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Inledning  
 

Det stora antalet barn och unga som drabbas, och de allvarliga följder som psykisk 

ohälsa kan få på enskilda barn och på samhället i stort, gör psykisk ohälsa hos barn 

och unga till en av nutidens absolut viktigast utmaningar. Samhället måste bli bättre 

och effektivare på att erbjuda insatser till barn och unga vid psykisk ohälsa. Staten 

måste tillsamman med kommuner och landsting utveckla ett system som kan erbjuda 

tidiga, lättillgängliga och kvalitativa insatser vid psykisk ohälsa hos barn och unga.  

 

Under det senaste decenniet har det pågått ett arbete med att förnya och förbättra 

samhällets förmåga att erbjuda insatser vid psykisk ohälsa. En viktig del i det arbetet 

har varit att utveckla en ny nivå i systemet som kan erbjuda tidiga insatser vid lättare 

och måttlig psykisk ohälsa. Den nya nivån kallas ofta för första linjen för barn och 

ungas psykiska hälsa.  

Arbetet med att utveckla första linjen har varit framgångsrikt i att skapa en samsyn i 

kommuner och landsting när det gäller ett gemensamt ansvar för att tidiga insatser. 

Det här arbetsmaterialet bygger vidare på det arbetet och syftar till att tydligare 

definiera vilka barn och unga som bör kunna erbjudas insatser på första linjen och 

vilka insatser som bör kunna erbjudas.  

Bakgrund  

En effektiv modell för insatser måste säkerställa att enskilda barn och unga får den 

hjälp de behöver i rätt tid och att de insatser de erbjuds är effektiva ur ett 

samhällsperspektiv. Oftast sammanfaller vad som är bra för barn och unga och vad 

som är bra för samhället. För att effektivt kunna erbjuda insatser krävs en organisation 

som 

 Tidigt kan upptäcka och erbjuda insatser  

 Är lätt att komma i kontakt med och lätt att besöka 

 Kan erbjuda insatser med hög kvalitet 

Att snabbt få hjälp minskar risken för en fördjupad problematik, vilket är viktigt både för 

enskilda barn och för samhället.  Tidig upptäckt och tidiga insatser är viktigt oavsett om 

det handlar om lättare psykisk ohälsa eller mer allvarliga besvär.  

 Lättare besvär. Om lättare besvär upptäcks tidigt kan dessa ofta avhjälpas med 

enklare förebyggande och stödjande insatser. Det kan till exempel handla om att 

förstärka skyddsfaktorer genom erbjuda exempelvis föräldrautbildning eller att i 

skolan erbjuda stöd vid koncentrationssvårigheter.  

 Medelsvåra besvär. Även vid måttliga besvär är det viktiga att snabbt 

uppmärksamma och erbjuda stöd och behandling för att minska risken för en 

fördjupad problematik. Barn och unga med måttliga besvär som upptäcks tidigt 
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behöver ofta bara enklare insatser som kan erbjudas på första linjen. Det är ofta 

tillräckligt med ett begränsat stöd som till exempel psykoedukation som rikas till 

föräldrar eller ungdomar eller kortare behandlingar för inåtvänd problematik eller 

ett utåtagerande beteende.  

 Allvarliga besvär. Tidig upptäckt av allvarliga besvär som kräver behandling 

inom Barn- och ungdomspsykiatrin är även det viktigt. Barn och unga med 

allvarliga besvär som inte upptäcks och får hjälp tidigt riskerar att inte fungera i 

skolan eller hemma, vilket i sig är en ökad risk för en fördjupad problematik både 

på kort och på långsikt.  

En ny modell  

Under 2000-talet blev det tydligt att den dåvarande modellen för insatser vid psykisk 

ohälsa hos barn och unga inte var ett effektivt sätt att organisera stöd och behandling 

på. Modellen gjorde det svårt att erbjuda rätt insatser i rätt tid på rätt nivå. Lite 

förenklat kan man säga att modellen byggde på två nivåer: en basnivå och en 

specialistnivå. På basnivån fanns ett stort antal verksamheter med ett uppdrag att 

främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga, till exempel 

barnhälsovården, förskolan, skolan och ungdomsmottagningen. Systemet byggde på 

att när verksamheter på basnivån upptäckte psykisk ohälsa hos barn och unga lotsade 

de vidare till Barn- och ungdomspsykiatrin.  
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Under början av 2000-talet ökade behovet av insatser vid psykisk ohälsa och 

belastningen på barn- och ungdomspsykiatrin ökade. Modellen där Barn- och 

ungdomspsykiatrin ensam ansvarade för insatser vid alla typer av problem medförde: 

 Långa köer. Där de med svåra besvär inte fick den vård de behöver i rätt tid 

och där barn och unga med lättare besvär ofta blev utan insatser och därför 

riskerade att utveckla en fördjupad problematik.  

 Ökade kostnader. Insatser på specialistnivå är resurskrävande och kostnaderna 

för insatser ökade. 

 Insatser på fel nivå. Insatser vid psykosociala besvär saknades ofta.   

Således hade man i början av 2000-talet ett system som var ineffektivt både när det 

gäller hur man använde resurser och när det gällde att säkerställa att barn och unga 

fick den hjälp de behövde i rätt tid.  

En ny organisation av insatser  

Hur man på ett bättre sätt skulle möte det ökade behovet av insatser var en av 

frågeställningarna i den utredning som regeringen tillsatte år 2003. Slutbetänkandet 

från utredningen, som presenterades år 2006, lyfte fram att modellen med två nivåer 

var ett ineffektivt sätt att organisera 

insatser på. Glappet mellan basnivån och 

specialistnivån i den dåvarande modellen 

pekades ut som en viktig pusselbit för att 

komma tillrätta med problemen att 

organisera insatser till barn och unga vid 

psykisk ohälsa. En modell med tre nivåer 

växte fram, med en första linjen som ska 

möta barn och unga med lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa. Första linjen är 

ett bra sätt att organisera insatser för att säkerställa tidiga, lättillgängliga och 

kvalitativa insatser.  

Tidig upptäckt och tidiga insatser 

Verksamheter på första linjen har möjlighet att finns där barn och unga finns. Det kan 

göras genom att antingen bygga nya verksamheter i barn och ungas närmiljö eller 

förstärka befintliga verksamheter så som elevhälsan, ungdomsmottagningen och bvc. 

Genom att finnas nära barn och unga har man möjlighet att tidigt upptäcka tecken på 

psykisk ohälsa. Det innebär också att man på ett bra sätt kan erbjuda insatser i ett 

sammanhang, när barn och ungas vardag.   
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Lättillgänglighet 

Första linjen har möjlighet att vara lätt att komma i kontakt med och lätt att besöka. 

Genom att skapa låga trösklar, där det är enkelt att ringa, maila eller komma på drop-

in skapar man förutsättningar för att barn, unga och föräldrar i ett tidigt skede söker 

hjälp. Olika kommuner och landsting har olika förutsättningar när det gäller att 

erbjuda insatser som är geografiskt lättillgängliga för barn, unga och föräldrar men 

ambitionen bör vara att erbjuda insatser på första linjen som är lätta att komma i 

kontakt med och lätta att besöka.  

 

Kvalitativa insatser 

Genom att skapa en första linje har man möjlighet att samla kompetens och kunskap 

om de symptom och problem områden som är vanliga vid lätt till medelsvåra psykiska 

besvär. Det ökar möjligheten till att erbjuda insatser av personal med spetskompetens 

inom olika metoder. Det ökar även möjligheten att erbjuda insatser på gruppnivå. Att 

erbjuda gruppbehandlingar som är riktade mot specifika problem är ett effektivt sätt 

att behandla flera vanliga besvär.  
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Första linjen  
 

Definitionen av första linjen är inte reglerad i lag och det saknas nationella riktlinjer 

och vägledning. Vilket medför olika tolkningar av vem som bär ansvaret, vilken som 

är målgruppen och vilka insatser som bör finnas tillgängliga. Att tydligt peka ut ansvar 

är svårt på grund av att målgruppen inte tydligt faller helt inom någon verksamhets 

eller huvudmans ansvar. Psykisk ohälsa hos barn och unga kan bero på många olika 

saker och det kan krävas olika typer av insatser för att komma tillrätta med problemet. 

Det kan finnas olika faktorer hos barnet själv och dess omgivning som är orsak till 

ohälsan men även har betydelse för vilken hjälp ett barn behöver. Både orsaker och 

insatser kan utgå ifrån medicinska, psykologiska, psykosociala och pedagogiska 

utgångspunkter.  

 

De insatser som bör finnas tillgängliga kan erbjudas enligt olika lagstiftningar, det vill 

säga ofta kan en och samma insats erbjudas i enlighet med flera lagstiftningar. Vanligt 

är även att fler än en insats kan behövas och att insatserna erbjuds enligt olika 

lagstiftningar. Många av de insatser som erbjuds regleras av hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL), socialtjänstlagen (SoL) och skollagen men även andra lagar kan vara aktuella.  

De olika tolkningarna som idag finns av vad första linjen är kan lite för enklat delas in 

i två definitioner: den breda och den smalare definitionen av första linjen.   

Den breda definitionen av första linjen beskrivs som den eller de funktioner eller 

verksamheter som först uppmärksammar och tar emot barn och unga med psykisk 

ohälsa. Den breda definitionen beskriver det nätverk av funktioner och verksamheter 

som alla på olika sätt arbetar med att förebygga och främja psykisk hälsa eller 

förebygga psykisk ohälsa. I det nätverket är barnhälsovården, förskolan, skolan, 

elevhälsan, vårdcentralen, socialtjänsten olika verksamheter och 

ungdomsmottagningen en del av första linjen. Att vara en del av den breda 

definitionen av första linjen bör innebära att man har kunskap och rutiner som gör det 

möjligt att uppmärksamma barn och unga med tecken på psykisk ohälsa, oavsett om 

problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. En 

verksamhet som ingår i de nätverk som utgör den breda första linjen bör kunna arbeta 

förebyggande och främjande genom att förstärka. De bör även fungera som en sluss 

vidare till rätt insats om ett främjande och förebyggande stöd inte är tillräckligt.   

Det finns även en smalare definition av första linjen där huvuduppdraget är att erbjuda 

stödjande och behandlande insatser till barn och unga med lätt till medelsvår psykisk 

ohälsa. Verksamheter som har ett uppdrag att fungera som en första linjen enligt den 

smalare definitionen bör kunna ta emot barn och unga med indikerade problem på 

lättare till måttliga besvär av psykisk ohälsa och erbjuda effektiva och kvalitativa 

insatser. Det här dokumentet utgår från den smalare definitionen av första linjen vid 

genomgång av första linjens uppdrag och syfte. Att organisera insatser vid psykisk 
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ohälsa i tre nivåer, med en första linje mellan den generella och specialistnivån, gör 

det möjligt att tidigt upptäcka och erbjuda tidiga insatser, att erbjuda lättillgängliga 

insatser och att säkerställa att de insatser som erbjuds håller bra kvalitet.  

 

Att organisera och fördela ansvar 

Verksamheter med ansvar  

Första linjen är en nivå av insatser, kommuner och landsting måste sedan ge en eller 

flera verksamheter i uppdrag att erbjuda insatser på första linjen. Det finns inga 

riktlinjer för vilka verksamheter som kan eller bör ges uppdraget att fungera som en 

första linje och det finns olika modeller för hur man väljer att organisera insatser. 

Olika kommuner och landsting har olika förutsättningar när det gäller att organisera 

insatser via olika verksamheter.  

 

Insatser på första linjen kan organiseras genom att antingen förstärka befintliga 

verksamheter eller genom att bygga upp nya. Insatser på första linjen kan erbjudas 

enligt olika lagstiftningar och av verksamheter med olika huvudmän. Det ställer stora 

krav på kommuner och landsting att samarbeta. Utifrån en samsyn på vilka insatser 

som böra erbjudas på första linjen bör det tydligt framgå vilken huvudman som har 

ansvar för vilka insatser. Det bör även framgå vilka verksamheter som respektive 

huvudman har givit uppdrag att erbjuda vilka insatser på första linjen.  

 

Samverkan på första linjen  

Om fler huvudmän och fler verksamheter gemensamt har ett ansvar att erbjuda 

insatser på första linjen krävs god samverkan. Ett samarbete mellan olika 

verksamheter bör organiseras på ett sådant sätt som gör det möjligt att se till en helhet 

när det gäller barn och ungas behov av stöd och behandling. Barn och unga får inte bli 

utan hjälp eller hjälpen får inte bli fördröjd på grund av att ansvaret för de insatser 

som barn och unga behöver har fördelats mellan olika verksamheter.  

 

Kunskap och kompetens  

Första linjen bör ha kunskap och kompetens att möta lättare och måttliga besvär av 

vanliga problem med psykisk ohälsa hos barn och unga. För att kunna möta 

målgruppen på första linjen krävs olika typar professioner. Det bör finnas psykologisk 

kompetens som kan ansvara för behandling och psykosocial kompetens som ansvara 

för insatser vid psykosociala problem. Det bör även finnas medicinsk kompetens som 

kan att utreda och behandla kroppsliga symptom. Även pedagogisk kompetens bör 

finnas, dels för att ansvara för psykoedukation som är en vanlig insats på första linjen 

och dels för att ansvara för stöd vid insatser som har med skolan att göra. Det finns 

även andra kompetenser som kan behövas vid vissa insatser på första linjen, som till 

exempel sjukgymnast och dietist. Om olika verksamheter ansvarar för insatser som 
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kräver olika typer av kompetens måste det finnas tydliga rutiner för samverkan. 

Ansvaret att hitta rätt insats bland olika verksamheter inom första linjen bör aldrig 

läggas på barn, unga eller förälder utan bör bygga på ett nära samarbete 

verksamheterna i mellan. Principen bör vara att när barn och unga kommit i kontakt 

med en verksamhet med ett uppdrag att erbjuda insatser på första linjen får de hjälp att 

till rätt insatser oavsett om dessa finns inom verksamheten eller någon annan 

verksamhet inom första linjen. 

 

Första linjeverksamheter  

Som det beskrivs i avsnittet innan kan ansvaret för att erbjuda insatser på första linjen 

ges till en eller flera verksamheter och eventuellt delas mellan olika huvudmän. Olika 

verksamheter kan styras av olika lagstiftningar och av olika rutiner och arbetsmetoder 

men för att säkerställa att barn och unga kan erbjudas likvärdiga insatser oberoende av 

vem som ansvara för insatserna bör ett tydligt uppdrag definieras. Nedan följer ett 

förslag på vad ett uppdrag att fungera som första linje bör innebära.  

 

Uppdraget att erbjuda insatser  

En verksamhet med ett uppdrag att fungera som en första linje bör kunna: 

Göra en första bedömning av mående. En verksamhet med uppdraget att fungera som 

första linjen bör kunna genomföra strukturerade bedömningar av olika typer av 

psykisk ohälsa och dokumenterar dessa på ett sådant sätt att de går att följa upp.  

Göra en bedömning av behov av insats. Utifrån bedömningen kunna fatta beslut om 

vilken typ av insats som bör erbjudas.  

Erbjuda insatser. Bör kunna erbjuda stödjande och behandlande insatser, både 

individuellt och i grupp. Riktat föräldrastöd bör även det kunna erbjudas.   

