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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 stöttande 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. Nedanstående är ett förslag på hur behand-
lingen kan läggas upp tidsmässigt. Beroende på proble-
matik 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 kvarva-
rande problem. Vid utebliven förbättring behöver annan 
behandling övervägas, exempelvis farmakologisk behand-
ling och/eller samtalsbehandling.

Fungerande rutiner för sömn, mat och fysisk aktivitet är 
viktigt för att kunna må bra. Arbete med rutiner behöver 
således ofta prioriteras. Ungdomar som insjuknar i depres-
sion har svårt att upprätthålla dessa rutiner när symptom 
som störd sömn, störd aptit och energibrist belastar. 

Sömnsvårigheter leder till svårigheter att komma upp 
på morgnarna och till trötthet under dagen, vilket i sin tur 
leder till problem med skola, kompisar, fritid och familj. 
Tappade rutiner kring mat riskerar att leda till att ungdo-
men inte får i sig tillräckligt med näring och därmed till 
minskad energi att ta sig för saker. Minskad fysisk aktivitet 
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bidrar också till energilöshet och till att ungdomen får svårt 
att ta sig ur den depressiva spiralen. 

När ungdomen får svårt att upprätthålla rutinerna leder 
det ofta till konflikter, vilket gör att ungdomen isolerar 
sig och det blir svårt för föräldrarna att fungera som stöd. 
Sammantaget är tappade rutiner och minskad fysisk aktivi-
tet ofta faktorer som både bidragit till och som vidmakthål-
ler depressionen.

I den här modulen får du råd om hur du kan arbeta med 
familjen för att komma till rätta med rutiner kring:
•	 Sömn
•	 Mat
•	 Fysisk aktivitet

För att:
•	 Minska ungdomens känslomässiga sårbarhet
•	 Öka ungdomens energi och på så sätt underlätta att ta 

sig an övriga problem
•	 Minska konflikter i familjen
•	 Bryta den depressiva spiralen

n Förtest
1. Vad stämmer för sömn?

Att spela datorspel strax innan man lägger sig är ett bra 
sätt att varva ner
Att träna strax före läggning underlättar insomning
Ungdomar med depression bör sova en stund på dagen 
för att ta igen förlorad sömn
Det är bra att försöka gå upp ungefär samma tid varje 
morgon för att få till en stabil dygnsrytm

2. Vad stämmer mer för sömn?
Om ungdomen vaknar på natten och har svårt att 
somna om bör den åtminstone aldrig lämna sängen
Att titta på tv i sängen kan vara ett sätt att underlätta 
insomning
Eftersom ungdomen ofta har större problem än sömn 
bör åtgärder för att komma till rätta med sömnen 
komma i ett senare skede av behandlingen
Att ta ett bad eller en dusch cirka en timme innan man 
lägger sig kan underlätta insomning

3. Vid tappad aptit gäller:
Att ungdomen ska lyssna på kroppen och bara äta när 
den är hungrig
Att undvika att äta med familjen eftersom det bara ris-
kerar att leda till konflikter och ytterligare tappad aptit
Att ungdomen ska försöka äta lite grann trots avsaknad 
av hungerskänslor
Att helt hoppa över frukosten eftersom det ofta är svårt 
att äta på morgonen

4. För fysisk aktivitet gäller:
Att det kan minska sömnproblem
Att det är bättre att träna lite och ofta än mycket och 
sällan
Att det kan skydda mot stress och ångest
Alla ovanstående alternativ
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n Översikt
Sömnrutiner

Sömnstörning är ett vanligt och belastande symtom.  
Hos ungdomar med depression är det vanligast med 
insomningssvårigheter. Sömnstörning som inte ger med 
sig minskar effekten av annan behandling och påverkar 
prognosen negativt. Att ha kvarstående sömnproblem efter 
behandling ökar också risken för återfall. Sömnproblem är 
ofta en del av den depressiva spiralen där olika problem  
i ungdomens vardag leder till nattligt grubbleri och sömn-
problem vilket i sin tur leder till energilöshet, trötthet och 
passivitet på dagarna. Detta medför att det blir svårt att få 
skola, fritid och relationer att fungera. Det blir jobbigt att 
ta itu med de saker som är nödvändiga för att ta sig ur den 
negativa spiralen och sömnproblemen blir på så sätt en 
viktig vidmakthållande faktor för depressionen. 

Sömnproblemen leder också till ökad känslomässig 
sårbarhet där ungdomen får svårare att hantera oro och 
motgångar. Trötthet leder till irritabilitet som ställer till det 
i relationerna med jämnåriga och föräldrar. Konflikterna 
kan ältas och leda till känslor av oro och skam, som i sin 
tur bidrar till sömnproblemen. Inte sällan vänder ungdo-
men på dygnet och lägger sig till med olämpliga vanor som 
exempelvis nattligt dator- och mobilanvändande för att 
hantera sin sömnlöshet. Ungdomens trötthet gör det också 
svårt att aktivt delta i depressionsbehandlingen. För att 
bryta denna spiral bör den psykosociala behandlingen i ett 
tidigt skede rikta in sig på att komma till rätta med sömn-
problem. 

Sömnen kartläggs i detalj vad gäller total sömn på dyg-
net, insomning och nattliga uppvaknanden. Du informerar 
och problemlöser tillsammans med familjen kring hur de 
kan skapa bättre sömnrutiner. Det är viktigt att samtalen 
inte hamnar för mycket på ”goda-råds-nivå” utan att ni 
tillsammans arbetar för att hitta åtgärder som familjen tror 
kan göra nytta. Ni försöker förutse hinder och familjen får 
sedan arbeta med att komma till rätta med sömnrutinerna 
mellan samtalen. Samtalen kan utgå ifrån saker att undvi-
ka, saker att göra, hur man kan hantera oro och grubblerier 
samt, vid behov, vad man kan göra när ungdomen vänt på 
dygnet. 

Saker att undvika
Det är bra att undvika koffein och nikotin innan man ska 
sova, eftersom det har en lång effekttid.. Ungdomen bör 
också låta bli för mycket eller för lite mat strax före säng-
gåendet. Stimulerande saker som exempelvis datorspelande 
eller telefonsamtal strax innan man går och lägger sig bör 
också undvikas. 

Sängen bör förknippas med att sova och ska därför inte 

användas till annat. Därför är det bra att låta bli exempelvis 
att läsa läxor, läsa, titta på tv eller dator i sängen. Ibland 
lägger sig också ungdomen innan tröttheten infunnit sig 
för att kompensera för förlorad sömn. Detta försvårar 
insomnandet och riskerar att leda till grubblerier och att 
sängen förknippas med annat än sömn. 

Ungdomen bör ta för vana att alltid sova i sängen och 
inte somna in i tv-soffan eller på andra platser. Det kanske 
allra viktigaste är att undvika att sova under dagen vilket 
lätt blir en följd av att ungdomen inte sover på nätterna. 

