
DEPLYFTET
Aktivering 2017

Helena Essunger 
Maria Zetterqvist 

Anna Santesson
Håkan Jarbin

Markus Andersson



2

DEPLYFTET AKTIVERING 2017

Inledning 2

Förtest 3

Översikt 4

Teknik 6

Demonstration 12

Svårigheter 14

Modulsammanfattning 15

INNEHÅLL

n INLEDNING
Den psykosociala basbehandlingen syftar till att bryta den 
depressiva spiralen genom att komma till rätta med de 
faktorer som vidmakthåller depressionen. Behandlingen 
fokuserar på att få ordning på rutiner, öka aktivering, an
passa skolsituationen och få till ett stödjande familjeklimat. 
Grunden för behandlingen är en god allians med ungdom 
och föräldrar samt ett tryggt klimat som skapas genom att 
familjen hålls välinformerad om syftet med momenten  
i behandlingen och i samtalet. Samtalet bör i möjligaste 
mån ske med ungdom och föräldrar tillsammans i rummet 
och vara strukturerat med tydligt fokus på de mål som satts 
upp i vårdplanen. Problemlösning sker tillsammans med 
familjen och ni försöker gemensamt hitta lösningar på de 
problem som vidmakthåller depressionen. Varje session 
bör mynna ut i uppgifter som familjen får arbeta med mel
lan samtalen. Prioritering av fokus i sessionen görs utifrån 
en sammanvägning av
•	 i vilken utsträckning problemet bedöms vidmakthålla 

depressionen
•	 hur möjligt det är att komma till rätta med problemet
•	 vad familjen önskar arbeta med

Behandlingen är modulbaserad, vilket innebär att tonvikt 
och ordningsföljd kan skräddarsys utifrån varje ungdom 
och familj. Schemat på nästa sida är ett förslag på hur be
handlingen kan läggas upp tidsmässigt. Beroende på pro
blematik och svårighetsgrad kan olika moment ta mer eller 
mindre tid i anspråk. Arbetet inom de olika områdena sker 
parallellt där skola, sömn och aktivering följs upp under 
varje samtal. Efter en mer omfattande utvärdering i session 
åtta tas ställning till vidare insatser. Vid tillfrisknande blir 
nästa steg i behandlingen återfallsprevention. Vid tydliga 
framsteg är det fördelaktigt att fortsätta med psykosocial 

basbehandling med fokus på de områdena med kvar
varande problem. Vid utebliven förbättring behöver annan 
behandling övervägas, exempelvis farmakologisk behand
ling och/eller samtalsbehandling.

Depression uppstår ofta i en livssituation som innehåller 
alltför få roliga, bekräftande och positiva inslag och alltför 
många jobbiga och belastande inslag. En vanlig reaktion 
vid depression är att dra sig undan och bli mindre aktiv. 
Det är inte konstigt. Nedsatt förmåga att känna glädje, ned
stämdhet och bristande energi försvårar genomförandet 
av aktiviteter. Undvikanden och distraktioner kan på kort 
sikt kännas bra men i förlängningen leder det ofta till att 
situationen försämras. Passivitet leder lätt till ökad trötthet, 
ältande och sänkt stämningsläge. De positiva aspekterna av 
livet riskerar försvinna och grubbel, passivitet och ensam
het tar allt större plats. För att bryta denna depressiva spiral 
bör ungdomen uppmuntras att gradvis aktivera sig i saker, 
gärna sådant som tidigare uppskattats. Du arbetar tillsam
mans med familjen med att schemalägga aktiviteter som 
leder i riktning mot de mål ni satt upp. Ni börjar i liten 
skala för att sedan parallellt med övriga behandlingsinsat
ser gradvis utöka antalet aktiviteter.  

I den här modulen lär du dig att:
•	 Förklara för familjen varför aktivering är viktigt
•	 Förstå undvikanden och distraktioner som del av en 

depressiv episod
•	 Välja aktivitet och strukturera aktiveringen

För att:
•	 Motivera familjen att arbeta med aktivering
•	 Kunna stötta familjen i arbetet med aktivering
•	 Bryta den depressiva spiralen
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n Förtest
1. När du arbetar med aktivering är det bra att:

a) Börja med många aktiviteter direkt så att ung
domen märker tydlig skillnad i måendet

b) För det mesta inte ta hjälp av föräldrarna då det 
bara riskerar att leda till fler konflikter i familjen

c) Inte peta med exakt när och hur ungdomen ska 
göra sina aktiviteter då det bara riskerar att göra 
ungdomen irriterad och i förlängningen försämra 
alliansen

d) Att börja i liten skala och därefter bygga på med 
allt fler aktiviteter för att undvika onödiga miss
lyckanden

2. Undvikanden bör i första hand förstås utifrån:
a) Det är bra för ungdomen att dra sig undan och låta 

bli att göra saker och på så sätt vila sig ur depres
sionen

b) Att undvika saker som är jobbiga är naturligt och 
bör därför inte vara fokus i behandlingen

c) Att minska på undvikande kan vara ett sätt att 
bryta den depressiva spiralen 

d) Ungdomar som lider av depression vill sällan själva 
arbeta med att minska undvikanden och det är 
där för klokt att låta bli detta under den inledande 
basbehandlingen 

