det kan vara bra att problemati-
sera kring detta och undersöka alternativa sätt att signalera 
när man mår dåligt. Det är också bra att gå igenom hur 
föräldern kan fråga om självmordstankar och planer.

Risksanering
Detta steg rör både saker som kan minska sårbarhet, som 
att sova väl, äta regelbundet, röra på sig, undvika alkohol 
och droger och att säkra hemmet, till exempel genom att 
ha eventuella vapen inlåsta eller förvarade på annan plats. 
På samma sätt bör mediciner förvaras i låsbart skåp med 
nyckeln under kontroll eller vid hög risk förvaras utanför 
hemmet. Rakhyvlar, saxar och liknande bör inte förvaras  
i badrummet och inte heller kemiska medel om ungdomen 
använt sådan för sitt suicidförsök. Genom att noggrant ha 
gått igenom vilken metod som använts för tidigare själv-
mordsförsök och eventuell metod som ungdomen funderat 
över kan man individualisera risksaneringen.

Professionella att kontakta 
Gör en lista med namn och telefonnummer till behandlare, 
liksom nummer till den akutmottagning som är öppen nät-
ter och helger.

Gå igenom den färdiga säkerhetsplanen
Säkerhetsplanen är tänkt som en hjälp för ungdom och 
familj att hantera uppseglande kriser. Det är därför viktigt 
att gå igenom den färdiga säkerhetsplanen för att kontrol-
lera att ungdomen verkligen kommer att använda sig av de 
strategier ni listat. Diskutera olika hinder och hur proble-
men kan lösas. Om ungdomen trots det är tveksam bör ni 
ägna tid åt att fundera ut alternativa hanteringssätt.

När du går igenom säkerhetsplanen bör du också 
stämma av med föräldrarna så de känner sig trygga med 
planeringen. Känn också efter själv hur det landar hos dig.

Teknik

Säkerhetsplanen utarbetas som ett problemlösnings- och 
samarbetsprojekt mellan ungdom, familj och behandlare 
och skräddarsys för just den här ungdomens behov. Den 
förhandlas fram sittande i rummet (ej på behandlingskon-
ferens). Ett formulär med färdiga rubriker underlättar. Om 
patienten inte deltar på ett tillräckligt bra sätt, föräldrarna 
inte känner sig trygga med planeringen eller om du själv 
känner dig osäker bör du överväga en högre vårdnivå.

Steg 1 l Psykoedukation
•	 Återge din bedömning, överväg att göra det tillsam-

mans med föräldrarna först.
•	 Berätta kort om suicidtankar, hur vanligt det är och 

att de ofta går över men att täta, intensiva tankar eller 
specifika planer är allvarligare.

•	 Berätta om att risken för att handla känslostyrt och att 
minskad förmåga att lösa problem ger ökad risk för 
försämring.

•	 Berätta om vad en säkerhetsplan är. 

Steg 2 l Beskriv kort läget
Beskriv kort de viktigaste sakerna som gör att ni gör upp er 
säkerhetsplan just nu:
•	 Händelser
•	 Symtom
•	 Självmordsavsikt
•	 Självmordsförsök
•	 Väsentliga omständigheter

Steg 3 l Minska sårbarhet
Gå igenom saker som kan minska sårbarhet och öka  
stabiliteten:
•	 Sova väl
•	 Äta regelbundet
•	 Röra på sig
•	 Undvika alkohol och droger 
•	 Balans mellan aktivitet och vila
•	 Gemenskap
•	 Vissa kompisgäng
•	 Vissa situationer

Förhandla fram förhållningssätt inom familjen, regler för 
ungdomen och anteckna konkret.

Steg 4 l Gå igenom utlösande händelser
Gå igenom saker som kan utlösa en suicidal kris:
•	 Bråk med förälder är en särskilt vanlig utlösande faktor 

hos en sårbar yngre tonåring.
•	 Bråk med kompisar eller akuta kärleksproblem är  

vanligt hos äldre ungdomar.

Säkerhetsplanering
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Steg 5 l Känna igen varningstecken
Gå igenom händelseutvecklingen vid tidigare suicidala 
kriser:
•	 Vad hände före under och efter den senaste krisen?
•	 Identifiera tidiga varningstecken. De kan utgöras av 

tankar, känslor, bilder eller beteenden.
•	 Vad hände efter det?
•	 Kunde något avhjälpa krisen? Vadå? Är det en strategi 

som kan vara användbar någon mer gång? Vad skulle i 
så fall kunna underlätta för ungdomen att använda den 
strategin?

•	 Skriv ned tidiga varningstecken med ungdomens egna 
ord.

 
Steg 6 l Identifiera ungdomens hanteringsstrategier
•	 Diskutera möjliga avledande eller handlingsstrategier.
•	 Identifiera eventuella hinder.
•	 Problemlös eller hitta på en annan strategi.
•	 Gör en rangordning utifrån vad som är mest sannolikt 

att ungdomen skulle använda sig av och det som har 
störst möjlighet att lyckas.

•	 Uppmuntra ungdomen att prova i ett inte alltför skarpt 
läge.

Behandlaren bör stötta ungdomen att gå över till att kon-
takta andra om de olika strategierna för att använda på 
egen hand inte fungerar tillfredställande.

Steg 7 l Undersök möjliga andra personer att kontakta 
för stöd och hjälp med avledning
•	 Gå igenom andra personer att kontakta för att hjälpa 

till att hantera suicidtankar eller avvärja emotionellt 
het situation. Åtminstone en av föräldrarna eller den 
ungdomen bor med bör alltid stå med.

•	 Ge råd om olika sätt att minska risken för upptrapp-
ning av krisläge.

Steg 8 l Gör en lista över förälders strategier
Tillsammans med ungdom och förälder går man igenom 
hur föräldern kan hantera tidiga tecken. Det kan vara 
bra att ha gått igenom delar av detta under det enskilda 
samtalet med föräldrarna då dessa också får möjlighet att 
uttrycka sin oro.
•	 Psykoedukation om suicidtankar, hur vanligt det är och 

att de ofta går över men att täta, intensiva tankar eller 
specifika planer är allvarligare.

•	 Hur kan föräldrarna ställa frågor om suicidtankar och 
vad kan de göra i stället för att intensivt söka kontakt 
om de blir oroliga?

•	 Hur kan de möta sitt barn som uttrycker att hen mår 
dåligt?

•	 Lägg alltid in fasta avstämningssamtal där föräldrar 
kan fråga och ungdomen kan prata om måendet. 
Uppmuntra positiv kommunikationsstil (beskrivs i 
behandlingsmodulen). Vid avstämningssamtalen kan 
man också ta upp andra frågor än hur patienten mår. 
Uppmuntra familjen att använda problemlösnings-
strategier i lugnt skede.

•	 Vid konflikt: Hur kan de framföra önskemål? Vad kan 
de tillåta att ungdomen gör för att undvika upptrapp-
ning av konflikt? Hur kan de pausa?

Steg 9 l Risksanering
Gå igenom:
•	 Åtgärder för att säkra hemmet:

 ▶ Var förvaras mediciner, eventuella vapen? 
 ▶ Vad förvaras på badrum?

•	 Vilken tillsynsnivå gäller hemma etc?
•	 Vad gäller för att vara ute på egen hand, kontaktvägar 

etc?
•	 Glöm inte att lätta på tillsyn allt eftersom läget stabili-

seras och ungdomen verkar må bättre.

Steg 10 l Gör en lista över professionella  
att kontakta med namn och nummer
Skriv ner: 
•	 Namn på behandlare och deras telefonnummer.
•	 Nummer till den akutmottagning som är öppen nätter 

och helger.

Steg 11 l Gå igenom planen när den är färdig
•	 Gå igenom hela säkerhetsplanen med ungdom och 

familj. 
•	 Tydliggör de olika stegen. Problematisera och omar-

beta när det behövs. 
•	 Kontrollera med föräldrar att de känner sig trygga.
•	 Kontrollera med dig själv att det känns bra.
•	 Gå igenom var säkerhetsplanen kan förvaras.
•	 Kopiera säkerhetsplanen och ge till ungdomen och 

förälder.
•	 Dokumentera säkerhetsplanen i journalen.

Demonstration

Psykoedukation
Om man hamnar i en motgång och dessutom inte är  
i balans är risken stor att man överväldigas av sina känslor. 
Förmågan att lösa problem minskar och man kan drabbas 
av tunnelseende eftersom känslohjärnan kan ta över. Det 

Säkerhetsplanering
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är bra att ha en färdig plan med olika steg för vad man kan 
göra.

Känna igen varningstecken
– Hur kan du veta att säkerhetsplanen kan behöva an-

vändas?
– Vad brukar du tänka/känna när du känner dig extremt 

ur balans eller börjar tänka på självmord/självska-
dande?

Minska sårbarhet
– Vi har ju pratat om att balans kan göra dig mindre 

känslig och att obalans tvärtom kan göra dig mer käns-
lig. Kan du ge några exempel på vad hos dig eller i er 
familj som ger ökad balans?

– Kan du ge något exempel på saker eller situationer som 
ger obalans?

– Sömn är ett bra exempel. 

Egna hanteringsstrategier
– Vad skulle du kunna göra på egen hand för att komma 

bort från självmordstankar eller lugna dig själv?
– Hur sannolikt är det att du kommer att använda dig av 

den här strategin?
– Vad skulle kunna hindra dig från att använda den?

Andra personer att kontakta
– Vem tycker du om att vara tillsammans med, är det 

någon du skulle kunna vända dig till när du mår riktigt 
dåligt?

– Vem kan hjälpa dig att sluta tänka på problemen om så 
för bara ett litet tag?

– Hur troligt är det att du verkligen kommer att ta kon-
takt med dessa personer?

– Det brukar vara bra att någon av föräldrarna är med på 
listan. Är det ok?

– Skulle du kunna våga fråga dem? Eller är det svårt för 
dig?

– Kan du göra på något annat sätt? En del brukar tycka 
det är lättare att sms:a eller signalera på ett annat sätt 
än att direkt be om hjälp.

Förälders strategier
Det brukar vara bra att ta upp denna del och delen med 
risksanering i den enskilda delen av samtalet med föräld-
rarna.

– Det är både vanligt och förståeligt att man blir jätteoro-
lig när ens barn uttrycker självmordstankar eller tagit 
tabletter. En sak som kan ställa till det lite är att man 
som förälder hela tiden utvärderar hur ungdomen mår 
eller är alltför på när ungdomen drar sig undan. Det 

kan leda till både bråk och att ungdomen slutar visa 
när den mår dåligt. Ett bra sätt att komma runt detta 
är att lägga in dagliga avstämningssamtal. Skulle det 
kunna funka för er?

– Vi har nu gått igenom hur man kan se på Johanna att 
mår dåligt och hur hon kan säga till er. Nästa steg är att 
gå igenom vad ni som föräldrar kan göra i ett sådant 
läge för att lugna Johanna hjälpa henne hantera nega-
tiva tankar och känslor och upprördhet.

Risksanering
Det brukar vara bra att förbereda risksaneringsdelen i det 
enskilda samtalet med föräldrarna.

– Ett riskställe för självmordshandling är toaletten. 
Därför brukar det vara bra att gå igenom den när det 
till exempel gäller mediciner och rakblad. Hur ser det 
ut för er?

– Har ni några andra farliga ställen eller saker hemma?
– Hur mycket kontroll behöver ni ha för att ni ska känna 

er trygga i detta skede? 

Professionella att kontakta
Mottagningen går att nå på detta nummer mellan 8 och 5.
Kvällar och helger kan ni ringa detta nummer och där kan 
ni få råd och stöd dygnet runt.

Gå igenom och stäm av säkerhetsplanen
– Ok, nu har vi skrivit färdigt denna, då är det dags att gå 

igenom den och se hur användbar den blivit. 

(Säkerhetsplan, se nästa uppslag)

Säkerhetsplanering
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Namn:          Personnummer:    

Närvarande:              

Tidiga varningstecken

Ungdomens strategier

Trigger

Minskning av sårbarhet

Läget
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Jag godtar planeringen

Ungdom      Förälder

                   

Kontaktperson           dr/ps/kur           Annan

Vem kan jag kontakta som som kan hjälpa mig att avleda om det inte funkar?

Förälders strategier

Risksanering

Professionella att vända sig till

Säkerhetsplanering
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Svårigheter 

1. En del ungdomar vill inte alls delta i behandlings-
planering eller i att upprätta säkerhetsplan. 
 
Möjlig lösning 
Genom att fråga om vad ungdomen skulle vilja ändra 
på och leta efter något område där hen skulle vilja 
vara annorlunda kan man minska motvilligheten. 
Ibland får man sätta i gång och jobba med planen och 
på så sätt få patienten med på tåget. Undvik dock att 
försöka övertala, eftersom det minskar chansen att 
planen verkligen kommer att användas. 

2. Ungdomen kan inte komma med några förslag  
på strategier. 
 
Möjlig lösning 
Här kan det vara frestande att ta fram en lista på tänk-
bara strategier och be patienten kryssa för de alter-
nativ som skulle kunna fungera. Erfarenheten säger 
dock att en sådant metod minskar chansen att någon 
av strategierna verkligen kommer till användning. 
Det är viktigt att säkerhetsplanen är ett arbetat doku-
ment som man skräddarsyr för just den här personen 
genom att leta efter undantag när han eller hon varit 
ur balans och haft intensiva tankar på självmord men 
klarat att hantera krisen på annat sätt. 

3. Ungdomen är alltför labil och det går inte att upprätta 
någon säkerhetsplan med rimlig säkerhetsnivå.  
 
Möjlig lösning 
Specialistläkare konsulteras för helhetsbedömning 
och övervägande kring vårdnivå. 

4. Ungdom och förälder har invändningar mot hel-
dygnsvård. 
 
Möjlig lösning 
Specialistläkare konsulteras för helhetsbedömning 
och resonemang kring lämplig vårdnivå och rimlig 
säkerhetsplanering. Inga data har kunnat visa att hel-
dygnsvård är verksam mot självmordshandlingar men 
man bör erbjuda kortare tids vård för att få den akuta 
krisen under kontroll. Om familjen trots individuellt 
anpassad information om risker inte vill ha en sådan 
lösning kan man överväga en alternativ behandlings-
plan, som intensiv öppenvård, dagvård eller hel-
dygnsvård med permission. En ny säkerhetsplan bör 
göras där man tydligt anger vad som ska hända om 
överenskommelsen bryts eller situationen förvärras. 

Överväganden och säkerhetsplan bör noggrant doku-
menteras inklusive den information familjen fått.  
I vissa fall kan tvångsvård vara tillämpligt.

Eftertest 

1. Du har gjort en självmordsriskbedömning och tänker 
göra en plan för rimlig säkerhet. Hur går du bäst tillväga?

a) Be patienten att lova att inte skada sig till nästa gång 
ni ses.

b) Gör tillsammans med föräldrarna upp ett strikt 
schema för övervakning.

c) Gör tillsammans upp en skriftlig säkerhetsplan som 
motsvarar den riskbedömning du gjort.

d) Gå muntligt igenom några strategier och saker som är 
värda att tänka på.

2. Vad har säkerhetsplanen för mål?
a) Att användas i en suicidal krissituation.
b) Ge en ram och skapa följsamhet.
c) Ge tips på olika steg för att hantera jobbiga känslor 

och tankar.
d) Alla ovanstående.

3. Er säkerhetsplan bör alltid innefatta:
a) Psykoedukation, varningstecken, övervakningsnivå.
b) Varningstecken, triggers, strategier, risksanering.
c) Vad ungdomen inte bör göra, nummer till akut-

mottagningen, dagliga avstämningssamtal.
d) Uppmuntra självskadebeteende eftersom det är en 

viktig strategi som minskar risken för självmord.

4. När bör du göra din säkerhetsplan?
a) När som helst i förloppet när du bedömer att risken 

är hög.
b) Alla deprimerade ska ha en säkerhetsplan.
c) Du gör en säkerhetsplan vid hög risk och fyller på 

med strategier efterhand.
d) B + c

Säkerhetsplanering
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Alla deprimerade ungdomar bör tillfrågas om självmords-
tankar. En självmordsriksbedömning lutar sig inte bara 
mot intensitet och frekvens av aktuella suicidtankar utan 
är en sammanvägd bedömning av utlösande faktor, aktuell 
psykisk störning och behandling, tidigare självmordsförsök 
och självskadande, observation av ungdomen och föräld-
rars mående och omsorgsförmåga. 

En självmordsriskbedömning ska alltid följas av en 
säkerhetsplan med olika steg att testa vid emotionell 
upprördhet och intensiva självmordstankar. Den bör alltid 
innehålla ett avsnitt om risksanering. 

Säkerhetsplanen är ett levande dokument som ska mo-
difieras efter hand och bör förvaras på ett sätt som gör att 
ungdomen och föräldern kan använda sig av den. 

Särskilt vid självmordsriskbedömning gäller det att ta sig 
tid att reflektera och använda sig av sin intuition, Lyssna på 
din magkänsla. Om ett gnagande obehag eller tvivel biter 
sig fast, tänk ett varv till.

När risken är hög eller svårbedömd eller om du inte 
kan upprätta en rimlig säkerhetsplan bör du konsultera en 
specialistläkare.

