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Kartläggning av person och liv

Denna del innefattar bara informationsinsamlande om vardags
liv och funktion. Ställ inga frågor om symtom. Tänk på att du 
behöver ta ställning till om symtomen orsakat en försämring 
av funktionen men också stressorer och resurser. Kartläggning
en bör ta högst en fjärdedel av samtalstiden. 

STEG 1
Fråga om aktuell och tidigare skolfunktion

1. Fråga aktivt om närvaro, måluppfyllelse och raster nu och 
innan symtomen började. 

2. Lyssna efter inlärningssvårigheter, behov av extra stöd. 
3. Lyssna efter kamratproblem/mobbning. 
4. Lyssna efter följsamhet till regler och relation till lärare.
5. Undvik detaljer om konflikter med eller brister hos  

skol personal.
6. Undvik detaljer om tidigare skolgång.
7. Värdera om skolfunktionen är nedsatt och om den  

för sämrats i samband med symtomen.

STEG 2
Fråga om fritidsaktiviteter

1. Fråga aktivt om vad ungdomen brukar göra efter skoltid 
och fritidsintressen. 

2. Ta särskilt reda på om intressena har påverkats av  
symtom och besvär.

3. Be honom/henne beskriva en vanlig dag om det är svårt 
att vara konkret.

4. Lyssna efter och flika in frågor om tobak, alkohol och dro
ger (riskbruk) och normbrytande beteenden hos kompisar 
och ungdomen själv.

5. Undvik detaljerade följdfrågor som inte behövs för att 
bedöma funktionen. 

6. Värdera om aktiviteter på fritiden är positiva eller fungerar 
som vidmakthållare (passivitet, undvikande, distraktioner 
mm).

STEG 3
Fråga om kompisar

1. Fråga aktivt om antalet kompisar, när man sågs senast, 
hur ofta man ses och hur det har sett ut över tid. 

2. Lyssna efter kvaliteten i relationerna. 
3. Lyssna efter på vilket sätt man träffas (face to face,  

sociala medier etc) och hur ofta. 
4. Lyssna efter relationssvårigheter.
5. Undvik detaljerade följdfrågor som inte behövs för att  

bedöma funktionen.
6. Värdera om kompisarna är positiva eller fungerar som vid

makthållare (bråk, ältande av problem, normbrytande mm).