Saker att göra
Det finns flera saker som ungdomen kan göra för att 
förbättra sömnen, däribland se till att sovrummet är tyst, 
mörkt och har sval temperatur. Om det går att få i gång 
en regelbunden fysisk aktivitet, gärna utomhus, är mycket 
vunnet. Träning som ger hög puls bör undvikas före säng-
gåendet. Det är också bra att göra sänggåendet till en rutin 
som följer samma mönster varje kväll genom att exem-
pelvis ta ett bad eller dusch, läsa en stund, äta något lätt, 
borsta tänderna och sedan lägga sig. Att ta ett bad cirka en 
timme före sänggåendet gör att kroppstemperaturen faller 
strax därefter, vilket underlättar insomning. Sömnighet går 
i perioder därför bör ungdomen verkligen gå och lägga sig 
när tröttheten kommer och inte då hålla sig vaken.

För att få en stabil dygnsrytm är det bra att gå upp 
ungefär samma tid varje morgon. Detta gäller även om 
ungdomen är trött efter en natt av dålig sömn och det gäl-
ler även på helgen. Om inte väckarklocka hjälper bör ni 
tillsammans planera för hur föräldrarna kan stötta ungdo-
men med att komma upp på ett sätt som inte bara leder till 
konflikter. 

Hur kan man hantera oro och grubblerier?
Ungdomar med depression hamnar lätt i en ond spiral där 
sömnsvårigheter innebär att nätterna ägnas åt ältande och 
icke konstruktivt problemlösande vilket i sin tur bidrar till 
sömnsvårigheterna. Ungdomen oroar sig kanske över vad 
den gjort och över vad som ska hända. Ungdomen kan 
också försöka undvika jobbiga tankar och känslor genom 
att använda mobilen eller datorn. Detta kan vara svårt att 
komma till rätta med, men det är bra om du undersöker 
om det är något speciellt som ungdomen brukar oroa sig 
för på nätterna. Om så bör fokus ligga på att lösa proble-
met för att på så sätt komma till rätta med oron. Inte sällan 
handlar oron om att ligga efter i skolarbetet eller liknande 
saker. En plan för hur man kan komma till rätta med pro-
blemet kan då minska grubblerier. Ofta kan det dock vara 
mindre problem av mer vardaglig karaktär som ställer till 
det. Ungdomen kan då behöva hitta strategier för hur man 
kan göra för att inte oroa sig nattetid.

Ett sätt att hantera ältandet är att ungdomen har penna 
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och papper jämte sängen och skriver ner grubbleriet samt 
bestämmer ett tillfälle på dagtid som det går att ta hjälp av 
exempelvis en förälder att hitta en lösning på problemet. 
Därefter kan ungdomen försöka frammana en lugnande 
bild och försöka hålla fokus på denna i stället för på pro-
blemet. Om inte det funkar är det bra att lämna sängen 
och i stället göra något annat och sedan åter lägga sig när 
sömnigheten infinner sig. Då är det viktigt att inte börja 
spela datorspel, chatta eller något annat som leder till ökad 
vakenhet.

När ungdomen vänt på dygnet
En del ungdomar vänder på dygnet och fungerar då knappt 
alls i skola, fritid och i relationerna med familj och vän-
ner. Detta hindrar aktiv delaktighet i behandlingen och 
gör det svårt att ta sig ur den depressiva spiralen. Fokus för 
behandlingen bör därför i ett inledningsskede ligga på att 
hjälpa ungdomen ta sig ur detta destruktiva sömnmönster. 
Förutom att arbeta med saker att göra, saker att undvika 
och hantera oro och ältande gäller det här att tillsammans 
med ungdom och föräldrar hitta ett sätt att vrida tillbaka 
dygnsrytmen. Ungdomen måste med hjälp av föräldrarna 
stegvis gå upp tidigare och tidigare. Detta görs gradvis för 
att undvika misslyckanden. Ungdomen måste också und-
vika att sova på dagen trots den trötthet som blir en följd 
av att gå upp tidigare och tidigare. På kvällen bör ungdo-
men avvakta läggning tills tröttheten infinner sig. Du bör 
förvarna ungdom och föräldrar att det kan ta lite tid innan 
dygnsrytmen är återställd och att det i ett inledningsskede 
är påfrestande för ungdomen att inte lägga sig dagtid trots 
trötthet. I takt med att dygnet vänds tillbaka behöver du 
tillsammans med familjen hitta aktiviteter ungdomen kan 
tycka är meningsfulla och som går att göra på dagen när 
tröttheten är som värst.

Ett problem är att ungdomen ofta har utvecklat nattliga 
ovanor såsom datorspelande och chattande etc. som kan 
vara svåra att bryta då de på kort sikt är belönande för 
ungdomen. Det är därför viktigt att du är tydlig med hur 
avgörande det är att bryta det destruktiva sömnmönstret 
om ungdomen ska kunna ta sig ur depressionen. Du kan 
arbeta problemlösande med familjen kring hur de ska 
kunna bryta mönstret. Det bästa är givetvis om ungdomen 
själv tar ansvar för att begränsa det nattliga datoranvändan-
det. I de fall detta inte går bör behandlaren stödja föräld-
rarna i gränssättning kring användning av dator eller mobil 
nattetid. 

När arbetet mot sömnproblemen inte hjälper
Sömnproblem har ofta stor påverkan på hur ungdomen 
mår och fungerar samtidigt som de försvårar för ungdomen 
att delta aktivt i depressionsbehandlingen. Om du märker 
att arbetet med att förbättra sömnrutinerna inte ger avsedd 

effekt bör ungdomen och föräldrarna i ett tidigt skede få 
träffa läkare för fördjupad bedömning av sömnproblemen 
samt ställningstagande till eventuell medicinering. 

Matrutiner

Ungdomar som lider av depression tappar ofta sina matru-
tiner. En del förlorar aptiten vilket leder till att de hoppar 
över måltider. Andra tröstäter och småäter skräpmat  
i stället för riktiga måltider. Många tappar rutiner i varda-
gen i stort. Sömnproblem, skolfrånvaro, nedlagd träning, 
minskade fritidsaktiviteter och liknande gör hela varda-
gen mer strukturlös vilket också gör det svårare att hålla 
regelbundenhet i måltider. Detta är problematiskt utifrån 
två aspekter. Dels leder dålig kosthållning till energilös-
het, trötthet och ökad känslomässig sårbarhet, dels missar 
ungdomen den samvaro med övriga familjemedlemmar 
som en gemensam måltid innebär. Sammantaget kan bris-
tande matrutiner ibland vara en vidmakthållande faktor för 
depression och du behöver då tillsammans med familjen 
arbeta för att komma till rätta med problemen. 

Tappad aptit
Depression kan leda till bristande aptit. Du går igenom 
med familjen att ett sätt att hantera bristande aptit är att 
äta trots den tappade aptiten. Att äta skapar i sig ökad aptit 
ungefär som aktivitet skapar mer lust till aktivitet. Du kan 
tillsammans med familjen göra upp en plan för när och 
med vem ungdomen ska äta. Detta är viktigt eftersom ung-
domen kanske inte har hungerkänslor som signalerar att 
det är dags att äta. Det kan också vara lättare och trevligare 
att äta tillsammans med någon. Ett bra sätt är att börja 
schema lägga frukosten så att familjen äter denna tillsam-
mans. Det viktigaste är inte att ungdomen ska äta så mycket 
utan snarare att få till en fungerande rutin där ungdomen 
kommer upp och får i sig något. När väl frukost rutinen 
fungerar kan ni fortsätta med att schemalägga lunch, mel-
lanmål och kvällsmat.