3. Vid aktivering gäller att:
a) Familjen anpassar sig till ungdomens mående och 

bara gör aktiviteter då denne känner lust
b) Att ungdomen följer en i förväg uppgjord plan  

för aktivering och inte känslan i stunden
c) Inte fokusera på fysisk aktivitet då ungdomar som 

drabbats av depression ofta tycker det är tråkigt 
med träning

d) Avvakta tills ungdomen mår bättre och kan dra 
större nytta av aktiveringen

INNEHÅLL
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n Översikt
Anhedoni, oförmåga att glädjas i vanlig omfattning, är ett 
kärnsymtom vid depression. Anhedoni har bland symto
men särskilt stor betydelse för diagnos, förlopp och prog
nos. Detta kan hänga ihop med att anhedoni driver på iso
lering och passivitet. En vanlig reaktion när man inte mår 
bra är att dra sig undan och bli mindre aktiv. På kort sikt 
kan det kännas bra men i förlängningen kan det leda till att 
man mår ännu sämre. Passivitet leder lätt till ökad trötthet, 
mer ältande och sänkt stämningsläge. För att bryta denna 
depressiva spiral bör ungdomen uppmuntras att aktivera sig 
i saker. Det kan röra sig om exempelvis fysisk aktivitet, att 
återuppta kompiskontakter och att förbättra sin skolnärva
ro. Föräldrarna uppmuntras att vara delaktiga, att göra posi
tiva saker med ungdomen samt att underlätta för och stötta 
ungdomen då denne aktiverar sig. Arbetet sker utifrån den 
kartläggning som gjorts under bedömningsfasen och de 
mål och delmål ni kommit överens om i vårdplanen. 

Vid arbetet med aktivering går du igenom nedanstående 
punkter med ungdom och förälder:
•	 Varför aktivering är viktigt
•	 Hur man kan förstå undvikanden och distraktioner 
•	 Vad man bör tänka på vid val av aktivitet
•	 Hur man kan strukturera aktiveringen
•	 Följ upp och återkoppla 

Varför aktivering är viktigt 

Aktivering är viktigt för att det är ett konkret sätt att 
påverka måendet och bryta den depressiva spiralen. Ett 
sätt att förändra hur människor mår är att hjälpa dem att 
förändra vad de gör.

En del ungdomar lever under omständigheter eller är 
med om saker som i delar ligger utanför deras kontroll 
och som kan vara mycket belastande. Andra saker som 
vidmakthåller depressionen är mer möjliga att förändra 
genom att ungdomen själv eller föräldrarna beter sig an
norlunda. Det är där fokus bör ligga. Det kan röra sig om 
att ungdomen behöver bli mer fysiskt aktiv, ta sig iväg till 
skolan, ta kontakt med kompisar, att föräldrarna behöver ta 
mer ansvar över rutiner i vardagen eller att familjen behö
ver göra fler positiva saker tillsammans. 

Du bör tidigt förmedla att familjen kan påverka sin situa
tion och vikten av att de försöker öka antalet aktiviteter för 
att bryta den depressiva spiralen och nå förändring i måen
det. Här gäller det att inge hopp utan att det blir för käckt. 
Det finns risk att ungdomen upplever det hånfullt eller 
invaliderande att prata om motion och dylikt sam tidigt som 
det känns som dess värld rasar samman. Du tar upplevelsen 
på allvar men fokus ligger kvar på hur man kan öka aktive

ring. En noggrann genomgång av den depressiva spiralen 
innan behandlingen börjar, där både sårbarhet, belastningar 
och vidmakthållande belysts brukar upplevas validerande 
och underlätta motivationen inför förändringsarbetet.

Hur man kan förstå undvikanden och distraktioner 

Undvikanden och distraktioner går att förstå utifrån att de 
på kort sikt antingen leder till något som ungdomen tycker 
är positivt eller till att en negativ upplevelse undviks. Det 
kan röra sig om en svåruthärdlig känsla eller tanke eller 
upplevda krav. På längre sikt vidmakthåller dock undvi
kanden och distraktioner ofta depressionen och hindrar 
ungdomen från att aktivera sig. 

Som exempel kan tas en sextonårig ungdom som hop
pat av skolan efter att nyligen ha påbörjat första året på 
gymnasiet. Ungdomen börjar i stället ägna alltmer tid åt 
datorspelande. I takt med att ungdomen mår allt sämre tar 
datorspelandet över all vaken tid. När du frågar ungdomen 
blir det uppenbart att avhoppet grundar sig i att ung domen 
som har vissa lindriga inlärningssvårigheter inte riktigt 
hann med i tempot på den nya skolan.

Detta ledde till rädsla för att misslyckas och oro för att 
gå till skolan vilket till slut ledde till avhopp (undvikande) 
vilket på kort sikt minskade oron. Denna oro ersattes med 
oro för framtiden samt dömande tankar om sig själv för att 
ha strulat till det. Enda sättet ungdomen kunde kontrollera 
sitt ältande och sin oro på var genom datorspelande (dist
raktion). När föräldern försökte begränsa spelandet blev 
ungdomen därför mycket arg.

Genom en ökad förståelse för vilken funktion beteendet 
fyller uppnås två saker. Det blir lättare för omgivningen 
och dig att vara validerande, alltså att förmedla en genuin 
förståelse för varför ungdomen undviker saker. Detta 
stärker alliansen och ökar chansen för att ungdomen ska gå 
med på att försöka ändra beteendet. Det blir också lättare 
att välja rimlig aktivering som har möjlighet att lyckas. 

I exemplet ovan bör en planering för ökad förståelse, 
anpassning och stöd i skolan göras innan ungdomen åter
går till skolan. Ungdomen kan också behöva hjälp att hitta 
andra sätt än datorspelande att hantera sin oro.

Att tänka på när man väljer aktivitet

Utgå från din tidigare kartläggning
Under den inledande bedömningen görs en översiktlig 
kartläggning av vilka aktiviteter ungdomen gör för mycket 
av respektive för lite av. Utgå från denna och komplettera 
vid behov.
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Välj aktiviteter som har goda chanser att lyckas  
och som upplevs som meningsfulla av ungdomen
Unga som lider av depression har ofta svårt med motiva
tionen att göra något över huvud taget. Bristande lust och 
energi kan innebära att aktiviteter upplevs som övermäk
tiga eller meningslösa, vilket kan innebära att de ger upp 
lätt. Det är därför viktigt att hitta aktiviteter som har goda 
chanser att verkligen bli av och som känns meningsfulla 
för ungdomen. Ofta är det bra att fråga ungdomen vad den 
gjorde före insjuknandet och se om någon av dessa aktivi
teter går att återuppta.