Modulsammanfattning

Modulsammanfattning



DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn- och ungdoms-
psykiatri (SFBUP), har under 2014 antagit rikt-
linjer för depression för att förbättra bedöm-
ning och behandling av depression. Deplyftet 
är ett samarbetsprojekt mellan SFBUP, Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och Region Hal-
land med mål att föra ut riktlinjerna till klinisk 
rutin på BUP-kliniker. 

Denna manual är en del av implementerings-
arbetet som även innefattar utbildningssemi-
narier, handledning, utvärdering och stöd till 
förbättringsarbete på klinikerna, allt för att 
kunna ge vård enligt riktlinjerna till alla barn 
och unga med depression. 

Manualen och riktlinjens metod för integre-
rad psykosocial basbehandling vid depression 
har inspirerats av den engelska structured 
clinical care (SCC), som är en bred och multi-
modal basbehandling av depression hos barn 
och ungdomar utifrån ett psykopedagogiskt 
arbetssätt. Formatet följer e-utbildningen för 
trauma-focused cognitive behaviour therapy 
(TF-CBT) från universitetet i South Carolina, 
USA. 

Manualen är ännu under utarbetande och ut-
provning på fyra pilotkliniker. Den är ännu inte 
färdig för kliniskt rutinbruk utanför Deplyftet.

SÅ HÄR LÄSER DU MANUALERNA
Deplyftet består av sex delar som alla är 
uppbyggda på liknande sätt. Först kommer en 
inledande text om det aktuella ämnet innan vi 
ger oss in i själva modulen. Alla kapitel består 
av fem likadana delar:
l INLEDNING. Här beskrivs översiktligt  
kapitlets ämne och du får veta vad du kommer 
att lära dig i det aktuella avsnittet.
l FÖRTEST. Du får testa dina förkunskaper 
genom att svara på frågor om ämnet.

l ÖVERSIKT. Här beskrivs utförligt fakta kring 
det aktuella temat.
l TEKNIK. Steg-för-steg-manual som visar hur 
du konkret kan arbeta med dina patienter.
l DEMONSTRATION. Du får exempel på hur du 
kan fråga.
l SVÅRIGHET. Vad kan du göra när det hakar 
upp sig?
l EFTERTEST. Vi ställer frågorna från förtestet 
en gång till. Har du lärt dig något nytt?



DEPLYFTET

Undervisningsmaterial

Utvärdering

Anna Santesson
Markus Andersson

Håkan Jarbin

Version 1. ARBETSMATERIAL

Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1 l 2014



2

DEPLYFTET utvärdering

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Stegvis uppföljning 3
Inledning 3
Förtest 3
Översikt 4
 Översiktlig uppföljning 4
 Fördjupad uppföljning vid försämring 4
 Uppföljning av samarbetsallians 5
 Fundera över utvärderingsresultaten 5
Teknik 5
 Översiktlig uppföljning 5
 Fördjupad uppföljning vid försämring 5
 Uppföljning av samarbetsallians 6
 Fundera över utvärderingsresultaten 6
Demonstration 6
 Översiktlig uppföljning 6
 Fördjupad uppföljning 6
 Uppföljning av samarbetsallians 7
Svårigheter 7

Mer omfattande utvärdering 9
Inledning 9
Förtest 9
Översikt 10
 Förbättringstakt och prognos 10
 Kvarstående symtom 10
 Hinder för framgångsrik behandling 11
 Avsluta behandlingen i förtid 11
 Stegvis vård 11
Teknik 12
 Förbättringstakt och kvarstående symtom 12
 Hinder för framgångsrik behandling 12
 Stegvis vård 13
Demonstration 14
 Förbättringstakt och kvarstående symtom 14
 Hinder för framgångsrik behandling 14
 Stegvis vård 14
 Svårigheter 14
Modulsammanfattning 15

INNEHÅLL

Deplyftet — så här läser du manualerna
 
Deplyftet består av sex delar som alla är uppbyggda på liknande sätt. Först kommer en 
inledande text om det aktuella ämnet innan vi ger oss in i själva modulen. Alla kapitel 
består av fem likadana delar:
•	 INLEDNING. Här beskrivs översiktligt kapitlets ämne och du får veta vad du kommer 

att lära dig i det aktuella avsnittet.
•	 FÖRTEST. Du får testa dina förkunskaper genom att svara på frågor om ämnet.
•	 ÖVERSIKT. Här beskrivs utförligt fakta kring det aktuella temat.
•	 TEKNIK. Steg-för-steg-manual som visar hur du konkret kan arbeta med dina patienter.
•	 DEMONSTRATION. Du får exempel på hur du kan fråga.
•	 SVÅRIGHET. Vad kan du göra när det hakar upp sig?
•	 EFTERTEST. Vi ställer frågorna från förtestet en gång till. Har du lärt dig något nytt?
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INNEHÅLL

Inledning

Uppföljning och utvärdering är en viktig del av behand
lingen som hjälper dig att bygga allians, uppmärksamma 
framsteg och att hitta rätt i behandlingen. Uppföljningar 
och utvärderingar kan tidigt i förloppet göra dig observant 
på att allt inte går som förväntat och du har då möjlighet 
att anpassa behandlingen. Att ha en struktur för uppfölj
ningen kan underlätta.

I denna modul kommer du att lära dig en struktur för 
täta uppföljningar och mer omfattande utvärderingar av 
vårdplanen. Du kommer också att lära dig mer om de 
vanligaste faktorerna som kan verka hindrande för behand
ling och vilka kvarstående symtom som indikerar en sämre 
prognos och ökad risk för återinsjuknande.

I denna modul lär du dig:
•	 Att kontinuerligt följa upp viktiga symtom, aktiviteter 

och risk
•	 Göra en mer omfattande utvärdering av behandlings

effekt vad gäller måluppfyllelse och symtom
•	 Mer om de vanligaste kvarstående symtomen vid 

depression
•	 Mer om de vanligaste faktorerna som kan störa be

handlingen
•	 Att kontinuerligt följa upp behandlingen till full  

remission

För att: 
•	 Kontinuerligt anpassa behandling och säkerhetsplan 
•	 Utvärdera om behandlingen är tillräcklig
•	 Vid otillräcklig effekt identifiera hinder eller störande 

faktorer 
•	 Informera om möjliga åtgärder och diskutera behand

lingens fortsatta inriktning

Uppföljning av viktiga symtom, aktivitetsnivå, risk och 
samarbetsallians är viktiga delar av behandlingen och hjäl
per dig att anpassa ditt arbete. Fråga om förändringar  
i hur patienten mår och aktivitetsgrad vid varje samtal. 
Vid försämring bör du undersöka nivån av kärnsymtom, 
funktionsnivå och aktuella problemområden. Förekomst 
av självskadebeteende och självmordstankar behöver också 
följas noga, säkerhetsplanen uppdateras och behandlingen 
anpassas.

Du bör hålla koll på de delmål ni förhandlade fram när 

ni skrev vårdplanen och stämma av så att de blir uppfyllda 
under behandlingens gång.

Efter 4–8 veckors behandling gör du en noggrannare 
utvärdering av samtliga DSMsymtom, funktionsnivå och 
behandlingseffekt. Vårdplanen utvärderas och du upprät
tar en ny vårdplan tillsammans med ungdom och familj. 
Under behandlingens gång gör du sedan regelbundna ut
värderingar och gör upp nya vårdplaner tillsammans med 
ungdom och familj.

I denna sektion får du också lära dig att fråga om: 
•	 Kärnsymtom (nedstämdhet/irritabilitet och anhedoni) 
•	 Tilläggssymtom energi och sömn
•	 Aktivitetsnivå
•	 Delmål vad gäller problemområden
•	 Självmordsstege och självskadebeteende
•	 Samarbetsallians

För att kunna värdera: 
•	 Förlopp
•	 Risk
•	 Samarbetsallians
•	 Effekt av insatser

Förtest

1. Varför är det bra att regelbundet följa upp hur ungdo
men ser på behandlingen?

a) Det är egentligen inte så viktigt, det viktiga är hur det 
går med symtomen.

b) Det kan kännas bra för behandlaren att få positiv 
feedback

c) Hopplöshet kring behandlingen kan leda till ute
blivanden, försämring och ökande allmän hopplöshet 
och därmed risk för självmordshandling.

d) Det är ändå så svårt att få ärliga svar, så feedback
frågor fyller ingen funktion.

2. Uppföljningarna av hur Johnanna mår har en tendens 
att dra ut på tiden och stjäl tid från er behandling trots att 
hon börjar må bättre. Hur kan du göra?

a) Utgå från att läget är detsamma om Johanna inte 
hojtar till.

Stegvis uppföljning
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b) Kontrollera suicidaliteten.
c) Hoppa över uppföljningen varannan gång.
d) Fråga om det skett någon förändring i hur hon mår 

eller om det funnits någon risksituation sedan sist ni 
träffades.

3. Varför är det viktigt att följa upp aktivitetsnivå och att 
överenskomna åtgärder blivit gjorda?

a) Aktivering är en mycket viktig del av behandlingen 
som dessutom verkar snabbt.

b) Rätt utförd aktivering ger lindring av nedstämdhet, 
anhedoni och trötthet.

c) För att kunna problemlösa kring hinder och anpassa 
stegen.

d) Alla ovanstående.

4. Vid uppföljningen har Johanna, som blivit sämre i sin 
depression, svårt att berätta vilka symtom som besvärar 
henne mest och svarar svävande. Hur kan du gå tillväga?

a) Strunta helt i uppföljningen och gå direkt på behand
lingsdelen.

b) Gör en noggrann diagnostik à la mini.
c) Lämna ut en skattningsskala.
d) Förklara vad du menar genom att ge vardagsexempel 

med utgångspunkt i din kartläggning.

5. Vilka symtom bör du alltid ha med i din uppföljning
a) Nedstämdhet och sömn
b) Mat och sömn
c) Samtliga kärnsymtom och mat och sömn
d) Samtliga kärnsymtom och energi och sömn

Översikt

Uppföljning är en ovärderlig del av behandlingen. Det 
hjälper oss att hålla koll på symtomutveckling och risk och 
hålla fokus på delmål. Detta förtydligar det delade ansvaret 
för att aktiviteter verkligen blir av. Uppföljning minskar 
risken att vi missar viktig information. Vi kan anpassa vår 
stil och våra interventioner till aktuellt läge. Det kan därför 
hjälpa oss att nå målen för behandlingen snabbare och 
uppnå bättre resultat. Uppföljning lyfter upp vårdplanen 
och målen med behandlingen.

Kom ihåg att sälja in idén och börja med regelbunden 
uppföljning tidigt i behandlingen. Uppföljningen kan ske 
på olika sätt. Dels en lite enklare variant, där du frågar om 
förändring i hur patienten mår, aktiveringsgrad och stres
sorer sedan förra samtalet, och dels en mer omfattande vid 
försämrat mående. När patienten mår sämre kan du följa 

upp genom att fråga om symtom och aktivitetsnivå, genom 
att använda bedömningsformulär, exempelvis MADRS, ge
nom CGASskattningar och genom att gå igenom aktuella 
problemområden (delmål) och skatta dem mellan 0 och 
10. Ibland kan det vara bra att utgå från aktuell skattning 
på bedömningsformulär. Frågor om självmordstankar 
och självskadebeteende ska alltid ingå vid försämring och 
vid pågående risk och utmynna i en riskbedömning och 
adekvata åtgärder. Vi rekommenderar att man kombinerar 
dessa sätt.

Översiktlig uppföljning 
Samtalet inleds med övergripande frågor om hur perso
nen mår och eventuella risksituationer för att hålla koll på 
depressionen och risk. Sedan går ni översiktligt igenom 
den senaste tidens aktivitetsnivå och om överenskomna 
åtgärder sedan senaste tillfället. Vid oförändrat eller för
bättrat mående övergår samtalet till att fokusera på fortsatt 
behandling. 

Fördjupad uppföljning vid försämring 
Vid försämring bör du fördjupa uppföljningen och fråga 
om nivån av kärnsymtom, viktiga tilläggssymtom, aktivi
tetsnivå och hinder för överenskomna åtgärder.

Kärnsymtom och risk
Frågor om hur det går med nedstämdhet/irritabilitet och 
inte minst anhedoni bör ingå i din kontinuerliga uppfölj
ning när ungdomen mår sämre eftersom de såväl starka 
negativa känslor som frånvaro av positiva känslor ökar 
risken för självskadebeteende och suicidtankar. Naturligtvis 
behöver du också ställa riktade frågor kring hopplöshet, 
självmordstankar/självmordsplaner, samt fråga om aktuellt 
självskadebeteende för att kunna göra en sammanfattande 
riskbedömning och säkerhetsplanering.

Tilläggssymtomen sömn och trötthet
Behandlingen bör i ett tidigt skede fokusera på sömnstör
ning eftersom det är en mycket viktig riskfaktor för suicid 
genom ökad impulsivitet, nedsatt problemlösningsförmåga 
och sämre förmåga att reglera starka känslor. Sömnstör
ning kan också ge upphov till trötthet/energibrist. Trötthet 
kan vara ett uttalat hinder för aktiveringen och ungdomen 
bör uppmuntras att ändå göra saker trots tröttheten. Ibland 
kan tröttheten vara så uttalad att psykofarmakologisk 
behandling bör övervägas i ett tidigt skede för att bryta en 
ond spiral. 

Aktivitetsnivå och överenskomna åtgärder
Aktiveringen är en viktig och den snabbast verkande delen 

Stegvis uppföljning
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av behandlingen för att komma till rätta med nedstämdhet, 
anhedoni och trötthet. Överenskomna åtgärder behöver 
följas upp vid varje samtal och eventuella hinder problem
lösas kring och stegen kanske anpassas. Glöm inte ge lika 
stor uppmärksamhet till förändring till det positiva och 
uppmuntra framsteg. 

Uppföljning av samarbetsallians
Hur bra behandlare och ungdom/föräldrar arbetar tillsam
mans har stor betydelse för behandlingsresultaten. Ett gott 
samarbete minskar risken för att patienten uteblir från era 
träffar och ökar chansen för förbättring. Ett gott samarbete 
kännetecknas av att ungdom och familj känner att du lyss
nar på dem, att ni arbetar med rätt saker, att familjen får ut 
något användbart av samtalet och av arbetsalliansen mellan 
er. Det är inte alltid så lätt att avgöra hur bra vi arbetar med 
patient och förälder. Därför kan det vara bra att använda 
sig av feedbackfrågor om hur ungdom och familj uppfat
tat behandlingstillfället i slutet av samtalet. Både positiv 
och negativ feedback bör uppmuntras och användas för att 
förbättra det gemensamma behandlingsarbetet. 

Fundera över utvärderingsresultaten
Ofta har vi en tendens att lägga ansvaret för utebliven 
förbättring på andra eller på omständigheterna och fram
gång på oss själva. Att spela djävulens advokat eller be om 
feedback från kollegor eller i handledning kan vara till stor 
hjälp att bredda perspektivet.

Teknik

Här kommer ett förslag på hur du kan gå tillväga vid 
uppföljning. Vid de flesta samtal räcker det med att snabbt 
utforska eventuell skillnad i mående och aktiveringsgrad 
jämfört med förra samtalet. Uppföljningen tar då bara 
några minuter, särskilt när ni är vana vid modellen. Ibland, 
särskilt när saker inte går som förväntat, behöver ni vara 
mer noggranna. Då tar det längre tid och man kanske inte 
hinner med allt. Ni kanske behöver avsätta tid vid nästa 
samtal för att göra färdigt. Här kommer en modell för en 
mer noggrann kontinuerlig uppföljning, men du är natur
ligtvis fri att lägga upp det på ditt eget sätt.

Översiktlig uppföljning
Varje samtal bör inledas med en kort uppföljningsdel där 
du frågar om förändringar i mående, aktivitet och risk 
och om överenskomna åtgärder från förra samtalet blivit 
gjorda. Vid positiva svar kan ni ägna resten av samtalet åt 
behandling enligt plan. Om patienten mår sämre, akti

vitetsnivån sjunkit, risken ökat eller uppgifter inte blivit 
gjorda behöver du ägna lite tid åt att fördjupa dig i detta. 
Ett sätt att göra det är att gå vidare enligt steg 1–9.

Steg 1 l Fråga om förändring sedan sist
•	 I hur ungdomen mår
•	 Aktivitetsnivå och funktion 
•	 Om något hänt som gjort att risken ökat
•	 Om överenskomna åtgärder blivit gjorda

Om allt är OK och du kan göra en bedömning med rimlig 
säkerhet, gå vidare till steg 5.

Fördjupad uppföljning vid försämring

Steg 1 l Vid försämring – skatta kärnsymtom  
och tilläggssymtom
Vid försämring bör du bedöma nivån av nedstämdhet, 
irritabilitet och anhedoni samt fråga om sömn och brist 
på energi. Utgå från ett bedömningsformulär, exempelvis 
MADRS, som du delat ut i väntrum eller i början av samta
let och ha det som utgångspunkt i det kliniska samtalet, el
ler fråga fritt om kärnsymtom eller kombinera metoderna.
1. Be ungdomen berätta vilket av kärnsymtomen ned

stämdhet/irritabilitet respektive anhedoni som hen 
tycker är besvärligast.