Tröstätande och småätande av skräpmat
En del ungdomar småäter skräpmat för att trösta sig eller 
när de har tråkigt. Är detta ett uttalat problem som förstör 
övriga matrutiner eller om det bidrar till övervikt, som 
i sig är jobbigt för ungdomen, kan det vara bra att jobba 
med familjen kring detta. Som alltid är det klokt att börja 
med validering exempelvis genom att du normaliserar 
tröstätandet som något som många människor gör i olika 
grad. Därefter arbetar du tillsammans med familjen utifrån 
problemlösningsmodellen med att hitta alternativa saker 
att göra när ungdomen är ledsen eller har tråkigt. 
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Fysisk aktivitet

Ungdomar som lider av depression blir ofta mindre fysiskt 
aktiva. Avsaknaden av lust och energi leder till att de slutar 
med idrottsliga aktiviteter och tenderar att bli mer passiva 
och stillasittande. Många isolerar sig på sitt rum framför 
datorn. Inaktiviteten leder till minskad energi och mins-
kar ytterligare lusten att göra saker. I förlängningen kan 
också inaktiviteten bidra till sömnproblem, vilket ytterli-
gare driver på depressionen. Att hjälpa ungdomen att bli 
mer fysiskt aktiv kan ofta vara ett första steg för att bryta 
den depressiva spiralen. Fysisk aktivitet vid depression är 
gynnsamt av flera olika anledningar. Dels antas det påverka 
hjärnans biokemiska/hormonella processer och skydda 
mot stress och ångest, dels antas det stärka immunförsva-
ret. Fysisk aktivitet kan också bryta passivitet och isolering, 
ge ökad aptit och minska sömnproblem som vidmakthåller 
depressionen. Det finns också skäl att tro att träning kan 
stärka ungdomars självkänsla. 

Eftersom fysisk aktivitet kan vara ett sätt att bryta den 
depressiva spiralen och då det ligger inom familjens egen 
kontroll bör det redan i ett tidigt skede vara en del av 
behandlingens fokus. Det är bra att försöka hitta någon 
fysisk aktivitet som ungdomen tidigare tyckt varit rolig och 
som går att återuppta. Aktiviteter som är enkla och går att 
göra tillsammans med någon fungerar också, exempelvis ta 
en promenad med en förälder eller vän. En tumregel är att 
det är bättre att träna ofta och lite än sällan och mycket. På 
sikt kan ett rimligt mål vara cirka trettio minuters puls-
höjande fysisk aktivitet två–tre gånger i veckan. Eftersom 
ett kärnsymtom vid depression är just avsaknaden av lust 
går det ofta trögt i början för ungdomen att bli mer fysiskt 
aktiv. Precis som i övrig aktivering (se aktiveringsmodulen) 
gäller det att börja i liten skala, strukturera aktiviteterna, 
arbeta problemlösande kring hinder med familjen samt 
förmedla till föräldrar och ungdom varför detta är viktigt 
som en del i depressionsbehandlingen.

n Teknik
Disposition av samtalet

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

Behandlingsarbetets tre kärnkomponenter

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

Sätt dagordning

Kort utvärdering
av mående

Uppföljning
av hemuppgift

Sammanfattning

Ny hemuppgift

Dagens fokusDagens fokus

4

30

7

3
3

3
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Problemlösande med familj
 • Beskrivning av problem
 • Brainstormning
 • Välj lösning
 • Pröva och utvärdera sedan lösning

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

n Sömn

Sätt dagordning
SÖMN

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 dagord-
ningen.

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

Kort utvärdering av mående
SÖMN

Steg 1 
Liten utvärdering

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

tidigare
•	 hur mycket ungdomen orkar med när det gäl-

ler 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). Börja med ungdom 
men hör även med förälder. 

Värdera förbättring eller försämring vad gäller 
symptombörda, aktivitetsnivå och måluppfyllelse. 

4 
minuter

3
minuter
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Bestäm dig för om det krävs fördjupad utvärdering 
eller 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 behöver 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 förbättring-
ar. Lämna sedan frågan.

Steg 2
Fördjupa _ bara vid tydlig försämring

1. Gå först igenom anhedoni och nedstämdhet/ir-
ritation och börja med det som besvärar ungdo-
men 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 

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

Uppföljning av hemuppgift
SÖMN

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

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

giften
•	 vilka åtgärder familjen kan tänka sig att fort-

sätta 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	vad	som	ska	göras	och	när.	Var	specifik.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 

varje åtgärd.
•	 Be familjen skriva ned överenskommelsen.

7 
minuter
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Dagens fokus
SÖMN

Steg 1 
Varför fokus läggs på sömn 

Beskriv tillsammans med familjen varför god sömn 
är viktig för att må bra. Den...
•	 bryter den depressiva spiralen genom att mins-

ka energilöshet, trötthet och passivitet 
•	 minskar känslomässig sårbarhet som påverkar 

förmågan att hantera oro, motgångar och ir-
ritabilitet

•	 gör att man orkar delta i behandling

Steg 2
Sömnproblem vid depression

Gå tillsammans igenom hur det går att förstå 
sömnproblemen.
•	 Sömnstörning är ett vanligt belastande symp-

tom vid depression.
•	 Depression leder ofta till att ungdomar tappar 

vardagliga rutiner.
•	 Oro och nattliga grubblerier bidrar till sömn-

svårigheter. 
Knyt	samman	med	den	specifika	depressiva	spiral	
som	ungdomen	befinner	sig	i.

Steg 3
Aktuell sömn 

Beskriv hur du uppfattat situationen. Ta reda på 
om du uppfattat det rätt.
Be vid behov familjen komplettera avseende
•	 total sömn på dygnet
•	 insomning

•	 nattliga uppvaknanden 
•	 sömn dagtid
•	 ta reda på vad sömnmönstret får för konse-

kvenser på kort och lång sikt.
Undvik att fastna i diskussion om olika uppfatt-
ningar kring sömnrutinerna och att gå in i för 
snabb problemlösning. 

Steg 4 
Förslag på sömnåtgärder

Be familjen hitta egna förslag på vad de kan göra 
för att förbättra ungdomens sömn.
Hjälp till om det behövs. Beskriv att det ibland kan 
vara nödvändigt med läkemedel för sömnen, men 
att det brukar vara bra att i första hand börja med 
att förbättra sömnrutinerna. Saker att undvika:
•	 Att sova på dagen
•	 Lägga sig innan man blivit trött.
•	 Koffein innan man går till sängs.
•	 Nikotin innan man går till sängs.
•	 För mycket eller för lite mat strax innan man 

lägger sig.
•	 Använda mobil eller dator strax innan man  

går till sängs.
•	 Förknippa sängen med annat än sömn.
•	 Somna på annan plats än sängen.

Saker att göra:
•	 Gå upp ungefär samma tid varje morgon.
•	 Se till att sovrummet är tyst, mörkt och svalt.
•	 Gör sänggåendet till en rutin som följer samma 

mönster varje kväll.
•	 Ta ett bad cirka en timme innan man går och 

lägger sig. Det kan underlätta insomning.
•	 Gå till sängs när tröttheten kommer (gäller på 

kvällen).
•	 Om det inte går att somna, läs/lyssna på en 

bok, lyssna på lugn musik och vänta med att gå 
till sängs tills tröttheten kommer.