För att öka chansen att aktiviteten blir av är det bra om 
ni hittar någon aktivitet som ungdomen kan göra tillsam
mans med en förälder eller kompis. Ibland gör ungdomen 
saker som fungerar bra men som utförs lite för sällan. Det 
kan då vara bra att öka frekvensen av dessa. Särskilt bra är 
det om ni kan hitta någon fysisk aktivitet eftersom de ofta 
ligger inom egen kontroll och de också kan vara bra för 
eventuella sömnproblem.
Förändring är enklare när man börjar i liten skala
En grundregel när det gäller att schemalägga aktiviteter är 
att börja med ett fåtal enklare aktiviteter som är hanterbara 
för familjen och efterhand lägga till fler aktiviteter. Även 
till synes små uppgifter kan kännas motiga när familjen väl 
lämnat samtalsrummet. Vid för svåra eller för många upp
gifter är risken stora att ungdomen inte orkar genomföra 
dem och i stället inte gör någon uppgift alls. Detta kan i sin 
tur leda till ökade skamkänslor och till att behandlingsalli
ansen försämras. Försök att hitta aktiviteter som går att göra 
rutin av så att ni slipper hitta på nya aktiviteter varje vecka.

Försök förutse hinder för aktiveringen  
och problemlös tillsammans med familj
Det finns ofta flera hinder för ungdomen att göra de saker 
som planeras. Det kan röra sig om vitt skilda saker som 
bristande tilltro till att det hjälper, rädsla för vad klasskam
rater ska säga om de återgår till skolan, svårigheter att ta sig 
till olika ställen, bristande lust och energi eller oförmåga 
att själv sätta i gång aktiviteter. Ungdomen och föräldrarna 
är ofta medvetna om hindren och kan själva redan under 
samtalet avgöra om uppgifterna kommer att genomföras 
eller inte. För att förekomma misslyckanden är det därför 
bra att alltid höra med familjen om vad de tror kommer att 
hända och arbeta problemlösande kring eventuella hinder 
i förväg. I de fall ni inte hittar någon lösning får ni konsta
tera det och i stället välja en annan aktivitet. 

Hur man kan strukturera aktiveringen 

Strukturera och schemalägg aktiviteter som följer en i för
väg uppgjord plan, inte en sinnesstämning. En svårighet 
vid aktivering är att den övervägande känslan vid depres
sion ofta är att inte vilja göra något alls. Det blir lätt en 
nedåt gående spiral. Ju mindre ungdomen gör, desto mind
re vill den göra. Du bör diskutera detta med både ungdom 
och föräldrar. En lösning är att få ungdomen att aktivera 
sig utifrån uppsatta mål och inte efter hur den för tillfället 
känner sig. För att det ska fungera behöver ni tillsammans 
schemalägga ett par aktiviteter som ska göras mellan sam
talen. Ju mer precist beskriven aktivitet, desto bättre. För att 
öka chansen att aktiviteten blir av bör ni också bestämma 
hur ofta, med vem och vilken tid/dag aktiviteten ska göras. 
Arbetsbladet för aktivering kan är vara till en hjälp.

Följ upp och återkoppla

Genom att du följer upp det ni kommit överens om visar 
du att det är viktigt att familjen arbetar själv mellan sam
talen. Det gör det också möjligt att arbeta problemlösande 
kring de hinder som vanligen uppstår. Det är svårt att öka 
sin aktivitetsnivå. Det gäller särskilt för ungdomar som 
lider av depression. Därför bör även små framsteg upp
märksammas och uppmuntras. Bra dagar blandas med 
sämre. Det är viktigt att du inte dras med i den hopplöshet 
som familjen kan förmedla vid sämre perioder när de inte 
lyckats genomföra några uppgifter. Fokus ligger då på att 
avlasta skuld och normalisera familjens upplevelser samti
digt som du fortsätter att uppmuntra aktivering.
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n Teknik

Disposition av samtalet

Behandlingsarbetets tre kärnkomponenter

Sätt dagordning

Kort utvärdering
av mående

Uppföljning
av hemuppgift

Sammanfattning

Ny hemuppgift

Dagens fokusDagens fokus

4

30

7

3
3

3

Tidsangivelserna är ungefärliga och grundar sig på ett 
50 minuters samtal. Att ligga högt i struktur behöver 
självklart balanseras mot terapeutisk finkänslighet 
och familjens situation. Justering kan krävas särskilt 
vid ett eventuellt försämrat mående då utvärdering 
behöver mer tid. 

Samtalsstödet har text i fyra nivåer.
GRÖNT _ sådant du alltid bör göra
GRÅTT _ sådant du kan tänka på
RÖTT _ sådant du bör undvika
SVART _ sådant du tar ställning till 

Validering
 • Aktivt lyssnande
 • Förmedla förståelse av  
det outsagda

 • Normalisera
 • Behandla ungdom och förälder 
som kompetenta

Strukturen

 • Sätt dagordning
 • Kort utvärdering av mående
 • Uppföljning av hemuppgift
 • Dagens fokus 
 • Ny hemuppgift 
 • Sammanfattning

Problemlösande med familj
 • Beskrivning av problem

 • Brainstorming
 • Välj lösning
 • Pröva och utvärdera sedan  
lösning
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Sätt dagordning

Steg 1 
Informera om samtalets struktur 

Gå kort igenom vad varje punkt innebär. 
•	 Sätt dagordning.
•	 Kort utvärdering av mående.
•	 Uppföljning av hemuppgift.
•	 Dagens fokus.
•	 Ny hemuppgift.
•	 Sammanfattning.

Skriv tillsammans ner huvudpunkter på dag-
ordningen.

Steg 2
Bestäm dagens fokus

Värdera lämpligt fokus utifrån var ni befinner er  
i behandlingsförloppet. 