Lotsa rätt. Första linjen även ett ansvar att lotsa de som bedöms vara i behov av en 

hjälp som inte kan erbjudas på första linjen till rätt aktör, till exempel Barn- och 

ungdomspsykiatrin eller socialtjänstens myndighetsutövande gren. 

Samverka. En verksamhet med ett uppdrag att fungera som första linjen bör aktivt 

arbeta för att samverka med andra verksamheter som arbetar med att erbjuda insatser 

på den generella- och specialistnivån.  

 

Övriga uppdrag 

Verksamheter med ett uppdrag att fungera som en första linjen kan även ges ett 

uppdrag som innefattar konsultationer, ansvar för uppföljning och ett ansvar för 

grupper av barn och unga med förhöjd risk att utveckla psykisk ohälsa.  
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Konsultationer. Första linjen kan även ges ansvaret att via konsultationer fungera som 

ett stöd för andra aktörer som möter barn och unga med psykisk ohälsa, till exempel 

förskolan och skolan. Ofta är det i skolan och förskolan som tecken på att barn och 

unga inte mår bra uppmärksammas och pedagoger och annan personal i skolan och på 

förskolan kan behöver stöd för att tolka och göra en försa bedömning. Skolan och 

förskolans personal kan även behöva stöd för att veta hur de ska tala med barn och 

unga om hur de mår. I många fall kan även skolans personal med hjälp av första linjen 

hjälp barn och unga på plats i skolan.  

Ansvar för uppföljning. Ytterligare ett uppdrag som kan ges till första linjen är att 

erbjuda uppföljande stöd och vård till vissa grupper, till exempel de som fått vård 

inom Barn- och ungdomspsykiatrin och som efter avslutad behandling behöver visst 

stöd men inte specialistvård. Det kan dels handa om barn och unga med en avslutade 

behandling, som till exempel depression, ångest eller ätstörningar. Det kan även 

handlar om att erbjuda barn och unga med kroniska diagnoser stöd under perioder då 

specialistinsats inte krävs, så som till exempel vid neuropsykiatriska diagnoser eller 

bipolär sjukdom. Ytterligare en grupp som kan erbjudas uppföljande stöd och vård är 

de som i perioder behöver psykosocialstöd. Exempelvis kan det handla om barn och 

unga som lever i en socialutsatt situation eller som är placerade av socialtjänsten.  

Barn och unga med förhöjd risk. Vissa grupper av barn och unga har en förhöjd risk 

för att utveckla psykisk ohälsa. Det betyder inte att alla barn och unga som tillhör en 

grupp med förhöjd risk kommer att utveckla psykisk ohälsa med det är vanligare hos 

barn i dessa grupper än hos barn generellt sett. Det kan till exempel handla om barn 

till föräldrar med missbruk, psykisk sjukdom eller barn som lever i utsatta 

hemförhållanden. Barn och unga som är placerade, har en funktionsnedsättning, som 

blir mobbade, som tillhör en minoritet eller som tillhör gruppen HBTQ har en förhöjd 

risk att drabbas av psykisk ohälsa. Ensamkommande flyktingbarn eller barn som är 

nya i Sverige är även de en grupp där det finns en förhöjd risk för psykisk ohälsa. 

Första linjens uppgift är att erbjuda insatser vid indikerad psykisk ohälsa men för att 

tidigt upptäcka och erbjuda insatser vid psykisk ohälsa hos barn som tillhör grupper 

med en förhöjd risk bör det finnas en nära samverkan mellan aktörer med ansvar för 

de olika grupperna av barn och unga och första linjen.  
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Målgrupper – vilka barn och unga bör få hjälp på 
första linjen  
 

Att avgränsa vilka målgrupper som bör erbjudas stöd och behandling på första linjen 

är svårt. Det handlar om att definiera vilka problemområden/symptom som bör vara 

första linjens ansvar och vilken svårighetgrad av psykisk ohälsa som bör hanteras av 

verksamheter på första linjen. Trots stor spridning på problem och grad av problem 

finns det ett antal problemområden som täcker in en stor andel av de barn och unga 

som söker hjälp på första linjen.  

Socialstyrelsen beskriver psykisk ohälsa som ’psykiska symtom som hindrar 

känslomässigt välbefinnande, optimal utveckling och delaktighet i vardagsaktiviteter’. 

Många barn och unga upplever någon gång att de mår dåligt, det är en del av livet. 

Ofta är lättare och måttliga besvär av psykisk ohälsa övergående men ibland kan barn 

och unga behöva stöd. En del barn och unga behöver hjälp att hantera att de mår dåligt 

och kan behöva stödjande eller behandlande insatser för psykisk ohälsa. Beroende på 

typ och omfattning av besvär kan besvären i olika grad påverka barn och ungas 

funktionsnivå, det vill säga barn och ungas förmåga att fungera i skolan, hemma och 

med kompisar. Forskning har visat att det är viktigt att barn och unga som behöver 

stöd och behandling vid lättare och medelsvår psykisk ohälsa får det för att förebygga 

en fördjupad problematik [2].  

Barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa är en svårdefinierad grupp 

eftersom både orsakerna till och behovet av insats kan variera.  Det saknas nationella 

register över besök på första linjen. Under år 2014 genomförde Sveriges Kommuner 

och Landsting (SKL) en kartläggning av verksamheter med ett uppdrag att fungera 

som första linjen och som kan ge en indikation på vilka barn och unga som söker hjälp 

på första linjen. Kartläggningen visar att en stor del av de barn och unga som besöker 

första linjen har problem med oro/ångest och nedstämdhet/depression. Andra vanliga 

orsaker till att man söker hjälp på första linjen för yngre barn är familjerelaterad 

problematik, aggressivitet, koncentrationssvårigheter och skolrelateradproblematik 

och för tonåringar familjerelaterad, skolrelaterad och relationsrelaterad problematik. 

Nedan presenteras de stora målgrupperna som bör kunna erbjudas stöd och behandling 

på första linjen. 

 

Barn och unga som är ledsna, oroliga och rädda 

Många barn och unga upplever någon gång att de är ledsna, oroliga eller rädda, det 

tillhör livet att känna så ibland. Olika saker oroar olika människor och en del oroar sig 

mer än andra. Känsla av nedstämdhet, oro eller rädsla kan bero på olika saker och 

variera i allvarlighetsgrad. Barn och unga kan uppleva perioder av mindre allvarliga 

besvär av oro, nedstämdhet och rädsla som upplevs och svåra men som inte är farliga. 
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Även om besvären inte är så allvarliga att de kräver en specialistinsats kan barn och 

unga behöva hjälp att hantera sina känslor. På första linjen bör man kunna erbjuda 

stöd och vård till den här gruppen barn och unga. Insatser bör kunna erbjudas till barn 

och unga som känner sig ledsna, nedstämda och oroliga; unga med lättare depression; 

barn och unga med lättare fobier: barn och unga med lättare ångest och barn och unga 

med lättare besvär som följd av ett trauma. 

 

Barn och unga som genomgår en kris 

Barn och unga kan uppleva händelser som gör att de går igenom en kris i livet. En kris 

kan uppstå när en förälder eller närstående blir svårt sjuk och/eller avlider eller när en 

förälder tar sitt liv. Barn och unga kan må dåligt i samband med händelsen men även 

långt senare. En skilsmässa mellan föräldrar är ofta en kris för barn och unga och 

medför ofta att de mår dåligt. En del barn och unga behöver stöd för att förstå och 

bearbeta det som händer och det som de känner. Första linjen bör kunna erbjuda stöd 

till barn och unga som i samband med en kris eller vid behov av att i ett senare skede 

bearbeta det som hände.  

 

Barn och unga med kroppsliga tillstånd  

En del barn och unga har kroppsliga besvär som kan leda till att de riskerar att få en 

försämrad psykisk ohälsa. En sådan grupp är de barn och unga som lider av övervikt, 

har brännskador eller andra skador eller ärr som påverkar utseendet. Kroppsliga 

tillstånd så som dessa kan bidra till en försämrad självkänsla som leder till psykisk 

ohälsa. En annan grupp med kroppsliga tillstånd som det är viktigt att erbjuda stöd till 

är den gruppen med kroniska sjukdomar som kräver att barn och unga följer 

behandling. Det som hos andra barn och unga kan vara ofarligt kan bland den här 

gruppen barn och unga leda till allvarliga komplikationer. Till exempel måste barn 

och unga med diabetes noga sköta sin behandling och kan inte på samma sätt som 

andra barn och unga vara trotsiga eller utagerande på ett sådant sätt att det påverkar 

behandlingen. Första linjen bör kunna erbjuda barn och unga med olika kroppsliga 

tillstånd insatser för att förebygga både mental och kroppslig ohälsa.   

 

Barn och unga som har svårt med sömn  

All barn kan i perioder ha svårt att somna eller svårt att sova. Ofta är sömnsvårigheter 

ett tecken på en utvecklingsfas men ibland kan det varar ett tecken på att barn och 

unga inte mår bra. Långvarig brist på sömn eller dålig sömn kan få allvarliga 

konsekvenser och det är därför viktigt att erbjuda stöd till barn och unga som upplever 

sömnsvårigheter som inte är övergående. Första linjen bör kunna ta reda på mer om 

varför barn och unga har svårigheter med sömnen och kunna erbjuda stöd. Stöd till 

föräldrar med mindre barn eller med barn som har diagnoser som kan oraska 

svårigheter att sova linjen bör även kunna erbjuda riktat föräldrastöd med syfta ett ge 
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föräldrar verktyg för att kunna stödja sitt barn. En del ungdomar har problem med 

sömnen genom att de får för lite sömn eller genom en omvänd dygnsrytm. Att ställa 

om sömnen till normala sömnvanor kan vara svårt och ofta behöver ungdomarna stöd. 

Första linjen bör kunna erbjuda individuell och gruppbehandling vid sömnproblem 

hos ungdomar.  

 

Barn och unga som är stressade  

Stress är en del av livet och i de flesta fall ofarligt och något som går över. Ibland kan 

dock barn och unga behöva hjälp med att hantera stressen eller andra symptom som 

kan uppstå då barn och unga känner sig stressade.  

Barn och unga kan känna sig stressade av olika orsaker men ofta handlar det om att 

barn och unga upplever att de krav som ställs på dem är större än vad de klarar av. 

Barn påverkas mycket av omgivningen och tillexempel ekonomiska eller sociala 

problem i familjen, en skilsmässa eller att byta skolan kan orsaka stress hos barnet. 

Första linjen bör kunna erbjuda stöd till barn och unga som visar symptom på stress 

eller som berättar att de är stressade. Kroppsliga symptom hos mindre barn kräver en 

läkarundersökning för att utesluta att det inte handlar om somatiska besvär. När 

somatiska besvär uteslutits bör första linjen kunna erbjuda stöd till barn och föräldrar 

genom individuella och gruppbehandlingar. Psykoedukation bör kunna erbjudas till 

unga och till föräldrar. 

 

Barn mellan 0 och 6 år  

Att små barn har problem med reglering, vaknar på nätterna, krånglar med maten och 

är rädda, trotsiga och oroliga tillhör uppväxten och är en del av deras naturliga 

utveckling. För vissa barn kan det dock vara ett tecken på att barnet inte mår bra 

psykiskt eller att föräldrar inte klarar av att hjälpa sina barn tillrätta. Tidiga tecken på 

att barnet inte mår bra är viktiga att uppmärksamma och erbjuda tidiga insatser. Om 

somatiska orsaker till ohälsa uteslutits och om barnet inte bedöms befinna sig i en 

skadlig miljö bör första linjen kunna erbjuda stöd till föräldrar. Insatser på första linjen 

kan till exempel handla om att stödja föräldrarna att förändra beteendet hos barnet.   

 

Barn och unga med ett utagerande beteende 

En del barn och unga utmanar sin omgivning genom att de förstör för sig själv och för 

andra. Det kan handla om barn som har svårt att koncentrera sig eller som bryter mot 

normer och regler. När barn och unga upprepat bryter mot de regler, normer eller 

förväntningar kallas beteendet eller handlingsmönstret ofta för ett beteendeproblem. 

Barn och unga med beteendeproblem är en brokig grupp men som har det gemensamt 

att de ofta känner sig nedstämda, missnöjda, oroliga och ofta känner sig 

missförstådda. Socialstyrelsen använder begreppet utagerande beteende för ett 

gemensamt samlingsnamn. Det kan handla om barn med avgränsade nedsättningar av 

specifika förmågor, till exempel svårigheter med inlärning, svårt att uttrycka sig eller 
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svårt att kontrollera impulser. Det kan även handla om beteendemönster som hör 

samman med diagnoser så som ADHD, trotssyndrom och uppförandestörning. Det 

kan även handla om att barn och unga har problem hemma eller i skolan.  

Barn och unga med ett utagerande beteende hamnar ofta i en ond cirkel av en 

fördjupad problematik. Deras beteende gör ofta att de får ett negativt gensvar från 

omgivningen som i sin tur leder till att beteendet förstärks. Tidiga insatser som hjälper 

barn och unga att fungera i en familj och i förskolan/skolan kan ofta förhindra att barn 

och unga hamnar i en nedåtgående spiral av ett accelererande utåtagerande beteende. 

En del barn med ett utagerande beteende behöver få en utredning och behandling på 

specialistnivå medan en del bör kunna erbjudas stöd och behandling på första linjen. 

Första linjen har därför en viktig uppgift att tidigt erbjuda stöd och vård till de barn 

och unga med ett utåtagerande beteende.  

 

Barn och unga i svåra situationer 

Barn och unga som utsätts för fysisk eller psykisk försummelse, kränkningar eller våld 

i hemmet, i skolan eller någon annanstans mår ofta dåligt psykiskt. Alla barn och unga 

kan hamna i svåra situationer men vissa barn löper högre risk än andra att fara illa. 

Barn och unga som befinner sig i en situation där risk för att fara illa finns på flera 

nivåer, det vill säga hos barn och unga själva, föräldrar och familj, i skolan och i 

samhället i stort har en särskilt hög risk för att fara illa och att utveckla psykisk ohälsa.   

 

Ofta behöver barn som befinner sig eller har befunnit sig i svåra situationer insatser 

från olika aktörer i samhället. Första linjen bör kunna erbjuda de barn och unga som 

till följd av en svår situation har lätt till medelsvår psykisk ohälsa stöd och behandling. 

Första linjen bör kunna samverka med eventuella andra aktörer kring barn och unga i 

svåra situationer.  

 

Barn och unga som riskerar att fara illa i hemmet 

Första linjen bör kunna erbjuda insatser till familjer där barn visar tecken på att inte 

må bra och där familjen behöver stöd för att hantera den situation som uppstått. Det 

kan vara riktat stöd till föräldrar för att till exempel förbättra anknytning mellan 

föräldrar och små barn eller att stödja föräldrar att skapa en tryggare miljö i hemmet.  

 

Ibland behöver första linjen samverka med socialtjänsten, där socialtjänsten ansvarar 

för att hjälpa familjer i en utsatt situation och där första linjen kan erbjuda insatser 

riktade mot att hantera den psykiska ohälsan hos barn och unga. För äldre barn och 

unga som mår psykiskt dåligt på grund av problem i familjen bör första linjen kunna 

erbjuda samtalsstöd och gruppbehandling. 