•	 Vistas utomhus i dagsljus.
•	 Regelbunden fysisk aktivitet, gärna utomhus. 

Undvik dock träning som ger hög puls innan 
man lägger sig.

Skriv ner förslag. Dela ut infobladet ”sömnråd”.
Undvik att värdera de olika förslagen i det här 
stadiet och att gå in i för snabb problemlösning.

30
minuter
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Steg 5
Välj ut ett par saker att börja arbeta med 

Be ungdomen välja ett par åtgärder att börja med.
Föräldrar och behandlare hjälper till vid behov.
•	 Välj utifrån det som ni gemensamt tänker har 

störst påverkan på sömnen.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 

varje åtgärd.
•	 Bestäm när och hur saker ska göras. Var speci-
fik.

•	 Be familjen skriva ned överenskommelsen.
Undvik åtgärder som familjen inte tror kommer 
att fungera.

Steg 6
Vanliga fallgropar

Gå tillsammans med familjen igenom vanliga 
fallgropar, normalisera, validera och gå igenom 
möjliga lösningar.
•	 Svårt att vara positiv till att förändra sina 

sömnrutiner eftersom få aktiviteter känns 
meningsfulla att stiga upp till. Aktivitet nat-
tetid, till exempel dataspelande, kan vara det 
enda som upplevs som belönande. Validera 
ungdomens upplevelse och betona vikten av 
att arbeta med sömnstrategier.

•	 Upplevelse av att det inte kommer att hjälpa. 
Validera upp levelse och betona att förbättrad 
sömn	är	ett	av	flera	steg	för	att	bryta	depres-
siv spiral.

•	 Oro och grubblerier försvårar insomning. Vali-
dera och problemlös kring oron.

•	 Föräldrarna har svårt att fungera som stöd  
i sömnrutinerna eftersom de går till sängs före 
ungdomen och inte är hemma när ungdomen 
bör stiga upp. Validera och problemlös kring 
hur föräldern kan ge stöd.

Validera hur svårt det kan vara att förändra sina 
sömnrutiner samtidigt som du betonar att detta är 
nödvändigt för att bryta den depressiva spiralen.

Ny hemuppgift
SÖMN

Steg 1
Hemuppgift

Klargör att de strategier ni kommit överens om är 
hem uppgift till nästa gång. Var tydlig med föl-
jande:
•	 Ungdomens uppgift är att försöka stå emot till-

fälliga sinnesstämningar och eventuella hinder 
och göra de åtgärder ni kommit överens om.

•	 Föräldrarnas uppgift är att uppmuntra, på-
minna och vara ett validerande stöd. Under en 
period kan föräldrarna behöva gå in och ta ett 
ökat ansvar för rutinerna.

•	 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 famil-
jen. Säkerställ att ungdom och förälder vet vad som 
ska göras.

3 
minuter
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Sammanfattning
SÖMN

Steg 1
Sammanfatta

Fråga familjen vad de tar med sig från dagens 
samtal.
Komplettera vid behov.
•	 Försämrade sömnrutiner är en vanlig följd av 

nedstämdhet, oro och överbelastning. 
•	 Tappade rutiner är ofta något som både bidra-

git till depressionen och vidmakthåller den.
•	 Förbättrade sömnrutiner är betydelsefullt för 

att bryta den depressiva spiralen.

Steg 2
Avstämning

Fråga om familjen känt sig lyssnad på och om ni 
pratat om rätt saker.

Vid nästa samtal 

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

Fråga familjen hur det har gått med de olika  
sömn åtgärderna och ta reda på
•	 hur ungdomen tycker att det har fungerat
•	 hur föräldrarna tycker att det har fungerat
•	 vilka åtgärder ungdomen kan tänka sig att 

fortsätta med.

Om ungdomen inte har gjort det ni kommit överens 
om, problemlös kring det som hindrade. Om ni hit-
tar en rimlig lösning, ge samma hemuppgift till kom-
mande vecka. Hittar ni ingen lösning, validera svå-
righeten med hemuppgiften för att avlasta känslan 
av misslyckande och kom fram till ny sömn åtgärd.

Steg 2
Fortsatta sömnåtgärder

Föreslå att ungdomen fortsätter göra de åtgärder  
som upplevts fungera.
Be	familjen	komplettera	med	fler	åtgärder	vid	
behov.
•	 Bestäm när och vad som ska göras. Var speci-
fik.

•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 
varje åtgärd.

•	 Be familjen skriva ner överenskommelsen.

Vid kommande samtal

Kort uppföljning 

Fråga familjen hur det har gått med de olika 
sömn åtgärderna och låt dessa löpa parallellt  
med övrig behandling.
Utöka med ytterligare sömnåtgärder vid behov.
Erbjud läkartid om framsteg uteblir trots att famil-
jen arbetar med problemen.

3 
minuter
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n Mat

Sätt dagordning
MAT

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 befästa framsteg inom övriga områden via 
uppföljning av hemuppgift.

Kort utvärdering av mående
MAT

Steg 1 
Liten utvärdering

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

tidigare
•	 hur mycket ungdomen orkar med när det gäl-

ler 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). Börja med ungdom 
men hör även med förälder. 

Värdera förbättring eller försämring vad gäller 
symptombörda, aktivitetsnivå och måluppfyllelse. 
Bestäm dig för om det krävs fördjupad utvärdering 
eller 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 behöver 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 förbättring-
ar. 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/ 
irritation och börja med det som besvärar ung-
domen 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 

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

Uppföljning av hemuppgift
MAT

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

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

uppgiften
•	 vilka åtgärder familjen kan tänka sig att fort-

sätta 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	vad	som	ska	göras	och	när.	Var	specifik.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 

varje åtgärd.
•	 Be familjen skriva ned överenskommelsen.

7 
minuter
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Dagens fokus
MAT

Steg 1 
Varför fokus läggs på matrutiner

Beskriv tillsammans med familjen varför det är 
viktigt med goda matrutiner för att må bra.
•	 Bryta den depressiva spiralen genom att 

minska risken för energilöshet och trötthet. 
•	 Minska känslomässig sårbarhet som påverkar 

förmågan att hantera oro, motgångar och ir-
ritabilitet.

•	 Tid med familjen.

Steg 2
Problem med matrutiner vid depression

Gå tillsammans med familjen igenom hur det går 
att förstå problem med maten vid en depression.
•	 Ungdomar som lider av depression har svårt 

att upprätthålla sina matrutiner.
•	 En del tappar aptiten och hoppar över mål-

tider och andra tröstäter samt småäter.
•	 Många tappar rutiner i vardagen vilket gör det 

svårare att hålla regelbundenhet i måltider.
Knyt	samman	med	den	specifika	depressiva	spiral	
som	ungdomen	befinner	sig	i.

Steg 3
Aktuella matrutiner

Beskriv hur du uppfattat situationen. Ta reda på 
om du uppfattat det rätt.
Be vid behov familjen komplettera:

•	 Vilka måltider fungerar respektive fungerar 
inte?