Föreslå område för familjen och förklara kort hur 
du tänker. Hör med familjen om de vill fokusera på 
ytterligare område.

Undvik att välja för många områden. Ofta räcker det 
med ett område per samtal och att följa upp och be-
fästa framsteg inom övriga områden via uppföljning 
av hemuppgift.

Kort utvärdering av mående

Steg 1 
Liten utvärdering

1. Utvärdera måendet genom att fråga
•	 om ungdomen mår bättre/sämre/samma som 

tidigare
•	 hur mycket ungdomen orkar med vad gäller 

hemma/kompisar/skola
•	 om det har hänt något som ökar risken/belast-

ningen.

2. Kontrollera hur läget är för de delmål (1_3 st) som 
nu är mest i fokus på skalan 0 (värsta läget) _ 10 
(målet är uppnått). 

Värdera förbättring eller försämring vad gäller 
symtombörda, aktivitetsnivå och måluppfyllelse.  
Bestäm dig för om det krävs fördjupad utvärdering el-
ler om vårdplanen behöver revideras. Gå annars vidare 
med uppföljning av hemuppgift. 

Undvik att fastna i detaljer om måendet om det inte 
uppenbart har försämrats i en sådan grad att du be-
höver gå igenom det noggrannare.

Om föräldrar ser små framsteg men ungdomen inte 
håller med, så validera att det ofta är så att den som 
är drabbad inte märker små förbättringar. Lämna 
sedan frågan.

3
minuter

4 
minuter
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Steg 2
Fördjupa _ bara vid tydlig försämring

1. Gå först igenom anhedoni och nedstämdhet/irrita-
tion och börja med det som besvärar ungdomen 
mest. 
•	 Be om skattning 0 (inga besvär) _ 10 (värsta 

läget).
•	 Ta reda på utbredning över dagen och när det 

är värst.

2. Gå sedan igenom sömn. 
•	 Läget 0_10.
•	 Antal timmar och tid för insomning och upp-

vaknanden.

3. Energilöshet och/eller agitation, 0_10.

4. Fråga om självskadande men bara om det före-
kommit tidigare.
•	 Frekvens, allvarsgrad, när?

5. Fråga om dödstankar. 
•	 Nivå 0_10.
•	 Värsta/farligaste läget sedan sist, när?
•	 Fortsätt med suicidtankar och eventuella sui-

cidplaner.

Om du får tydligt napp på påtaglig suicidrisk _ växla 
över till samtalsstödet för självmordsrisk för vidare 
bedömning och säkerhetsplanering.

Uppföljning av hemuppgift

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

Fråga föräldrarna hur det har gått med uppgiften 
och diskutera
•	 vilka slutsatser som går att dra från hem-

uppgiften
•	 vilka åtgärder familjen kan tänka sig att fortsätta 

med.

Undvik att skynda förbi de hemuppgifter som gått 
bra utan lägg tid till att titta på vad familjen gjort 
för att lyckas.

Om uppgiften inte fungerat, problemlös kring hinder. 
Om ni hittar en rimlig lösning, ge samma hemuppgift 
till kommande vecka. Om ingen lösning hittas, validera 
svårigheten med hemuppgiften för att avlasta känsla 
av misslyckande och kom fram till ny åtgärd.

Steg 2
Befäst framsteg 

Föreslå att familjen fortsätter med åtgärder som 
fungerat.

Be	familjen	komplettera	med	fler	åtgärder	vid	 
behov.
•	 Bestäm	när	och	vad	som	ska	göras.	Var	specifik.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för varje 

åtgärd.
•	 Be familjen skriva ned överenskommelsen.

7 
minuter
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30
minuter

Dagens fokus: aktivering

Steg 1 
Varför fokus läggs på aktivering 

Beskriv tillsammans med familjen varför aktivering 
är viktig för att må bra. 
•	 Passivitet vidmakthåller depressiv spiral.
•	 Ligger inom den egna kontrollen till skillnad  

från en del andra saker som vidmakthåller  
depression.

•	 Ger upplevelse av att själv kunna påverka sin 
situation och sitt mående.

•	 Ger upplevelse av att vara på rätt väg och gradvis 
en ökad känsla av att saker är roliga.

•	 Ger mer energi, förbättrar sömn och minskar 
grubblerier.

Steg 2
Undvikanden och distraktioner

Gå tillsammans med familjen igenom hur det går att 
förstå undvikanden och distraktioner.
•	 Naturlig reaktion på nedstämdhet och oro.
•	 Naturlig reaktion på överkrav och för hög belast-

ning i livet.
•	 Fungerar på kort sikt för att slippa obehag och 

saker som är jobbiga men vidmakthåller depres-
sionen.

Knyt samman undvikanden och distraktioner med 
den	specifika	depressiva	spiral	som	ungdomen	befin-
ner sig i.

Steg 3
Aktuella aktiviteter

Beskriv för familjen hur du uppfattat situationen.  
Ta reda på om du uppfattat det rätt.

Be vid behov familjen komplettera aktuell aktivitets-
nivå avseende:
•	 sociala aktiviteter
•	 intressen
•	 fysisk aktivitet
•	 skolarbete.

Undvik att fastna i diskussion om olika uppfattningar 
kring ungdomens aktiviteter och att gå in i för snabb 
problem lösning.

Steg 4
Att tänka på vid val av aktiviteter

Fråga ungdomen och därefter föräldrarna vad som 
kan vara bra att tänka på vid val av aktiviteter. 

Komplettera vid behov.
•	 Som har chansen att bli en positiv erfarenhet.
•	 Som tidigare varit meningsfulla eller roliga.
•	 Som ungdomen fortfarande gör och uppskattar 

men gör för lite av.
•	 Som går att göra med regelbundenhet.
•	 Som ungdomen har färdighet att klara av.
•	 Som leder närmare uppsatta mål.
•	 Som ungdomen själv tror kommer att bli av.
•	 Som går att göra med vän eller förälder.