 

Barn som utsätts för våld och övergrepp 
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Barn och unga som utsatts för eller bevittnat våld och övergrepp behöver ofta stöd för 

att bearbeta det. Våld och övergrepp inom en familj kan vara något som orsakar 

psykiska besvär hos barn och unga i samband med händelsen men även långt senare. 

För att hjälpa barn och unga som lever i en familj där våld förekommer eller har 

förekommit kräver ofta samverkan med socialtjänst. Unga kan även har blivit utsatt 

eller bevittnar våld och övergrepp i sammanhang utanför hemmet. Sexuellt våld är ett 

exempel som orsaka psykiska besvär där ungdomar behöver stöd eller behandling.  

 

Barn och unga som kommer som flyktingar till Sverige har ibland med sig 

erfarenheter av våld och övergrepp. En del av dessa barn och unga lider av svåra 

besvär som kräver utredning och behandling på specialistnivå medan en del behöver 

stöd och behandling för besvär som bör kunna hanteras av första linjen.  

  

Barn som far illa i skolan 

Barn och unga kan må dåligt som följd av att de far illa i skolan. Mobbing kan leda till 

både utåtagerande och inåtvänd problematik. Om barn och unga inte får stöd de 

behöver för att bryta en situation där mobbing förekommer och stöd för att hantera 

den ohälsa som uppstått i samband med mobbing kan de utveckla allvarliga besvär. 

Första linjen bör kunna erbjuda barn och unga stöd att hantera den problematik som 

uppstått i samband med mobbing och i samverkan med skolan och andra berörda 

aktörer arbeta förebyggande för att förebygga mobbing.  

 

Barn och unga som gör sig själva illa 

En del barn och unga kan på olika sätt orsaka skador på sig själv. Det kan handla om 

att rispa eller skära sig själv, att inleda sexuella relation som man inte mår bra av eller 

har en ohälsosam relation till mat. Att barn och unga skadar sig själva är ofta ett 

tecken på att de inte mår bra och behöver stöd. För vissa handlar det om en svår 

ångestproblematik eller svåra ätstörningar medan det för andra mer är ett uttryck för 

att de behöver stöd för att hantera olika svårigheter i livet. En del av den här gruppen 

behöver specialiserad vård och i vissa fall till och med högspecialiserad vård medan 

andra behöver ett merbegränsat stöd. På första linjen bör man kunna ta reda på mer 

om vad som orsakar att barn och unga skadar sig själva och göra en bedömning av 

allvarlighetsgrad. De barn och unga där man bedömer att det handlar om lindrigare 

problem bör man kunna erbjuda insatser på första linjen.   

 

Barn och unga med tvångstankar och tvångsbeteenden 

De flesta barn och unga har tankar eller beteende med inslag av tångstanker eller 

beteenden utan att dessa är farliga eller avvikande. Det kan till exempel handla om att 

om man trampar på vissa brunnar på gångvägen så betyder det tur. När handlingen är 
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bunden till ångest och tvång, om barn till exempel tänker att dåliga saker kommer att 

hända om det inte trampar på brunnarna, då har det blivit ett symtom på en 

ångestsjukdom som inte är normal. Tvångstankar omfattar både tankar, impulser och 

inre bilder som upplevs som påträngande, inte går att kontrollera med vilja och som 

väcker känslor som obehag, rädsla, skam och äckel. Tvångshandlingar är viljestyrda 

handlingar som man utför för att minska det obehag som tvångstankarna väcker. 

Första linjen bör kunna erbjuda insatser till barn och unga med lättare och måttliga 

besvär med tvångstankar och tvångsbeteenden.  

 

Barn och unga med självmordstankar  

Barn och unga med tankar på att ta sitt liv eller som har gjort självmordsförsök 

behöver hjälp av Barn- och ungdomspsykiatrin. Först linjen fyller dock en viktig 

funktion vid att tidigt upptäcka barn och unga med suicidtankar och vara en 

lättillgänglig väg till stöd och vård.  

Psykiska besvär, både inåtvända och utåtagerande beteende, kan leda till att barn och 

unga utvecklar tankar på att ta sitt liv och i vissa fall även försöker begå självmord. 

Därför är det viktigt att tidigt uppmärksamma självmordstankar hos de barn och unga 

som har en pågående insats på första linjen. 

Självmord eller självmordsförsök är ibland smittsamt. När ett barn eller ungdoms tar 

sitt liv är det inte ovanligt att andra barn och unga i dess omgivning gör ett 

självmordsförsök eller begår självmord. Första linjen bör därför delta i arbete med att 

förebygga ytterligare självmord genom att vara tillgänglig i det sammanhang där ett 

självmord begåtts. Det kan tillexempel innebära att finnas på plats i den skola där ett 

barn eller ungdom tagit sitt liv. Om det var andra barn eller unga som upptäckte 

självmordet bör första linjen kunna erbjuda stöd till den eller de barn eller 

ungdomarna. 

 

Barn och unga med flera problem 

Det är inte ovanligt att barn och unga har flera problem som påverkar deras psykiska 

hälsa. Enskilt är kanske inte problemen så överhängande att man behöver söka hjälp 

men tillsammans blir de svåra för barn och unga att hantera. De barn och unga som 

inte har föräldrar som finns som stöd är till exempel mer utsatta vid problem med 

koncentrations svårigheter.  

 

Barn och unga som är nya i Sverige 

Barn och unga som kommer som migranter och asylsökande till Sverige är en grupp 

med en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Många barn och unga som kommer 

tillsammans med sin familj eller ensamma har upplevelser av våld och utsatthet från 

sina hemländer och från resan till Sverige. En del barn och unga har förlorat föräldrar 

eller syskon. Nedstämdhet, rädsla och oro är vanliga symptom hos den här gruppen 
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barn och unga. Första linjen bör kunna erbjuda stöd till barn och unga med lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa som följd av händelser i hemlandet eller under resan till 

Sverige. 

 

Barn och unga som är nya i Sverige kan även behöva stöd i och med situationer som 

uppstår i en ny miljö. Det kan till exempel handla om ungdomar som på grund av 

upplevelsen att de hamnar i kläm mellan det svenska samhället och den kultur som 

familjen tillhör. Eller ungdomar som oroar sig för framtiden eftersom de har svårt att 

hänga med i skolan på grund av det nya språket.   

 

Barn och unga som behöver uppföljande stöd och vård  

Barn och unga som fått vård inom Barn- och ungdomspsykiatrin och som efter 

avslutad behandling behöver visst stöd men inte specialistvård kan erbjudas stöd på 

första linjen. Det kan dels handa om barn och unga med en avslutade behandling, som 

till exempel depression, ångest eller ätstörningar. Det kan även handlar om att erbjuda 

barn och unga med kroniska diagnoser stöd under perioder då specialistinsats inte 

krävs, så som till exempel vid. En bedömning behöver göras från fall till fall men 

exempel på typer av besvär kan vara barn med en neuropsykiatrisk diagnos, barn och 

unga med ätstörningar, barn och unga som har haft en depression och en 

ångestproblematik. Första linjen bör kunna erbjuda uppföljande och stödjande insatser 

för barn och unga med avslutad behandling.  
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Bedömningar på första linjen   
 

En verksamhet med ett uppdrag att fungera som en första linje bör kunna göra en 

strukturerad bedömning av hur barn och unga mår och vilken hjälp de behöver. Det 

krävs att det finns tillgång till: 

 Kunskap och erfarenhet av vanliga problemområden och symptom, 

 kunskap och erfarenhet att kunna bedöma risk- och skyddsfaktorer,  

 tillgång till strukturerade metoder för bedömning av generella och 

symptomspecifika problemområden och  

 Vid behov, tillgång till medicinskbedömning. 

Process för bedömning  

För att göra en bedömning av hur barn och unga mår och behov av stöd och 

behandling krävs det att den som ska genomföra bedömningen inhämta information 

och utifrån den fatta ett beslut om hur man bör gå vidare. I figur 1 finns en översikt 

över de steg som bör genomföras vid en bedömning av mående och behov. I avsnittet 

nedan finns en mer utförlig presentation av de steg som finns i figur 1.  
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1. Övergripande kartläggning  

När barn och unga kommer till första linjen bör man inleda kontakten med att 

genomföra en övergripande kartläggning. Det innebär att man utesluter behovet av 

akuta insatser, till exempel sådana insatser som kräver en direkt kontakt med Barn- 

och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten eller akut sjukvården. Det innebär även att man 

gör en bedömning av vem som är mest lämpad för att möta det enskilda 

barnet/ungdomen utifrån den inledande dialogen med barn, unga och/eller föräldrar 

och utifrån den kompetens som finns tillgänglig i verksamheten. Vid kroppsliga 

symptom behöver även en medicinsk undersökning/bedömning genomföras.   

 

2. Inhämta information  

På första linjen bör man kunna göra en bedömning av hur barn och unga mår och 

vilket behov av stöd och behandling de har. En bedömning bör göras baserat på 

information om  

 Vilka symptom eller problemområden har barnet/ungdomen, 

 Hur allvarliga är symptomen/problemområdena, 

 Är symptomen/problemområdena övergående eller ihållande, och 

 Finns det andra faktorer som påverkar barn och ungas mående, som till 

exempel andra sjukdomar, handikapp, missbruk eller att barn/unga lever i en 

socialt utsatt miljö. 

För att inhämta den information som bör ligga till grund för en bedömning kan man 

ställa frågor till barn/unga, föräldrar eller andra som känner barnet/ungdomen. Man 

kan även använda sig av strukturerade formulär för att ta reda på hur barn och unga 

mår och för att ta reda på mer om hur barn och ungas liv ser ut. Forskning har visat att 

om man använder strukturerade formulär minskar risken för att missa viktig 

information som kan varar viktig när man gör en bedömning. Strukturerade sätt att 

inhämta information underlättar även samverkan och samarbete inom och mellan 

verksamheter. Strukturerade metoder för insamling av information är även en 

förutsättning för att kunna följa upp hur det går för enskilda barn och unga och för 

verksamhetsuppföljning. Det finns olika typer av formulär som man kan använda och 

som fyller olika funktioner. Dels finns det formulär som fungerar som checklistor för 

att man inte ska missa att fråga om olika delar av barn och ungas sammanhang. Det 

finns även många olika typer av formulär som används för att fånga hur barn och unga 

mår. Dessa formulär kan delas in de formulär som fungerar för att screena barn och 

unga och de formulär som fyller funktionen att titta närmare på ett specifikt symptom 

eller problemområde. Att använda strukturerade formulär är ett stöd i att skapa ett 

underlag för bedömning och kan aldrig ersätta en professionella bedömning. Sist i det 

här avsnittet presenteras olika formulär som kan användas vid bedömning av barn och 

unga som kommer till första linjen.  
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3. Bedöma behov av insats  

När man känner att man har tillräckligt med information bör man på första linjen fatta 

ett beslut om vilken hjälp barn och unga behöver. Om man inte upplever att man inte 

har tillräckligt med information eller inte känner sig säker på hur man ska tolka 

informationen bör man antingen ta reda på mer eller konsultera en expert.  

Baserat på den information som nu finns om barnet/ungdomen bör man ta ställning till 

om:  

 Det är tillräckligt med information eller ett lugnande besked till barn, unga 

eller förälder.  

 Barnet behöver en insats som kan erbjudas inom första linjeverksamheten, 

eller 

 Barnet behöver en insats som inte kan erbjudas inom första linjeverksamheten. 

I bedömningen av vilken hjälp barn och unga behöver bör man återigen ta hänsyn till 

vilka symptom/problemområden och graden av dessa men även enskilda barn och 

ungas sårbarhet. Barn och unga har olika sårbarhet och klara påfrestningar olika bra. 

Det finns faktorer hos barn och unga och i deras omgivning som påverkar hur sårbara 

barn och unga är för att utveckla psykisk ohälsa. Dessa faktorer påverkar även de 

förutsättningar som barn och unga har att hantera psykiska besvär när de väl uppstått. 

Inom en första linjeverksamhet bör det finnas kunskap och erfarenhet om hur risk- och 

skyddsfaktorer påverkar sårbarheten hos enskilda barn och ungas. De risk- och 

skyddsfaktorer som påverkar barn och ungas sårbarhet kan ha betydelse för vilket stöd 

enskilda barn och unga behöver. Barn och unga med flera riskfaktorer kan vara i 

behov av mer eller annat stöd än barn och unga med färre. Till exempel kan huruvida 

enskilda barn och unga har föräldrar som kan fungera som stöd ha betydelse för vilken 

insats ett enskilt barn/ungdom behöva. 

Om barnet behöver en insats som erbjuds av någon annan bör första linjen lotsa barnet 

rätt. En första linjeverksamhet bör inte släppa ansvaret för barn och unga innan man är 

säker på att annan verksamhet tagit över ansvaret. Om barn och unga bedöms vara i 

behov av en insats som kan erbjudas inom första linjeverksamheten bör insatsen 

inledas så snart som möjligt. I nästa avsnitt presenteras olika typer av insatser som bör 

finnas tillgängliga på första linjen.  

 

Utredning och diagnoser  

De flesta barn och unga som behöver stöd och behandling på första linjen behöver inte 

utredas eller diagnosers. En del barn och unga kan dock behöva en diagnos för att få 

rätt hjälp. Huruvida det är första linjen som bör utreda och sätt diagnos beror på vilken 

kompetens och vilka resurser som finns lokalt. Samtidigt som det är viktigt att inte 

medikalisera där det inte behövs kan det finnas fördelar med att kunna ställa en 

diagnos för vissa av de barn och unga som kan erbjudas hjälp på första linjen. Det kan 
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till exempel handla om att erbjuda ungdomar behandling vid depression där det krävs 

en diagnos för att kunna erbjuda rätt stöd. Första linjen har även potential att fungera 

som ett stöd för barn och unga som redan har en diagnos till exempel genom att 

erbjuda uppföljande stöd till barn med kognitiva funktionsnedsättningar.   

Generella formulär för att mäta psykisk ohälsa 

Det är inte alltid som problembilden eller symptomen är tydliga när barn och unga 

söker hjälp på första linjen. Det kan vara en känsla av att ’inte må bra’ eller att ’något 

känns fel’. Kunskap om och tillgång till generella formulär som mäter psykisk ohälsa 

bör därför finnas tillgänglig inom första linjen. Det finns flera formulär som brett 

mäter den psykiska ohälsan hos barn och unga. Dessa kan vara bra att använda om 

man inte är säker på om det handlar om psykisk ohälsa eller om man är osäker för 

varför barn och unga mår dåligt.  

 

Exempel på generella formulär som mäter psykisk ohälsa  

 Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure (CORE-OM) 

 The Strenghts and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

 The Brief Child and Family Phone Interview (BCPFI) 

 Child Behavior Checklist (CBCL) 

 Mitt Sociala Nätverk 

 Jag tycker jag är 

 ESTER 

 Känsla av sammanhang (KASAM) 
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Stöd och behandling på första linjen   
 

Det finns olika metoder som kan användas vid insatser som erbjuds barn, unga och 

föräldrar på första linjen. Vanliga metoder är psykologisk behandling, samtalsstöd, 

gruppbehandlingar, riktat föräldrastöd, psykoedukation/psykopedagogik och stöd via 

nätet.  