•	 Gemensamma måltider.
•	 Tröstätning eller småätande av skräpmat.
•	 Vilka konsekvenser det får.

Undvik att fastna i diskussion om olika uppfatt-
ningar kring ungdomens matrutiner och att gå in  
i för snabb problem lösning.

Steg 4
Förslag på åtgärder för att skapa bättre  
matrutiner

Be familjen hitta egna förslag på vad de kan göra 
för att förbättra ungdomens matrutiner. Utgå först 
från ungdomens förslag och därefter föräldrarnas.
Hjälp till om det behövs.
•	 Äta gemensamma måltider i familjen.
•	 Äta enligt ett uppgjort schema och inte efter 

hungerkänsla.
•	 Vid illamående, äta oftare och mindre portio-

ner.
•	 Om det är svårt att äta frukost kan förälder 

skicka med mellanmål.
•	 Använda mobil som påminnelse.
•	 Hitta alternativ till tröstätning.

Skriv ner förslag.
Undvik att värdera de olika förslagen i det här 
stadiet och att gå in i för snabb problemlösning.

Steg 5
Välj ut ett par åtgärder att börja arbeta med

Be ungdomen välja ut ett par åtgärder att börja 
arbeta med.
Föräldrar och behandlare hjälper till om det be-
hövs.
•	 Välj utifrån det som ni gemensamt tänker har 

störst påverkan på hur ungdomen mår.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 

varje åtgärd.
•	 Bestäm när och hur saker ska göras. Var speci-
fik.

•	 Be familjen skriva ner överenskommelsen.
Undvik åtgärder som familjen inte tror kommer 
att fungera.

30
minuter
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Steg 6
Vanliga fallgropar

Gå tillsammans med familjen igenom vanliga fall-
gropar och möjliga lösningar.
•	 Ungdomen har ingen matlust, glömmer av 

att äta och har låg motivation att arbeta med 
matrutiner. Validera ungdomens upplevelse 
och betona vikten av att arbeta med matruti-
ner. Kom överens med förälder om att ta ett 
större ansvar för maten under en period.

•	 Upplevelse av att det inte kommer att hjälpa. 
Validera upplevelsen och betona att arbete 
kring	matrutiner	är	ett	av	flera	små	steg	för	
att bryta den depressiva spiralen.

•	 Hela familjen har svårt att få in fungerande 
gemensamma matrutiner då de har olika tider 
och aktiviteter. Validera och problemlös kring 
hur föräldern kan ge stöd vad gäller maten.

Validera hur svårt det kan vara att förändra sina 
matrutiner samtidigt som du betonar att detta är 
nödvändigt för att bryta den depressiva spiralen.

Ny hemuppgift
MAT

Steg 1
Hemuppgift

Klargör att de åtgärder ni kommit överens om är 
hem uppgift till nästa gång. Var tydlig med att
•	 ungdomens uppgift är att försöka äta såsom 

ni kommit överens om trots att aptiten eller 
lusten saknas

•	 föräldrarnas uppgift är att ta ett större ansvar 
för maten och vara ett validerande stöd

•	 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 famil-
jen. Säkerställ att ungdom och förälder vet vad som 
ska göras.

3 
minuter
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Sammanfattning
MAT

Steg 1
Sammanfatta

Fråga familjen vad de tar med sig.
Komplettera vid behov.
•	 Försämrad aptit och försämrade rutiner kring 

maten är en vanlig följd vid depression. 
•	 Förbättrade	rutiner	kring	maten	är	ett	av	flera	

steg för att bryta den depressiva spiralen.

Steg 2
Avstämning

Fråga om familjen känt sig lyssnad på och om ni 
pratat om rätt saker.

Vid nästa samtal

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

Fråga familjen hur det har gått med det som ni 
kommit överens om och ta reda på 
•	 vilka slutsatser familjen drar om hur förbätt-

rade mat rutiner påverkar hur ungdomen mår
•	 vilka åtgärder ungdomen kan tänka sig att 

fortsätta med.
 
Om uppgiften inte fungerat, problemlös kring 
hinder. Om ni hittar en rimlig lösning, ge samma 

uppgift till kommande vecka. Hittar ni ingen lös-
ning, validera svårigheten för att avlasta känslan av 
misslyckande och kom fram till ny en åtgärd.

Steg 2
Fortsatt arbete kring matrutiner 

Föreslå att ungdomen fortsätter göra de åtgärder 
som fungerat.
Be	familjen	komplettera	med	fler	åtgärder	vid	
behov.
•	 Bestäm när och vad som ska göras. Var speci-
fik.

•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 
varje åtgärd.

•	 Be familjen skriva ner överenskommelsen.

Vid kommande samtal

Kort uppföljning 

Fråga familjen hur det gått med åtgärderna kring 
matrutiner och låt dessa löpa parallellt med övrig 
behandling.
Utöka med ytterligare åtgärder vid behov.

3 
minuter



18

DEPLYFTET RUTINER 2017

n Fysisk aktivitet

Sätt dagordning
FYSISK AKTIVITET

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 dagord-
ningen.

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 befästa framsteg inom övriga områden via 
uppföljning av hemuppgift.

Kort utvärdering av mående
FYSISK AKTIVITET

Steg 1 
Liten utvärdering

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

tidigare
•	 hur mycket ungdomen orkar med när det gäl-

ler 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). Börja med ungdom 
men hör även med förälder. 

Värdera förbättring eller försämring vad gäller 
symptombörda, aktivitetsnivå och måluppfyllelse. 
Bestäm dig för om det krävs fördjupad utvärdering 
eller 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 behöver 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 förbättring-
ar. Lämna sedan frågan.

4 
minuter

3
minuter
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Steg 2
Fördjupa _ bara vid tydlig försämring

1. Gå först igenom anhedoni och nedstämdhet/ir-
ritation och börja med det som besvärar ungdo-
men 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 

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

Uppföljning av hemuppgift
FYSISK AKTIVITET

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

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

giften
•	 vilka åtgärder familjen kan tänka sig att fort-

sätta 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	vad	som	ska	göras	och	när.	Var	specifik.
•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 

varje åtgärd.
•	 Be familjen skriva ned överenskommelsen.

7 
minuter
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Dagens fokus
FYSISK AKTIVITET

Steg 1 
Varför fokus läggs på fysisk aktivitet

Beskriv tillsammans med familjen varför fysisk 
aktivitet är viktigt för att må bra.
•	 För att bryta passivitet och isolering.
•	 Ligger inom egen kontroll till skillnad från en 

del andra saker som vidmakthåller depression.
•	 Ger upplevelse av att själv kunna påverka sin 

situation och hur man mår. 
•	 Kan stärka ungdomens självkänsla.
•	 Ger ökad aptit, mer energi och förbättrad 

sömn. 
•	 Antas påverka hjärnans biokemiska/hormonel-

la processer och skydda mot stress och ångest 
samt stärka immunförsvaret.

Steg 2
Minskad fysisk aktivitet vid depression

Gå tillsammans med familjen igenom hur det går 
att förstå inaktivitet.
•	 Ungdomar som lider av depression blir ofta 

mindre fysiskt aktiva.
•	 Avsaknad av lust och energi leder ofta till pas-

sivitet och stillasittande. Inaktiviteten leder 
till minskad energi och risk för ytterligare tap-
pad lust för att göra saker.