Steg 5
Lista förslag på aktiviteter

Be familjen hitta egna förslag med utgångspunkt  
i kartläggningen och det ni gått igenom under steg 4. 
Ungdom först, därefter förälder. 

Hjälp till vid behov.

Skriv ned förslag.

Undvik att värdera de olika förslagen i det här  
stadiet.
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Steg 6
Strukturera aktivering

Be familjen välja ut aktiviteter. Utgå först från 
ungdomens förslag och därefter förälders. Använd 
”Arbetsblad aktivering”!

Hjälp till vid behov.

•	 Börja i liten skala med 2_3 tilläggsaktiviteter  
i veckan inledningsvis.

•	 Välj utifrån det ni gått igenom under steg 4.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 

varje aktivitet.
•	 Bestäm	när	och	hur	saker	ska	göras.	Var	specifik.
•	 Be familjen skriva ner överenskommelsen.

Undvik aktiviteter som familjen inte tror kommer 
att bli av. Välj då hellre annan aktivitet alternativt 
en aktivitet mind re. Undvik också att sätta upp akti-
viteter som ändå hade blivit av.

Steg 7
Vanliga fallgropar

Gå tillsammans med familjen igenom vanliga fall-
gropar, normalisera, validera och gå igenom möjliga 
lösningar.
•	 Känslan kommer att signalera att inte göra något.  

Uppmuntra att gå emot känslan och följa schema.
•	 Svårighet att vara mentalt närvarande i aktivi-

teten. Uppmuntra att försöka återföra fokus till 
aktivitet.

•	 Vissa dagar sämre än andra och då svårt att 
komma iväg. Uppmuntra validerande stöttning av 
förälder.

•	 Upplevelse av att det inte kommer att hjälpa. Va-
lidera upplevelse och betona att aktivering är ett 
av	flera	små	steg	för	att	bryta	depressiv	spiral.

Validera hur svårt det kan vara att aktivera sig sam-
tidigt som du betonar att detta är nödvändigt för att 
bryta depressiv spiral.

Ny hemuppgift

Steg 1
Hemuppgift

Klargör att de aktiviteter ni kommit överens om är 
hem uppgift till nästa samtal. Var tydlig med att
•	 ungdomens uppgift är att försöka stå emot tillfäl-

liga sinnesstämningar och eventuella hinder och 
göra de aktiviteter ni kommit överens om

•	 föräldrarnas uppgift är att uppmuntra, påminna 
och vara ett validerande stöd. Under en period 
kan föräldrarna behöva gå in och ta ett ökat an-
svar för aktivitetsnivån

•	 ni kommer att följa upp hur det gått vid nästa 
samtal

Om det finns andra hemuppgifter som löper paral-
lellt så sammanfatta dessa tillsammans med familjen. 
Säkerställ att ungdom och förälder vet vad som ska 
göras.

3 
minuter
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3 
minuter

Sammanfattning

Steg 1
Sammanfatta

Fråga familjen vad de tar med sig från dagens  
samtal.

Komplettera vid behov.
•	 Aktivering	är	ett	av	flera	steg	för	att	bryta	 

depressiv spiral.
•	 Undvikande och distraktioner är naturliga  

reaktioner  
på depression och överbelastning. 

•	 Handla efter schema och mål i stället för till - 
fällig sinnesstämning.

Steg 2
Avstämning

Fråga om familjen känt sig lyssnad på och om ni pra-
tat om rätt saker.

Vid nästa samtal 

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

Fråga familjen hur det har gått med de olika aktivi-
teterna och ta reda på 
•	 vilka slutsatser familjen drar om hur aktivering 

påverkar måendet
•	 vilka aktiviteter som kan göras också kommande 

veckor

Om ungdomen inte gjort någon aktivitetet så problem-
lös kring det som var hinder. Om rimlig lösning hittas, 
ge samma uppgift i hemuppgift till kommande vecka. 
Om ingen lösning hittas, validera svårigheten med 
hemuppgiften för att avlasta känsla av misslyckande 
och kom fram till ny aktivitet.

Steg 2
Fortsatt aktivering 

Föreslå att ungdomen fortsätter göra de aktiviteter 
som upplevts som positiva. Be familjen komplettera 
med	fler	aktiviteter.
•	 Bestäm	när	och	hur	saker	ska	göras.	Var	specifik.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 

varje  
aktivitet.

•	 Be familjen skriva ner överenskommelsen.

Försök att hitta åtminstone en fysisk aktivitet och en 
aktivitet tillsammans med familjen i veckan som går 
att göra med regelbundenhet.

Vid kommande samtal 

Kort uppföljning 

Fråga familjen hur det gått med de olika aktiviteter-
na och låt aktivitetsschema löpa parallellt med övrig 
behandling. Utöka gradvis.
•	 Utöka gradvis till en aktivitet varje dag.
•	 Utöka gradvis med mer krävande aktiviteter  

i takt med förbättring i mående.
•	 Försök hitta aktiviteter som inkluderar att träffa 

vänner.
•	 Låt gradvis familjen ta eget ansvar för att upp-

rätthålla aktiviteter.
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n Demonstration
Sätt dagordning

Informera om samtalets struktur
”Ja, då börjar vi med att sätta en dagordning. Vi har ju de 
återkommande punkterna som vi alltid har med, är det 
något utöver det som ni tänker vi ska ta upp idag? Ok, ni 
vill ha tid till läkare för att diskutera medicin för sömn
problemen. Ja, skulle det fungera om vi tar några minuter 
efter dagens fokus och pratar om det då? Bra, då ska vi hitta 
fokus för idag.”