2. Be ungdomen skatta mellan 0 och 10 där 0 är inga 
besvär och 10 är värsta tänkbara symtombörda. 

3. Uppskatta tillsammans hur stor del av dagen symto
men finns.

4. Jämför med förra gången eller med utgångsvärdet.
5. Gör på samma sätt med övriga kärnsymtom och med 

tilläggssymtomen energi och sömn där sömn grade
ras hur många nätter per vecka som det varit sömn
problem.

Steg 2 l Fråga om självmordstankar/handlingar och 
självskadande
Frågor om suicidtankar och självskadande passar ofta bra 
att ställa i samband med att man går igenom nedstämdhet 
eller när man går igenom bedömningsformuläret.
1. Fråga på vanligt sätt enligt suicidstegen med frekvens 

och intensitet och senaste tillfälle.
2. Fråga om aktuellt självskadande och ange frekvens, 

tidpunkt och funktion.

Steg 3 l Gå igenom aktivitetsnivå och delmål kopplade 
till aktivitet som ni just nu har i fokus
1.  Följ upp aktivitetsnivå och följsamhet till aktivitets

plan sedan förra behandlingstillfället.
2. Kontrollera så att uppgifter blivit gjorda.

Stegvis uppföljning
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Steg 4 l Värdera eventuell förbättring eller försämring  
i symtombörda, aktivitetsnivå och måluppfyllelse
1.  Väg samman den information du inhämtat och gör en 

sammanfattande bedömning: Försämrad – oförändrat 
läge – förbättrad?

2.  Återkoppla till ungdom och familj.
3.  Diskutera

a) möjliga stressorer/hinder/relation till mående/följ
samhet till behandling vid utebliven förbättring/
försämring

b) möjliga orsaker till förbättring

Steg 5 l Gå igenom de delmål som gäller problem
områden och stressorer som är nytillkomna eller som  
ni just nu har i fokus
1.  Välj ut 1–3 delmål som gäller problem och stressorer 

och aktivitetsnivå som ni just nu arbetar med
2. Låt ungdomen skatta dem var för sig mellan 0 och 10 

där 0 är så långt ifrån målet man kan komma och 10 
är uppnått mål

3. Eventuellt kan ni plotta in dem på en enkel graf för att 
se måluppfyllelse över tid

Steg 6 l Kom överens om huvudfokus för samtalet  
och ägna resten av samtalet åt det
1.  Om utebliven förbättring:

a) Utforska orsaker och lös problem
b) Finjustera aktivitetsplan och åtgärder

2. Om förbättring:
a) Arbeta enligt er (tidigare) uppgjorda plan

Uppföljning av samarbetsallians
Steg 1 l Be om feedback i slutet av samtalet
Be om feedback om hur ungdomen uppfattat samtalet och 
samarbetet. Uppmuntra både positiv och negativ feedback 
och visa på olika sätt att du ser som användbar information 
för att verkligen göra behandlingen bättre.

1. Har han/hon känt sig lyssnad på?
2. Har man arbetat med rätt saker?
3. Har han/hon fått ut något värdefullt av samtalet?
4. Uppfattar ungdomen att man har en bra samarbets

allians?

Fundera över utvärderingsresultaten
Steg 1 l Ta dig lite tid efter samtalet  
och fundera på utvärderingsresultaten
Om du har lite tid efter samtalet, ta ett par minuter och 
fundera på resultaten av er utvärdering. Är det något som 
förvånar dig? Något som inte hänger ihop?

Om du har mer tid efter samtalat eller efter några samtal, 
ta tio–trettio minuter och fundera på behandlingsresulta
ten. Hur förstår du utebliven förbättring/försämring eller 
förbättring i ljuset av varför man sökte vård, din fallformu
lering, er vårdplan, motivation, andra faktorer som fram
kommit. Går det att skapa en sammanhängande historia 
med all information så att det hänger ihop i en berättelse? 
Kan det finnas alternativa sätt att se det hela på?

Demonstration

Översiktlig uppföljning
Förändring i hur ungdomen mår, risk och aktivitet sedan 
förra behandlingstillfället. Uppföljning av överenskomna 
åtgärder/uppgifter.

– Skulle du säga att du mått ungefär som du mådde när 
vi träffade senast eller är det något som ändrat sig? 

– Har du varit ungefär lika aktiv eller har det ändrat sig 
på något sätt?

– Har det varit något tillfälle där du varit allvarligt oroad 
att det skulle kunna hända dig eller någon annan något på 
grund av hur du mår?

– Hur har det gått med de uppgifter vi kom överens om 
förra gången?

Fördjupad uppföljning
Symtom och suicidrisk?

– Om du skulle se tillbaka på tiden sedan vi träffades 
sist, hur skulle du då säga att du har mått? Vilket symtom 
har varit mest besvärande? 

– Att du varit sur mest hela tiden. Hur sur skulle du 
uppskatta att du varit på 0– 10skalan? Hur många dagar? 
Hur stor del av dagen?

– Hur ledsen har du känt dig? Ligger det också omkring 
i mitten eller har det varit mer? Hur många dagar? Hur stor 
del av dagen?

– Har du tänkt på döden någonting? Jaha, det har du. 
Har du också haft tankar på att ta ditt liv? När tänkte du så 
senast? Har du tänkt på det mycket? Vad tänkte du då? Var 
tankarna starka? Gjorde du något? Har du skadat dig själv?

– Det här med att kunna se fram emot något och också 
tycka att det är kul, hur ser det ut med det? Var skulle du 
lägga dig där?

– Hur har du haft med energi och ork? Var skulle du 
säga på 0–10skalan? 

– Och sömnen? Hur har du sovit? Hur många nätter den 
senaste veckan har du haft svårt med sömnen?

Stegvis uppföljning
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Aktivitetsnivå
– Förra gången kom vi överens om att du skulle prova 

att göra xxx. Hur har det gått med det? Har du testat att till 
exempel promenera? Vad tyckte du gick bra med det? Och 
vad fungerande inte? Hur har det gått med yy?

Alternativt:
– Hur har det gått med skolan? Hur mycket har du varit 

där? Har du kunnat jobba på?
– Har du gjort något efter skoltid?
– Har du träffat någon kompis?
– Gjort något av det vi kom överens om att ni skulle testa 

hemma?

Problemområden
– Vi kom överens om att jobba mot xx. Vad skulle du 

säga idag om måluppfyllelse på en skala från 0 till 10 där 0 
är att vi inte har börjat jobba mot målet och 10 är verkligen 
bra, alltså att målet är nått? 

Uppföljning av samarbetsallians – efter samtalet
– Kände du dig lyssnad på? 
– Handlade samtalet om rätt saker?
– Har du lärt dig något som du kan använda dig av?
– Tycker du att vi jobbar på ett bra sätt tillsammans? 
– Kan du ge mig något tips på hur det kan passa dig 

bättre?

Svårigheter

1. Ungdomen har svårt att uppskatta hur mycket  
av kärnsymtomen som är kvar. 
 
Möjlig lösning: 
Förklara på olika sätt vad du menar genom att ge kon
kreta vardagsanpassade exempel: se till att du skiljer 
på trötthet (energibrist) och anhedoni. 
 

2.  Ungdomen pratar om döden och du har svårt att veta 
om det handlar om suicidalitet 
 
Möjlig lösning 
Skilj på rädsla för döden och dödsönskan. Skilj också 
på uppgivenhet och dödstankar respektive själv
mordstankar.

3. Ungdomen blir för detaljerad i sin redovisning och 
uppföljningen drar ut på tiden. 
 
Möjlig lösning 
Uppmuntra uppskattningar mellan” tumme och 

pekfinger”, alltså grova mått på försämring, oföränd
rat eller förbättring. Gå endast ner i detaljer om det 
verkligen krävs. 

4.  Ungdomen vill inte säga något om eventuella själv
mordstankar. 
 
Möjlig lösning 
Bygg samarbetsallians och låt ungdomen prata själv. 
Självskattningsformulär kan underlätta och vara en 
utgångspunkt för frågandet. 

5. Ungdomen har svårigheter att skatta symtom och 
problemområden eller är uttalat negativ och skattar 
sig orimligt lågt. 
 
Möjlig lösning 
Ungdomen kan få skatta på papper. Här kan man 
välja två angreppssätt: antingen låter man det helt 
vara ungdomens skattning och siffrorna får stå för 
den eller så får var och en skatta en siffra där man gör 
tydligt att det är okej att ha olika bilder. Ungdomens 
skattning får stå kvar men balanseras upp av det 
observerbara. 

6. Ungdomen är svepande vid beskrivning av aktivitets
nivå 
 
Möjlig lösning 
Be om konkreta exempel. Använd vid behov ett 
veckoschema. 

7. Aktiviteter har inte blivit gjorda. 
 
Möjlig lösning 
Utgå från att alla resultat är giltiga och undvik att 
ungdomen känner sig kritiserad. Utgå i frågandet 
från att uppgiftens svårighetsgrad inte var tillräckligt 
anpassad, att ungdomen inte har förstått uppgiften 
eller att det inte fanns möjlighet att utföra uppgiften. 
Anpassa därefter uppgiften och inventera resurser för 
att öka möjligheten att lyckas. 

8.  Ungdomen vill så gärna bli bättre och vill inte/vågar 
inte berätta hur det verkligen är. 
 
Möjlig lösning 
Information från både ungdom och föräldrar brukar 
kunna ge en mer nyanserad bild. Jämförelser med 
tidigare mående med konkreta exempel kan vara en 
hjälp. 
    Information om att bra dagar brukar följas av 

Stegvis uppföljning
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sämre dagar även när man är på väg att bli bättre kan 
underlätta för ungdomen att känna efter och beskriva 
hur det är. 

9. Ungdomen är hänsynsfull och vågar inte svara upp
riktigt på frågor om samarbetsallians och är alltför 
positiv och törs inte säga att vissa saker inte känns 
bra. 
 
Möjlig lösning 
Att fråga om samarbetsallians kan vara svårt och un
derlättas av att du känner dig trygg som behandlare. 
Det är då lättare att hantera en osäkerhet/kritik. För
medla att det är okej att allt inte känns bra och att det 
är viktigt att den informationen kommer fram så att 
ni har möjlighet att rätta till det som inte känns bra. 

10. Ungdomen vågar inte svara uppriktigt på frågor om 
samarbetsallians utan är demonstrativt negativ. 
 
Möjlig lösning 
Detta är en utmaning där det finns risk för upptrapp
ning. Låt dig inte nedslås, lita på din magkänsla och 
dina färdigheter. Förmedla att det är okej att allt inte 
känns bra och att det är viktigt att den informatio
nen kommer fram så att ni har möjlighet att rätta till 
det som inte känns bra. Lyssna men gå inte i försvar. 
Argumentera inte emot. Håll dig till ramarna.

Stegvis uppföljning
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Inledning

I depressionens akuta skede är fokus på att etablera en god 
samarbetsallians, symtomlindring, minskad självmordsrisk 
och självskadande samt att börja fungera mer normalt. 
Vårdplanen fokuserar på dessa aspekter och en särskild 
säkerhetsplan har upprättats för att hantera högrisksituatio
ner. Behandlingen är mer intensiv.

 Nästa steg i behandlingen blir att fokusera på kvar
stående symtom, eventuell samsjuklighet och att ta itu med 
de delar av livet som har åsidosatts under depressionen och 
att börja jobba mot ungdomens personliga utvecklings 
och livsmål. En ny vårdplan bör göras upp och behand
lingsintensiteten anpassas till de delmål ni jobbar med. 
Behandlingen kan exempelvis behöva vara mer intensiv om 
ni jobbar med sömnen och mindre intensiv när exempel
vis plusaktiviteter är i fokus med träffar kanske varannan 
vecka.

Sista skedet av behandlingen blir att arbeta med att 
behålla aktiveter som främjar hälsa, identifiera möjliga 
högrisksituationer och träna på hur man kan hantera dem 
för att motverka återfall. Ny vårdplan som inriktas på 
återfallsprevention görs upp och samtalen glesas ut. Träffar 
varannan vecka eller någon gång i månaden kan räcka.

Efter 4–8 veckors behandling gör man en mer omfat
tande utvärdering av symtombörda och vårdplan. Denna 
utvärdering underlättas av att du gjort uppföljningar, prob
lemlöst kring hinder och anpassat aktivitetsplanen.

I denna sektion lär du dig att fråga om:
•	 Förbättringstakt
•	 Kvarstående symtom
•	 Hinder för behandlingen
•	 Resultat av mål och delmål i vårdplan
•	 Genomgång av samtliga depressiva symtom, utgångs

läge, inklusive suicidalitet, funktionsförmåga enligt 
CGAS, bedömningsformulär

För att:
•	 Utvärdera om ungdomen har svarat på behandlingen 
•	 Utvärdera vårdplanen
•	 Diskutera nästa steg med patient och familj

Förtest
1. Johanna har haft depressiva besvär under tre månader. 
Vad är sant när det gäller återhämtningen? 

a) Ju längre tid en depressionsepisod hållit på, desto 
längre tid tar återhämtningen

b) Flickor återhämtar sig fortare
c) Depressionssymtomen har ingen betydelse för åter

hämtning
d) Samsjuklighet spelar ingen roll

2. Vilket kärnsymtom och vilket tilläggssymtom är särskilt 
viktiga för förloppet och behöver därför följas noga?

a) Anhedoni och sömn
b) Irritabilitet och koncentration
c) Nedstämdhet och suicidtankar
d) Energilöshet och sömn

3. Ni har nu gjort upp en vårdplan och har satt i gång med 
er behandling och det är dags att utvärdera vårdplanen. 
Tyvärr ser ni ingen förbättring vare sig i symtombörda 
eller funktionsnivå. Vilken faktor är vanlig och kan verka 
hindrande i behandlingen?

a) Kompisproblem
b) Föräldradepression
c) Fattigdom
d) Fritidsaktiviteter

4. Varför är det viktigt att uppnå symtomfrihet så snart 
som möjligt?

a) Problem med skola och kompisar och andra problem 
som är sekundära till depressionen tenderar att öka ju 
längre tid depressionsepisoden håller på

b) Långvariga problem indikerar sämre prognos
c) Hopplöshet kring behandling ger ökad självmordsrisk
d) Alla ovanstående

5. Vilket/vilka symtom bör du särskilt tänka på vid utebli
ven förbättring av behandlingseffekt beroende på felaktig 
diagnos?

a) Dåligt näringsintag som vid anorexi
b) Underliggande svårigheter med uppmärksamhet och 

hyperaktivitet som vid adhd
c) Ökat stämningsläge och aktivitetsnivå som vid bi

polär sjukdom
d) Ångest och undvikande som vid ångeststörningar

Mer omfattande utvärdering

Mer omfattande utvärdering
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6. Ibland är depressionsdiagnos och behandlingsfokus rätt 
men förbättring uteblir på grund av missad eller under
behandlad samsjuklighet. Hur bör du gå tillväga när du 
misstänker det?

a) Lämna ut screeningformulär om den vanligaste sam
sjukligheten

b) Fråga exempelvis skola eller annan oberoende infor
mationskälla

c) Ställa riktade frågor eller be behandlande läkare ställa 
identifierande frågor

d) Avbryta depressionsbehandlingen och remittera till 
specialistenheten

7. Johanna blir inte bättre och ni går därför igenom de 
vanligaste hindren för behandling. Vilka är de?

a) Olika psykosociala stressorer, fel diagnos eller missad 
samsjuklighet 

b) Missad autism, begåvningshandikapp och otillräcklig 
skolanpassning

c) Anknytningsstörning och obearbetat trauma 
d) Omotiverad patient och familj

Översikt

Förbättringstakt och prognos
Ju längre tid en depressionsepisod varar, desto längre tid 
tar återhämtningen och desto svårare är den att behandla.  
Därför gäller det att uppnå symtomfrihet och behandlings
mål så snabbt som möjligt Ett rimligt mål är att ungdomen 
är klart bättre efter två månaders behandling. Det innebär 
en halvering av besvär, fyrtioprocentig om kronisk bild.

För att veta hur lång ni kommit bör en mer omfattande 
utvärdering göras inom 4–8 veckor. Du behöver ta reda på 
om ungdomen blivit helt bra, lite bättre eller mår oföränd
rat eller till och med sämre jämfört med utgångsläget. En 
del patienter förbättras helt på psykosocial basbehandling. 
Vid mild depression bör man ha uppnått en tydlig för
bättring inom två månader. Medelsvår depression tar ofta 
längre tid före förbättring men där är det viktigt att följa 
förbättringstakten och att behandla kraftfullt. Kvarstående 
symtom ökar risken för återfall eller utveckling av kronisk 
depression som är mycket svårare att behandla. 

Deprimerade ungdomar hamnar ofta efter i skolan på 
grund av minskad koncentration, minskad ork och bris
tande motivation och närvaro. Kompiskontakterna blir ofta 
lidande. Dessa sekundära problem blir värre ju längre tid 
depressionen pågår.

Kvarstående symtom
Kvarstående anhedoni och irritabilitet kan vara tecken på 
partiell remission. De kvarstående symtomen kan påverka 
det dagliga livet och ökar också risken för återfall. Därför 
behöver du vara uppmärksam på dem. Inventering görs på 
samma sätt som du lärt dig i kartläggnings, diagnostik 
och behandlingsmodulen. 