Vilken insats som är mest lämplig avgörs från fall till fall utifrån en bedömning av 

symptom och problem beskrivning och med tanke på vilka risk- och skyddsfaktorer 

som är aktuella för ett specifikt barn eller ungdom.  

Insatser vid psykisk ohälsa hos barn och unga kan erbjudas med stöd i olika 

lagstiftningar. Vanligast är att stöd erbjuds enligt skollagen, hälso- och sjukvårdslagen 

eller socialtjänstlagen. Det händer att barn och unga behöver flera insatser och att 

dessa erbjuds enligt olika lagstiftningar. Det kan till exempel handla om barn och unga 

med koncentrationssvårigheter som får behandling för ADHD enligt hälso- och 

sjukvårdslagen och samtidigt erbjuds särskilt stöd i skola enligt skollagen. Det kan 

även handla om barn och unga med en missbruksproblematik där beslut om insats 

fattas enligt socialtjänstlagen men där stödjande och behandlande insatser erbjuds 

enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det finns även insatser som kan erbjudas med stöd i 

flera lagstiftningar. Till exempel kan riktat föräldrastöd erbjudas enligt skollagen, 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.  

För barn och unga och deras föräldrar är det oftast oviktigt vilken lagstiftning som 

reglerar den insats som erbjuds. För kommuner och landsting som ska organisera 

insatser på första linjen har det dock betydelse. Det har betydelse för vilka 

verksamheter och vilka professioner som kan erbjuda vilka verksamheter och det har 

betydelse för hur insatserna ska dokumenteras och följas upp. Det har även betydelse 

vid en diskussion om ansvarsfördelning mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården vid psykisk ohälsa hos barn och unga. I avsnittet nedan, Problemspecifika 

insatser, presenteras exempel på olika insatser som kan erbjudas vid olika 

problem/symptom. För att tydliggöra ansvaret att erbjuda olika insatser vid ohälsa 

finns det markeringar som visa enligt vilken/vilka lagstiftningar som en insats kan 

erbjudas.  

Stödjande samtal   

Strukturerade samtal i behandlande syfte är en vanlig metod vid flera psykiska 

symptom och problemområden hos barn och unga.  

Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och 

behandling för att underlätta förändringsprocesser. Förändringsbenägenhet skapas 

genom att bland annat väcka nyfikenhet och aktivt deltagande. Behandlarens roll är 

sammanfattningsvis att hjälpa klienten att formulera en egen förståelse av sitt 

problem, egna argument för förändring, och att stärka dennes beslut och åtagande att 
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genomföra förändringen. Det finns behandlingsmetoder som baseras på dessa 

principer, men i sig självt är MI snarare ett förhållningssätt för rådgivning. MI kan 

användas i kort rådgivning och som längre behandlingsmetod. MI kan användas både 

individuellt och i grupp. 

Riktat föräldrastöd 

Psykologisk behandling av barn och unga sker ofta genom ett nära samarbete med 

föräldrar. Ofta träffar behandlaren barn och unga tillsammans med föräldrar men det 

händer också att det endast är föräldrar som tar del av behandlingen. Forskning visar 

att riktat föräldrastöd hjälper barn och unga med psykisk ohälsa [3] [4] [5]. Ett riktat 

föräldrastöd har ofta som främsta uppgift att stärka föräldrars förmåga att förstå och 

att kunna stödja barn och unga med deras problem. Riktat föräldrastöd kan erbjudas i 

form av gruppbehandling eller som en individuellt anpassad insats. 

Gruppbehandlingar 

Psykologisk behandling och psykosociala insatser kan ibland erbjudas barn och 

föräldrar som en gruppbehandling. En gruppbehandling är då barn och/eller föräldrar 

med liknande problem regelbundet träffas tillsamman med en terapeut. KBT 

behandlingar, där man i grupp arbetar med att förändra negativa beteende mönster är 

en vanlig form ab gruppbehandling. Det kan till exempel handla om barn som är 

oroliga eller ängsliga ett som har problem med att hantera ilska.  

Psykoedukation/psykopedagogik 

Psykoedukation eller psykopedagogik innebär att man genom kunskap bättre förstår 

symptom och problem och får kunskap om metoder för att kunna hantera dessa. 

Strukturerad psykoedukation/psykopedagogik kan hjälpa barn, unga och föräldrar att 

hantera olika former av psykisk ohälsa. Den kan rikta sig till ungdomar för att ökad 

förståelse för symptom och beteendemönster och ge kunskap om hur dessa kan 

hanteras. Psykoedukation/psykopedagogik kan även riktas till föräldrar för att ge 

kunskap om barn och ungas symptom och beteende och ge föräldrar kunskap om hur 

de kan stödja barn och unga.  

Psykologisk behandling 

Psykologiska behandlingar är ett samlingsbegrepp för flera olika vetenskapligt 

beprövade behandlingsmetoder. Psykologiska behandlingsmetoder kan användas vid 

de flesta former av psykisk ohälsa. Den mest kända psykologiska behandlingsmetoden 

är psykoterapi. 

Psykoterapi är samtalsterapi som bygger på en samarbetsrelation mellan behandlaren 

och den som behandlas. De vanligaste inriktningarna inom psykoterapi är kognitiva 

och beteendeinriktade terapier (KBT) och psykodynamisk psykoterapi. 

Kognitiva och beteendeinriktade terapier (KBT) 
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KBT syftar till att läsa sig hantera situationer som orsakar besvärande känslor och 

beteenden. Under behandlingen får man lära sig konstruktiva sätt att hantera det som 

är jobbigt genom att lära sig fungerande tanke- och beteendemönster. KBT har i 

flertalet forskningsstudier visat sig ha god effekt vid behandling av barn och 

ungdomar med en rad olika problem, bland annat ångeststörningar, depression, 

uppförandestörningar, vissa ätstörningar, skolrelaterade problem, ADHD och 

självskadebeteenden. 

 

Psykodynamisk psykoterapi 

Psykodynamisk psykoterapi är fokuserad på att klienten ska få hjälp att första och 

bearbeta inre konflikter som ligger till grund för symptom, för att hitta strategier som 

kan lindra symptomen. Genom insikt och förståelse kan man komma fram till ett mer 

konstruktivt sätt att förhålla sig till andra människor och livssituationer. 

Psykodynamisk psykoterapi kan hjälpa barn och unga få förståelse för sig själv och 

sin omgivning 

Stöd på nätet  

Stöd på nätet kan fylla flera funktioner. Det kan dels vara ett sätt at sprida riktad 

information till barn, unga och föräldrar om olika symptom och problem. Det även 

vara ett sätt att erbjuda rådgivning och behandling.  

Rådgivande insatser på internet kan det till exempel handla om olika chattfunktioner 

där professionella svarar på frågor och där man kan vara anonym. Frågorna kan 

handla om frågor om olika symptom och problem samt frågor om hur man kan gå 

tillväga för att få hjälp. Exempel på befintliga chattfunktioner som används av barn 

och unga för att få svar på frågor om psykisk ohälsa är ungdomsmottagningen på nätet 

och ’Soctanter på nätet’ där socialtjänstens medarbetare svara på frågor via mail och 

chatt.  

Behandlande insatser som sker via nätet vid lätt till medelsvår psykisk ohälsa har 

visat sig vara effektiv vid behandling av vuxna och det finns indikationer på att det 

även gäller barn och unga. Det finns en del försök till att erbjuda behandling som 

riktas till ungdomar via nätet.  

Stöd i skolan  

Skolan är en viktig del av barn och ungas liv och skolan har stora möjligheter att både 

skapa förutsättningar för att barn och unga ska må bra och erbjuda stöd vid behov. 

Skolan har stora möjligheter att både genom det dagliga arbetet och genom elevhälsan 

arbeta med psykisk ohälsa hos eleverna. Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för 

frågor som gäller psykisk ohälsa och har stor möjlighet att spela en central roll i det 

framtida arbetet med att minska psykisk ohälsa hos barn och unga. Det tydliga 

sambandet mellan lärande och hälsa motiverar varför psykisk hälsa bör vara en 
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prioriterade del av skolanssammanhang. Elevhälsan har även en strategiskt placerad 

position i samhället att utgå ifrån. De flesta barn och unga går i skolan och det är ofta 

där som tecken på att de inte mår bra först uppmärksammas. Genom att elevhälsan 

finns på plats kan man snabbt sätta in insatser vid behov. 
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Bedömning och insatser riktade till olika målgrupper  
 

En bedömning av mående och behov av insats görs självklart alltid med utgångpunkt 

från varje enskilt barn. Ofta finns det dock kunskap och erfarenhet av hur man bör 

bedöma specifika symptom och besvär för att kunna göra en så bra bedömning som 

möjligt. Ofta finns forskning om vilka skydds- och riskfaktorer som är särskilt viktiga 

att varar uppmärksam på för olika grupper av barn och unga och som bör vara en del 

av bedömningen av mående och behov av insats. För många symtom och besvär finns 

även strukturerade formulär som kan användas för att göra en bedömning av den 

psykiska ohälsan. Vid en bedömning behöver man även vara medveten om den 

problematik som uppvisas är vanlig i samband med någon sjukdom eller i samband 

med andra besvär.  

I det här avsnittet presenteras exempel på metoder som kan användas vid en 

bedömning av vanliga symptom och besvär på första linjen samt exempel på insatser 

som kan erbjudas specifika målgrupper. När det gäller både metoder för bedömning 

och metoder för insats saknas det i stor utsträckning evidens för hur dessa fungerar att 

använda vid lätt och medelsvår psykisk besvär. De flesta metoder är utvecklade för 

barn och unga med allvarliga besvär. Ofta saknas även underlag för att säga vilka 

metoder som är bäst. De metoder som presenteras som exempel i det här avsnittet är 

sådana som rekommenderas av socialstyrelsen eller som idag används i verksamheter 

som tar emot barn och unga med psykiska besvär. För vissa exempel finns evidens 

medan andra exempel på metoder inte är utvärderade.  

Alla metoder är inte användbara för alla första linjeverksamheter. Användningen av 

olika metoder styrs av den kunskap och kompetens som finns inom specifika första 

linjeverksamheter och den målgrupp som verksamheten vänder sig till. En del metoder 

som finns med som exempel är välkända och används inom flera olika verksamheter 

och på flera olika platser medan andra metoder är mindre spridda.  

Oro och nedstämdhet  

Gruppen barn och unga som upplever oro och nedstämdhet är brokig, både när det 

gäller orsak till ohälsa och behov av insats. Oro och nedstämdhet är en vanlig orsak 

till ohälsa och första linjenverksamheter bör därför ha god kompetens när det gäller att 

bedöma och ge insatser till den här gruppen.  

 

Bedömning  

Oro och nedstämdhet kan varar ett tecken både på att något inte står rätt till hos 

individen själv men även ett tecken på att det kan finnas saker i närmiljön som göra att 

barnet eller ungdomen inte mår bra. Det första steget på första linjen vid kontakt med 

oroliga och nedstämda barn och unga är att ta reda på mer om vad besvären är ett 

tecken på. Det innebär att inhämta information om hur närmiljön, vilket kan göras 
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genom att fråga barn/unga eller föräldrar men även ta kontakt med andra aktörer för 

att till exempel få veta hur barn/unga har det i skolan, i hemmet och på fritiden. Som 

ett stöd i att säkerställa att all information som behövs om närmiljön, för att kunna 

göra en bra bedömning, inhämtas finns olika checklistor. 

 

Exempel på checklistor för inhämtande av information om närmiljön 

 

 

När man gör en bedömning av oro och nedstämdhet bör man även ta reda på mer om 

symptom och besvär. Det finns många standardiserade formulär som mäter oro och 

nedstämdhet och som fungerar som stöd vid en bedömning av hur allvarliga besvären 

är och hur de påverkar barn och ungas funktionsnivå.  
 

Exempel på formulär som kan användas vid bedömning av oro och nedstämdhet  

 Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ-SE)  

 Becks Depression inventory (BDI)  

 Becks Ungdomsskalor (BUS) 

 Hospital Anxiety and Depression scale (HAD) 

 Birleson Depression Self-Rating Scale (DSRS) 

 Center of Epidemiological Studies Depression Scale for Children (CES-DC) 

 Children’s Depression Inventory (CDI) 

 Mood and Feelings Questionnaire (MFQ) 

 Montgomery-Åsberg Depression Ratings Scale (MADRS) 

 

 

Insatser  

Vid oro och nedstämdhet bör man på första linjen kunna erbjuda stöd och behandling. 

Vilken insats som behövs utgår från enskilda barn och ungas behov och efter en 

bedömning av risk- och skyddsfaktorer. För mindre barn bör stöd till föräldrar genom 

stöd eller behandling i grupp och psykoedukation kunna erbjudas. Till äldre barn och 

ungdomar bör stödjande och behandlande gruppaktiviteter kunna erbjudas och en del 

fall även till föräldrar för att kunna fungera som stöd för sitt barn.  

 

Vid depression hos ungdomar kan det i vissa fall behövas farmakologisk behandling. I 

vissa första linjeverksamheter finns kunskap och kompetens för att kunna erbjuda 

farmakologisk behandling, i de verksamheter där detta saknas bör man kunna erbjuda 

ungdomar hjälp att få läkemedelsbehandling hos en annan aktör.  

 

Riktat föräldrastöd – För den gruppen där nedstämdhet och oro orsakas av faktorer i 

närmiljön bör föräldrar erbjudas stöd för till exempel att komma tillrätta med problem 
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som finns i hemmet eller hjälpa barn som blir mobbat i skolan. För den gruppen där 

nedstämdhet och oro är ett tecken på att något inte står rätt till hos barnet bör föräldrar 

kunna erbjudas stöd för att i sin tur kunna erbjuda barnet stöd. 

Exempel: De otroliga åren 

 

Gruppbehandling – Gruppbehandling med fokus på till exempel lära sig förstå och 

hantera nedstämdhet/oro eller andra gruppaktiviteter så som mindfullness bör kunna 

erbjudas.  

Exempel: Att hantera depression, Må bättre, Depression in Swedish Adolescents 

(DISA), Coping with Stress course (CWS), Coping with depression – adolescent 

(KBT i grupp) 

 

Stödjande samtal – en del barn och unga behöver någon som lyssnar och hjälper till 

att sortera i känslor av nedstämdhet och oro och stödjande samtal bör finnas 

tillgängligt.  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling – vid oro, nedstämdhet och depression hos 

tonåringar bör psykologisk behandling kunna erbjudas.  

Exempel: Traumafokuserad KBT (TF-KBT), , Multimodal behandling i 

familjekontext med inriktning på depression, Farmakologisk behandling   

 

Psykoedukation – som riktar sig till ungdomar och till föräldrar om bör finnas 

lättillgängligt. Information bör finnas tillgängligt i olika former, till exempel i skrift, 

på nätet eller via informationsträffar.  

Exempel på material/kurser: Basutbud för depression 

 

Stöd på nätet – stöd på nätet vid oro och nedstämdhet kan till exempel innebära att 

man erbjuder en plattform för ungdomar att diskutera med andra som har liknande 

problem. Det kan även handla om att det finns en chattfunktion där barn och unga kan 

chatta med någon som kan svara på frågor eller komma med råd. För tonåringar skulle 

det även behandling, till exempel KBT behandling, via nätet kunna vara en möjlighet.   