Bestäm dagens fokus
”Jag har tänkt idag att det skulle vara bra att komma igång 
och arbeta med aktivering utifrån att du beskrev att du mår 
dåligt över att du inte gör så mycket om dagarna Lisa. Vi 
har ju också pratat om att aktivering kan vara ett sätt att 
bryta den depressiva spiralen. Vad tänker ni om det? Eller 
är det något annat ni tycker känns viktigare att fokusera på 
idag? Så bra, då arbetar vi med det idag.”

Utvärdering av mående

Liten utvärdering
”Då är vi framme vid ’utvärdering av mående’. Kan du 
berätta lite om hur veckan har varit? Skulle du säga att den 
har varit ungefär som veckan innan eller är det bättre? 
Sämre? Ungefär samma? Lite upp och ner men ungefär 
samma. Är det så ni föräldrar också tänker?  Har du kom
mit iväg till skolan? Så bra. Har du träffat någon kompis? 
Inte. Ok, det är fortfarande jobbigt att komma iväg. Ok, 
lite upp och ner men ungefär samma. Kan vi gå vidare till 
nästa punkt?”

Uppföljning av hemuppgift

(Exemplet nedan kring ”uppföljning hemuppgift” är tänkt 
att illustrera nästa samtal då ”Dagens fokus aktivering” följs 
upp.)

Uppföljning av hemuppgift
”Då är vi framme vid ’uppföljning hemuppgift’. Har ni med 
er pappret där vi skrev upp hemuppgifterna? Så bra. Vilka 
uppgifter skrev vi upp Lisa? Ok, då får vi gå igenom hur 
det gått. Promenad och träffa din kompis Elin, vilken ska vi 
börja med? Ok, så du kom iväg och träffade henne. Det var 
ett tag sen ni sågs, kändes det ändå bra? Roligt att höra. Var 
det en bra uppgift tänker ni? Ja, det låter så. Då undrar jag 

hur det gick med promenaden med dina föräldrar, kom ni 
iväg? Inte. Vad hände? Ok, ni hamnade i konflikt tidigare 
på dagen. Ja, då kändes det ju såklart inte så kul att ge sig 
ut i skogen. Tänker ni att det är något som ändå är värt att 
försöka den kommande veckan? Så bra. Ja, ibland kör det 
ju bara ihop sig. Det låter klokt att göra ett nytt försök. Är 
det risk att det blir bråk igen så vi behöver titta på hur det 
kan undvikas eller tänker ni att det går bra? Ok, ni tror det 
går. Så bra, då går vi vidare.”

Befäst framsteg
”Ska vi kolla lite mer på exakt när ni ska ta er iväg? Precis, 
på måndag skulle det funka för dig också Lisa? Då skriver 
vi ner det här. Det här med att träffa Elin är det något du 
kan tänka dig göra igen? Låter klokt. Hör du av dig till 
henne idag och frågar? Ja, det är väl lika bra. Svårt att veta 
exakt när hon kan men uppgiften blir att hitta en dag till 
nästa gång, eller? Ok, kan vi gå vidare till nästa punkt?”

Dagens fokus

Varför fokus läggs på aktivering
”Jag tänker att vi ska börja med att säga något kort om 
varför aktivering är så viktigt för att bryta den depres
siva spiralen. Jag har en del tankar kring detta men tänkte 
börja kolla med dig Lisa varför tror du att det är viktigt 
att komma igång igen och göra fler saker? Ja precis, det är 
ju väldigt viktigt att man känner att man är på väg åt rätt 
håll här i livet, något mer? Ni föräldrar? Ja, det är bra för 
sömnen och man får ofta mer energi av att göra saker. Ja, 
ni känner igen detta från när vi gick igenom den depressiva 
spiralen. En sak jag också tycker är bra är att en del saker 
som gör livet tufft kan vara svåra att göra något åt medan 
aktivering ofta ligger inom ens egen kontroll. Sen är det ju 
såklart det vi pratat om att ju mindre du gör desto mindre 
energi får du och desto mer jobbiga tankar. Egentligen är 
att bryta passivitet och isolering något av det viktigaste för 
att vända på den depressiva spiralen. Något annat ni tänker 
på? Ok, då går vi vidare till nästa punkt.”

Undvikanden och distraktioner
”Vi har varit inne på detta tidigare men jag vill att vi lägger 
en liten stund på att prata om hur det går att förstå und
vikanden och distraktioner. Egentligen tänker jag så här,  
att dra sig undan är en naturlig reaktion på nedstämdhet 
och oro och när man får för mycket krav och problem  
i livet. Om man känner att det är omöjligt att reda upp 
saker eller om saker inte känns roliga och meningsfulla så 
är det inte så konstigt att man slutar med dem, eller hur 
tänker ni? Ja, och det här med distraktion, är det inte det 
du säger har hänt när du sitter vid datorn så mycket? Det är 
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nästan bara då du slipper tänka på det som är jobbigt eller 
har jag fattat fel? Precis, så det är inget konstigt att det blir 
så men problemet är väl att det lindrar för stunden men 
ställer till det på sikt, är ni med på hur jag menar? Det är 
ju lätt hänt att man klandrar sig själv för att man drar sig 
undan. Det viktiga här är, tycker jag, att man förstår att det 
är en normal reaktion när livet blir för svårt att hantera, är 
ni med? Något annat ni tänker på? Ok, ska vi gå vidare till 
nästa punkt?”

Aktuella aktiviteter
”Då vill jag bara höra så att jag har uppfattat rätt hur det ser 
ut med aktiviteter i dagsläget. Om jag förstod rätt så träffar 
du vänner utanför skoltid cirka en gång varannan vecka, 
var det så? Ja, och det var betydligt oftare före depressio
nen? Ok. Du hade helt slutat gå på gym som var ett stort 
intresse innan, eller minns jag fel? Skolarbete efter skoltid? 
Gör du något med familjen som känns bra? Ok, går på pro
menad med mamma. Hur ofta? Annars mest på ditt rum 
och kollar film på datorn? Ja, då tror jag vi har en hyfsad 
bild av hur det ser ut, ska vi gå vidare?”