Knyt	samman	med	den	specifika	depressiva	spiral	
som	ungdomen	befinner	sig	i.

Steg 3
Aktuell fysisk aktivitet 

Beskriv hur du uppfattat situationen. Ta reda på 
om du uppfattat det rätt.
Be vid behov familjen komplettera avseende
•	 fysisk aktivitet idag
•	 fysisk aktivitet tidigare.

Undvik att fastna i diskussion om olika uppfatt-
ningar angående ungdomens fysiska aktivitet och 
att gå in i för snabb problemlösning. 

Steg 4
Att tänka på vid val av fysisk aktivitet 

Fråga ungdomen och därefter föräldrarna vad 
som kan vara bra att tänka på när de väljer fysisk 
aktivitet.
Komplettera vid behov.
•	 Som har chansen att bli en positiv erfarenhet. 
•	 Som tidigare fungerat bra och varit roligt.
•	 Som ungdomen fortfarande gör och uppskattar,  

men gör för lite av.
•	 Som går att göra regelbundet.
•	 Som ungdomen har färdighet att klara av.
•	 Som ungdomen själv tror kommer att bli av.
•	 Som går att göra tillsammans med en vän eller  

med förälder.

Steg 5
Lista förslag på fysisk aktivitet

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 ner förslag.  
Undvik att värdera de olika förslagen i det här 
stadiet.

Steg 6
Strukturera aktivering

Be familjen välja ut någon fysisk aktivitet att 
börja med. Ungdomen väljer först.
Föräldrar och behandlare hjälper till vid behov.

30
minuter
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•	 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 speci-
fik.

•	 Be familjen skriva ner överenskommelsen.
Undvik fysiska aktiviteter som familjen inte tror 
kommer att bli av eller att sätta upp mål som 
inte känns realistiska. Välj då hellre annan fysisk 
aktivitet eller färre tillfällen som i stället går att 
genomföra.

Steg 7
Vanliga fallgropar

Gå tillsammans med familjen igenom vanliga fall-
gropar och möjliga lösningar.
•	 Känslan kommer att signalera att inte göra nå-

got. Uppmuntra att gå emot känslan och följa 
schema.

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

•	 Upplevelse av att det inte kommer att hjälpa. 
Validera upplevelsen och betona att fysisk ak-
tivitet	är	ett	av	flera	små	steg	för	att	bryta	den	
depressiva spiralen.

•	 Ungdomen har aldrig haft någon vana av att 
träna regelbundet. Uppmuntra att börja med 
lättare fysisk aktivitet, gärna tillsammans med 
förälder, för att sedan efterhand öka i omfatt-
ning.

Validera hur svårt det kan vara att komma i gång 
med fysisk aktivitet samtidigt som du betonar att 
detta är ett viktigt steg för att bryta den depres-
siva spiralen.

Ny hemuppgift
FYSISK AKTIVITET

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 till-

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

•	 föräldrarnas uppgift är att påminna och vara 
ett validerande stöd

•	 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 famil-
jen. Säkerställ att ungdom och förälder vet vad som 
ska göras.

3 
minuter
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Sammanfattning
FYSISK AKTIVITET

Steg 1
Sammanfatta

Fråga familjen vad de tar med sig.
Komplettera vid behov.
•	 Ungdomar som lider av depression blir ofta 

mindre aktiva då avsaknad av lust och energi 
leder till passivitet.

•	 Fysisk aktivitet är ett sätt att bryta den de-
pressiva spiralen.

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

Steg 2
Avstämning

Fråga om familjen känt sig lyssnad på och om ni 
pratat om rätt saker.

Vid nästa samtal

Steg 1
Uppföljning hemuppgift 

Fråga familjen om hur det har gått med den  
fysiska aktiviteten och ta reda på 
•	 vilka slutsatser familjen drar om hur fysisk 

aktivitet påverkar hur man mår
•	 vilka aktiviteter som kan göras också kom-

mande veckor.

Om ungdomen inte har gjort det som ni kommit 
överens om, problemlös kring det som var hinder. 
Om ni hittar en rimlig lösning, ge samma hemuppgift 
till kommande vecka. Hittar ni ingen lösning, vali-
dera svårigheten med hemuppgiften för att avlasta 
känslan av misslyckande och kom fram till ny fysisk 
aktivitet.

Steg 2
Fortsatt fysisk aktivitet

Föreslå att ungdomen fortsätter göra de fysiska 
aktiviteter som upplevts som positiva.
Be	familjen	komplettera	med	fler	aktiviteter.
•	 Bestäm när och hur saker ska göras. Var speci-
fik.

•	 Kort problemlösning kring möjliga hinder för 
varje aktivitet.

•	 Be familjen skriva ner överenskommelsen.
Försök att hitta åtminstone en fysisk aktivitet  
i veckan som går att göra regelbundet.

Vid kommande samtal

Kort uppföljning 

Fråga familjen hur det gått med de olika fysiska 
aktiviteterna och låt schema för fysisk aktivitet 
löpa parallellt med övriga aktiviteter samt övrig 
behandling.
•	 Utöka gradvis till någon lättare fysisk aktivitet 

varje dag.
•	 Utöka gradvis till pulshöjande fysisk aktivitet 

två _ tre gånger i veckan.
•	 Försök hitta fysiska aktiviteter som inkluderar 

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

rätthålla den fysiska aktiviteten.

3 
minuter
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n Demonstration
n Sätt dagordning _ sömnrutiner

Informera om samtalets struktur
”Ja, då börjar vi som vi brukar med att sätta en dagordning. 
Vi har ju de återkommande punkterna som vi alltid har 
med eller hur? Jag skriver ner dem här, ni är med på vad de 
innebär? Ok, Är det något utöver det som ni tycker vi ska 
ta med? Ok, ni behöver ett intyg till skolan. Om vad då? 
Ok, jag fixar det i eftermiddag och ber sekreterare skicka 
hem, fungerar det? Bra, då går vi över och väljer fokus för 
dagen.”

Bestäm dagens fokus
”Då ska vi bestämma dagens fokus. Förra gången pratade 
vi om skola och jag minns då att ni tyckte det var viktigt att 
Lisa också skulle få hjälp med sömnen, eller hur? Gäller det 
fortfarande? Precis, det verkar verkligen som om sömnen 
ställer till det på flera områden i livet eller hur tänker du 
Lisa? Ja, det var ju en angelägen punkt på vårdplanen. Jag 
tänker att det skulle vara bra att arbeta med sömnen idag, 
hur tänker ni? Japp, och det kommer absolut att ta hela 
timmen så om det är ok med er så nöjer vi oss med den 
punkten, ok? Bra. Då bestämmer vi det och går vidare till 
nästa punkt.”

Kort utvärdering av mående

Liten utvärdering
”Ok, då är vi på punkten ”utvärdering av mående”. Då 
undrar jag först hur veckan har varit? Skulle du säga att du 
mår ungefär som veckan innan eller är det bättre? Sämre? 
Ungefär samma? Ok, stämmer detta med er bild? Förra 
veckan hade du varit i skolan tre dagar. Hur har det gått 
den här veckan? Har det hänt något i veckan som gjort att 
du mått sämre och som är viktigt för mig att känna till? Ok, 
jag uppfattar det som om läget är ungefär detsamma som 
tidigare, stämmer det? Ok, då går vi vidare till nästa punkt 
på dagordningen.”