Exempel: Nationella hjälplinjen 

 

Fokus på skolan – skolan bör kunna stödja barn och unga som är oroliga och 

nedstämda.  

Exempel: Penn Prevention Program (PPP), Resourceful Adolescent Program (RAP), 

Problem Solving for Life (PSFL) 
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Ångest och rädsla  

Att känna ångest är en vanlig reaktion när något svårt händer i livet, så som till 

exempel vid en separation, vid en flytt eller när någon närstående bli allvarligt sjuk 

eller avlider. Tonåringar kan känna ångest inför att bli vuxna. Barn och unga kan även 

känna ångest utan att veta varför.  

 

Bedömning  

På första linjen bör man kunna ta reda på mer varför ett barn/ungdom får ångest och 

på vilket sätt det påverkar deras vardag. Genom att prata med barn/unga, föräldrar och 

andra aktörer som träffar barnet/ungdomen så som till exempel skolan bör man ta reda 

på vad som orsakar känslan av ångest och hur den kommer till uttryck. Som stöd vid 

en bedömning finns flera olika strukturerade formulär.   

 

Det är även vanligt att barn med andra besvär med den psykiska ohälsan, till exempel 

ADHD eller depression även har ångest. Det är även vanligt att ungdomar med ångest 

även har problem med missbruk. Vid en bedömning av ångest bör man därför ta reda 

på om det enskilda barnet/ungdomen även har andra psykiska besvär.  

 

 

 

Insats  

Vid lätt till medelsvåra problem med ångest och rädsla bör man kunna erbjudas hjälp 

på första linjen. Beroende på vilken kompetens och erfarenhet som finns inom en 

första linjeverksamhet kan man erbjuda insatser vid olika typer av ångest.  

 

Riktat föräldrastöd -Mindre barn kan få hjälp genom att deras föräldrar får ökad 

förståelse för varför barnet agerar som det gör och verktyg för att hjälpa barnet.  

Exempel: Cool Kids, Hantera Oro, Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT), De 

otroliga åren 

 

Gruppbehandling – stödjande eller behandlande insatser i grupp bör kunna erbjudas 

för att lära sig strategier för att hantera sin ångest och/eller rädsla.  

Exempel: Cool Kids, Våga mera, FRIENDS 

Exempel på formulär som mäter oro och ångest  

Generell ångestskala (SCAS) 

Penn State Worry Questionnaire for Children ( PSWQ-C) 

The Separation Anxiety Inventory for Children (SAI) 

Social Phobia Anxiety Inventory for Children (SPAI-C) 

Children’s Obsessive Cumpulsive Inventory (ChOCI) 

Yale-Brown tvångssyndromskala (CY-BOCS) 
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Stödjande samtal – kan behövas för att till exempel motivera till att våga utmana sina 

rädslor för att kunna hantera ångesten. 

Exempel: motiverande samtal (MI) 

 

Individuell psykologisk behandling – KBT behandling är en vanlig och effektiv 

behandling vid ångest hos barn och unga men även andra behandlingar med syfte att 

hjälpa barn och unga att hantera sin ångest bör kunna erbjudas.  

Exempel: Coping Cat, C.A.T. project, Ensessionsbehandling för fobi, 

Traumafokuserad KBT (TF-KBT), Psykodynamisk korttidsterapi, Farmakologisk 

behandling 

 

Psykoedukation – är ofta en del av både individuella och gruppinsatser men för en del 

ungdomar och föräldrar skulle psykoedukation räcka för att hitta strateger för att 

hantera ångest och oro. 

Exempel på material/kurser:  

 

Stöd på nätet – Kan erbjudas både i form av stödjande/behandlande insatser men även 

i form av forum där barn/unga eller föräldrar tar del av andras erfarenheter.  

Exempel: Nationella hjälplinjen 

 

Fokus på skolan – Skolan möter barn och unga med ångest och det finns stora 

möjligheter för skolan att hjälpa barn och unga att hantera sin ångest när den uppstår i 

vardagen.  

Exempel: Skolprogrammet FRIENDS, NUPP-SA 

 

Kris och sorg 

Barn och unga som har upplevt en situation som orsakar en kris i livet kan behöva 

stöd för att ta sig igenom den och komma vidare. Vanliga orsaker till en kris hos barn 

och unga är ett dödsfall i familjen eller en skilsmässa. Hos en del barn och unga kan 

en kris orsaka olika psykiska besvär, så som till exempel ångest och nedstämdhet. Det 

kan också leda till ett utåtagerande beteende.  

 

Bedömning  

På första linjen bör man kunna göra en bedömning av krisen påverkar barn och ungas 

förmåga att fungera i vardagen, till exempel hur de klarar skolan, hur de har det 

hemma och hur deras fritid fungerar. Man bör även kunna göra en bedömning av hur 

barn och unga mår för att bedöma den psykiska hälsa. Man kan då ta hjälp av något av 

de strukturerade formulär som screenar för olika typer av psykisk ohälsa. Om man vid 

en sådan screening upptäcker psykiska besvär, så som till exempel tecken på 
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nedstämdhet, så bör man gå vidare och göra en bedömning av hur allvarlig 

nedstämdheten är.  

 

Insatser  

Hur barn påverkas av sorgen efter att en förälder avlidit beror på flera olika saker, 

bland annat ålder, familjesituation, relation till den avlidne föräldern, den kvarlevande 

förälderns förmåga att vara ett stöd för barnet, vilket stöd som erbjuds barn och den 

kvarvarande föräldern och orsaken till varför föräldern avlidit.  

 

Riktat föräldrastöd – Både vid ett dödsfall och vid en separation kan föräldrar behöva 

stöd för att förstå hur deras barn påverkas och få stöd att kunna hjälpa barnet genom 

krisen på ett så bra sätt som möjligt.  

Exempel: Separationsteam, Strukturerade samarbetssamtal, Separationsseminarier, 

Parent-guidance 

 

Gruppbehandling – Barn och unga som genomgår eller har gått igenom en kris kan ha 

stor hjälp av att tillsammans med andra i samma situation bearbeta det som har hänt.  

Exempel: Bereavement groups for inner-city children 

 

Stödjande samtal – en del barn behöver genom samtal få berätta och få stöd för att 

bearbeta och kunna gå vidare.  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling – en del barn och unga kan utveckla symptom 

eller beteenden till följd av en kris och behöver då kunna erbjudas psykologisk 

behandling.  

Exempel: Interpersonell psykoterapi (IPT)  

 

Psykoedukation – som riktar sig till ungdomar och till föräldrar om bör finnas 

lättillgängligt. Information bör finnas tillgängligt i olika former, till exempel i skrift, 

på nätet eller via informationsträffar. 

Exempel på material/kurser: Barn i föräldrars fokus, Möta barn i sorg 

 

Stöd på nätet – stöd på nätet kan till exempel innebära att man erbjuder en plattform 

för ungdomar att diskutera med andra som har liknande problem. Det kan även handla 

om att det finns en chattfunktion där barn och unga kan chatta med någon som kan 

svara på frågor eller komma med råd. 

Exempel: BRISTA, Randiga huset, Dödsviktigt!, Nära Cancer 

 

Fokus på skolan –  
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Exempel:  

 

Kroppsliga tillstånd   

Kroppsliga besvär kan för vissa barn och unga riskera att leda till psykiska besvär, till 

exempel vid övervikt, brännskador eller andra skador eller ärr som påverkar utseendet. 

Vissa sjukdomar kan även göra det extra viktigt att barn och unga inte utvecklar ett 

beteende som riskerar att påverka deras fysiska hälsa, till exempel vid diabetes och 

epilepsi. Första linjen bör kunna erbjuda barn och unga med olika kroppsliga tillstånd 

insatser för att förebygga både mental och kroppslig ohälsa.   

 

Insatser 

 

Riktat föräldrastöd –  

Exempel:  

 

Gruppbehandling –  

Exempel:  

 

Stödjande samtal – kan erbjudas för att motivera att ungdomar att följa behandlingen 

vid sjukdom. Kan även erbjudas barn och unga för att öka självkänslan.  

Exempel: Motiverande samtal (MI)  

 

Individuell psykologisk behandling –  

Exempel:  

 

Psykoedukation –  

Exempel på material/kurser:  

 

Stöd på nätet – stöd på nätet kan till exempel innebära att man erbjuder en plattform 

för ungdomar att diskutera med andra som har liknande problem. Det kan även handla 

om att det finns en chattfunktion där barn och unga kan chatta med någon som kan 

svara på frågor eller komma med råd. 

Exempel:  

 

Fokus på skolan –  

Exempel:  
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Stress 

Stress kan orsakas och vara ett tecken på flera olika saker. Ofta är stress ett tecken på 

att barn/unga har befunnit sig eller befinner sig i en situation som de inte mår bra i och 

som de inte kan hantera.  

 

Bedömning 

Först linjen bör kunna göra en bedömning av vad som orsakar stress och i vilken grad 

den påverkar vardagen. Tecken på stress skiljer sig åt mellan olika åldrar och 

bedömningen bör göras med hänsyn till barn och ungas ålder.  

Små barn som inte växer och utvecklas som de kan förväntas kan vara stressade. En 

medicinsk bedömning behöver göras för att utesluta att det inte finns kroppsliga 

förklaringar så som sjukdom eller allergi. Förklaringar till varför små barn är stressade 

finns ofta i den miljö där barnet befinner sig, i hemmet eller på förskolan. För att göra 

en bedömning av stress hos små barn bör man därför inhämta information om hur 

relationen ser ut till föräldrar och syskon och om hur det fungerar på förskolan.  

Även hos lite äldre barn kan stress uttryckas som psykosomatiska besvär. Ont i 

huvudet eller i magen kan vara tecken på stress. Även här behöver en 

medicinskbedömning genomföras för att utesluta sjukdom och allergi. Precis som med 

mindre barn finns ofta förklaringen till varför barn och unga är stressad i deras 

närmiljö. Att inte klara skolan eller vara utsatt för mobbing kan orsaka stress. Även 

problem i hemmet, i relation till föräldrar och syskon kan medföra stress.  

För tonåringar kan skolan, hemmiljön och relationer till vänner orsaka stress. 

Tonåringar kan även uppleva stress över att bli vuxna och för framtiden.  

 

Insatser  

Om man i bedömningen av orsaken till stress kan bero på att barnets hemmiljö inte 

fungerar bör man kontakta socialtjänsten så att det kan erbjuda hjälp till familjen. 

Insatser kan sedan erbjudas i samverkan mellan första linjen och socialtjänsten 

beroende på vem som har kompetens att erbjuda de insatser som behövs. Insatser som 

riktas till barn/unga och föräldrar för att hantera stress bör kunna erbjudas individuellt 

och i grupp.  

 

Riktat föräldrastöd – föräldrastöd bör kunna erbjudas till de föräldrar där bran är 

stressade till följd av hemmiljön. 

Exempel:  

 

Gruppbehandling – tonåringar som behöver stöd för hitta strategier för att hantera och 

förebygga stress bör kunna erbjudas insatser i grupp.  
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Exempel: mindfullness 

 

Stödjande samtal –  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling –  

Exempel:  

 

Psykoedukation – information om vad som händer i kroppen vid stress och hur man 

kan hantera och förebygga som riktar sig till barn och ungdomar och till föräldrar bör 

finnas tillgängligt.  

Exempel på material/kurser:  

 

Stöd på nätet –  

Exempel:  

 

Fokus på skolan – skolan bör kunna arbeta med att förebygga stress genom att 

erbjuda en bra arbetsmiljö för barn och unga. För många tonåringar kan skolarbetet 

varar en orsak till stress och skolan bör kunna erbjuda stöd för att hjälpa elever att 

hantera stress.  

Exempel:  

 

Sömn  

Långvarig brist på sömn eller dålig sömn kan få allvarliga konsekvenser och det är 

därför viktigt att erbjuda stöd till barn och unga som upplever sömnsvårigheter som 

inte är övergående. 

 

Bedömning   

Första linjen bör kunna ta reda på mer om varför barn och unga har svårigheter med 

sömnen och kunna erbjuda stöd. Stöd till föräldrar med mindre barn eller med barn 

som har diagnoser som kan oraska svårigheter att sova linjen bör även kunna erbjuda 

riktat föräldrastöd med syfta ett ge föräldrar verktyg för att kunna stödja sitt barn. En 

del ungdomar har problem med sömnen genom att de får för lite sömn eller genom en 

omvänd dygnsrytm. Att ställa om sömnen till normala sömnvanor kan vara svårt och 

ofta behöver ungdomarna stöd. Första linjen bör kunna erbjuda individuell och 

gruppbehandling vid sömnproblem hos ungdomar. Första  

 

Exempel på metoder för att bedöma sömnsvårigheter 

 Sömndagbok 
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Insatser 

 

Riktat föräldrastöd – många barn och unga som har svårt att med sömn behöver 

rutiner som kan hjälpa till. För mindre barn behöver stöd att skapa rutiner erbjudas 

föräldrar.  

Exempel: Chilla 

 

Gruppbehandling –  

Exempel: KBT-I 

 

Stödjande samtal –  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling –  

Exempel: KBT, Rutiner för sömnhygien, KBT-I 

 

Psykoedukation – Information om varför man behöver sova ordentligt och förslag på 

hur rutiner som fungerar som stöd som riktar sig till både ungdomar och föräldrar bör 

finnas tillgängligt.  

Exempel på material/kurser: Acceptance and commitment therapy (ACT) 

 

Stöd på nätet – funktioner, verktyg och utbildning som kan fungera som stöd för att 

sova bättre kan erbjudas via nätet.  

Exempel: Livandas Sömnskola, Apotekets Sömnhjälpen 

 

Fokus på skolan – skolan bör kunna arbeta förebyggande och främjande med att 

stödja barn och unga att få till rutiner som leder till god sömn.  

Exempel: Ease of Handling Social Aspects in Everyday Life (LISA-T och 

LARS&LISA), Mindfulness, Så funkar det! 

 

Barn mellan 0 och 6 år 

Att små barn har problem med reglering, vaknar på nätterna, krånglar med maten och 

är rädda, trotsiga och oroliga tillhör uppväxten och är en del av deras naturliga 

utveckling. För vissa barn kan det dock vara ett tecken på att barnet inte mår bra 

psykiskt eller att föräldrar inte klarar av att hjälpa sina barn tillrätta. Tidiga tecken på 

att barnet inte mår bra är viktiga att uppmärksamma och erbjuda tidiga insatser. Om 

somatiska orsaker till ohälsa uteslutits och om barnet inte bedöms befinna sig i en 

skadlig miljö bör första linjen kunna erbjuda stöd till föräldrar. Insatser på första linjen 

kan till exempel handla om att stödja föräldrarna att förändra beteendet hos barnet.   
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Bedömning 

Otrygghet och negativ stress hör ihop. Barn läser känsligt av sin omgivning. 

Separation, konflikter, hårda ord utlöser stress. Lite oro, korta separationer och 

meningsskiljaktigheter hör till vardagen och det lär sig barnet att handskas med. Men 

då grundtryggheten brister under längre tid kan det leda till att barn utvecklar psykisk 

ohälsa. 