Anhedoni
Vid kvartstående anhedoni bör ungdom och familj få veta 
att man bör överväga KBT med beteendeaktivering eller 
psykofarmakologisk behandling. Det är särskilt viktigt att 
behandla kvarstående anhedoni eftersom det ökar risken 
för långvarig depression, risk för återfall och också risken 
självmord.

Irritabilitet
Irritabilitet kan vara ett tecken på bristande sömn, skadligt 
bruk av alkohol eller underliggande beteendestörning så 
dessa faktorer bör undersökas och behandlas. Irritabiliteten 
kan också vara kopplad till relationer inom familjen och 
familjeklimatet och då behöver behandlingen inrikta sig 
på det. Ibland finns dock en irritabilitet kvar och ställer till 
med bekymmer som kan förstås som ett rent kärnsymtom 
utan yttre orsak. Ungdomen bör då informeras om möj
lighet till behandling med inriktning på affektreglering, 
relationsfärdigheter och problemlösning. Psykofarmakolo
gisk behandling eller IPT kan också vara ett alternativ som 
ungdom och familj bör informeras om och ges möjlighet 
att välja som steg IIbehandling.

Tilläggssymtom
Sömnproblem har en särskilt stor betydelse för förloppet 
och behöver därför följas noga. Trötthet och koncentra
tionsproblem är också vanliga och viktiga tilläggssymtom 
som kan finnas kvar efter att de andra depressiva sym
tomen försvunnit och som hindrar fullt tillfrisknande 
(recovery = full funktion och högst två symtom i ringa 
grad under två månader). Ungdomarna kan också vara 
stresskänsliga. Samtliga dessa symtom kan också finnas 
före debuten av den egentliga depressionen. Dessa kvar
stående symtom riskerar att ligga kvar och kan sätta i gång 
en ny episod.

 Vid trötthet bör du undersöka om symtomen är nytill
komna eller kvarstående. Om det är nytt bör man överväga 
somatisk utredning. Du behöver också bevaka sömn och 
eventuellt skadligt bruk av alkohol och droger. Detsamma 
gäller koncentrationssvårigheter där du också bör tänka på 
eventuell missad underliggande adhd eller ångeststörning.

Mer omfattande utvärdering
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Hinder för framgångsrik behandling

Felaktig diagnos
Även om psykosocial basbehandling innefattar att skapa 
sunda vardagsrutiner, behandla sömnstörning och inven
tera problem som kan vara till hjälp vid många olika diag
noser så är det inte tillräcklig behandling för exempelvis 
missad bipolär sjukdom. Vid utebliven behandlingseffekt 
bör du återigen screena för symtom på övergladhet eller 
explosiv irritabilitet och förhöjd aktivitetsnivå. Personlig
hetsproblematik kan misstas för eller förekomma parallellt 
med depression och behöver riktad behandling och färdig
hetsträning. Även ätstörningsproblematik kan misstas för 
depression eller föregå depressionen och sedan förekomma 
parallellt och behöver identifieras och behandlas för att 
depressionen ska kunna hävas. Kroniska somatiska sjuk
domar, undernutrition och biverkningar av läkemedel kan 
också likna depression.

Missad eller underbehandlad psykiatrisk eller somatisk 
samsjuklighet eller skadligt bruk av alkohol/droger
Trots att du undersökt eventuell samsjuklighet noggrant  
i den diagnostiska delen av behandlingen så kan samsjuk
ligheten ställa till med problem vad gäller depressions
behandlingen. Även måttligt bruk av alkohol och cannabis 
kan leda till sämre resultat av behandling. Missbruk av 
alkohol och droger ger sämre behandlingsföljsamhet och 
sämre behandlingssvar. Det behöver behandlas parallellt 
med depressionen. Den inledande behandlingen bör fo
kusera på eventuell självmordsrisk och depressiva symtom 
och att etablera vardagsrutiner. Obehandlad eller under
behandlad adhd kan leda till skolproblem, kompisproblem 
och impulsivitet som hindrar behandlingen. Ångest
problematik kan sätta käppar i hjulen för aktivitetsplan och 
kompiskontakter samt kan öka grubblandet. 

Kroniska somatiska sjukdomar kan göra att patienten 
inte svarar på depressionsbehandlingen på grund av att de 
är underbehandlade, hindrar aktivitetsplanen eller exem
pelvis stör sömnen.

Psykosocial stress
Om ungdomen inte svarar på behandlingen bör man åter 
undersöka om någon av föräldrarna lider av depression 
eftersom det så tydligt stör behandlingen av deras barn. 
Genom att behandla förälderns depression ökar man 
dessutom chansen att ungdomen blir bättre. På samma sätt 
bör du identifiera och fokusera på konflikter i familjen vid 
utebliven förbättring efter det akuta skedet. I det akuta ske
det kan detta arbete vara svårt på grund av ökad irritabilitet 
hos ungdomen, men behöver tas tag i under nästa skede av 
behandlingen. Överkrav eller bristande stöd i skola, mobb

ning eller andra trauman förhindrar tillfrisknande och bör 
undersökas igen och hanteras.

Behandlingsföljsamhet, allians  
och fokus för behandlingen
Om ungdomen inte kommer till behandlingen, följer var
dagsrutiner eller deltar aktivt i aktiveringsplanen kommer 
behandlingen sannolikt inte att ha någon effekt. Genom 
kontinuerliga utvärderingar och uppföljningen av vårdpla
nen kan du identifiera hinder, problemlösa kring åtgärder 
och finjustera planen under behandlingens gång.

Behandlingen måste också ha rätt fokus. Det är exempel
vis väldigt viktigt att etablera goda sömnrutiner för att dels 
komma in i rätt vardagsrutiner, dels för att kunna aktivera 
sig och öka sin energi och motverka anhedoni och ned
stämdhet.

Avsluta behandlingen i förtid
Det är ungdomens och familjens val om de vill fortsätta 
med behandlingen. Förmedla att du förstår att det kan vara 
jobbigt att gå i behandling. Du kan på ett icke värderande 
sätt fråga ungdomen vad de tror är viktigaste skälet till att 
du tänker att fortsatt behandling kan göra nytta jämfört 
med avslutad behandling. Undvika att argumentera utan 
rulla med motståndet. Ett annat sätt att jobba med motiva
tionen är att klargöra skillnader mellan nuläge och önskad 
framtid. Låt ungdomen själv beskriva de flesta fördelarna 
med fortsatt behandling. Självinstruktioner väger nämligen 
tyngre än goda råd från andra. Använd problemlösnings 
och konflikthanteringsstrategier för att förhandla fram ett 
behandlingsupplägg som är OK för ungdomen. Försök inge 
hopp om att hen ska bli bättre.

Ibland kan det vara en framkomlig väg att erbjuda att 
man byter behandlare eller metod. Alternativt kan man 
under ett övergångsskede bara träffa föräldrarna och hjälpa 
dem med olika strategier. Att tvinga fram en behandling 
eller åtgärder som patienten och familjen inte vill delta i 
brukar inte vara någon bra idé utan leder ofta till att ung
domen lämnar återbud eller inter dyker upp. Om familjen 
väljer att helt avsluta behandlingen är det viktigt att doku
mentera både given information och familjens ställnings
tagande och att lämna öppet för ny kontakt.

Stegvis vård
En behandling enligt riktlinjerna sker stegvis där psykoso
cial basbehandling är första steget. Beroende på hur det går 
och ungdomens och familjens önskemål efter din informa
tion går ni vidare till nästa steg i behandlingen.

Om ungdomen blivit helt bra vid den första omfattande 
utvärderingen bör hen erbjudas några samtal som inriktar 
sig på att förebygga återfall. 

Mer omfattande utvärdering
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Om ungdomen successivt förbättras men inte blivit helt 
bra (minst halvering av symtombördan och en övergri
pande förbättring) kan man fortsätta med den psykosociala 
basbehandlingen. Det är viktigt att förbättringstakten håller 
i sig och att man fortsätter med regelbundna utvärderingar 
av kvarstående symtom och övergripande områden och går 
igenom eventuella hinder för behandlingen och intensifiera 
åtgärder mot dessa, alternativt lägga till farmakologisk eller 
individuell terapi (KBT eller IPT). 

Om ungdomen förbättrades till att börja med, men för
bättringstakten mattas av bör du intensifiera behandlingen 
och erbjuda att ni lägger till farmakologisk behandling eller 
byter till eller lägger till individuell KBT eller IPT.

Blir det inget behandlingssvar ska man gå igenom de 
vanligaste hindren för behandling och också låta ungdom 
och familj välja mellan behandlingar i steg II, när du infor
merat om de olika möjligheterna.

Teknik

Börja med att utvärdera vårdplanen och gå igenom be
handlingsföljsamheten. Ett sätt att komma ihåg störande 
faktorer för behandling och kvarstående symtom är att gå 
igenom de olika DSMIVaxlarna. 

Förbättringstakt och kvarstående symtom

Steg 1 l Utvärdera symtomen och depressionsdjup?
1. Har ungdomen förbättrats tillräckligt? 

a) Vilka symtom återstår? 
b) Vilken funktion?
c) Låt ungdomen skatta sig på MADRSS
d) Sammanfatta graden av kvarstående sjukdom

Steg 2 l Utvärdera hur behandlingen har planerats  
och fullföljts
1. Utvärdera behandlingen genom att gå igenom den 
skriftliga vårdplanen.

a) Kontrollera vilka huvudmål som uppfyllts  
och vad som är kvar

b) Gör samma sak med delmål 
c) Kontrollera vilka planerade åtgärder som följts

 ▶ Har ungdomen kommit till behandlingen?
 ▶ Har aktiviteter fullföljts? Om inte, vad har verkat 

hindrande?
2. Fråga hur ungdomen uppfattat behandlingen. 
3. Låt också föräldrarna beskriva hur de uppfattat  
behandlingen

4. Tänk kring behandlingen:
a) Har ni haft rätt fokus? 
b) Har det varit rätt intensitet? 

Om ungdomen inte förbättrats påtagligt gå vidare med hin
der för framgångsrik behandling.. Om ungdomen förbätt
rats påtagligt kan du hoppa direkt till att göra en samman
fattande bedömning och återkoppla till familjen. 

Hinder för framgångsrik behandling
Är det rätt huvuddiagnos? (DSM-IV axel 1)
1. Låt ungdomen och föräldern prata fritt om sina mest 

framträdande besvär.
2. Värdera gestalten (mest framträdande drag). Jämför 

gestalt med de vanligaste psykiska störningarna. 
3. För att ringa in depression: tänk särskilt på anhedoni 

och episodiskt förlopp.
4. Värdera om övriga tilläggssymtom finns med i ung

domens redogörelse. Tänk särskilt på trötthet/energi
brist, koncentrationsproblem och sömn.

Finns missad psykiatrisk samsjuklighet? 
5. Värdera den vanligaste samsjukligheten/differential

diagnostiken. Tänk särskilt på ångeststörning inklusi
ve PTSD, adhd och alkohol och droganvändning men 
också på ätstörning och autism och komplicerad sorg. 
Glöm inte att fråga om tidigare episoder av överglad
het och ökat målinriktat beteende för att utesluta 
missad bipolär sjukdom.

Finns en underliggande personlighetsproblematik eller pro-
blem med begåvning som samsjuklighet eller missad differen-
tialdiagnostik? (DSM-IV axel 2)
1. Värdera om det finns en underliggande personlighets

problematik.
2. Utforska om det finns en underliggande låg be

gåvningsnivå/inlärningssvårigheter som kan verka 
hindrande, alternativt leda till att skolan är en stark 
stressor som i sig är hindrande.

Finns en underliggande somatisk samsjuklighet? (DSM-IV 
axel 3)
1. Överväg läkarundersökning för att fråga om symtom 

på/ underbehandling av
a) Kronisk sjukdom såsom diabetes, epilepsi, tarm

sjukdom
b) Biverkningar från mediciner (ppiller, antiepilep

tika, interferon, steroider, retinol)
c) Under eller överfunktion i sköldkörteln (hypo/

hyperthyreos)
d) Blodbrist (anemi)

Mer omfattande utvärdering
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e) Näringsbrist (Bvitamin och folat)
2. Överväg somatisk provtagning motsvarande lab

screening nivå 1 och nivå 2 i riktlinjerna.

Finns pågående stressorer och psykosociala problem som stör 
tillfrisknande och behandling? (DSM-IV axel 4)
1. Fråga om pågående föräldradepression, uppmuntra 

förälder till behandling.
2. Fråga om familjekonflikter, våld i hemmet och till

gång till känslomässigt stöd. Lägg till familjeterapi 
och överväg orosanmälan.

3. Fråga om mobbing och dåligt anpassade krav i skolan. 
Ta kontakt med skolan för åtgärder

4.  Undersök funderingar kring sexuell läggning

Har ungdomen återfått full funktion? (DSM-IV axel 5)
1. Gå igenom skolfunktion och närvaro.
2.  Gå igenom aktivitetsnivå på fritid och med kompisar.
3.  Gå igenom funktionen hemma både vad gäller sym

tom, vardagsrutiner, relationer och ADLfunktioner.
4.  Gör en CGASskattning (behöver inte återkopplas till 

familjen).

Steg 3 l Gör en sammanfattande bedömning och åter
koppla till familj
Bedöm om ungdomen svarat på behandlingen, eventuella 
kvarstående symtom, samsjuklighet, funktion, påverkande 
stressorer och problemområden och andra hinder för 
behandlingen.

Stegvis vård
Steg 1 l Gemensamma beslut om möjliga behandlings
regimer i nästa skede 
1. Informera om möjligheten att fortsätta med den 

psykosociala basbehandlingen eller gå vidare med 
möjliga steg 2behandlingar utifrån behandlingssvar. 
Beskriv de valmöjligheter som finns, arbetsinsats, för 
och nackdelar osv. Gör eventuellt i detta tillsammans 
med behandlande läkare.

2. Låt ungdom och familj berätta om sina värderingar, 
preferenser, mål och förväntningar.

3.  Överväg för och nackdelar tillsammans med ung
dom och familj.

4.  Låt ungdom och familj välja och stöd dem i deras 
beslut. Observera att de kan välja annorlunda än det 
som föreslås i steg 5 i riktlinjerna , att du som be
handlare bör informera om den vanligaste tågordning 
och rationalen bakom och att valet är familjens.

Steg 2 l Gör upp en ny vårdplan eller remittera till annan 
behandling

1.  Vid fullständigt tillfrisknande g gör upp en vårdplan 
för återfallsförebyggande behandling.

2. Vid behandlingssvar men inte fullt tillfrisknande g 
gör upp ny vårdplan. 
Om ungdomen successivt förbättras men inte blivit 
helt bra:

a) Intensifiera behandling med inriktning mot kvar
stående symtom och hinder för behandlingen. 
Följ upp förbättringstakt.

b) Lägg eventuellt till farmaka eller individualterapi 
med KBT eller IPT efter individuellt anpassad 
information och ungdoms och förälders preferen
ser. Följ upp.

Om ungdomen förbättrades till att börja med men 
förbättringen avmattats.

a) Intensifiera behandlingen och ge tillägg av farma
kologisk behandling.

b) Byt behandling till eller ge tillägg av KBT eller 
IPT utifrån ungdom och familjs preferenser.

3. Vid uteblivet behandlingssvar g Gå igenom steg 2 
noga g gör upp ny vårdplan

a) Intensifiera behandlingen riktat mot störande 
faktorer och erbjud tillägg av farmaka efter indi
viduellt anpassad information från behandlande 
läkare

4. Vid försämring g gå igenom steg 2 noga. 
a) Överväg inläggning på vårdavdelning eller 

intensiv öppenvård för att möjliggöra fördjupad 
bedömning, intensiv behandling, anpassad akti
vering, etablera vardagsrutiner och skydd.

5. Följ i övrigt algoritmen för stegvisvård med regel
bundna uppföljningar/utvärderingar.

Steg 3 l Återfallsprevention
1. Tajma gärna in det avslutande samtalet med lov så att 

ungdomen inte riskerar att försämras i med termins
start

2. Ägna det avslutande samtalet/samtalen 
a) Möjliga utlösande händelser/risksituationer
b) Tidiga tecken 
c) Aktiviteter som främjar hälsan/depressions

förebyggande aktiviteter/rutiner
d) hinder för sådana aktiviteter

3. Tänk särskilt på återfallsprevention och ge snabb tid 
vid återinsjuknande om:

a) Kvarstående subkliniska symtom, särskilt irrita
tion, trötthet, anhedoni och sömnstörning

b) Tidigare depression hos föräldrar
c) Flera tidigare depressiva episoder 

Mer omfattande utvärdering



14

DEPLYFTET utvärdering

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Version 1. ARBETSMATERIAL
Ej färdigt för användning 

utanför Deplyftet

Demonstration

Förbättringstakt och kvarstående symtom
Symtom och depressionsdjup
Ett tips är att ta fram bedömningsanteckning och även 
vårdplan där du har dokumenterat intensitet och varaktig
het. Läs upp och be ungdomen och förälder beskriva nu
läget i kontrast till utgångsläget.