Uppföljning av hemuppgift

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

Uppföljning av hemuppgift
”Ok, då är vi på nästa punkt på dagordningen ”uppföljning 
av hemuppgift”. Bäst att börja med att fråga om ni kommer 

ihåg vilka hemuppgifterna var? Precis, dels var det uppgif-
ten som låg kvar från tidigare att ni föräldrar skulle ta kon-
takt med rektorn för att ytterligare påtala behovet av extra 
stöd i matematik sen var det ju det här med sömnen, att gå 
upp samma tid och inte sova på dagen, är ni med? Ok, ska 
vi börja kolla hur det gick med samtalet med rektorn, fick 
ni tag på henne? Så bra, hur gick det? Hon förstod allvaret 
och skulle pratat med läraren, hur känns det? Ok, det låter 
ju bra. Ska vi gå över och kolla hur det gått med hemupp-
giften kopplat till sömn? Kan du börja berätta hur det gått, 
Lisa?

Befäst framsteg
Det låter som det gått bra att gå upp samma tid på morgo-
nen har fungerat bra är det något du tänker fortsätta med? 
Ja, jag tänker att det är en stående hemuppgift, eller hur 
tänker ni?. Skulle det vara ok att gå vidare till nästa punkt 
så kollar vi av nästa gång vi ses att stödet har kommit på 
plats som planerat.

Dagens fokus

Varför fokus läggs på sömnrutiner
”Jag tänker att vi ska börja med att säga något kort om 
varför fungerande sömnrutiner är så viktigt för att kunna 
må bra. Jag vet ju hur jag tänker men hur tänker du Lisa? Ja 
precis det känns svårt att få ordning på din depression om 
vi inte lyckas hitta en lösning på sömnproblemen och det 
är därför vi har satt så hög prioritet på att komma till rätta 
med sömnen. Ja, man blir irriterad och trött hela dagarna. 
Svårt att få något gjort, orkar inte med skolarbetet. Tänker 
ni något mer? Nej ok. Jag tänker också att det krävs för att 
orka med att delta i behandling. Ok, det finns alltså goda 
skäl att arbeta med det, ska vi gå vidare till nästa punkt?”

Sömnproblem vid depression 
”Då tänkte jag bara att vi kort ska gå igenom hur det går 
att förstå sömnproblem vid depression. Vi har ju varit inne 
redan på detta när vi gick igenom den depressiva spiralen 
men hur tänker ni varför blir det så stora problem med 
sömnen? Ja så är det nog. Det hänger ju mycket ihop med 
tappade rutiner eller hur? Precis och sen vet jag att du sagt 
att du ligger och oroar dig för skolarbetet vilket ställer 
till det, eller? Ja, och var det så att när du sover dåligt på 
nätterna så blir det att du lägger dig på dagarana? Inte så 
konstigt men det blir ju inte bra. Nä men precis de allra 
flesta ungdomar som är deprimerade får den här typen av 
problem med sömn. Ok, ska vi gå vidare till nästa punkt?”
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Aktuell sömn
”Då vill jag bara kolla av så att jag har uppfattat rätt hur 
läget är med sömnen just nu. Om jag förstod rätt så tar det 
cirka två-tre timmar innan du somnar efter att du lagt dig, 
eller? Ok, sen sover du fram till? Japp, och minns jag rätt så 
la du dig och sov ett par timmar direkt efter skolan om du 
inte var ute med kompisar, var det så? Ja, och konsekvenser 
har vi redan varit inne på där det ställer till det inom alla 
möjliga områden för dig. Är det något ni föräldrar tänker 
eller vill tillägga? Ok då tror jag att vi har en klar bild så 
kan vi gå vidare till nästa punkt?”

Förslag på sömnåtgärder
”Då ska vi prata om vad som kan göras för att få ordning på 
sömnen. Först tänker jag att vi ska komma på olika förslag 
tillsammans för att sedan i nästa steg välja ut en eller ett par 
att göras till nästa gång, ok? Jag har ju såklart en del tankar 
och förslag men jag tänkte börja med dig Lisa vad tror 
du skulle behöva göras för att få ordning på sömnen? Nä 
precis det är svårt och du har redan försökt en hel del saker, 
vad tänker ni föräldrar? Ja det är ju rätt att det där med att 
sova på dagen gör ju det svårt att få ordning på nattsömnen 
så det är en svår men viktig sak att få bukt med. Ok, vi har 
en lista här med saker som kan vara hjälpsamma kanske 
vi kan titta på den för att få idéer? Finns det några saker 
här Lisa som du tänker skulle kunna vara hjälpsamma? Ni 
föräldrar? Japp, då skriver jag upp förslagen här så kan vi 
gå vidare till nästa punkt där vi ska försöka bestämma vilka 
förslag som ni ska börja med? Ok?”

Välj ut ett par saker att börja arbeta med 
”Ok, då har vi ju ett par förslag och då tänker jag att du 
får börja Lisa att säga vilka förslag du tror är bäst att börja 
arbeta med? Så du vill försöka gå upp samma tid varje 
morgon och inte sova under dagen. Det låter som ett bra 
val tycker jag eftersom det förmodligen är något av det 
viktigaste du kan göra för att få ordning på sömnen. Vad 
tänker ni föräldrar? Så bra, ska vi använda tiden i dag för 
att försöka göra en plan för hur detta ska gå till? Vilken  
tid tänker du är bra att gå upp? Håller ni med? Hur ska 
du göra för att komma upp då? Kan dina föräldrar hjälpa 
till eller är det bara risk för att det blir bråk? Ok när ska ni 
börja med detta? Nästa vecka, varför inte börja redan  
i morgon? Ja, det förstår jag blir svårt. Kanske kan ni börja 
på onsdag i stället? Vad ska du göra i stället för att lägga dig 
när du blir trött på dagen? Vad tänker ni, kommer det här 
att funka eller finns det något som kan ställa till det? Ja, det 
är en risk, det håller jag med om. Hur kan ni lösa det? Låter 
klokt. Ok, då låter det som vi har en plan kan vi gå vidare 
till nästa punkt?”

Vanliga fallgropar 
”Ja, lite kort om vanliga fallgropar som kan ställa till det. 
Vi har egentligen redan varit inne på ett par när vi pratade 
om vad som skulle kunna hindra att uppgiften blev av. En 
sak till jag tänker på är ju det här med motivationen. Vissa 
sämre dagar kan ju allt kännas hopplöst och då kan det 
ibland kännas som om det inte spelar någon roll om man 
låter bli att sova på dagen eller inte? Hur tänker du kring 
det Lisa? Precis, så tror jag med. Egentligen är det man kan 
göra är att vara förberedd på det och försöka tänka att på 
att även om vissa steg ibland kan kännas futtiga så består 
vägen ut från en depression av många små steg. Är ni med 
på hur jag menar? Ok, en annan vanlig fallgrop är ju att det 
är svårt att komma upp själv på morgnarna så där var det 
ju väldigt bra att ni föräldrar kunde hjälpa till och att det 
var ok med dig Lisa. Det finns säkert fler men det var två 
fallgropar jag tänkte ska vi gå vidare till nästa punkt?”