Små är helt beroende av sin omgivning, framför allt föräldrar och syskon men även 

personal på förskolan och det nätverk som finns runt barnet. Hur dessa relationer 

fungerar har betydelse för barnets utveckling  både på kort och lång sikt. Barn som 

lever i en situation där dessa relationer kan utveckla psykisk ohälsa.  

Tecken som kan tyda på psykisk ohälsa hos barn under det första levnadsåret visa sig 

ofta som problem med mat och sömn, skrikighet eller passivitet, hög eller låg 

aktivitetsnivå och svårigheter i känslomässig reglering. De kan också uttryckas i form 

av påverkan på tillväxt och utveckling.  

Ju äldre barnet blir kan relationsproblem som trots, konflikter och syskonsvartsjuka, 

ängslighet och svårigheter att separera från föräldrarna vara tecken på att barnet inte 

mår bra. Även problem med att anpassa sig till nya miljöer eller situationer kan vara 

ett tecken på psykisk ohälsa.  

 

Exempel på metoder för att bedöma barn 0-6 år 

 PIR-GAS – Parent-Infant Relationship Global Assessment Scale 

 

Symtomen är ofta odifferentierade och svåra att skilja från somatisk problematik. 

Därför bör en medicins undersökning genomföras för att utesluta kroppsliga orsaker 

till symptomen.  

Även symptom på att förälder inte mår bra bör kunna uppmätksammas. Till exempel 

kan det varar viktigt att göra en bedömning av postnatal nedstämdhet hos förälder 

eftersom relationen mellan små barn och förälder är central för barnets mående.  

Insatser  

Riktat föräldrastöd – Föräldrastödsprogram kan bidra till att främja barns psykiska 

hälsa, och förebygga psykisk ohälsa. 

Exempel: Incredible Years, IY, STAR (Stop, Think, Ask, Respond), Sutton (baserat 

på inlärningsteori), 1-2-3 Magic,  

 

Gruppbehandling –  

Exempel:  

 



 

39 

 

Stödjande samtal –  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling – De problem som leder till att små barn utveckla 

psykisk ohälsa är ofta sammanflätade med föräldrarnas och psykologisk behandling 

sker nästan uteslutande tillsammans med och genom föräldrar.  

Exempel: 

 

Psykoedukation –  

Exempel på material/kurser:  

 

Stöd på nätet –  

Exempel:  

 

Fokus på skolan –  

Exempel:  

 

Utåtagerande beteende 

Gruppen barn och unga med ett utåtagerande beteende är inte en homogen grupp och 

det är en svår grupp att definiera. Det handlar om barn och unga som har svårt att 

koncentrera sig, som är trotsiga, bryter mot regler och är aggressiva. En del barn och 

unga har problem med ett av dessa områden men ofta följs områdena åt och barn och 

unga har problem med flera av dessa samtidigt. Därför beskrivs ofta dessa i relation 

till varandra. Dock får man inte glömma bort att det inte gäller alla barn. När man gör 

en bedömning av den här gruppen bör man både ha i åtanke att de olika beteendena 

ofta kommer tillsammans men att de inte alltid är så.  

Missbruk är ofta nära sammankopplat med psykisk ohälsa. Forskning visar att psykisk 

ohälsa ofta är det som driver fram en missbruksutveckling, det vill säga psykisk ohälsa 

ofta är det som ger upphov till ett missbruk snarare än tvärtom. Det finns även ett 

samband mellan missbruk och annat normbrytande beteende. Det är därför viktigt att 

göra en bedömning av om det finns eller finns risk för att utveckla ett missbruk hos 

den här gruppen barn och unga.   

 

Bedömning  

 

Exempel på formulär som mäter koncentrationssvårigheter  

Brown Attention-deficit Disorder Scale (ADD) 

Swanson, Nolan and Pelham Questionnaire (SNAP IV) 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale (ADHD-RS) 
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The Connors Rating Scale – Revised, Connors skattningsskala (CRS-R ) 

Nordiskt formulär 5-15 (NF 5-15) – Utredning av barns utveckling och beteende 

Mini International Neuropsychiatric Interview for Children and Adolescents (MINI-

KID) 

 

 

Exempel på formulär som mäter normbrytande beteende 

 Eyberg Child Behavior Checklist (ECBI) 

 Mini International Neuropsychiatric Interview for Children (MINI KID) 

 Becks Ungdomsskalor (BUS) 

 Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ-SE) 

 Early Assessment Risk List (EARL 20 B/21G) 

 Structured Assessment of Violence Risk in Youth (SAVRY) 

 ESTER screening 

 Difficulties in Emotion Regulation Scale 

 

 

Exempel på formulär som mäter missbruk 

 The alcohol use disorders identification Test (AUDIT 

 The drug use disorders identification test (DUDIT) 

 ADDIS Ung 

 Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD) 

 

Insatser  

Barn och unga med ett utagerande beteende hamnar ofta i en ond cirkel av en 

fördjupad problematik. Deras beteende gör ofta att de får ett negativt gensvar från 

omgivningen som i sin tur leder till att beteendet förstärks. Tidiga insatser som hjälper 

barn och unga att fungera i en familj och i förskolan/skolan kan ofta förhindra att barn 

och unga hamnar i en nedåtgående spiral av ett accelererande utåtagerande beteende. 

En del barn med ett utagerande beteende behöver få en utredning och behandling på 

specialistnivå medan en del bör kunna erbjudas stöd och behandling på första linjen. 

Första linjen har därför en viktig uppgift att tidigt erbjuda stöd och vård till de barn 

och unga med ett utåtagerande beteende.  

 

Riktat föräldrastöd – föräldrar till barn och unga med utåtagerande problematik bör 

kunna erbjudas stöd för att fungera som ett stöd för sina barn.  

Exempel: De otroliga åren, Triple P (Positive Parenting Program), The Community 

Parent Education Program (COPE), Family Check-Up, Multidimensional Family 

Therapy (MDFT), Triple P (Positive Parenting Program), , Adolescent Transition 

Program (ATP), Family Check-Up 
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Gruppbehandling –  

Exempel:  

 

Stödjande samtal –  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling –  

Exempel: Farmakologisk behandling  

 

Psykoedukation –  

Exempel på material/kurser: Aktivt föräldraskap, Vägledande samtal (ICDP), Att vara 

förälder till barn med ADHD - Så kan du underlätta vardagen för ditt barn 

 

Stöd på nätet –  

Exempel: Nationella hjälplinjen, Drugsmart 

 

Fokus på skolan –  

Exempel: Linking the Interest of Families and Teachers (LIFT), Families and Schools 

Together (FAST), Schools and Homes In Partnership (SHIP), Prime Time, 

skolKOMET (”KOMET för lärare”), SAFEChildren, Peer Coping Skills Program 

(PCS),  

Barn och unga i svåra situationer 

Barn och unga som utsätts för fysisk eller psykisk försummelse, kränkningar eller våld 

i hemmet, i skolan eller någon annanstans mår ofta dåligt psykiskt. Det här är en 

grupp som ofta faller mellan stolarna, då ansvarsfördelningen för vem som ska hjälpa 

barnen inte är tydlig. Ett exempel är barn och unga som är oroliga eller nedstämda till 

följd av mobbing, där ansvaret för att hantera mobbing ofta förväxlas med att vara 

samma sak som att ansvara för insats till den som drabbats. Ett annat exempel är de 

som har det svårt hemma och som har utvecklat ett utåtagerande beteende, där 

ansvaret för att hjälpa familjen förväxlas med ansvaret att hjälpa barnet eller 

ungdomen.  

 

Första linjen ska inte ta över ansvaret från andra aktörer men de bör kunna göra en 

bedömning av hur barn och unga mår psykiskt och vid behov erbjuda insatser för att 

stödja eller behandla psykisk ohälsa. I många fall behöver första linjen samverka med 

andra aktörer som på olika sätt kan hjälpa till att förbättra barnets närmiljö, i skolan 

och i hemmet, medan första linjen fokuserar på att hjälpa barnet eller ungdomen.  

 

Bedömning  
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På första linjen bör man kunna ta reda på mer om man misstänker att barn och unga 

far illa. Man bör ta reda på mer om barn/ungas situation genom att fråga barnet, om 

möjligt fråga förälder, ta kontakt med skolan och eventuellt andra som kan bidra till 

att första hur barnet/ungdomens situation ser ut. Man kan även använda sig av 

strukturerade formulär för att ta reda på mer om hur det ser ut hemma och i skolan.  

 

Exempel på formulär som mäter barn och unga som riskerar att fara illa i 

hemmet 

 Familjeklimat (FK) 

 FoF (Frågor om Familjemedlemmar) 

 FREDA 

 Nätverkskarta 

 Mitt sociala nätverk 

 Nallekort 

 Livslinje 

 The Feeling Faces 

 

 

Exempel på formulär som mäter för våld och övergrepp 

Childhood Trauma Questionnaire Self-Report (CTQ) 

Lifetime Incidence of Traumatic Events – självskattning och föräldrar (LITE-S/P) 

LYLES (Linköping Youth Lifetime Event Scale) 

TSCC (Trauma Symptom Checklist for Children) 

TSCYC (Trauma Symptom Checklist for Young Children) 

The Child PTSD Symptom Scale (CPSS) 

The Touch Survey 

CEDV (Children’s Exposure to Domestic Violence) 

Conflict Tactics Scale Parent‐Child child version (CTS‐C) 

 

 

Exempel på formulär som mäter mobbning  

 

 

På första linjen bör man kunna göra en bedömning av hur den situation som barnet 

befinner sig i påverkar deras psykiska hälsa.  Man kan då ta hjälp av något av de 

strukturerade formulär som screenar för olika typer av psykisk ohälsa. Om man vid en 

sådan screening upptäcker psykiska besvär, så som till exempel tecken på 

nedstämdhet, så bör man gå vidare och göra en bedömning av hur allvarlig 

nedstämdheten är.  

 

Insatser  
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Insatser på första linjen ska främst syfta till att erbjuda stöd och behandling för 

psykiska besvär hos barn och unga. Det bör gälla även gruppen barn och unga som far 

eller riskerar att fara illa även om det ibland kan vara svårt att skilja på insatser som 

syftar till att förbättra den situation som ligger till grund för ohälsan och de som riktas 

direkt mot individen. Det är därför viktigt att aktörer samverkar i det gemensamma 

målet att hjälpa barn och unga.  

 

Riktat föräldrastöd – stöd bör kunna erbjudas till föräldrar i syfte att förbättra 

relationen till sina barn och förbättra förmågan att fungera som stöd för sina barn.  

Exempel: Child ‐ Parent Psychotherapy (CPP), Project Support, Parent Management 

Training (PMT), Family Check-Up, Beardslees familjeprogram 

 

Gruppbehandling – Barn och unga som befinner sig eller har befunnit sig i en svår 

situation kan ha stor hjälp av att tillsammans med andra i samma situation bearbeta det 

som har hänt.  

Exempel: Barn i missbruksmiljöer (BIM), Ersta Vändpunkten, Tonårskraft (TAPP)   

 

Stödjande samtal – en del barn behöver genom samtal få berätta och få stöd för att 

bearbeta och kunna gå vidare. 

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling –  

Exempel: Trappan-metoden, Kids Club 

 

Psykoedukation –  

Exempel på material/kurser: Barnen i våra hjärtan, Föräldrakraft 

 

Stöd på nätet – stöd på nätet kan till exempel innebära att man erbjuder en plattform 

för ungdomar att diskutera med andra som har liknande problem. Det kan även handla 

om att det finns en chattfunktion där barn och unga kan chatta med någon som kan 

svara på frågor eller komma med råd. 

Exempel: Maskrosbarn, Soctanter på nätet, Livlinan, Bona via, Jourhavande kompis, 

Jourhavande medmänniska, kulingen, SOS-brevlådan    

 

Fokus på skolan – skolan är ofta viktig när barn och unga far illa. I vissa fall, som vid 

mobbing, är skolan arenan för det som orsakar den psykiska ohälsan. I andra fall, där 

barn och unga far illa i hemmet, kan skolan vara en trygg plats att ty sig till. Skolan 

bör kunna samarbeta med första linjen kring barn och unga som befinner sig i svåra 

situationer.  

Exempel: Linking the Interest of Families and Teachers (LIFT), Families and Schools 

Together (FAST), SAFEChildren, Olweusprogrammet mot mobbning 

 

http://www.maskrosbarn.org/
http://www.malmo.se/soctanter
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Barn och unga som gör sig själva illa 

En del barn och unga kan på olika sätt orsaka skador på sig själv. Det kan handla om 

att rispa eller skära sig själv, att inleda sexuella relation som man inte mår bra av eller 

har en ohälsosam relation till mat.  

 

Bedömning  

Att barn och unga skadar sig själva är ofta ett tecken på att de inte mår bra och 

behöver stöd. För vissa handlar det om en svår ångestproblematik eller svåra 

ätstörningar medan det för andra mer är ett uttryck för att de behöver stöd för att 

hantera olika svårigheter i livet. På första linjen bör man kunna ta reda på mer om vad 

som orsakar att barn och unga skadar sig själva och göra en bedömning av 

allvarlighetsgrad. Som stöd för att ta reda på mer kan man använda sig av 

strukturerade formulär.  

 

Exempel på formulär som mäter självskadande beteende  

 Child Sexual Behavior Inventory (CSBI) 

 Deliberate Self-Harm Inventory (DSHI-9*)  

 Functional Assessement of Self-Mutilation 

 Inventory of Statements About Self-injury 

 Deliberate Self-Harm Inventory 

 

Exempel på formulär som mäter ätproblematik  

 EDI-3 

 Screening EDE-Q 

 EAT 

 

Ett självskadande beteende kan även förekomma i samband med annan psykisk ohälsa 

så som till exempel missbruk, PTSD, depression och ångest. Vid en bedömning bör 

man därför varar uppmärksam på om det kan gälla det enskilda barnet/ungdomen. När 

det gäller förändrad vikt kan vara ett tecken på både somatiska och psykiatriska 

sjukdomar. En medicinsbedömning bör därför genomföras för att utesluta att 

ätproblematik inte beror på kroppslig sjukdom.  

 

Insatser 
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En del av den här gruppen behöver specialiserad vård och i vissa fall till och med 

högspecialiserad vård medan andra behöver ett merbegränsat stöd. De barn och unga 

där man bedömer att det handlar om lindrigare problem bör man kunna erbjuda 

insatser på första linjen.   

 

Allvarlighetsgraden i ett självskadebeteende kan variera kraftigt från mycket svår 

problematik med mycket stort vårdbehov till lättare problematik med relativt sett 

mindre behov av vård och stöd. Ett gott stöd och omhändertagande från anhöriga och 

professionella kan vara tillräcklig hjälp för många ungdomar som skadar sig själva. 

Behandling mot självdestruktivt beteende är ofta psykologisk behandling, antingen 

kognitiv beteende terapi, KBT, eller psykoterapi på psykodynamiska grunder eller 

båda. 