Att tänka på vid val av aktiviteter
”Innan vi går över till att bestämma vilken typ av aktivite
ter som du kan börja med så tänker jag att vi går igenom 
vad som kan vara bra att tänka på när vi väljer. Jag har ett 
arbetsblad här som jag tänker att vi tittar igenom, ok? Ja, 
egentligen tänker jag att det är klokt att välja sådant som 
har fungerat tidigare eller som man redan gör lite av och 
kan göra oftare, är ni med? Sen är det ju bra också att hitta 
saker som går att göra regelbundet så att man slipper hitta 
på nya saker varje vecka. Kan man hitta någon aktivitet 
som går att göra tillsammans med någon så är ju det också 
bra. Det blir ju ofta roligare och ökar chansen att det blir av 
eller vad tror ni? Ok, vi kan gå vidare, eller?”

Lista aktiviteter
”Ja, då börjar vi med att skriva ner förslag på olika aktivi
teter innan vi väljer ut något att börja med. Här är det bra 
om vi inte värderar förslagen. Vad tycker du skulle kunna 
vara lämpligt förslag Lisa? Ja, det låter rimligt att träffa din 
kompis Elin oftare, något mer? Ok, gå på fik med klass
kamraterna efter skolan, låter bra.  Ni föräldrar? Ok, läsa 
läxan varje dag efter skolan. Ok, du ser missnöjd ut Lisa 
men jag skriver ner det i alla fall så få vi se sen, ok? Det här 
med promenad skulle det kunna vara något att göra mer 
av? Ok, jag skriver ner. Det räcker kanske, ska vi gå vidare 
till nästa punkt?”

Strukturera aktivering
”Jag tänker att vi nu ska välja två–tre aktiviteter att börja 

med så utökar vi sen gradvis kommande veckor. Det är ju 
viktigt att inte välja så många aktiviteter att det blir över
mäktigt. Samtidigt är det ju bra att välja åtminstone ett par 
aktiviteter så att du märker någon skillnad i ditt liv. Lisa, 
vilket av de här förslagen tycker du är bra att börja med? 
Ja, det låter väldigt klokt tycker jag att träffa Elin lite oftare, 
eller hur tänker ni föräldrar? Ok, när ska du träffa henne 
då? Vad ska ni göra? Ok, hur bestämmer ni det? Finns det 
något som kan ställa till med problem eller hindra dig från 
att göra det? Ok, hur kan ni tänka kring det? Tänker du att 
det kommer att bli av? Bra, då skriver vi ner detta. Någon 
mer aktivitet? Inte det med läxan, vad skulle du hellre välja 
då? Promenad. Låter det bra för er föräldrar? När ska ni 
göra det då? Så bra, skulle ni till och med kunna göra det 
två gånger i veckan? Inte nu till en början. Då nöjer vi oss 
med en gång? Hur tänker ni, finns det något som kan göra 
att det inte blir av? Ok, att du inte har lust när det väl gäller. 
Hur skulle ni kunna lösa det?  Bra, tror du också att det 
skulle funka? Ja, ska vi nöja oss med detta och gå vidare till 
nästa punkt?”

Vanliga fallgropar 
”Ja, vi brukar ju säga något kort om vanliga fallgropar. 
En vanlig fallgrop är väl det vi pratat mycket om redan, 
att känslan ofta signalerar att dra sig undan och inte göra 
något. Ja och väldigt mycket vid depression handlar om 
att gå emot den känslan i stunden och göra det som man 
någonstans vet är vettigt, är det inte så? En sak till jag 
tänker på som brukar kunna ställa till det är att det är svårt 
att vara närvarande när man väl gör saker. Tankarna glider 
iväg till annat jobbigt vilket gör att aktiviteten inte känns så 
kul eller meningsfull, är ni med på hur jag menar? Ja, precis 
och det man kan göra är att försöka föra tillbaka uppmärk
samheten på det man håller på med. Ja, det är ju såklart 
svårt. Ja, det du kan göra är att vara medveten om det och 
försöka. Sen är det så att i takt med att man gör fler saker 
och mår bättre så brukar det också bli lättare att hålla fokus 
på det man håller på med, är ni med mig? Är det ok att gå 
vidare?”

Ny hemuppgift

Hemuppgift
”Då vi går över till punkten ’ny hemuppgift’. Vi börjar som 
vanligt med dig Lisa, vet du vad som gäller till nästa gång? 
Just det, träffa Elin och gå på promenad med dina föräld
rar. Allt klart med det? Bra, då följer vi upp det nästa gång. 
Sen var det ju det här med läkartid rörande sömnen där vi 
kommer att skicka hem en tid, ok?”
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Sammanfattning

Sammanfatta 
”Då avslutar vi som vanligt med att sammanfatta vad vi 
pratat om idag. Lisa börjar du? Vad är det viktigaste du 
tar med dig? Precis, vad säger ni föräldrar? Ja, det tänker 
jag med. Det viktigaste här är att försöka handla utifrån 
schema och mål och inte efter hur du för tillfället mår. Ja, 
och att undvika saker är naturligt när man inte mår bra 
men det ställer till det på sikt.”

Avstämning
”Tycker du vi har fokuserat på rätt saker idag, Lisa? Bra, 
och ni föräldrar? Något som varit mindre bra? Jag tycker 
också det har känts bra och det märks att du verkligen 
kämpar för att få ordning på livet igen.”

n Svårigheter
1. Ett problem som kan uppstå är att ungdomen styrs mer 
av känslan i stunden än av planeringen och därför inte gör 
de aktiviteter som ni kommit överens om trots goda före
satser. Detta leder lätt till skam som också riskerar att glida 
över i irritation mot dig.

Möjlig lösning 
Avgörande är att du håller dig ickedömande och validerar 
svårigheten i att göra vissa saker. Fokus bör ligga på att till
sammans med ungdomen utforska och förstå vad som gick 
fel och hitta lösningar på detta och framför allt att undvika 
att hamna i argumentation. Om uppgiften var för svår, ta 
på dig ansvar.

