
Malmö/Trelleborg



FÖRSTA LINJEN I MALMÖ

Gunilla Silfverberg-Dymling - Enhetschef

Catarina Olsson – Kurator (Må bättre)

Maria Aldén – Psykolog (Våga mera)



Den bästa tillgängliga kunskapen

Den professionelles expertis

Berörda personers situation, erfarenhet och 
önskemål - Vårdplan, användarnöjdhet, fokusgrupper, 
uppföljning





Föräldra-

utbildning

Max 35 vuxna    

Ångest

Max 8 barn

Nedstämdhet

Max 7 barn

Ensam

kommande

Max 12 barn

Sömn

svårigheter

COPE 4-12 år

Föräldrautbildning 

8 träffar

----------------------------------

Tonårs COPE 13-17 år

Föräldrautbildning

8 träffar

___________________

Anti Loop 6-12 år

Föräldrautbildning 

5 träffar

Hantera oro 6-13 år

Föräldrautbildning för 

föräldrar till rädda och 

oroliga barn, 4 träffar

--------------------------------------

Cool kids 9-12 år 

För barn och föräldrar 

8 träffar

---------------------------------------

Våga mera 14-17 år

Behandlingsgrupp för 

ungdomar tillsammans med 

sina föräldrar, 5 träffar

Internet KBT 13-17 år

Inledande besök samt chatt 

med behandlare

8 moduler som låses upp 

efterhand

Må bättre 14-17 år

Behandlingsgrupp för 

ungdomar tillsammans 

med sina föräldrar, 

4 träffar

_________________

Föräldrar till oglada 
13-17 år För föräldrar 

till nedstämda och 

deprimerade 

tonåringar, 2 träffar

Stabiliserande
15-18 år

för ensamkommande 

ungdomar, 3 träffar

Familje

problematik

KFB = korttids 

familjebehandling
3 träffar a 2 tim

Sov gott
13-18 år

ungdomar 

tillsammans 

med sina 

föräldrar,  

3 träffar

Fysisk aktivitet
13-17 år

Samverkan med

Friskis och Svettis



1. Viktigt att den behandlare som föreslår gruppbehandlingen har 
god kännedom om den och tror på den.

2. De som kommer till första träffen fortsätter oftast.

3. Gruppbehandling ett första handsval

4. Utan kontinuerliga uppstarter d.v.s. flera per termin fungerar inte 
konceptet:

 Man kan inte sätta patienter som mår dåligt på en kö på flera månader till en 
grupp

 Behandlare kan inte lita på att gruppen kommer igång 

 Gruppdeltagare hinner bli oroliga och hoppar av 



MÅ BÄTTRE

Coping with

depression

Hantera 

depression

Nationella 

vårdprogrammet                       



14-17 år och deras föräldrar 

4 träffar a´2 tim

4-7 ungdomar per grupp

2 gruppledare



Tillfälle 1 Lära sig mer om depression och få goda rutiner 

för sömn, mat och fysisk aktivitet

Tillfälle 2 Minska passivitet och komma igång med 

aktiviteter och skola på en bra nivå.

Tillfälle 3 Negativa tankar och mindfulness - vad kan jag 

själv göra för att må bättre

Tillfälle 4 Minska konflikter, lösa problem och förebygga 

återfall av depression

UPPLÄGG





 Psykoedukation

 Mindfulness övningar

 Storgrupps diskussioner

 Föräldragruppsdiskussioner

 Ungdomsgruppsdiskussioner

 Uppgifter som förälder och ungdom gör var för sig och sedan visar 
för varandra

 Uppgifter som görs i samarbete med föräldern

 Egna självforskningsuppgifter

 Gemensamma självforskningsuppgifter



1. Fyll i din måendedagbok varje kväll

2. Planera för veckans aktiviteter (ta hjälp 
av dina föräldrar eller en kompis) och 
försök göra fler än förra veckan. Skriv in 
när du lyckats göra aktiviteter. Också 
dem som du inte har planerat.

3. Gör en gemensam positiv aktivitet med 
dina föräldrar.



 Öka medvetenheten kring vad som påverkar ungdomens 
mående

 Förmedla att man kan påverka sitt mående själv

 Förbättra kommunikation och relationen mellan ungdom och 
förälder

 Öka aktivitetsnivån och förbättra rutiner kring mat, sömn



Att motivera ungdomarna att våga börja i gruppen

Kommer man första gången, så fortsätter man oftast och är 
med ´vid de andra träffarna  också

Motivera ungdomar och föräldrar att göra hemuppgifterna



 Kontinuerliga användarenkäter vid varje gruppavslut. Ungdomar och 
föräldrar fyller i var för sig.

 Fokusgrupper med föräldrar och ungdomar

Sammanfattning feedback

 Att träffa andra i liknande situation

 Att vara uppdelade, speciellt föräldrarna uppskattade detta

 Att träffas vid flera tillfällen

 Föräldrarna förstår sina ungdomar bättre

 Vill träffas fler gånger



För tonåringar med oro



VÅGA MERA

Tanke Känsla,

kroppslig

upplevelse

Beteende



VÅGA MERA - ÖVERBLICK

Träff 1 Oro – så funkar det (psykoedukation)

Träff 2 Föräldrastrategier och att träna steg för steg (exponering)

Träff 3 Klättra vidare och slappna av 

Träff 4 Tankarnas roll (kognitiv omstrukturering)

Träff 5 Vad har vi lärt oss?



TRÄNINGSSTEGE
1. Välj ett problemområde för 

träningsstegen

2. Formulera ett slutmål – något du vill 
klara av att göra

3. Brainstorm: bryt ned i mindre, 
hanterbara delmål/steg

4. Skatta med orosskalan hur jobbigt 
varje steg skulle vara att genomföra 
idag

5. Rangordna de olika stegen och skriv 
in dem på en träningsstege, 
med det lättaste först och det 
svåraste sist

6. Diskutera fram rimliga belöningar för 
varje steg

7. Träna på ett steg i taget, tills du är 
redo för nästa 

Mål: 
____________________________________________________________________
Steg 8: 
___________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 
Steg 7: 
_____________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 
Steg 6: 
_____________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 
Steg 5: 
_____________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 
Steg 4: 
_____________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 
Steg 3: 
_____________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 
Steg 2: 
_____________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 
Steg 1: 
_____________________________________________________________________ 
Belöning: 
___________________________________________________________________ 



REALISTISKT TÄNKANDE

 En hjälp i att träna sig på att 
upptäcka och utmana 
hindrande orostankar

 En sätt att distansera sig från 
orostankarna 
– se dem som just tankar, inte 
en perfekt avspegling av 
verkligheten

 Ett viktigt komplement 
träningsstegen