 

Riktat föräldrastöd -  

Exempel:  

 

Gruppbehandling –  

Exempel: Gratz Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) 

 

Stödjande samtal –  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling –  

Exempel: Problemlösningsterapi, Manual-Assisted Cognitive Therapy (MACT), 

Mentaliseringsbaserad behanding (MBT-A) 

 

Psykoedukation –  

Exempel på material/kurser:  

 

Stöd på nätet –  

Exempel: Shedo – studiematerial, Frisk och fri, Nationella hjälplinjen 

 

Fokus på skolan –  

Exempel:  

 

Barn och unga med självmordstankar  

Barn och unga med tankar på att ta sitt liv eller som har gjort självmordsförsök 

behöver hjälp av Barn- och ungdomspsykiatrin. Först linjen fyller dock en viktig 
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funktion vid att tidigt upptäcka barn och unga med suicidtankar och vara en 

lättillgänglig väg till stöd och vård.  

Självmord eller självmordsförsök är ibland smittsamt. När ett barn eller ungdoms tar 

sitt liv är det inte ovanligt att andra barn och unga i dess omgivning gör ett 

självmordsförsök eller begår självmord. Första linjen bör därför delta i arbete med att 

förebygga ytterligare självmord genom att vara tillgänglig i det sammanhang där ett 

självmord begåtts. Det kan tillexempel innebära att finnas på plats i den skola där ett 

barn eller ungdom tagit sitt liv. Om det var andra barn eller unga som upptäckte 

självmordet bör första linjen kunna erbjuda stöd till den eller de barn eller 

ungdomarna. 

 

Bedömning  

De risksituationer och negativa händelser som kan utlösa självmordsförsök eller 

självmord hos känsliga barn och ungdomar och som man bör ta med vid en 

bedömning. Exempel på sådana är problem i familjen, separation från nära anhörig, 

flick- eller pojkvän, skolkamrater, att en förälder eller annan närstående avlider, 

grupptryck, mobbning, misslyckanden, höga krav, arbetslöshet och dåliga ekonomiska 

förhållanden, oönskad graviditet, abort och allvarlig fysisk sjukdom. Att tidigare 

försökt ta sitt liv är i sig en betydande riskfaktor vad gäller fullbordat självmord. 

Självmordsbeteende är överrepresenterat hos barn och ungdomar med depression, 

ångesttillstånd, alkohol- och drogmissbruk, ätstörningar och psykotiska sjukdomar.  

 

Exempel på metoder för att bedöma risken för självmord  

 Scale for Suicide Ideation (SSI) 

 Beskows självmordsstege 

 Scale for Suicide Ideation (SSI) 

 Klinisk bedömning av självmordsbenägna barn och ungdomar 

 

Insatser 

Om man efter en bedömning kommer fram till att det finns en risk för att barn och 

unga försöker ta sitt liv bör man hjälpa dem vidare till Barn- och ungdomspsykiatrin.  

 

Barn och unga med flera problem 

Det är inte ovanligt att barn och unga har flera problem som påverkar deras psykiska 

hälsa. Enskilt är kanske inte problemen så överhängande att man behöver söka hjälp 
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men tillsammans blir de svåra för barn och unga att hantera. De barn och unga som 

inte har föräldrar som finns som stöd är till exempel mer utsatta vid problem med 

koncentrations svårigheter.  

Nya i Sverige  

Barn och unga som kommer nya till Sverige, antingen ensam eller tillsammans med 

sin familj, kan behöva stöd. De grupper barn och unga som kommer är ingen enhetlig 

grupp och olika barn och unga kan behöva olika typer av stöd. Ett sätt att tidigt 

upptäcka behovet av stöd för psykiska besvär kan vara genom de hälsosamtal som ska 

erbjudas alla som kommer nya till Sverige 

 

Bedömning  

Barn och unga som kommer som migranter och asylsökande till Sverige är en grupp 

med en förhöjd risk för psykisk ohälsa. Många barn och unga som kommer 

tillsammans med sin familj eller ensamma har upplevelser av våld och utsatthet från 

sina hemländer och från resan till Sverige. En del barn och unga har förlorat föräldrar 

eller syskon. Nedstämdhet, rädsla och oro är vanliga symptom hos den här gruppen 

barn och unga. Första linjen bör kunna erbjuda stöd till barn och unga med lätt till 

medelsvår psykisk ohälsa som följd av händelser i hemlandet eller under resan till 

Sverige. 

 

Barn och unga som är nya i Sverige kan även behöva stöd i och med situationer som 

uppstår i en ny miljö. Det kan till exempel handla om ungdomar som på grund av 

upplevelsen att de hamnar i kläm mellan det svenska samhället och den kultur som 

familjen tillhör. Eller ungdomar som oroar sig för framtiden eftersom de har svårt att 

hänga med i skolan på grund av det nya språket.   

 

Insatser 

Barn och unga som är nya i Sverige kan behöva stöd och behandling för att bearbeta 

det som de kan har varit med om under den tiden innan de kom till Sverige. Det kan 

också vara i behov stöd för att komma tillrätta i det svenska samhället. Individuell- 

och gruppbehandling och stödjande samtal enskilt eller i grupp bör kunna erbjudas 

barn och unga för att bearbeta det som de varit med om innan de kom till Sverige eller 

som stöd för komma tillrätta i det svenska samhället. Riktat föräldrastöd i grupp bör 

kunna erbjudas för att föräldrar ska kunna fungera som ett stöd för barn och unga.   

 

  



 

48 

 

Uppföljande stöd och vård  

En del barn och unga som har fått hjälp inom Barn- och ungdomspsykiatrin eller inom 

annan del av hälso- och sjukvården kan behöva ett uppföljande stöd som kan erbjudas 

inom första linjen. I de verksamheter som har kompetens och resurser kan man 

erbjuda de här grupperna stöd. Det kan till exempel handla om att erbjuda barn och 

unga som har utretts, fått en diagnos och behandling men som behöver ett uppföljande 

stöd. En bedömning huruvida första linjen kan erbjuda ett uppföljande stöd bör göras 

utifrån varje individs behov.     

 

Insatser 

Riktat föräldrastöd -  

Exempel:  

 

Gruppbehandling –  

Exempel:  

 

Stödjande samtal –  

Exempel:  

 

Individuell psykologisk behandling –  

Exempel:  

 

Psykoedukation –  

Exempel på material/kurser:  

 

Stöd på nätet –  

Exempel:  

 

Fokus på skolan –  

Exempel:  
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Bilaga 1. Beskrivning av insatser  
 

Acceptance and commitment therapy (ACT) 

ACT brukar beskrivas som den tredje generationen beteendeterapier och bygger på 

grundläggande livskunskap - som att exempelvis reglera känslor, hantera kriser och att 

lära sig att hantera och förhålla sig till den stress som är ofrånkomlig när vi lever våra 

liv. 

 

Adolescent Transition Program (ATP) 

Sätter familjen i fokus. Syftar till att minska problembeteenden i tonåren, särskilt 

användning av droger och uttalat antisocialt beteende. Programmet finns på universell, 

selektiv och indikerad nivå och innehåller interventioner för både barn och föräldrar 

 

Aktivt föräldraskap 

Riktar sig till föräldrar som är rådvilla i sitt föräldraskap. Det finns tre versioner av 

programmet (föräldrar till barn 2–12 år, tonårsföräldrar och föräldrar med barn 1–4 

år). Syften med programmet är att föräldrarna ska ta ledarrollen i familjen, att ge dem 

verktyg för att hantera vardagsproblem och att ge barnet en bättre 

självständighetsutveckling men däremot inte till att förändra barnets beteende. 

 

Anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT) 

 

Att hantera depression  

En manualbaserad gruppbehandling som innehåller inslag av KBT för depression, så 

som till exempel beteendeaktivering, kognitiva interventioner och avslappning men 

även social färdighetsträning, kommunikationsövningar och utvecklande av strategier 

för problemlösning samt mindfulness 

 

Att vara förälder till barn med ADHD Så kan du underlätta vardagen för ditt barn 

Informationsmaterial som rikar sig till föräldrar med barn som har ADHD. Utgiven av 

ADHD-center, Stockholms Läns Landsting.  

Barn i missbruksmiljöer (BIM) 

 

Barn i föräldrars fokus (BIFF) 

BiFF är en kort utbildning för dig som är förälder och intresserad av vad som händer 

med barn som varit med om föräldrars separation. Utbildningen ger kunskap om hur 

ett stödjande föräldraskap kan fungera och du får möjlighet att träffa andra föräldrar 

som är i liknande situationer. 
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Barnen i våra hjärtan 

 

Basutbud för depression (utvecklad av skåne) 

 

Beardslees familjeprogram 

Syftar till att minska riskerna för barn till depressiva föräldrar att själva utveckla 

depression, genom att ge barn och föräldrar kunskap om och förståelse för sjukdomen, 

förstärka ett positivt samspel i familjen och minska skuld- och skamkänslor hos 

barnen. Programmet baseras på en standardiserad serie samtal med dels barnen enbart, 

dels med föräldrarna enbart och dels med hela familjen. 

 

Bereavement groups for inner-city children 

Gruppbehandling (12 träffar) för barn som förlorat en förälder. Bygger på 

psykodynamisk teori och på tidigare forskning om stöd i samband med sorg.  

 

Bona via  

Ett forum på nätet för ungdomar som lever nära någon med missbruk.  

 

BRISTA 

Barns rätt i separation och tvist (skilsmässa och vårdnadstvister). Stöd på nätet för 

barn och unga.  

 

C.A.T. project  

KBT behandlingsmanualen för individuella kontakter med tonåringar med 

ångeststörningar 

 

Child ‐ Parent Psychotherapy (CPP) 

Behandling av våldsutsatta och traumatiserade förskolebarn (0‐6 år). Används för att 

förbättra anknytningen mellan barn och mammor som lider av depressiva syndrom, 

kognitiv utveckling hos barnen samt att främja trygg anknytning hos spädbarn i 

familjer där det förekommer våld. 

 

 

Children’s Exposure to Domestic Violence (CEDV) 

 

Chilla 

Folkhälsans praktiska avslappningsmaterial som riktar sig till vuxna som vill hjälpa 

barn att slappna av. Materialet består av ett häfte med avslappningsövningar, massage- 

och rörelseövningar och en cd-skiva med lugn musik samt avslappningsövningar med 
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en berättarröst som ger instruktioner. I materialpaketet ingår också affischer med 

instruerande bilder till massage- och rörelseövningarna. Övningarna lämpar sig för 

barn i alla åldrar. De kan användas om och om igen. Med träning och upprepning blir 

avslappning snart en efterlängtad skön stund. 

 

 

Coping Cat  

KBT behandlingsmanualen för individuella kontakter med barn med ångeststörningar 

i åldrarna 7 -13 år. För barn med separationsångest (SAD), generaliserat 

ångestsyndrom (GAD), och social fobi (SoF), men förväntas också kunna hjälpa barn 

med andra ångestproblem som specifik fobi, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), 

eller tvångssyndrom (OCD). 

 

Cool Kids 

KBT manual för gruppbehandling av ångestproblematik hos barn. Cool Kids-

behandlingen består av gruppbehandling för barnet och föräldraträffar vid 10 tillfällen, 

och innefattar psykoedukation, kognitiv omstrukturering, exponering och social 

färdighetsträning. Parallellt med att barnen tar del av programmet får föräldrarna 

liknande information i grupp för att bättre kunna hantera och bemöta barnets 

problematik 

 

Coping with depression – adolescent (KBT i grupp) 

 

Coping with Stress course (CWS) 

Gruppbaserat KBT-inriktat program som syftar till att förebygga depression hos 

ungdomar med måttliga depressiva symtom. 

 

Coping and Support Training (CAST) 

Gruppbaserad, 12-sessioners intervention med ”life-skills”-träning. 

 

Counselors Care (C-CARE) 

Ett individinriktat preventionsprogram som omfattar en bedömning av risk- och 

skyddsfaktorer samt en kort intervention avsedd att stärka personliga resurser och 

sociala nätverk. 

 

De otroliga åren  

Ett manualbaserat program med syfte att stödja föräldrar till barn med 

beteendeproblem eller känslomässiga problem. Utgår från social inlärningsteori, 

beteendeterapeutiska principer och anknytningsteori. Träffarna med föräldrar är 

gruppbaserade. För föräldrar till barn i åldrarna 3–8 år.  
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Depression in Swedish Adolescents (DISA)  

Består av tio gruppträffar som genomförs en gång i veckan under en timme och som 

bygger på kognitiva beteendetekniker för att förändra negativa tankemönster, 

kommunikationsträning och olika problemlösningsstrategier samt övningar för att 

stärka det sociala nätverket. Deltagarna får en arbetspärm, med övningar och 

hemuppgifter som kan användas även efter att gruppövningarna avslutats. Träffarna är 

strukturerade och följer en given agenda. Då depressiva symtom är vanligare hos 

flickor än pojkar riktas programmet till tonårsflickor. 

 

Drugsmart 

Ls och ställ frågor om alkohol och droger på nätet. 

 

Dödsviktigt! 

Forum på nätet för barn och unga som förlorat en förälder.  

 

Ease of Handling Social Aspects in Everyday Life (LISA-T och LARS&LISA) 

Bygger på kognitiv beteendeterapi och innefattar kognitiva och socialt tränande inslag 

som t ex rollspel. Interventionerna äger rum inom ramen för det ordinarie skolarbetet, 

sker i könsuppdelade grupper för att underlätta samarbete, och omfattar två 

lektionstimmar per vecka i tio veckor. LARS&LISA innehåller dessutom ett 

motivationsavsnitt, där den unge sätter upp mål och handlingsplaner för att nå målen 

 

Ensessionsbehandling för fobi 

Ett behandlingstillfälle vid specifik fobi, till exempel orm- eller höjdfobi.   

 

Ersta Vändpunkten  

Riktar sig till barn som lever i familjer där någon är beroende av alkohol eller 

droger. Programmet är utvecklat för barn i åldrarna 7–12 år och som lever med någon 

som har missbruks- eller beroendeproblem, men har också anpassats till andra typer 

av problem. Det används i kommunala stödgrupper för barn i familjer med bland 

annat psykisk ohälsa, familjevåld och skilsmässoproblem. Det finns en 

programversion för tonåringar som bygger på samma principer. Insatsen syftar till att 

ge kunskap, stöd och insikter som i framtiden kan hjälpa barnen att bryta 

ohälsosamma mönster, få ökad medvetenhet om sina egna behov och personliga 

gränser samt stärka självkänslan. 

 

Farmakologisk behandling  

Families and Schools Together (FAST) 

 

Family Check-Up 

http://drugsmart.com/
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Avhjälper och förebygger barns beteendeproblem genom individuellt föräldrastöd. 

Syftet är att komma in tidigt som en förebyggande insats, där föräldrar stärks och 

risken för framtida bekymmer hos barnet minskar. 

 

Floridaprogrammet 

 

FRIENDS  

Baseras på kognitiv beteendeterapi och syftar till att lära barn och unga att hantera 

ångestkänslor. Programmet finns i två versioner, en för yngre barn, 7–11 år, och en för 

ungdomar, 12–16 år. Programmet pågår under 10 veckor i grupper om 20–30 barn och 

med två uppföljningsmöten efter en respektive tre månader. Därtill kommer ett par 

föräldrasammankomster. 

 

Frisk och fri 

Ett forum för unga med ätstörningar.  

 

Föräldrakraft  

Programmet finns i två versioner. För föräldrar till barn i åldrarna 3–6 år är 

programmet universellt. För föräldrar med ungdomar i åldrarna 11–14 år är 

programmet selektivt. Syftet med programmet är att stärka skyddande faktorer på 

familjenivå och att främja positiva strategier för uppfostran. 