– Nu tänkte jag att vi ska jämföra med när vi började be-
handlingen (för fyra veckor sedan, åtta veckor sedan etc). 
– Vi skrev att du var nedstämd hela tiden motsvarande 
8 och inte ens (…aktivitet…) kunde liva upp dig. Hur 
mycket är det nu?
– När vi skrev vårdplanen tog det upp till två timmar för 
dig att somna fem nätter i veckan. Hur ser det ut nu?
– Du var i skolan tre dagar i snitt och fick inte mycket 
gjort. Hur är det nu?
– Om ni får uppskatta hur mycket som är kvar mellan 
tumme och pekfinger, är det en fjärdedel, hälften eller 
kanske tre fjärdedelar?

Genomgång av den skriftliga vårdplanen
Läs högt igenom den tidigare vårdplanen och ställ frågor 
kring mål etc. Använd eventuell mall Utvärdering vårdplan 
som utgångspunkt för att dokumentera er genomgång. 

– Det är väldigt viktiga frågor ni tar upp och jag antecknar 
dem här. Jag skulle dock vilja att vi utvärderar den gamla 
vårdplanen innan vi börjar jobba med den nya. På så sätt 
får vi bättre koll på läget. Hur låter det för er?
(Se bilaga)

Hinder för framgångsrik behandling
Rätt diagnos, missad samsjuklighet
För utförlig beskrivning av hur du kan fråga hänvisas till 
diagnostikmodulen.

– Vi kan inte vara nöjda med hur du mår nu. Berätta en 
gång till vad det är som besvärar dig mest? Man kan tycka 
att det jobbigaste till exempel är att man inte kan sova.

Lyssna efter gestalt. Ställ klargörande frågor om andra 
tillstånd!

Fråga i enrum återigen om alkohol och drogbruk, suici
dalitet, sexuell läggning.

– När var du full senast? Hur ofta blir det? Röker du? Har 
du provat cannabis? Vad har du provat mer än cannabis? 
Hur mycket brukar du ta? Hur ofta?
– Hur mycket tänker du på döden, självmord? Planer? 
Försök? Hur mycket skadar du dig själv? När var det 
senast?
– Har du några problem kring din sexualitet?

Kroppsliga sjukdomar
– Har du några kroppsliga symtom? Vilka? Huvudvärk? 
– Du har berättat att du är trött och har brist på ork. Hur 
har den utvecklats sig jämfört med nedstämdheten?
– Tar du några mediciner?

Stressorer
Till förälder:

– Hur är det med din egen ork och sömn? Har du ofta 
känt dig nere på sistone?
– Det är ju strängt att ha en depression som inte blir 
bättre. Hur mycket belastar den era relationer? Kan ni 
vända er till varandra för stöd? Hur mycket bråk blir det?

Till ungdom: 
– Vem vänder du dig till för stöd? Bråk?
– Hur tycker du att det är i skolan jämfört med när vi 
började behandlingen? Är det fortfarande för stressigt? 
Hänger du med på rasterna och har någon att vara med?

Sammanfattande bedömning
– Jag uppfattar att du blivit till hälften bättre, stämmer 
det? De mest framträdande symtomen som är kvar är ...... 
Har jag uppfattat det rätt?
– Det som framför allt har hindrat behandlingen är ......

Stegvis vård
– Utifrån det som återstår finns olika möjligheter att gå 
vidare. Ni har alternativen att fortsätta med den behand-
lingen som vi börjat med. Då gör vi tillsammans upp 
en ny vårdplan med mål inriktade på de symtom och 
problem som är kvar.
– Ett annat alternativ är att jobba mer fokuserat med 
relationer och aktivering med riktad psykoterapi såsom 
IPT eller KBT. 
– Eftersom du fortfarande är så trött och nere och du 
knappt blivit bättre så kan det vara rimligt att fundera på 
att börja med depressionsmedicin. Vad tänker du om det 
alternativet?

Svårigheter

Svårigheterna vid den mer omfattande utvärderingen 
liknar dem vid den regelbundna utvärderingen. Om ni har 
gjort regelbundna utvärderingarna har ni lättare att göra 
den mer omfattande utvärderingen eftersom det gör famil
jen förtrogen med metoden och ger er bättre koll på läget.

Mer omfattande utvärdering
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1. Samtalet blir som alla andra samtal med genomgång 
av senaste händelser och problemlösning och ni har 
svårt att hålla i strukturen och att verkligen utvärdera 
symtom och behandlingen. 
 
Möjlig lösning 
Sätt alltid ett utvärderingsdatum när ni upprättar 
vårdplanen. Gör tydligt redan vid det föregående 
samtalet att nästa träff ska ägnas åt att utvärdera vård
planen. Det kan vara till hjälp att informera om varför 
det är viktigt. Att ha vårdplanen för utvärderingsmal
len framför dig hjälper er att hålla strukturen.

2. Ungdomen är motvillig och vill inte delta i upp
följning och utvärdering av vårdplanen. 
 
Möjlig lösning 
Ibland kan något annat ha hänt på vägen till sam
talet som gör att ungdomen är motinställd och inte 
vill delta. Här gäller det att rulla med motståndet 
och försöka att undvika att gå i fällan att alltför hårt 
argumentera för att ungdomen ska delta aktivt. Börja 
i stället att utvärdera behandlingen tillsammans med 
föräldrarna och visa i ord och handling att ungdomen 
gärna får fylla på med sina synpunkter när denne 
känner sig redo. 

3. Det är svårt att få en överblick om hur mycket ung
domen förbättrats när ni utvärderar vårdplanen. 
 
Möjlig lösning 
Det brukar vara bra att gå igenom vårdplanen or
dentligt vid utvärderingen. Har den skrivits på ett bra 
sätt är de viktigaste huvudsymtomen med liksom de 
viktigaste tilläggssymtomen och problemområdena. 
Misströsta inte. Det är svårt att skriva bra vårdplaner 
men som vid många andra färdigheter så gäller att ju 
mer du tränar på det desto bättre blir du. 

4.  Det är svårt att hinna med. 
 
Möjlig lösning 
Vet du med dig att familjen gärna pratar på, eller att 
du ofta får dra ur dem svar så kan det vara bra att 
sätta upp extra tid för din utvärdering eller dela upp 
det på två samtal där ni exempelvis gör upp den nya 
vårdplanen på steg. Du kan också inför mötet priori
tera vilka frågor som är viktigast och ta dem först. 

5.  Familjen halkar in på mål och åtgärder i den kom
mande vårdplanen. 
 

Möjlig lösning 
Att ha utvärderat den gamla vårdplanen brukar vara 
till stor hjälp när ni ska sätta upp målen för den nya 
vårdplanen. 
    Ge en kort agenda och beskriv de olika stegen för 
dagens samtal och varför du verkligen behöver höra 
hur det ligger till med symtom/funktion och mål för 
behandlingen innan ni går vidare med nästa vårdplan. 

6. Ungdomen vill avsluta behandlingen för tidigt. 
 
Möjlig lösning 
Luta dig tillbaka och undersök på ett positivt sätt hur 
ungdomen har kommit fram till detta. Uppmuntra 
om hen börjar prata om livsmål. Var försiktig med 
sådant som kan uppfattas ifrågasättande men under
sök vilka risker ungdomen kan se. Att erbjuda byte av 
behandlare eller metod kan vara en framkomlig väg.
Annars kan man i ett övergångsskede bara träffa för
äldrarna eller dra ner intensiteten i behandlingen. Att 
tvinga fram behandling eller åtgärder som ungdom 
och familj inte vill ha brukar inte vara någon bra idé. 
Det leder ofta till återbud och uteblivanden. Om fa
miljen väljer att avsluta behandlingen är det viktigt att 
dokumentera både given information och familjens 
ställningstagande och att lämna öppet för ny kontakt.

Modulsammanfattning

Uppföljning och utvärdering av symtom och behandling 
ska vara en integrerad del av din behandlingsmetod. Det är 
stärkande för alla att få ett kvitto på att det går åt rätt håll 
och det är också väsentligt att tidigt kunna se när det inte 
går som förväntat. Det ger möjlighet att inventera hinder 
och anpassa behandlingen.

Den mer omfattande utvärderingen ska ses som ett 
avstamp för fortsatt behandling. Ibland kan en engagerad 
behandlare lockas att arbeta med en familj alltför länge 
trots utebliven förbättring, med risk för att det snarare 
stjälper än hjälper ungdomen. Långvarig behandling utan 
resultat ökar risken för hopplöshet hos ungdom och familj 
och kan komma att gälla all BUPbehandling och försäm
rar snarare läget. Utvärdering av vårdplanen hjälper dig att 
hålla fokus på era gemensamt formulerande mål och att 
åtgärderna verkligen blivit av. Om målen inte uppfyllts bör 
de vanligaste hindren för behandlingsframgång gås igenom 
och åtgärdas. Genom att bevaka de vanligaste kvarstående 
symtomen kan du rikta behandlingen mot dem och minska 
risken för långdraget förlopp eller ny depressionsepisod.

Mer omfattande utvärdering
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Mer omfattande utvärdering

UTVÄRDERING AV VÅRDPLAN

Namn:  Johanna       Personnummer:    
 
Deltog:  Johanna, bägge föräldrarna och överläkare Anna Santesson   

•	 Somna i tid fem nätter i veckan
•	 Komma igång med dansen och gå två gånger i veckan 
•	 Minska	konflikter	till	tre	per	vecka	och	bråka	bara	hälften	av	dem
•	 Varva ned en timme före (släcka skärmar) och lägga sig senast kl 22 fem nätter i veckan
•	 Anpassa kraven i skolan
•	 Prata om vardagssaker med mamma och pappa varje dag
•	 Bädda sängen varje dag

Vilka mål har uppnåtts?

Vad har vi kvar?

•	 Ringa y och bestämma att gå till dansen på tisdag
•	 Komma igång att promenera en stund varje dag
•	 Laga mat med mamma och pappa en gång i veckan

Anhörigas önskemål och uppfattning

•	 Bra att få ha varit med i behandlingen.
•	 Hjälp med aktiveringsplan har varit särskilt bra, liksom hjälp med sömnen

Ungdomens önskemål och uppfattning

•	 Det har varit bra. Jobbigt att behöva gå upp samma tid varje dag.

Vad har vi gjort?

•	 Psykosocial basbehandling 6–8 veckor med familjesamtal, individuella samtal och föräldrasamtal
•	 Muntlig och skriftlig information om depression (Anna)
•	 Sömnråd och sömnstrategier (Anna)
•	 Kartlägga aktiviteter och planera in promenad, sängbäddning, matlagning, daglig avstämning 

(Anna och Johanna)
•	 Ta kontakt med mentor och berätta om att Johanna har en depression (mamma)
•	 Problemlösning	och	konflikthantering	med	tips	om	att	bråka	bra	(Anna	+	familjen)

Tid och plats för utvärdering

Johanna    Bernt och Marita   Anna Santesson
Barn/ungdom    Föräldrar    Ssk/psy/kurator/läk
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Mer omfattande utvärdering

UTVÄRDERING AV VÅRDPLAN

Namn:        Personnummer:      
 
Deltog:             

Vilka mål har uppnåtts?

Vad har vi kvar?

Anhörigas önskemål och uppfattning

Ungdomens önskemål och uppfattning

Vad har vi gjort?

Tid och plats för utvärdering

Barn/ungdom    Föräldrar    Ssk/psy/kurator/läk



DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP), 
har under 2014 antagit riktlinjer för depression för att för-
bättra bedömning och behandling av depression. Deplyftet 
är ett samarbetsprojekt mellan SFBUP, Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och Region Halland med mål att föra ut 
riktlinjerna till klinisk rutin på BUP-kliniker. Denna manual 
är en del av implementeringsarbetet som även innefattar 
utbildningsseminarier, handledning, utvärdering och stöd till 
förbättringsarbete på klinikerna, allt för att kunna ge vård 
enligt riktlinjerna till alla barn och unga med depression. 
Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial 
basbehandling vid depression har inspirerats av den engelska 
structured clinical care (SCC), som är en bred och multi-
modal basbehandling av depression hos barn och ungdomar 
utifrån ett psykopedagogiskt arbetssätt. Formatet följer 
e-utbildningen för trauma-focused cognitive behaviour 
therapy (TF-CBT) från universitetet i South Carolina, USA. 
Manualen är ännu under utarbetande och utprovning på fyra 
pilotkliniker. Den är ännu inte färdig för kliniskt rutinbruk 
utanför Deplyftet.
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  Datum Diarienummer 

  2015-01-17 SKL 12/6459 

   

Instruktion till särskilt utvalda utbildare  
 

Det här är en instruktion till dig som ska ge utbildning och färdighetsträning i 

bedömning och behandling av depression och värdera och hantera självmordsrisk v 

inom ramen för Deplyftet.   

Bakgrunden är ett nationellt projekt där Svenska föreningen för barn- och 

ungdomspsykiatri (SFBUP) har fått i uppdrag av landets verksamhetschefer inom 

BUP att utforma riktlinjer för depression. Med stöd av Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) har en modell för implementering av riktlinjerna tagits fram i projektet 

Deplyftet. Inom ramen för implementeringssatsningen har ett utbildningspaket riktat 

till behandlare inom BUP utvecklats. Utbildningspaketet kan med vissa justeringar 

även användas inom första linjen.  

 

Det övergripande målet är att unga med depression ska identifieras tidigare och att 

kartläggning och diagnostik ska bli bredare och mer strukturerad. 

 Ett annat huvudmål är att ge behandlare ökad kunskap och färdigheter i 

självmordsriskbedömningar och att utforma säkerhetsplaner.  

Målsättningen är också att ungdomar med depression och deras föräldrar ska ges 

ökad möjlighet till delaktighet i upplägg av behandling genom riktad psykoedukation 

och genom vårdplaner, som görs upp och utvärderas tillsammans. Stegvis vård 

betonas med bred psykosocial basbehandling som första steg. 

 

Förhoppningen är att alla ungdomar med depression som söker vården erbjuds en 

effektiv bedömning och behandling och därmed ges samma möjlighet att utvecklas 

och gå i skola som andra ungdomar. En annan förhoppning är att eventuell suicidrisk 

fångas upp och hanteras på ett kunnigt, säkert och respektfullt sätt under hela 

behandlingen. 

 

Manualer 
Utbildningen Att bedöma och behandla depression och hantera och värdera 

självmordsrisk baseras på manualer framtagna av Anna Santesson, Håkan Jarbin 

och Markus Andersson inom Deplyftet. Manualerna täcker in sju olika områden; 

samtalsteknik och kartläggning av livssituation och funktion, depressionsdiagnostik, 

strukturerad suicidriskbedömning och säkerhetsplanering, psykoedukation, 

fallformulering och vårdplan, psykosocial basbehandling och utvärdering. 

Manualerna är tänkta att ge en teoretisk ram och en förståelse för ämnet. De ger 

också praktiska tips för hur behandlaren konkret kan gå tillväga i sin kliniska vardag 

och ger exempel på frågor som kan ställas i samtalet med ungdom och föräldrar. Ett 
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avsnitt täcker in vanliga svårigheter som kan dyka upp och ger tips på möjliga 

lösningar.  

 

För att kunna utbilda i Deplyftet är det nödvändigt att man själv först genomgått 

utbildningen. Undervisningsmaterialet behöver således kombineras med utbildning 

för att på så sätt få en fördjupad förståelse av det sammanhang som kunskapen och 

färdigheterna ska användas.   

 

Interaktiva föreläsningar 
Utbildningen utgörs av fyra tvådagarsseminarier med föreläsningar, demonstrationer 

och färdighetsmodellerande övningar baserat på manualerna. Forskning har visat att 

enbart föreläsningar kan öka kunskapen hos deltagarna, men ger inte i någon högre 

utsträckning medvetenhet om hur det som lärs ut liknar eller skiljer sig från 

nuvarande arbetssätt.  Enbart teori ger heller inte automatiskt de färdigheter som 

behöva. Det är därför en risk att deltagarna fortsätter med sin tidigare praktik utan att 

förändra den i enligt med det föreläsningarna lär ut. Diskussioner med andra 

deltagare kan öka en sådan medvetenhet om skillnader, därför är olika 

smågruppsdiskussioner (bikupor) inlagd i föreläsningarna.  

 

Introduktion av kliniska färdigheter  
Demonstrationer som följer ämnet för föreläsningen har lagts in för att introducera 

olika användbara kliniska färdigheter. Kursledaren visar då praktiskt, genom att 

intervjua skådespelade familjer, hur man använda sig av metoderna ur manualerna.  

Enbart teori ger inte automatiskt de färdigheter som behövs. Demonstrationer har 

visats öka chansen att deltagarna verkligen förstår och tar till sig de kunskaper som 

lärs ut.  

I seminarierna ägnas mycket tid till modulering av färdigheter. Genom att låta 

deltagarna träna på att vara behandlare i ett rollspel som liknar en klinisk situation 

ökar medvetenheten ytterligare. Men framförallt ger det möjlighet för behandlaren att 

få öva på olika kliniskt användbara färdigheter och få återkoppling i en trygg 

träningssituation.  

 

Färdighetsträning   
Demonstrationer och egna rollspel är dock sällan tillräckligt för att kunna omsätta 

kunskaper och färdigheter i ett vanligt behandlingssamtal. För att möjliggöra det bör 

deltagarna få handledning och återkoppling i sitt vanliga arbete.  Mellan 

utbildningstillfällena får därför deltagarna olika hemuppgifter med telefonsupport och 

handledning gärna i form av medsittning (bäst) i den kliniska situationen. 