2. Ungdomen förstår inte uppgiften eller har glömt göra 
den. 

Möjlig lösning 
Att du ber ungdomen och möjligen föräldrarna att sam
manfatta uppgiften innan samtalet avslutas. Att skriva ner 
den kan underlätta för minnet. Föräldrarna kan också få 
i uppgift påminna ungdomen. Du bör också alltid följa upp 
hur det gått vid nästa samtal och på så sätt understryka 
vikten av att uppgifterna genomförs.

3. Ungdomen brister i färdigheter. Exempelvis kan depres
sion tillfälligt sänka ungdomens sociala färdigheter. Om 
uppgiften då är att följa med ett par gamla vänner på fest 

kan det resultera i att ungdomen hamnar utanför, vilket 
förstärker känslan av skam.

Möjlig lösning
Att identifiera hinder i förväg med ungdomen och arbeta 
problemlösande. Att inledningsvis försöka hitta enklare 
aktiviteter som har hög sannolikhet att falla väl ut. 

4. Ungdomen har svårt att vara mentalt närvarande i de 
aktiviteter ni kommer överens om och tycker därför inte 
det är lönt att fortsätta göra dem.

Möjlig lösning 
Försök att förutse detta vanligt förekommande problem 
genom att ta upp det under ”vanliga fallgropar”. Beskriv 
att det är normalt att det blir svårt att vara närvarande när 
man mår dåligt. Uppmuntra till att ungdomen fortsätter 
att aktivera sig och att hen arbetar med att försöka återföra 
fokus till aktiviteten när tankarna börjar glida iväg. Ta 
också upp att det brukar bli lättare efterhand som måendet 
förbättras.

Eftertest

1. När du arbetar med aktivering är det bra att:
a) Börja med många aktiviteter direkt så att ung

domen märker tydlig skillnad i måendet
b) För det mesta inte ta hjälp av föräldrarna då det 

bara riskerar att leda till fler konflikter i familjen
c) Inte peta med exakt när och hur ungdomen ska 

göra sina aktiviteter då det bara riskerar att göra 
ungdomen irriterad och i förlängningen försämra 
alliansen

d) Att börja i liten skala och därefter bygga på med 
allt fler aktiviteter för att undvika onödiga miss
lyckanden

2. Undvikanden bör i första hand förstås utifrån:
a) Det är bra för ungdomen att dra sig undan och låta 

bli att göra saker och på så sätt vila sig ur depres
sionen

b) Att undvika saker som är jobbiga är naturligt och 
bör därför inte vara fokus i behandlingen

c) Att minska på undvikanden kan vara ett sätt att 
bryta den depressiva spiralen

d) Deprimerade ungdomar vill sällan själva arbeta 
med att minska undvikanden och det är därför 
klokt att låta bli detta under den inledande basbe
handlingen 
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3. Vid aktivering gäller att:
a) Familjen anpassar sig till hur ungdomen mår och 

bara gör aktiviteter då denne känner lust
b) Att ungdomen följer en i förväg uppgjord plan för 

aktivering och inte känslan i stunden
c) Inte fokusera på fysisk aktivitet då ungdomar som 

drabbats av depression ofta tycker det är tråkigt 
med träning

d) Avvakta tills ungdomen mår bättre och kan dra 
större nytta av aktiveringen

n Modulsammanfattning
Depression uppstår ofta i en livssituation som innehåller 
alltför få roliga, bekräftande och positiva inslag och alltför 
många jobbiga och belastande inslag. En vanlig reaktion 
vid depression är att dra sig undan och bli mindre aktiv. 
Undvikanden och distraktioner är ofta effektiva på kort 
sikt för att slippa och hantera jobbiga känslor. På längre sikt 
bidrar de till att vidmakthålla depressionen. Du arbetar till
sammans med familjen för att strukturera upp aktiviteter.

Ni börjar i liten skala för att gradvis under behandling
ens gång lägga till fler aktiviteter. Ungdomen uppmuntras 
att gå emot tillfälliga sinnesstämningar och istället gå i rikt
ning mot de mål ni satt upp. Särskilt lämpliga aktiviteter 
som ungdomen tidigare tyckt varit roliga eller meningsfulla 
samt aktiviteter som ungdomen redan gör och uppskattar 
men gör för lite av.
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DEPLYFTET
Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri (SFBUP), har 
under 2014 antagit riktlinjer för depression för att förbättra bedömning 
och behandling av depression. Deplyftet är ett samarbetsprojekt mellan 
SFBUP och Region Halland med mål att föra ut riktlinjerna till klinisk 
rutin på BUPkliniker.

Denna manual är en del av implementeringsarbetet som även 
innefattar utbildningsseminarier, handledning, utvärdering och stöd 
till förbättringsarbete på klinikerna, allt för att kunna ge vård enligt 
riktlinjerna till alla barn och unga med depression.

Manualen och riktlinjens metod för integrerad psykosocial bas
behandling vid depression har inspirerats av den engelska structured 
clinical care (SCC), som är en bred och multimodal basbehandling 
av depression hos barn och ungdomar utifrån ett psykopedagogiskt 
arbetssätt. Formatet följer eutbildningen för trauma-focused cognitive 
behaviour therapy (TF-CBT) från universitetet i South Carolina, USA.

Den första versionen av manualerna utvecklades med stöd av Sveri
ges kommuner och landsting (SKL) och har provats och utvärderats  
i ett pilotprojekt på fyra kliniker. Denna version är en vidareutveckling 
med sikte på nästa våg av implementering för sex kliniker med start  
under våren 2017.

Produktion: Psykiatrin Halland l Tryck: Tryckservice, Ängelholm, november 2017

Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri
www.sfbup.se

Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Halland
www.regionhalland.se/bup