 

Gratz Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) - modell som är specifikt 

fokuserad på självskadebeteende 

 

Hantera Oro – föräldrautbildning 

 

Interpersonell psykoterapi (IPT)  

Interpersonell psykoterapi är en form av psykoterapi som fokuserar på hur problem i 

relationer medverkar till psykologisk stress och vice versa. Kan bland annat användas 

för att berabeta kriser.  

 

Jourhavande kompis  

Röda korsets chattjour för alla upp till 25 år.  

  

Jourhavande medmänniska 

Chattjour  

 

KBT-I  
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KBT-behandling vid insomni går i forskningssammanhang under benämningen KBT-

I. Kan bedrivas enskilt eller i grupp. 

 

Kids Club 

Gruppbaserad stödinsats utformat som ett sekundärpreventiv, generellt, stöd till barn 

som upplevt våld mot mamman, och barnen behöver inte ha kliniska symtomnivåer 

för att delta. 

 

Kulingen 

Mötesplats med chattfunktion som rikar sig till barn och unga med föräldrar med 

psykisk ohälsa. Drivs av Psykosvårdens utrednings- och behandlingsenhet på 

Karlakliniken i Örebro läns landsting.  

 

Kärleken är den bästa kicken 

 

Linking the Interest of Families and Teachers (LIFT) 

 

Livlinan 

Ett forum på nätet för ungdomar som lever nära någon med psykisk ohälsa.  

 

Livskompetens-Mentalt förebyggande hälsovård 

 

Manual-Assisted Cognitive Therapy (MACT)  

Kort KBT-behandling på sju sessioner (5 reguljära sessioner och 2 boostersessioner 

under en 3-månadersperiod) 

 

Mentaliseringsbaserad behanding (MBT-A) 

Psykondynamisk behandling. Mentalisering är förmågan att förstå egna och andras 

beteenden utifrån inre mentala tillstånd, såsom tankar och känslor. Ökad 

mentaliseringsförmåga antas stärka agens och självkontroll hos personer med 

bristande affektregleringsförmåga och impulskontroll. Används vid behandling av 

ungdomar med självskadebeteende, med minskningar även av depression, 

borderlinesymtom, och andra risktagandebeteenden. 

 

Multimodal behandling i familjekontext med inriktning på depression  

 

Multidimensional Family Therapy (MDFT)  

Familjebaserad terapimetod för ungdomar med substansbruk, missbruk eller beroende 

samt utåtagerande och antisociala problem 
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Må bättre  

Gruppbehandling vid nedstämdhet eller depression 

 

Möta barn i sorg 

Informationsmaterial om barn och ungas sorgbearbetning. Framtagen av Svenska 

Institutet för sorgbearbetning.  

 

Nationella hjälplinjen 

Kostandsfri psykologisk hjälp via nätet och telefon.  

 

NUPP-SA  

Program som är specifikt inriktat på att förebygga social fobi. Programmet omfattade 

en heldag information till allmänhet och skolsköterskor, föreläsningar för 

skolpersonal, socialarbetare, allmänläkare och föräldrar samt tre lektioner för barnen 

baserade på kognitiv beteendeteori. 

 

Nära Cancer 

Forum på nätet för ungdomar vars förälder har cancer.  

 

Maskrosbarn 

För barn i familjer med missbruk och psykisk ohälsa 

 

Parent-guidance 

Föräldrastödsprogram som riktar sig till den kvarvarande föräldern till barn och unga 

som förlorat eller kommer att förlora en förälder i cancer. Psykoedukativt program 

med syfte att stärka den kvarvarande förälderns förmåga att stödja barnet eller 

ungdomen.  

 

Parent Management Training (PMT) 

Program riktade till hela familjen kan minska symtom på psykisk ohälsa hos barn i 

familjer med inre påfrestningar. 

 

Peer Coping Skills Program (PCS) 

 

Penn Prevention Program (PPP)  

Syftet att förebygga framtida depressiva symtom hos 10–13-åringar i riskzon. 

 

Prime Time 

Binder samman anknytningsteori och social inlärning. 

http://www.maskrosbarn.org/


 

56 

 

 

Problemlösningsterapi vid självkadebeteende  

Utgår ifrån antagandet att dysfunktionella coping-beteenden uppstår som ett resultat 

av sammanbrott i problemlösningsprocessen (D’Zurilla & Nezu, 2001), och att 

personer med självskadebeteende brister i sin förmåga till problemlösning. Målet med 

behandlingen är att hjälpa klienterna att identifiera och lösa problem som de 

konfronteras med i sina liv, samt att lära ut allmänna problemlösningsfärdigheter 

 

Problem Solving for Life (PSFL) 

Lärarledd, universell intervention som används för att förebygga depression hos 

tonåringar. Programmet innehåller en kognitiv komponent och en del med social 

färdighetsträning. 

 

Project Support 

Stöd för våldsutsatta mammor vars barn (3‐9 år) utvecklat beteendestörningar. 

 

Psykodynamisk korttidsterapi 

 

Randiga huset 

Stöd på nätet till barn och unga som har eller som kommer att förlora en närstående.  

 

Resourceful Adolescent Program (RAP) 

Programmet har sin teoretiska utgångspunkt i KBT och interpersonell psykoterapi. 

 

Schools and Homes In Partnership (SHIP) 

 

Separationsseminarier 

Familjerådgivningen erbjuder separationsseminarier för dig som har separerat. 

Metoden innebär att man tillsammans med en grupp andra, som också har gått igenom 

en skilsmässa, deltar i en seminarieserie, 10 gånger x 3 timmar. 

 

Shedo – studiematerial  

Ett studiecirkelmaterial i form av en e-bok och en mobilapp för smartphones utvecklat 

av Shedo. Det är beståndsdelarna i ett nytt stöd för anhöriga som föreningen Shedo 

håller på att ta fram. Syftet med projektet är att ge anhöriga till personer med 

självskadebeteende hjälpmedel och stöd. 

 

Självmordsupplysningen 

Stödsamtal online  för dig med tankar på döden och självmord 

 

skolKOMET (”KOMET för lärare”)  
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Ett program med särskilda insatser riktade dels mot elever med beteendeproblem, dels 

till klassen som helhet. Målsättningen är att bygga upp barnens självkänsla och 

förstärka goda beteenden. KOMET bygger på inlärningsteorier och syftar till att ge 

lärare ett verktyg för att kunna hantera barn med utagerande beteenden. 

 

Skolprogrammet FRIENDS 

 

Soctanter på nätet  

Ställ frågor anonymt och diskutera med andra om sociala ämnen på nätet. 

 

SOS-brevlådan 

Svenska kyrkans jour- och mailstöd.  

 

Strukturerade samarbetssamtal 

 

Så funkar det! 

Grundkurs sömnskolan. Utbildningarna vänder sig till dig som arbetar inom skola och 

ger en bra grund för arbetet med barn och ungas stress- och sömnproblem. Sömnskola 

är ett sätt att jobba med unga för att hjälpa dem att komma tillrätta med sömnproblem, 

stress, kost och motion 

 

The Community Parent Education Program (COPE) 

Manualbaserat föräldrastödsprogram till föräldrar med barn (3-12 år) med 

utåtagerande beteende.  

 

Tonårskraft (TAPP)  

Riktar sig till barn till missbrukande föräldrar. Programmet är inspirerat av AA:s 

tolvstegsprogram. Syftet med programmet är att bidra till att stärka självkänslan, 

motverka våld, kriminalitet, uppgivenhet, drogmissbruk samt att uppmuntra till 

positivt tänkande och beteende. 

 

Separationsteam  

Tvärprofessionella insatser för att vid behov förebygga och dämpa konflikter mellan 

separerade föräldrar. Föräldrar erbjuds adekvata råd och stödinsatser där fler olika 

aktörer samverkar för att gemensamt och samlat bistå föräldrar och barn med 

tvärprofessionella kunskaper och insatser för att förbättra förutsättningarna för ett 

fungerande föräldrasamarbete om barnet. 

 

Traumafokuserad KBT (TF-KBT) 

Behandlingsmetod avsedd för barn från 4-17 år med traumasymtom så som PTSD, 

depression, ångest, beteendeproblem, självskadebeteende, barn som utsatts för fysiska 

http://www.malmo.se/soctanter
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och sexuella övergrepp. TF-KBT är en strukturerad komponentbaserad 

korttidsbehandling som är indelad i tre faser; en stabiliserande, en bearbetande samt 

en integrerande fas. Metoden integrerar komponenter av exponering, 

anknytningsteori, kognitiva- och beteendeterapeutiska interventioner samt systemisk 

familjeterapi. Metoden riktar sig till barn och ungdomar från senare delen av 

förskoleåren till 17 år. Terapin bedrivs dels individuellt med barnet/ungdomen dels 

genom ett föräldraarbete samt gemensamma träffar med föräldrar och barn. 

 

Trappan-metoden  

En metod för individuella krissamtal i tre steg för barn som upplevt våld i sin familj. 

 

Triple P (Positive Parenting Program) 

Riktat föräldrastödsprogram baseras på flera teorier, främst social inlärning 

beteendemodifiering och utvecklingspsykologi. Består av moduler för fem olika 

nivåer, från generella insatser till alltmer riktade. Nivå 1 förmedlar information via 

media (tv, dvd, tidningar och informationsblad). Två nivåer är avsedda för föräldrar 

med barn som har milda beteendeproblem. Nivåerna 4 och 5 riktas till föräldrar vars 

barn har risk att utveckla allvarliga psykiska eller psykosociala problem, dvs en 

selektiv insats. Programmet vänder sig till föräldrar med barn i åldrarna 0–19 år 

 

Våga mera 

Kurs i att hantera oro/ångest 

 

Vägledande samtal (ICDP) 

Bygger bl a på anknytningsteori och modern utvecklingspsykologi. Målet är att 

deltagarna ska inspireras att utveckla och uppmärksamma det positiva samspelet 

mellan barn och vuxna. 

 

Writing for recovery 

Gruppbehandling för flyktingbarn vars föräldrar avlidit. Känslomässigt skrivande 

(expressive writing) innebär fritt skrivande om svåra känslomässiga upplevelser och 

erfarenheter, vilket har visats kunna bidra till minskade problem och förbättrad hälsa. 

Strukturerat skrivande inom kognitiv terapi (cognitive behavioral writing therapy) har 

visats vara hjälpsamt för barn som har upplevt traumatiska händelser. Metoden 

innehåller moment som psykoedukation, exponering och kognitiv omstrukturering, det 

senare innebär att utsätta sig för något som väcker obehag på ett nytt sätt och finna 

nya sätt att tolka och tänka om situationen. 

 

  



 

59 

 

Vinjetter  

Barn och unga som är ledsna, oroliga och rädda 

 

Barn och unga som genomgår en kris 

Barn och unga med kroppsliga besvär  

Barn och unga som är stressade  

Barn och unga med koncentrationssvårigheter 

Flicka 4 år 

Minna har alltid varit ett aktivt barn som springer, hoppar och klättrar. Föräldrar har 

ofta känt oro för att Minna ska skada sig eftersom hon inte verkar vara medveten om 

att hon utsätter sig för fara. På förskolan har personalen uppmärksammat att Minna 

har svårt att sitta still på samlingar och vid måltider. De har även uppmärksammat att 

hon svänger snabbt i humöret och reagerar kraftigt vid konflikt med de andra barnen.  

 

 

Pojke 11 år 

Clas har alltid haft svårt att hänga med i skolan men de senaste åren har han halkat 

efter mer och mer. Han har svårt att fokusera i klassrummet och hoppar mellan olika 

uppgifter utan att färdigställa något. Clas stör ofta de andra barnen i klassen och 

hamnar ofta i konflikt med sin lärare. Hans humör är häftigt och han har hamnat i 

slagsmål vid flera tillfällen.  

 

Flicka 15 år 

Malin har alltid haft problem med att klara skolan. På lektionerna tappar hon ofta 

koncentrationen och drömmer sig bort i de egna tankarna. Hon har svårt att planera 

aktiviteter och har svårt att ta ansvar för både praktiska saker och sina egna 

handlingar. Malin har halkat efter sina jämnåriga när det gäller självständigt tänkande 

och hon har dåligt självförtroende.  

 

Pojke 17 år 

Simon har skolkat mycket under gymnasiet och kommer att få svårt att få fullständiga 

betyg från gymnasiet. Han umgås i ett sammanhang med äldre unga vuxna där det 

förekommer mycket alkohol. Simons föräldrar är oroliga för att han är ute mycket på 

nätterna och att det är svårt att få kontakt med honom.  

 

Barn och unga med utåtagerande beteende 

Karl 3 år 
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Karl har dåligt tålamod och blir arg om han inte får som han vill. Han har även svårt 

att ta motgångar och misslyckanden. Han blir lätt arg och då sparkar, skriker och slås 

han. Hemma har han svårt att sysselsätta sig själv och kräver ständig uppmärksamhet. 

På förskolan har han svårt att hitta sin roll i gruppen och han förstör ofta de andra 

barnen lek. 

 

Mia 7 år  

Mia har svårt att lyssna på andra, både barn och vuxna. Hon kräver ständig 

uppmärksamhet och på förskolan stör hon samlingar genom att bråka med de som 

sitter bredvid och ständigt avbryta när andra barn eller vuxna talar. Vid lek med 

jämnåriga vill Mia alltid bestämma och kräver att de andra barnen leker på hennes 

villkor. Hon har svårt att ge uttryck för vad hon vill och känner och det slutar ofta med 

att hon tar till våld eller hårda ord när hon inte får som hon vill.  

 

Valter 7 år  

Valter blir ofta våldsam utan orsak. Det börjar ofta med verbala utbrott men övergår 

sedan att han kastar saker omkring sig och slutligen ger sig på andra barn och försöker 

slås. Han har svårt att lugna ner sig och när utbrottet väl lagt sig kan han ofta inte 

förklara varför han blev så arg.  

 

Oskar 10 år 

Oskar är väldigt känslig för hur andra barn och vuxna bemöter honom och han blir 

snabbt arg och våldsam vid minsta lilla känsla av att bli illa bemött. I skolan förstör 

han ofta för de andra barn och han lyssnar han sällan på lärarens tillsägelser. Eftersom 

han är oberäknelig och hårdhänt har han svårt att få vänner. Det blir ofta stökigt när 

Oskar är med och vuxna betraktar honom ofta som en bråkstake. Han får mycket 

negativ återkoppling både från andra barn och från vuxna.    

 

Sofie 14 år 

Sofia trivs inte i skolan. Dels tycker hon att det är jobbigt att ständigt misslyckas i 

skolarbetet och dels har hon svårt att passa in i gruppen. Sofia deltar inte på 

lektionerna men finns ofta i gemensamma utrymmen där hon ofta ställer till bråk. 

Hemma bråkar hon ofta med sina föräldrar men även med syskon. Det händer att hon 

inte kommer hem på nätterna och hon har även påträffats med att snatta.  

 

Barn och unga i svåra situationer 

Barn och unga som skadar sig själva  

Barn och unga som har svårt med sömn  
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Barn och unga med tvångstankar och tvångsbeteenden 

Barn och unga som behöver uppföljande stöd och vård 

 

 

 

 

 

 

 