 

Utbildningspaketet 
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Sammanfattningsvis är det avgörande att utbildningen som tagits fram i Deplyftet ges 

som ett helt paket där teoretisk genomgång följs av demonstrationer och modellering 

av de färdigheter som lärs ut, att deltagarna får möjlighet att öva under utbildningen 

och får feedback och dessutom erhålla handledning/coaching på arbetsplatsen. 

Samtliga moment krävs för att utveckla nya färdigheter på ett sätt som ökar chansen 

att behandlaren verkligen använder dem i sin kliniska vardag och på så sätt kommer 

patienter till godo. Inget enskilt moment är således i tillräckligt för att lära sig 

modellen och de färdigheter som krävs.  

 

Den pedagogiska modellen i Deplyftet bygger på följande:   

 

1. Förberedda deltagare som läst manualen före varje utbildningstillfälle 

2. Inledande diskussion kring skillnader/likheter med det vanliga arbetssättet.  Gemensam 

diskussion utifrån frågeställningarna: vad behärskar vi just nu? Vad behöver vi utveckla 

vidare? Vilka utmaningar finns att hantera inför implementeringen av Deplyftet?  

3. Kort teoretisk genomgång av avsnittet Översikt i manualen om cirka en halvtimme med 

inlagda bikupor 

4. Demonstration av utbildare och skådespelare hur Teknik och Demonstration i manualen kan 

göras för det avsnittet. 

5. Diskussion i helgrupp om skillnader/likheter med det vanliga arbetssättet.  

6. Rollspel i smågrupp med skådespelare där deltagare får möjlighet att öva färdigheter med 

direkt feedback av utbildare/handledare. 

7. Diskussion i helgrupp kring de erfarenheter som gjorts i rollspelen. 

8. Nästa halvtimme med teori och punkt 2-7 ovan osv  

9. Deltagarna får hemuppgifter till nästa gång 

10. Hemarbete med telefoncoachning 

11. Handledning gärna i form av medsittning med återkoppling i det kliniska arbetet med patient  

I exempelvis modulen självmordsriskbedömning täcker dessa pass om vardera cirka 

en halvtimmes teori om: 

a. Fakta om självmord 

b. Samtal och alliansbyggande strategier 

c. Kartläggning med fokus på riskfaktorer inklusive tecken på instabilitet 

d. Tidigare självmordsförsök respektive självskadebeteende och risk 

e. Psykisk störning med akut risk 

f. Psykisk status och akut risk 

g. Sammanfattande självmordsriskbedömning 

h. Säkerhetsplanering 

 Teoripasset följs av diskussion- demonstration-diskussion-färdighetsträning-

diskussion. Ibland passar det bättre med andra seminarieövningar än med rollspel 

och då använder vi oss av de metoderna för att ge möjlighet till fördjupade kunskap 
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 Ett sista tvådagarsseminarium fokuserar på olika pedagogiska metoder. För att 

kunna utbilda andra behandlare bör utbildaren vara väl förtrogen med materialet och 

ha använt det själv med feedback. Utbildaren bör kunna integrera teori och praktik, 

bemästra de kliniska färdigheter som lärs ut och kunna anpassa dem utifrån den 

kliniska situationen. Utbildaren bör också kunna skapa ett positivt inlärningsklimat, 

planera utbildning utifrån materialet, kunna föreläsa, demonstrera olika 

samtalstekniker, kunna coacha och ge stöd till behandlare i handledningssituationen 

och ge utvecklande feedback. Sammantaget har du som utbildare efter 

genomgången utbildning både kunskaper och praktiska färdigheter i metoden Att 

bedöma och behandla depression och värdera och hantera självmordsrisk hos 

ungdomar och förmågan att lära ut. Till lärarmaterialet hör förutom Deplyftets 

manualer, föreläsningsmaterial och gruppövningar, inspelade föreläsningar och 

instruktioner för gruppövningar och feedbackinstrumentet.  

 

Utprovning och utvärdering av utbildningen  
Manualerna har granskats av referensgruppsexperter och vanliga behandlare på 

BUP. Seminarierna har precis börjat genomföras i ett pilotprojekt med fyra BUP-

kliniker. Materialet provas och vidareutvecklas nu inom pilotprojektet. Även om 

kursinnehållet baseras på tillgänglig forskning och har bedömts av referensgrupp, så 

kommer genomföranden sannolikt visa på behov av programjusteringar. Vi tar 

tacksamt emot sådana synpunkter under utbildningens gång.  

Inom ramen för implementeringssatsningen pågår även en mer kvalificerad 

utvärdering i samarbete med Lunds universitet. Därefter är materialet färdigt för mer 

allmän användning. För att säkra kvaliteten vid spridning krävs att utbildare 

genomgått utbildarutbildningen och haft handledning i metoden. Enbart manualerna, 

tillhörande Power Point och inspelade föreläsningar utgör således inte ett tillräckligt 

underlag för utbilda i att Att bedöma och behandla depression och värdera och 

hantera självmordsrisk inom Deplyftet.  

Vi räknar med att inom några år ha en stor grupp utbildare som kan utbilda vidare 

inom BUP nationellt och även inom första linjen med Deplyftets material. Under 

genomförande av de kurserna uppmuntras utbildare att kontinuerligt komma med 

frågor, synpunkter och utvecklingsförslag så snart sådana dyker upp. Tanken är att 

korrigera och göra klargöranden i senare upplagor.  

 

Anna Santesson     Maria Zetterqvist 

Utbildningsansvarig Deplyftet   Utbildare Deplyftet,  

Specialist i Barn och ungdomspsykiatri Leg psykolog, leg psykoterapeut. 

Med Dr 
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Fokusgruppintervjufrågor 
 

1. Hur ser nuvarande vård för depression ut 
a. Specialiserade team som är inriktad på depression 
b. Hur ser bedömningsprocessen ut? 

i. Hur identifieras depression? Använder man sig av bedömningsinstrument 
ii. Någon särskild struktur för bedömningen 

c. Hur ser vården ut, 
i.  Vilken metod? 

ii. Är vården stegvis? 
iii. Gör man upp vårdplan 
iv. Har man handledning  

d. Hur ser uppföljningen ut? 
e. Styrkor och svagheter med nuvarande modell 

 

2. Incitament för deltagande 
a. Varför önskar kliniken delta i pilotprojektet 
b. Vilka förändringar hoppas de på 

3. Utbildarna 
a. Kvalifikationer  
b. Färdigheter och vana att arbeta med depressionspatienter 
c. Position på kliniken 

4. Specialiserad enhet för depressionsvård  
a. Möjlighet att etablera ett ”Depressionsspår” inom kliniken där metoden först kan 

implementeras 
b. Finns det andra specialiserade team 

5. Stöd för uppföljning och utvärdering  
a. Möjligt att rekrytera en lokal monitor för datainsamling och koordinering av 

patientflöde 
 

6. Andra resurser och hinder 
a. Personalens beredskap och ork till förändring 
b. Kunskap och stöd för deplyftet 
c. Vana att arbeta med riktlinjer och tidigare förändringsarbete 
d. Organisationsproblem   
e. Uppmärksamhet på för snabb personalomsättning och konkurrerande handledning. 

 



Design av Deplyftet och aktuell implementeringsforskning 

Robert Holmberg och Jens Knutsson 

Lunds universitet 

 
Inledning 
 
Under arbetet med att utforma insatserna i Deplyftet har vi utgått från kunskapsöversikter om 
implementering av evidensbaserade metoder (Fixsen m fl 2005; Nilsen, 2014).  Vi har särskilt betonat 
vikten av att utforma projektet med hänsyn till att erbjuda utbildning och träning med omfattande 
färdighetsinslag, återkoppling och återkommande handledning samt kartläggning av och insatser som 
utvecklar den organisatoriska kontexten och ledarskapet.  
 
Tidigare forskning om implementering och evidensbaserad praktik 
 
Nilsen (2014) beskriver olika så kallade determinanter som påverkar implementeringen av 
evidensbaserad praktik.  En viktig determinant är egenskaper hos innovationen i sig. Detta är något 
som även Rogers (2003) beskriver utförligt och han visade att innovationer som uppfattas ha en 
fördel mot befintlig praxis, och som passar bra med etablerade arbetssätt, attityder och kultur har 
lättare att spridas och implementeras. Dessutom betyder enkelhet mycket, ju enklare en innovation 
är och ju lättare det är att pröva den och få tillgång till förebilder och exempel desto större är 
sannolikheten för en god spridning.  Nilsen (2014) pekar också på hur egenskaper hos användare har 
betydelse. Attityder till en innovation har t ex betydelse och omfattande forskning har även 
identifierat kategorier av användare som är olika benägna i att ta till sig nya idéer. Det finns t ex så 
kallade innovatörer som är mycket snabba att ta till sig ny kunskap och nya arbetssätt och gör detta 
på eget initiativ, medan majoriteten i en organisation är något mer avvaktande och påverkas av så 
kallade opinionsledare eller rollmodeller och olika typer av incitament och krav på förändring. På et 
mer övergripande plan finns det determinanter som berör organisatoriska förhållanden som t ex 
kultur, klimat och ledarskap och yttre kontext (policy, politiska beslut, finansiering) (Billsten, Benderix 
& Holmberg, 2014). Slutligen spelar valet av implementeringsstrategi roll för hur väl en ny metod 
eller innovation implementeras. När det gäller utvecklingen av evidensbaserad praktik i arbetet med 
barn och ungas psykiska hälsa visar flera forskningsöversikter att det inte räcker med att distribuera 
dokument med riktlinjer eller bedriva enstaka utbildningar eller workshops för att förändra 
beteendet hos behandlare. ”To date, the most common way to train community therapists in new 
treatment approaches like EBTs has been to ask them to read written materials (e.g., treatment 
manuals) or attend workshops. There is little to no evidence that either of these approaches will 
result in positive, sustained training outcomes (i.e., increases in skill and competence) (Herschell, 
Kolko, Baumann & Davis (2010, s. 461). Det finns däremot stöd för att handledning/coaching och 
återkoppling i kombination med utbildning ökar sannolikheten för beteendeförändring och 
implementering. Implementering behöver därför tas hänsyn till olika determinanter och strategierna 
bör innehålla en kombination av olika insatser som kompletterar varandra (Lyon, Stirman, Kerns, & 
Bruns, 2011). 
 
Olika faser i en implementeringsprocess  
Fixsen et al (2005) identifierar sex olika steg eller faser i samband med en implementerings-process 

och de skiljer 1) en inledande fas av utforskande och prövande där det i första hand är frågan om att 

fatta beslut om att använda en metod, därefter kommer 2) installering av pro-gram eller metod som 

omfattar olika praktiska frågor om resurser och strukturer för att börja arbeta med programmet eller 

metoden.  Först efter denna installering påbörjas 3) en initial fas av implementering som om den 



fungerar övergår i 4) en form av driftfas eller institutionali-sering där programmet/metoden fungerar 

som en etablerad del av verksam-heten och där det kan bli aktuellt med 5) innovation och utveckling. 

På sikt handlar det även om att programmet/metoden uppnår 6) hållbarhet för att under flera år 

kunna fungera på avsett sätt trots förändringar i omgivningen. 

 En poäng med denna och andra liknande indelningar är att den kan utgöra ett stöd för att identifiera 

olika utmaningar och lösningar beroenden på i vilken fas man befinner sig. Författarna pekar till 

exempel på hur det inledningsvis handlar mycket om att sprida informa-tion och väcka intresse i 

förhållande till relevanta behov. Man talar här ibland om social marknadsföring som en lämplig 

metod. De betonar särskilt hur betydelsefullt det är att klar-göra att beslut och implementering är 

olika saker och att den initiala implementeringen bör ges särskild uppmärksamhet av alla berörda. 

Fixsen et al (2005, s. 16) beskriver komplexi-teten under detta skede: 

  

“During the initial stage of implementation  the compelling forces of fear of change, inertia, 

and investment in the status quo combine with the inherently difficult and complex work of 

implementing something new. And, all of this occurs at a time when the program is struggling 

to begin and when confidence in the decision to adopt the program is being tested. Attempts 

to implement new practices effectively may end at this point, overwhelmed by the proximal 

and distal influences on practice and management”… 

  

Ett centralt begrepp för Fixsen et al (ibid) är det de kallar fidelity. I sin översikt skiljer de på 

practitioner fidelity (avser i vilken utsträckning den enskilde behandlaren utför en metod/ behandling 

på det sätt som avses) och organizational fidelity (avser i vilken utsträckningen verksamheten 

motsvarar de krav som finns för ett visst program eller metod). Dane och Schneider (1998) använder 

begreppet integrity som synonymt med fidelity. På svenska talar vi ofta om behandlingsintegritet och 

programintegritet.  Enligt Fixsen et al (2005)  är det mycket väsentligt med integritet i båda ovan 

nämnda bemärkelser och det är först när detta föreligger, som det finns skäl att anta att man lyckats 

med implementeringen och detta märks då genom att man erhåller lika goda eller bättre resultat än 

vad man gjort på prototypenheter eller i samband med utvecklingen av metoden/programmet.  

Enligt författarna är det även så att lokala anpassningar, innovationer eller utveckling av en metod 

bör ske först efter man visat att metoden används med integritet och är etablerad i verksamheten. 

 

Kärnkomponenter i implementering 

Fixsen et al. (2005) identifierar sju kärnkomponenter vid implementering: a) bemanning, b) 

utbildning, c) handledning, d) utvärdering av och återkoppling till personal, e) utvärdering och 

återkoppling om metoder/program, f) organisatoriska och administrativa stödfunktioner samt g) 

organisationsinterventioner som utvecklar verksamheten i sin helhet. 

 



Fixsen et al (2005) presenterar utifrån sin forskningsöversikt 15 hypoteser om implemen-tering. 

Dessa kan ge viss vägledning för praktiskt arbete med implementering men kan också utgöra 

indikationer på vad man kan pröva i olika studier. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av 15 hypoteser om implementering i Fixsen m fl (2005). 

  

Generell betydelse av 

kärnkomponenter i 

implementering 

 

Metoder och program med klart definierade kärnkomponenter har högre 

integritet när de implementeras på nya enheter. 

 

Komponenter som är klart definierade och operationaliserade av 

metodutvecklaren leder till högre integritet på nya enheter. 

 

Användning av alla komponenter leder till högre integritet i 

behandlingsarbetet och organisatorisk integritet på kortare tid. 

Utforsknings och 

beslutsfas 

 

Högre beredskap för förändring på arbetsplatsen leder till högre integritet i 

behandlingsarbetet och organisatorisk integritet samt kortare tid till full 

implementering. 

 

Implementeringsteam 

 

Enheter/kommuner med ett implementeringsteam med relevant 

bemanning och klart ansvar och befogenheter leder till högre integritet i 

behandlingsarbetet och organisatorisk integritet samt kortare tid till full 

implementering. 

Användning av 

kärnkomponenter 

 

Klar beskrivning och operationalisering av varje komponent leder till mer 

effektiv planering och till högre integritet i behandlingsarbetet och 

organisatorisk integritet samt kortare tid till full implementering. 

Installeringsfas 

 

Systematiskt arbete med att förändra/utveckla organisationen under 

implementering leder till högre integritet i behandlingsarbetet, kortare tid 

till full implementering samt ökad hållbarhet på nya platser. 

 

Aktiva insatser för att säkra tillräckliga resurser på lokalt plan leder till 

högre integritet i behandlingsarbetet och kortare tid till full 

implementering. 

Tidig implemen- Insatser med klart beskrivna och operationaliserade komponenter leder till 



teringsfas 

 

högre organisatorisk integritet på nya enheter. 

 

Insatser som inkluderar alla implementeringskomponenter leder till högre 

integritet och ökad hållbarhet. 

Full implementering 

 

Ju större den direkta kontakten och interaktionen är mellan de som 

utvecklat och sprider metoden/programmet och de som arbetar på 

enheten där implementeringen sker desto högre integritet i behandlingen 

på nya enheter inom kortare tid. 

 

Insatser för att på systematiska sätt observera och facilitera enhetens 

behandlare, tränare, coacher, utvärderare och administratörer leder till 

högre integritet i behandlingsarbetet, och organisatorisk integritet och 

kortare tid till full implementering. 

Hållbarhet/rutinisering 

 

Hållbarhet med integritet är direkt relaterat till i vilken utsträckning 

organisationen kan rutinisera/institutionalisera komponenter i 

organisationen. 

 

Enheter som är väl integrerade i ett lokalt vårdsystem leder till integritet i 

behandlingsarbetet, högre organisatorisk integritet och ökad hållbarhet. 

Innovation 

 

Enheter som stabilt har organisatorisk integritet och integritet i 

behandlingsarbetet kommer att bli en större källa för goda innovationer 

som kan spridas till andra som arbetar med samma evidensbaserade 

program eller praktik. 

 

 

I ett försök att föra samman delar av detta resonemang och samtidigt lyfta vissa aspekter 

presenterade Dean Fixsen, Knut Sundell, Karen Blase, & Melissa Van Dyke (manus, 2011) en modell 

som beskriver tre centrala ”drivkrafter”/motorer för att utveckla bättre service för brukare: 

personalens kompetens, en stödjande organisation och ledarskap. 

