
Tanke och hälsa 
–

Elevhälsa och Primärvård



Vad är Tanke och hälsa?

Ett program som förebygger första 

depression hos sårbara ungdomar 

Innehåller en kurs baserad på KBT 

Ursprung på Island – ”Hugur og heilsa” –

beforskad och implementerat

Upphovsmän prof. Arnarson o Craighead

3-årigt samarbetsprojekt mellan elevhälsa 

och primärvård samt FoU primärvård 

inom Västra Götalandsregionen

Delfinansieras 2019-2021 med 50% 

genom Sociala investeringsmedel från 

RUN i VGR
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• Depression - globalt störst, sociala 

och ekonomiska konsekvenser 

och stort lidande

• Forskning på Island och i Portugal 

har visat att det går att förebygga 

en första depression hos 

ungdomar med sårbarhet att 

insjukna   

• Primärvården har ansvar att 

förebygga och behandla barn och 

unga med psykiska besvär

• Stärka samverkan mellan 

elevhälsan och primärvården

Bakgrund



Orust

Tjörn

Vilka och var?

Orust och Tjörns kommuner

• Elever i åk 8 (ca 650 elever).

• Elevhälsan.

Närhälsan Tjörn Vårdcentral.

FoU-primärvård (VG-regionen). 



Varför i 
Sverige?



Hur? Screening av ungdomarna

i åk 8 på Orust och Tjörn

>75 percentilen erbjuds 

psykologbedömning 

tillsammans med 

vårdnadshavare

Erbjuds plats i kursen /kontrollgrupp

Hänvisas till annan kontakt PV/UPH/BUP 

Uppfyller ej inklusionskriterierna

Vill ej delta

Kurs Kontrollgrupp

Uppföljning av alla deltagare 

6, 12 och 18 månader

Tjörn Orust



Hur har det gått så här långt?

• Genomfört två screening med CDI av åk 8 elever år 2019 och 2020 

• Bedömning av psykolog

• Två kurser – 12 gånger á 90 minuter 

• Uppföljningar (Kvalitativa och Kvantitativa)

– Vid kursavslut, 6 och 12 mån 

– Fokusgrupper med kursdeltagare

– Individuella intervjuer med kursledarna



Administratörens roll 

• Information

• Screeningen

• Resultat

• Inför bedömning av psykolog

• Uppföljningar



Elevhälsans Medicinska Insats - EMI

EMI´s uppdrag -att främja, förebygga och stödja elevernas utveckling 

mot skolans mål.

- Arbeta förebyggande och hälsofrämjande - förebygga ohälsa 

och främja hälsa.

- Det råder ett samband mellan skolprestationer och psykisk 

hälsa.

- Att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed 

förutsättningar för lärande.



Vad är skolsköterskans roll

• Information 

• CDI- screening  

• Föräldrakontakt 

• Tanke och Hälsas 12 utbildningstillfällen

• Uppföljning enskilda Hälsosamtal årskurs 8.



Inför kursen

Bedömningen

• Samtalet

• Screeningsfrågor

• Kurs/Annan insats

Vårdcentralspsykologens roll



Kursöversikt

Introduktion Målbild

Stanna upp, 

tänka efter

Spiralen

Tanke, känsla 

och beteende

Sammanfattning 

och Avslutning

Avslappning Baslinje

Kommunikation

Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5

Lektion 6-8 Lektion 9 Lektion 10 Lektion 11 Lektion 12

Kursen består av 12 tillfällen, med hemuppgifter såsom måendedagbok.

Leds av Psykolog i samverkan med Elevhälsan på respektive skola

Självuppfattning



1. Stanna upp (identifiera problemet)
Identifiera dina känslor. 

Identifiera andras känslor med utgångspunkt från:

a) ansiktsuttryck.

b) kroppsspråk.

c) vad de säger (lyssna).

Problemlösningens tre steg

2. Tänk (hitta en lösning på problemet)
a) Överväg olika alternativ.

b) Utvärdera konsekvenserna.

c) Hitta en lösning alla kan komma överens om.

3. Agera (pröva lösningen)
Gör en överenskommelse som inkluderar:
a) Vad ni skall göra.
b) Vad som händer när någon inte håller 
överenskommelsen.
c) Hur länge överenskommelsen skall gälla innan 
man omprövar den.

SITUATION

Förändring

Förändring

TANKAR

KÄNSLOR

BETEENDE

Genom att förändra beteende 

och tankar, kan vi förändra 

våra känslor

Kursöversikt



Elevernas utvärdering av kursen

Några ord om samverkan.

Vårdcentralspsykologens roll

Citat tagna från ”Vi på Tjörn” nr. 5/2019 på www.tjorn.se

”Det är så coolt hur man kan 
kontrollera hur man mår bara 
genom att tänka annorlunda. 
Om jag gör de där 
mattetalen kan det ju bli en 
positiv tankespiral istället”



Skolpsykologens roll 

• Övergripande roll

• Återkoppling elevhälsa, föräldrar, elever

• Bedömningssamtal

• Reaktioner från elever och föräldrar

• Kvalitetssäkring



Elevhälsans roll –
ur verksamhetschefens perspektiv

Vad har Tanke och hälsa inneburit för elevhälsan? Vilka vinster 

finns det?

• Vi kan erbjuda ett förebyggande program riktat till de elever som behöver 

det och inte till alla klasser. 

• Vi har något att erbjuda till de elever som har psykisk ohälsa.

• Eleverna som går kursen, har själva valt att tacka ja och är där med 

motiverade. 

• En positiv samverkan mellan elevhälsa och primärvård! Elevhälsan får 

stöd i det förebyggande arbetet. 



Primärvårdens roll –
ur verksamhetschefens perspektiv

Primärvårdens uppdrag - Ungdomars psykiska hälsa

• Hur arbetar Närhälsan Tjörn Vårdcentral? 

• Tanke och hälsa som en del av vårdcentralens utbud

• Varför samverkan mellan primärvård och elevhälsan?



Finns det en framtid för 
Tanke och hälsa?

Ökad oro för ungdomars psykiska 

hälsa/välbefinnande

Peter Almgrens rapport SOU 2021:34  – Börja 

med barnen! Sammanhållen god och nära vård för 

barn och unga - Regeringen.se

Svenska Läkaresällskapet – Kraftsamling för 

ungdomars psykiska hälsa: rapport-kraftsamling-

for-ungas-psykiska-halsa-20210521.pdf (sls.se)

Programmet ”Tanke och hälsa” – kan förebygga 

1:a insjuknande i depression hos unga

Har en självklar roll i utbudet i samverkan 

Elevhälsa och Primärvård

© Martina Koch

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/05/sou-202134/
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rapport-kraftsamling-for-ungas-psykiska-halsa-20210521.pdf
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Kontaktuppgifter:

Projektledare Gudny Sveinsdottir: 

Email: gudny.sveinsdottir@vgregion.se

Telefon: 070-798 04 36

mailto:gudny.sveinsdottir@vgregion.se