 
Implementering påverkas av olika mekanismer 
Rogers (2003) beskriver utförligt olika mekanismer som bidrar till spridning av nya innovationer och 
arbetssätt. I flera fall är detta mekanismer som är svåra att styra och kan närmast ses som spontana 
eller organiska till sin karaktär. Detta är något som Greenhalgh m fl (2004) understryker i sin 
forskningsöversikt om spridning av innovationer inom hälso- och sjukvården. Utmaningarna i 
samband med implementering kan dels ses som en fråga om planering och styrning (liksom Fixsen 
gör) och dels som mer komplexa och svårstyrda skeenden. Detta talar för implementeringsarbete 



vinner på att ha ett uttalat lärandeperspektiv där man har beredskap för och intresse för vad 
oväntade utfall kan säga om innovationen och den egna verksamheten (Holmberg, 2010). Centrala 
begrepp för att förstå de organisatoriska determinanterna och villkoren är klimat och kultur vilket 
också i flera studier visat sig ha samband både med implementering och med behandlingsresultat 
(Holmberg, 2015). 
 
Enkätundersökning inför Deplyftet 
I syfte att kartlägga förutsättningarna för implementeringen av riktlinjerna i Deplyftet gjorde vi en 
enkät till de ingående klinikerna med 40 frågor som berörde följande områden: 
 

 Bakgrundsdata om klinikens personalsammansättning, utbildningsnivå mm, 

 Personal- och organisationsfaktorer,  

 Attityder till evidensbaserad praktik,  

 Kunskap om, och inställning till SFBUPs riktlinjer, 

 Frågor om riktlinjer, depressionsbehandling och klinikens arbetssätt. 
 
  
Syftet med enkäten var att ge varje klinik ett underlag för att planera och skapa goda förutsättningar 

för implementeringen av Deplyftet. De områden som berördes i enkäten har i tidigare forskning visat 

sig ha betydelse för hur väl man lyckas implementera nya metoder och arbetssätt inom flera olika 

områden. För varje fråga redovisade vi den enskilda enhetens resultat jämfört med genomsnittet för 

alla pilotklinikerna. Avsikten med detta sätt att redovisa resultat var att det skulle ge överblick över 

några väsentliga områden att ta hänsyn till.   

Kartläggningen låg också till grund för den första utbildningsdagen med cheferna där man med 

utgångspunkt i denna lägesbeskrivning fick i uppdrag att arbete fram en implementeringsplan. 
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[Skriv text] 

 

  

Enkät om SFBUPs riktlinjer för depression och om din klinik 
Enkäten är anonym. De uppgifter du kommer ange nedan på denna 
sida är för att skapa ett unikt enkätnummer för att kunna koppla till 

kommande enkät: 

  

A. Frågor om dig 
1. Kön?       man/kvinna 

 

2. Ålder?  <35, 35-44, 45-54, 55-64, 65+ 

3. högsta utbildning? gymnasie,  höskola/universitet, master, disputerad 

4. yrke? skötare,  sjuksköterska, socionom, psykolog, läkare, annan 

6. antal yrkesverksamma år på BUP?  <5, 5-9, 10-14,15-19,  20+ 

7. Vilken nivå har din högsta terapiutbildning? enstaka kurser;  steg 1, steg2, 

 är själv handledare 

8. Vilken  inriktning har din högsta terapiutbildning? psykodynamisk; kbt; 

familj; annan 

9. Vilken huvudsaklig inriktning har din idag pågående terapihandledning? 

psykodynamisk; kbt; familj; annan; har ej handledning 

 

B. Frågor om din klinik Ange det alternativ som beskriver i vilken utsträckning du 

instämmer med varje påstående_(Instämmer inte alls/Instämmer  inte/vet ej, 

osäker/ Instämmer delvis/ Instämmer helt) 

1. Man arbetar strukturerat med riktlinjer för olika tillstånd/diagnoser;  

2. Min klinik behöver förtydliga personalens uppdrag och tydliggöra 

personalens roller 

3.   Min klinik behöver utveckla nya metoder i utvärdera personalens arbete 

4.   Jag är nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter. 

5.  Det råder ofta oenighet bland personalen 

6.  Personalen har stora befogenheter att ta egna beslut i arbetet 

7. Den tunga arbetsbelastningen hindrar personalens effektivitet 

8. Vi har tillräckligt med öppna diskussioner om vårt arbete här 

9. På min klinik finns en positiv inställning till att förändra arbetssättet 

10. Ledningens beslut är väl underbyggda 

11. Vi har problem med hög personalomsättning på kliniken 

 

C. EBPAS 

 

Nedanstående frågor handlar om dina känslor inför att använda nya 

terapimetoder, interventioner eller behandlingar. Med manualiserad terapi 

menas interventioner med specifika riktlinjer och/eller delar, som antingen 

beskrivs i en manual och/eller ska följas på ett strukturerat/förutbestämt sätt.  
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Använd följande skala och fyll i den cirkel som bäst beskriver i vilken 

omfattning du instämmer med varje påstående, med hjälp av följande skala: 

 

 

 

 

Inte alls, liten omfattning, Måttlig omfattning, Stor omfattning, Mycket stor 

omfattning 

Svarsalternativ enligt ovan 5 på nedanstående frågor 1 till 15. 

 

1. Jag tycker om att använda nya terapier/interventioner för att hjälpa 
mina patienter?  

2. Jag är villig att använda nya typer av terapier/interventioner, även om 
jag måste följa en behandlingsmanual 

3. Jag vet bättre än akademiska forskare hur jag ska ta behandla mina 
patienter. 

4. Jag är villig att använda nya typer och annorlunda 
terapier/interventioner, som är utvecklade av forskare 

5. Forskningsbaserade behandlingar/interventioner är inte kliniskt 
meningsfulla 

6. Klinisk erfarenhet är viktigare än att använda manualbaserad 
terapi/behandling 

7. Jag skulle inte använda manualbaserad terapi/behandling 
8. Jag skulle prova en ny terapi/intervention även om den var mycket olik 

det jag var van vid 
 

Angående fråga 9-15: Om du fick utbildning i en terapi/intervention som 

var ny för dig   hur sannolikt skulle det vara att du tar den i bruk om: 

9. Den var intuitivt tilltalande? 
10. Du tycker den låter vettig? 
11. Den krävdes av din chef? 
12. Den krävdes av din verksamhet? 
13. Den krävdes av ditt landsting/socialstyrelsen? 
14. Den användes av kolleger, som var nöjda med den? 
15. Du kände att du hade tillräcklig utbildning för att använda den 

korrekt? 
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Frågor om  SFBUP s depressionsriktlinjer  

 

1. Känner du till SFBUPs kliniska riktlinjer för depression? Ja / Nej  

 

2. SFBUPs kliniska riktlinjer för depression har tagits fram på ett bra sätt.  

    Instämmer inte alls till  Instämmer helt, 5 gradig skala med ”pluppar” att fylla i men ingen 

mer text än de båda ytteralternativen; Instämmer inte alls och instämmer helt. Utanför detta 

läggs alternativet Vet ej/osäker 

 

 

3. Har du  tidigare hunnit läsa SFBUPs kliniska riktlinjer för depression? Ja / Nej 

Om möjligt, läs först riktlinjen (bifogad) alternativt hoppa till fråga 14 

 

4. Riktlinjerna är lättlästa. Instämmer inte alls >>>> Instämmer helt+ Vet ej 

 

 

5. Nyckelrekommendationerna är svåra att identifiera. Instämmer inte alls >>>>> Instämmer 

helt+ Vet ej 

 

 

 

6. Riktlinjerna täcker på ett tydligt, och konkret  sätt de aspekter av depressionsvård som är 

relevanta för min kliniska vardag. Instämmer inte alls >>>>Instämmer helt. Vet ej 

 

 

7. Riktlinjerna verkar användbara  på min arbetsplats. Instämmer inte alls>>>>> Instämmer 

helt. Vet ej 

 

 

8 Riktlinjerna innehåller interventioner som jag känner igen från annan behandling inom 

BUP. Instämmer inte alls>>>>>Instämmer helt. Vet ej 

 

 

 

9. Riktlinjerna ger mig konkreta verktyg som underlättar för mig i min kliniska vardag. 

Instämmer inte alls>>>>, Instämmer helt. Vet ej 

 

 

10. Riktlinjerna kommer att ändra väsentliga delar i handläggningen av patienter med 

depression. Instämmer inte alls>>>>>Instämmer helt. Vet ej 

 

 

 

11. Jag har läst riktlinjerna och kommer att fortsätta min handläggning av depression som 

tidigare? Instämmer inte alls>>>>>Instämmer helt. Vet ej 
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12. Jag har redan tillräckliga kunskaper/färdigheter för att arbeta i enlighet med riktlinjerna? 

Instämmer inte alls>>>>>>Instämmer helt. Vet ej 

 

 

13. I vilken omfattning är nedanstående  strategier effektiva för att hjälpa dig / er till att  

arbeta efter riktlinjerna? 

 

a. Utbildning med föreläsningar:   Inte alls >>>>> Mycket stor omfattning Vet ej 

 

b. Träning i workshopformat:  

c. Direkthandledning (medsittning) :  

d. Stöd till ledare och organisation :  

e. Uppföljning och återkoppling av resultat:  

 

Frågor om riktlinjerna och dina patienter 

 
14. Det är funktionellt att barnpsykiatrisk problematik beskrivs med hjälp av diagnoser? 

Instämmer inte alls….instämmer helt/ vet ej  

 

15. Mina patienter och deras föräldrar är i allmänhet positiva till och efterfrågar vård enligt 

kliniska riktlinjer: Instämmer inte alls>>>>>> Instämmer helt. Vet ej 

 

 

16. Mina patienter och deras föräldrar har starka preferenser för vilken behandlingsmetod som 

bör användas: Instämmer inte alls>>>>>>Instämmer helt. Vet ej 

 

 

17. Mina patienter och deras föräldrar har  tillräcklig kunskap eller tillräckliga färdigheter för 

att kunna tillgodogöra sig vård enligt SFBUPs riktlinjer för depression: Instämmer inte 

alls>>>>> Instämmer helt. Vet ej 

 

 

18. Mina patienter har  i allmänhet alltför komplicerade behov för att vård enligt SFBUPs 

riktlinjer för depression är tillämpligt. Instämmer inte alls>>>>>Instämmer helt. Vet ej 

 

 

 

 

Frågor om riktlinjer och faktorer som påverkar er organisation  

 

 

19. Politiska direktiv till er organisation uppmuntrar användandet av kliniska riktlinjer. 

Instämmer inte alls>>>>>>, Instämmer helt. Vet ej 

 

 

20. Resurstilldelningen  till er organisation hindrar användandet av kliniska riktlinjer. 

Instämmer inte alls>>>>>>>, Instämmer helt. Vet ej 
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21. Ekonomiska styrmedel (ex vårdgarantin, produktionskrav) utgör indirekt ett hinder för 

genomförandet av riktlinjer: Instämmer inte alls>>>>>> Instämmer helt. Vet ej 

 

 

22. Följsamhet till riktlinjer eller andra mått på kvalitet betonas och följs upp i nästa högre 

nivå av organisationen. Instämmer inte alls>>>>> Instämmer helt. Vet ej 

  

 

 

 

Frågor om depression och din kliniks arbetssätt  

 

 

23. När en patient på din enhet bedömts lida av depression brukar den hänvisas till  

behandlare eller team som är specialiserade på depression? 

        aldrig ibland        ofta alltid 

/vet ej 

 

24. När en patient på din enhet bedömts lida av depression, när startar vanligtvis 

behandlingen?  

Inom 1 vecka                       inom en mån       inom 3 mån      efter 3 mån /vet ej 

 

25. Om man bestämmer sig för att vänta med behandlingen mer än 1vecka, så beror det 

vanligen på: 

 

a. att man väntar in spontan förbättring? Instämmer inte alls>>>> Instämmer helt. + Vet ej. 

   

b. osäkerhet angående diagnos?     

c. väntelista till behandlare                

d. fördjupade utredningar av annan psykiatrisk problematik tar en stor del av resurser  

e. Annat, beskriv i fritext:  

 

 

  

 

 

 

26. I vilken konstellation genomförs vanligen första steget av behandling av depression på din 

klinik? 

1. Enskilt patient ,  

2. patient  o förälder enskilt, olika behandlare i separata rum,   

3. patient och  förälder tillsammans,  behandlare i samma rum  

4. familjesamtal med hela familjen,  även syskon deltar  

5. Grupp av patienter eller av familjer 

/vet ej 
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27. I vilken omfattning förekommer nedanstående behandlingsformer vid depression? 

  

1. Stödsamtal utan särskild modell: Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid, Vet ej/osäker   

2. Bildterapi: Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid, Vet ej/osäker   

3. Psykodynamisk: Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid, Vet ej/osäker   

4.Familjeterapi: Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid, Vet ej/osäker   

5. KBT: Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid, Vet ej/osäker   

6. IPT: Aldrig, Ibland, Ofta, Alltid, Vet ej/osäker 

7. Individualsamtal med en inriktning, föräldrastöd men annan inriktning: Aldrig etc 

 

 

 

 

28.  Hur ofta påbörjas medicin mot depression i väntan på samtalsbehandling? 

                                                  Aldrig / Ibland / Ofta /  Alltid / Vet ej/ Osäker  

 

 

 

 

 

29. Har du lätttillgänglig tillgång till 

a. Bedömningsinstrument såsom MADRS, BDI, MFQ Ja / Nej 

b. Informationsmaterial om depression Ja / Nej  

c. Vårdplansmallar Ja / Nej 

d. Uppföljningsmallar Ja / Nej 

e. Person  med specialkunskaper inom depression att rådfråga Ja / Nej 

 

30. I vilken omfattning fokuseras det på utredning och bedömning av depression i förhållande 

till annan problematik/diagnos/-er:  alldeles för sällan –tom ruta-lagom ofta –tom ruta-

alldeles för ofta 

 

31. i vilken omfattning ställs depressionsdiagnos på din klinik? 

 

alldeles för sällan –tom ruta-lagom ofta –tom ruta-alldeles för ofta 

 

 

 

 

D. Frågor om i vilken omfattning du behandlar depression  

 

 

 

32. Under de senaste 12 månaderna, ungefär hur stor andel av dina nya patienter har eller har 

haft depression?  Ge din ungefärliga uppskattning av andelen ______ % 

 

33. Hur många patienter med depression har du behandlat  de senaste 3 månaderna? 
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Inga,  1-2,  3-5,   6-10,  >10  

 

 
     

 

 

 

 

  

34. Berätta vad som kan hjälpa dig att bättre bedöma och behandla dina patienter med 

depression (ex mer tid för samtal, tillgängliga formulär, fler med depressionskompetens i ditt 

team, utbildningsinsatser för….)? 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

FYLL I NEDANSTÅENDE UPPGIFTER OM DU ÖNSKAR MER INFORMATION 

ELLER TRÄNING I ATT BEDÖMA OCH BEHANDLA DEPRESSION? (OBS denna info 

kommer ej att kopplas ihop med dina svar på enkäten) 

 

 

Namn: ___________________________________________ 

 

Klinik: __________________________________________ 

 

              ___________________________________________ 

 

e-mail: ___________________________________________ 
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Bakgrundsinformation, antal svarande 257 st 
Kön 
 

 
Ålder 
 

 
 

Utbildning 
 

 
 
Yrke 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 Pilotklinikerna 

<35 år 21% 

35-45år 33% 

45-55år 21% 

55-65år 23% 

>65år 2% 

 

 

 

 

 

Pilotklinikerna 

Gymnasium 4% 

Universitet 64% 

Master 29% 

Disputerad 4% 
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Sjuksköterska 14% 
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Psykolog 38% 

Läkare 13% 
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Bakgrundsinformation, antal 257 st 
 

 
 

Yrkesverksamma år på BUP 
 

 
 
Terapiutbildning, nivå 
 

 
 
 
Terapiinriktning 
 

 
 
Pågående terapihandledning 
 

 

 

 

 

Pilotklinikerna 

<5år 38% 

5-10år 20% 

10-15år 14% 

15-20år 9% 

>20år 18% 

 
 
 

 

Pilotklinikerna 

Enstaka 

kurs 11% 

Steg 1 58% 

Steg 2 15% 

Handledare 6% 

Vet ej 9% 

 
 
 

 

 

Pilotklinikerna 

Psykodynamisk 17% 

KBT 37% 

Familj 11% 

IPT 3% 

Annan 14% 

Vet ej 8% 

Flera 10% 
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Egenskaper hos riktlinjen, determinant 1,  
Antal svarande 244 till 257 

Känner du till SFBUPs kliniska riktlinje för 
depression 
 

 
 
SFBUPs kliniska riktlinje för depression har 
tagits fram på ett bra sätt 
 

 
 
Det är funktionellt att barnpsykiatrisk 
problematik beskrivs med hjälp av 
diagnoser 
 

 
 
Har du läst SFBUPs kliniska riktlinje för 
depression, (antal svarande 53) 
 

 
 

 
 
 

 

Ja Nej 

Pilotklinikerna  73% 27% 

   
 

 
 
 
 
 
 

 

Pilotklinikerna 

Inte 2% 

Neutral 6% 

Helt 35% 

Ej svar/ 

Vet ej 56% 

 
 
 
 
 
 

 

Pilotklinikerna  

Inte 12% 

Neutral 27% 

Helt 51% 

Ej svar/Vet 

ej 9% 
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Pilotklinikerna  59% 41% 
 

   

    

 
 
 
 
 
 

0%

50%

100%

Ja Nej

Pilotklinikerna

0%

20%

40%

60%

Pilotklinikerna

0%

20%

40%

60%

Pilotklinikerna

0%

20%

40%

60%

80%

Ja Nej

Pilotklinikerna



Medarbetarenkät Deplyftet, svarsfrekvens 65%  257 av 396 medarbetare i öppenvård 
2015-01-27 

Egenskaper hos riktlinjen, determinant 1,  
 

 
 
När en patient på din enhet bedömts ha en depression, när startar vanligtvis behandlingen 
 

 
 
 
 
 
Hur genomförs de inledande träffarna vanligen vid start av depressionsbehandling 
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Antal, inom varje kategori Pilotklinikerna

Genast eller inom 1 vecka 49

Inom 1 månad 157
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Totalt 255
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Egenskaper hos riktlinjen, determinant 1,  
 
Frågor om depressionsriktlinjerna och i vilken omfattning du instämmer med följande 
påstående 
 
  Pilotklinikerna  

  Medelvärde Std 
dev. 

Antal 

1. Riktlinjerna är lättlästa 4,2 0,9 152 

2. Nyckelrekommendationer är svåra att identifiera 2,3 1,2 145 

3. Riktlinjerna täcker på ett tydligt och konkret sätt aspekter av 
depressionsvård som är relevanta för mig 

3,9 1,0 152 

4. Riktlinjerna verkar användbara på min arbetsplats 4,0 0,9 154 

5. Riktlinjerna innehåller interventioner som jag känner igen från 
annan behandling inom BUP 

4,2 0,8 144 

6. Riktlinjerna ger mig konkreta verktyg som underlättar för mig 
i min kliniska vardag 

3,9 1,0 152 

7. Riktlinjerna kommer att ändra väsentliga delar i 
handläggningen av patienter med depression 

2,9 1,1 141 

8. Jag har läst riktlinjerna och kommer fortsätta min 
handläggning av depression som tidigare 

3,1 1,1 147 

9. Jag har redan tillräckliga kunskaper/färdigheter för att arbeta i 
enlighet med riktlinjerna 

3,5 1,0 153 
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Egenskaper hos användarna, determinant 2, 
 

Nedanstående frågor handlar om dina känslor inför att använda nya terapimetoder, 
interventioner eller behandlingar. Med manualiserad terapi menas interventioner med 
specifika riktlinjer och/eller delar, som antingen beskrivs i en manual och/eller ska följas på ett 
strukturerat/förutbestämt sätt  
 
 Pilotklinikerna    

 Medelvärde Std dev. Antal 

Krav 3,6 0,8 249 

Tilltalande 4,2 0,5 250 

Öppenhet 3,9 0,6 249 

Motstånd 2,2 0,6 247 

 
 

 
 
 
 
Om depressionsbehandlingen startar senare är inom en vecka så beror det enligt enkäten inte 
på att spontan förbättring inväntas, ej heller att medarbetaren känner osäkerhet kring 
depressionsdiagnosen 
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Egenskaper i den inre kontexten, er organisation, determinant 3 

 
Personal och organisationsfrågor. Ange det alternativ som beskriver i vilken utsträckning 
du instämmer med varje påstående om din klinik 
 
  Pilotklinikerna   

  Medelvär
de 

Std 
dev.  

Ant
al 

1. Man arbetar strukturerat med riktlinjer för olika 
tillstånd/diagnoser 

3,9 1,0 257 

2. Min klinik behöver förtydliga personalens uppdrag och 
tydliggöra personalens roller 

3,6 1,1 253 

3. Min klinik behöver utveckla nya metoder i att utvärdera 
personalens arbete 

4,0 1,0 256 

4. Jag är nöjd med mina nuvarande arbetsuppgifter 4,1 0,8 256 

5. Det råder ofta oenighet bland personalen 2,8 1,1 257 

6. Personalen har stora befogenheter att ta egna beslut i arbetet 3,9 0,9 256 

7. Den tunga arbetsbelastningen hindrar personalens effektivitet 3,9 1,1 257 

8. Vi har tillräckligt med öppna diskussioner om vårt arbete här 3,3 1,2 256 

9. På min klinik finns en positiv inställning till att förändra 
arbetssättet 

3,6 1,0 255 

1
0. 

Ledningens beslut är väl underbyggda 2,8 1,0 253 

1
1. 

Vi har problem med hög personalomsättning på kliniken 3,5 1,3 257 
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Egenskaper i den inre kontexten, er organisation, determinant 3 

 
Om behandling startar senare än inom 1 vecka beror det vanligen på 

 
1., Väntelista till behandlare, antal svar 257st 
 
 

 
 
 
 
 
2. Fördjupad utredning av annan psykiatrisk problematik tar stor del av resurserna, antal svar 
257 st  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Inte alls Neutralt Helt Ej svar/vet ej

Pilotklinikerna

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Inte alls Neutralt Helt Ej svar/vet ej

Pilotklinikerna



Medarbetarenkät Deplyftet, svarsfrekvens 65%  257 av 396 medarbetare i öppenvård 
2015-01-27 

 

Egenskaper i den yttre kontexten, determinant 4 
 

Frågor om riktlinjer och faktorer som påverkar er organisation, ange i vilken omfattning du 
instämmer med följande påståenden 
 
  Pilotklinikerna  

  Medelvärde Std 
dev. 

Antal 

1 Politiska direktiv till er organisation uppmuntrar användandet 
av kliniska riktlinjer 

3,6 1,6 165 

2 Resurstilldelningen till er organisation hindrar användandet av 
kliniska riktlinjer 

3,6 1,7 190 

3 Ekonomiska styrmedel (ex vårdgaranti, produktionskrav) utgör 
ett hinder för genomförandet av riktlinjer 

3,7 1,7 191 

4 Följsamhet till riktlinjer betonas och följs upp i nästa högre nivå 
av organisationen 

2,7 1,7 147 

5 Andra mått på kvalitet betonas och följs upp i nästa högre nivå 
av organisationen 

2,9 1,7 153 
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Deplyftet – baslinjemätning ur journal  

Syfte 
Inför planering av implementeringen av Riktlinje Depression ger denna undersökning en 

indikation på aktuell praxis dvs given utredning och behandling under våren 2014 för 

patienter med depression dvs under perioden före riktlinjerna var fastställda.  

Genomförande 
Målgruppen är konsekutiva patienter som haft ett nybesök efter 140101 och fått en diagnos 

depression senast 140630 samt varit på minst två besök. Tio patienter väljs ut. En person 

(läkare, psykolog eller annan van journalskrivare) utses som går igenom journalerna och 

skattar enl variablerna nedan samt fyller i bifogat excelark. Dessa personer får muntlig 

instruktion via telekonferens tisdagen den 4/11 kl 15.00 på 0771-400800 kod 3732. 

Excelarket ska vara inskickat fredag 141114 i mailform till hakan.jarbin@regionhalland.se. 

Arbetstiden uppskattas till max två dagar. Resultat återges till verksamhetschef före 4/12.  

Diagnostik ur journal 
Diagnostik mäts via journalgenomgång för de två första månaderna efter 

bedömningssamtalet. Perioden sätts till två månader då diagnostik av en pågående depression 

rimligen bör vara genomförd under denna tid oavsett om diagnosen blivit kodad först senare. 

Diagnostik innefattar om uppgiften (finns/finns delvis/negeras/saknas) angående 

kärnsymtomen vid depression (anhedoni, nedstämdhet/irritabilitet), sömn och något annat 

tilläggs symtom (se övriga i DSM-IV), angående episodicitet av tillståndet, angående 

förekomst eller ej av minst en av de vanligaste samsjukligheterna (ångeststörning, adhd, 

beteendestörning, bipolaritet), förekomst eller ej av komplicerande faktorer 

(självmordsförsök, självskadebeteende och missbruk samt om ärftlighet beskrivits, om 

skattningsskala för symtombelastning använts (finns/saknas), om CGAS värde angivits som 

mått på funktionsnivån (finns/saknas), samt beskrivning av familjeklimat, kamratrelationer, 

skolgång (finns/finns delvis/negeras/saknas). 

Behandlingsinnehåll ur journal 
Behandlingsinnehåll för de första sex månaderna efter bedömningssamtalet bedöms om man 

formulerat en skriftlig vårdplan och om vårdplanen innehåller någon av de vidmakthållande 

faktorerna (aktivitetsnivå, rutiner, skolgång, familjefaktorer) (finns helt/något/saknas). För 

farmakologisk behandling noteras tid mellan första bedömningssamtal och start av 

antidepressiv medicinering (antal veckor), antal samtal före medicineringen. Tid mellan 

bedömning och första behandlingssamtal (kan inkludera psykopedagogisk genomgång och 

vårdplanering) i veckor, antal samtal under de första sex månaderna efter bedömningssamtalet 

och andel av samtal där patient och förälder varit med samtidigt i rummet (<1/3; 1/3-2/3; 

>2/3). 

Utvärdering ur journal 
Utvärdering innefattar en bedömning av förändring sedan behandlingsstart där man noterat 

symptomnivå vad gäller depressionsgrad (ja=kärnsymtomen o sömn var för 

sig/bristfällig/nej), strukturerad självmordsriskbedömning (ja/bristfällig/nej), CGAS (ja/nej), 

användning av självskattningsformulär vid uppföljning (ja/nej). 
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Deplyftet avtal 

den 11 september 2014 

 

Avtal om deltagande i pilotprojektet för Deplyftet 
 

Bakgrund  
I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen 
för 2014 har man enats om en satsning på att utveckla och samordna insatserna för 
psykisk ohälsa.  Socialstyrelsen nationella tillsyn av barnpsykiatrin 2009 påvisade stora 
brister i diagnostik och behandlingsval inom öppenvården. Framför allt saknades 
strukturerad diagnostik och diagnosbaserad behandling. Bedömning och behandling av 
depression inom BUP är ett eftersatt område. Diagnostiken är sällan strukturerad 
utifrån kriterier och karläggningen är osystematisk.  Psykopedagogiska inslag är mera 
sällsynta och behandlingen grundar sig oftare på behandlarens preferens snarare än att 
vara diagnosbaserad. Likaså sker sällan en systematisk utvärdering av behandlingen.  
Depression är vanligt och drabbar ungdomar lika ofta som vuxna men är 
underdiagnostiserat hos unga. Depression ger ett starkt lidande och samtidigt risk för en 
negativ utveckling, försämrade skolresultat, missbruk och annan psykiatrisk sjuklighet 
och är den viktigaste faktorn för självmord. Självmord hos unga har haft en stigande 
tendens i kontrast till fallande självmordstal hos vuxna.  
  
I samråd med landets verksamhetschefer planerar svenska föreningen för barn- och 
ungdomspsykiatri (SFBUP) att ta fram riktlinjer för de viktigaste tillstånden. Riktlinje för 
depression har färdigställts i april 2014. I samråd mellan SKL har SFBUP och landets 
verksamhetschefer planerat både för en utbildningssatsning och för stöd till klinikerna i 
syfte att underlätta implementering av riktlinjerna i den kliniska vardagen. Erfarenheter 
och metod för genomförandet behöver utvecklas.  
 
Deplyftet är ett projekt som syftar till att stödja implementering av SFBUPs riktlinje 
depression.  Deplyftets uppdrag och mål utformas av SFBUP medan budget, avtal, 
innehåll i insatser och material samt all administration sköts av Psykiatri Halland. 
Deplyftet finansieras via anslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 
Deplyftet har utvecklat en manual i pappersformat där riktlinjerna fördjupas och stöd 
ges till konkret genomförande av alla delar i riktlinjerna.  Ett utbildningspaket med 
parallellt chefsspår har projekterats och detta avtal berör pilotdelen av detta 
utbildningspaket. Fyra BUP-kliniker (Örebro, Kalmar, Göteborg och Uppsala) är valda 
som pilotkliniker.  
 

Syftet med SFBUPs Riktlinje Depression  
1. Alla patienter inom BUP screenas för kärnsymtomen på depression för att 

motverka underdiagnostik. 

2. Säkra en bred diagnostik både vad gäller psykiska symtom, funktion och 

livssituationen. 

3. Alla patienter med depression först erbjuds psykopedagogisk behandling. 

4. Uppföljningen genomförs strukturerat avseende symtom och funktion. 

5. Utvärderingen av behandlingsinsatser sker till fullt tillfrisknande. 
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Syftet med pilotprojektet 
1. Att ha genomfört en s.k. GAP-analys dvs identifierat skillnad mellan dagens praxis 

och riktlinjerna utifrån kvalitetsindikatorer.  

2. Att ha kartlagt implementeringsberedskap och hinder.. 

3. Att ha planerat för aktiviteter som stöder implementeringen av riktlinjerna. 

4. Att ha formulerat en lokal implementeringsplan för klinikerna 

5. Att ha startat utbildning i depression av utbildare, ”kaskadutbildning”. 

6. Att ha startat utbildning och stöd i implementeringen för verksamhetschefer. 

Syftet med avtalet 
1. Att beskriva vilka insatser och resurser som Deplyftet ska erbjuda deltagande 

kliniker. 

2. Att beskriva personella resurser och andra resurser som deltagande kliniker ska 

ställa till förfogande 

Parter  
BUP Klinikerna i Örebro, Kalmar, Göteborg och Uppsala 
Deplyftet administrerat inom BUP Halland och med stöd av SFBUP och SKL. 

Giltighetstid  
Deplyftet har finansiering fram till 2014-12-31 och förhoppningsvis även för 2015. Detta 
avtal gäller under förutsättning att finansiering för 2015 av nationella medel beviljas.  

Deplyftets åtagande  
1. Att ha genomfört en värdering av hinder och möjligheter för implementering via 

intervju i fokusgrupp och web enkät till behandlarna på kliniken. 

2. Att ha satt upp metod för och genomfört en GAP-analys av skillnader mellan 

dagens praxis och riktlinjerna utifrån journalgenomgång och utifrån web enkät 

till patienter/föräldrar, som bedömts och behandlats för depression. 

3. Att ge utbildningstillfällen för utbildare i manualbaserad bedömning och 

behandling vid fyra tillfällen a två dagar under perioden december 2014- juli 

2015. 

4. Att erbjuda medsittning eller handledning vid tre tillfällen per utbildare. 

5. Att erbjuda telefonsupport vid tre tillfällen per utbildare.  

6. Att bistå verksamhetschefer i att upprätta lokal plan för implementering 

7. Att ge expertstöd till verksamhetschef och annan chefsperson under fyra tillfällen 

a en dag under perioden december 2014- juli 2015. 

8. Att ha satt upp metod för mätning av förändring i följsamhet till riktlinjerna mätt 

med web enkät till patient/föräldrar och via journalgenomgång 

9. Att ha satt upp checklista till behandlare/utbildare för monitorering av 

följsamhet till riktlinjerna 

10. Att ha metod för återkommande evaluering av följsamhet till riktlinjerna 

11. Att ha metod för återkommande evaluering av patienternas symptomnivå 
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12. Att ta fram informationsmaterial om depression och om psykosocial 

basbehandling 

Klinikens åtagande 
1. Att delta med tre utbildare vid fem tillfällen a två dagar under perioden 

december 2014- juli 2015. 

2. Att delta med verksamhetschef och annan chefsperson under fem tillfällen a en 

dag under perioden december 2014- juli 2015. 

3. Att distribuera och tillse god svarsfrekvens på web enkät till medarbetare  

4. Att organisera patientflödet så att patienter med misstänkt depression hänvisas 

till bedömning och vb behandling hos medarbetare i ett s.k. Depspår dvs resurs 

på kliniken och inom teamen som fördjupar och utvecklar arbetet med 

depression. 

5. Att tillse att ”depspåret” har tillgängligt informationsmaterial som Deplyftet tar 

fram 

6. Att utforma en implementeringsplan för riktlinje depression på kliniken 

7. Att utse en monitor som har avsatt tid för att monitorera patientflödet inklusive 

identifiera samtliga patienter med misstänkt depression, hänvisa eller tillse att 

hänvisningsmetod fungerar av dessa till depspåret och sedan, tillfråga 

patient/föräldrar om deltagande i utvärdering, hantera medgivandeformulär och 

ta fram pappersutskrift av journal samt assistera patient vid inmatning av web 

enkät 

8. Att ordna så att dator med internet finns tillgänglig för att patient och förälder 

ska kunna fylla i web enkät  

9. Att utse medarbetare som ska delta i Depspåret och utbildas lokalt samt tillse att 

dessa har tid för att delta i utbildningsdagar lokalt 

10. Att tillse att utbildarna har tid avsatt för att genomföra lokal utbildning med 

Deplyftets material 

11. Att tillse att utbildarna har tid avsatt för medsittning till medarbetare i det lokala 

depspåret   

Uppföljning 
 
 
För Deplyftet den __________  För BUP klinik i _________den___________ 
 
 
 
Lennart Runevad, projektledare  ______________________, verksamhetschef 
 