Ny hemuppgift

Hemuppgift
”Vi går över till punkten ”ny hemuppgift” där jag bara 
snabbt vill försäkra mig om att alla vet vad de ska göra 
till nästa gång. Ja, precis Lina och ni föräldrar vad var er 
uppgift? Ja, just det ni skulle stötta Lina och hjälpa till vid 
behov. Och vad innebär det konkret? Precis. Och det kän-
des ok för dig Lina att de stöttar om det behövs? Ja och sen 
var det skolkontakt som låg kvar från förra samtalet eller 
hur? Ja och där skrev vi ju ner vad ni ska göra eller hur? 
Ok, då går vidare.”

Sammanfattning

Sammanfatta 
”Vi avslutar som vi brukar med att kort sammanfatta vad 
vi pratat om idag. Skulle det vara ok om du börjar säga 
något om vad du tycker är det viktigaste du fått med dig i 
dag, Lisa? Är det ungefär samma som ni föräldrar tar med 
er? Ja, det är väldigt viktigt att få ordning på sömnen för att 
kunna ta sig ur depressionen så det känns ju bra att vi nu 
har en plan eller hur tänker ni? 

Avstämning
”Vad tänker ni om dagens samtal, har vi pratat om rätt sa-
ker? Vad har varit bra? Något som varit mindre bra? Ja och 
jag tycker det känns väldigt bra Lina att du tog dig hit trots 
att det var en jobbig dag idag. Bra, då ses vi nästa vecka.”
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n Sätt dagordning _ matrutiner

Informera om samtalets struktur
”Ja, vi har träffats ett par gånger nu så ni vet väl hur vi bör-
jar? Just det, vi sätter en dagordning. Vi har ju de återkom-
mande punkterna här som jag skrivit ner, ni är med på vad 
de innebär? Ok, Är det något utöver det som ni tycker vi 
ska ta med? Inte det, då går vi över till att bestämma fokus 
för dagen.”

Bestäm dagens fokus
”Om jag minns rätt så sa vi förra gången att det vore bra att 
få ordning på matrutinen eftersom du sa att du vara tröt-
tare och mådde sämre de dagarna då du inte fick tillräckligt 
med näring i dig. Eller var det mest dina föräldrar som 
tänkte så? Ok, lite trött på tjat om att äta men någonstans 
tänker du själv att vore bra att få ordning på maten, är det 
så du menar? Det låter rimligt så om vi arbetar med matru-
tiner så är det viktigt att det inte bara mynnar ut i mer tjat 
om att du ska äta. Vad tänker ni föräldrar? Så ni menar att 
det påverkar Linas mående mycket. Ska vi göra så att vi väl-
jer det som fokus för dagen? Känns det vettigt för dig också 
Lina? Bra då gör vi det. 

Kort utvärdering av mående

Liten utvärdering
”Då är vi på punkten ”utvärdering av mående”. Då undrar 
jag först hur veckan har varit? Skulle du säga att du mår un-
gefär som veckan innan eller är det bättre? Sämre? Ungefär 
samma? Ok, lite sämre någon dag, kan du säga något mer 
om det? Ok, och annars ungefär som tidigare? Stämmer 
detta med er bild? Har du kommit iväg till skolan? Ja, alla 
dagar utom den då du mådde lite sämre. Har du träffat 
någon kompis? Ok, Förstår jag dig rätt så har det varit lite 
sämre någon dag men överlag rätt likt? Ja, är det ok att vi 
går vidare så fortsätter vi följa upp hur du mår nästa vecka.”

Uppföljning av hemuppgift

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

Uppföljning av hemuppgift
”Då har vi kommit till punkten ”uppföljning av hemupp-
gift”. Då börjar jag som alltid med att fråga om ni kommer 
ihåg vad det var för uppgifter? Precis, dels var det uppgif-
ten som låg kvar från tidigare kring sömn sen var det den 
nya kring matrutiner. Har ni med lappen där vi skrev ner 
uppgifterna? Så bra vill du börja berätta Lisa kring hur det 
gått? Ja, ska vi börja gå igenom uppgiften kring mat? Ok, 

det gick bra tre dagar av fem att komma upp på morgonen 
och äta frukost. Hur kommer det sig att du kom upp? Så 
bra du hade bestämt dig kvällen innan. Ok, och de två an-
dra dagarna hade du varit uppe sent och kom inte upp alls. 
Ska vi börja titta på när du kom upp, hur blev det att äta 
frukost? Var hela familjen uppe? Just, var det trevligt? Lite, 
ok så bra. Märkte du skillnad under dagen om det påver-
kade trötthet och humör? Ja, svårt att veta men möjligen 
lite piggare. Tänker du att det är vettigt att fortsätta med 
detta nu nästa vecka. Ja, det tror jag också eller vad säger ni 
föräldrar? Ska vi ta och titta lite också på de morgnar då du 
inte åt frukost och se vad som hindrade?”

Dagens fokus

Varför fokus läggs på matrutiner
”Jag tänker att vi ska börja med att säga något kort om 
varför fungerande matrutiner kan vara viktigt för att bryta 
den depressiva spiralen. Jag vet ju hur jag tänker men hur 
tänker du kring det, Lisa? Ja, precis man blir ju trött och 
energilös när man äter för lite. Vad tänker ni föräldrar? Ja 
och ett problem är ju att det blir svårare att stå ut med job-
biga känslor när man har för lite energi i sig. Sen tänker jag 
att ytterligare en viktig sak med matrutiner är att det kan 
ge tillfälle för hela familjen att träffas. Nu har jag hört att 
det varit lite mycket konflikter på senaste tiden och att du 
då dragit dig undan Lisa men jag tänker att ett mål ni hade 
var att få ner konfliktnivån och då är matsituationen ett 
bra tillfälle att försöka vara tillsammans och ha trevligt. Är 
ni med på hur jag tänker? Ok det var lite om varför det är 
viktigt med matrutiner ska vi gå vidare till nästa punkt?”

Problem med matrutiner vid depression
”Då tänkte jag bara att vi kort ska gå igenom hur det går 
att förstå varför det ofta blir problem med matrutiner vid 
depression. Vi har ju varit inne redan på detta när vi gick 
igenom den depressiva spiralen men hur tänker ni varför 
blir det så stora problem med maten? Ja, det stämmer du 
har fått sämre aptit i takt med att du mått sämre. Ja och det 
låter också som om tappat rutiner överlag och då blir det ju 
svårt att äta med någon regelbundenhet. Något ni föräldrar 
tänker på? Stämmer det Lisa att det blir en del ”skräpmat” 
mellan måltiderna? Ok, det är ett vanligt problem. Kan vi 
gå vidare till nästa punkt?”

Aktuella matrutiner 
”Då vill jag bara kort kolla av så att jag har uppfattat rätt 
hur det ser ut med matrutiner för tillfället. Om jag förstod 
rätt så äter du endast på kvällen ett par dagar i veckan, var 
det så? Ok, Aldrig frukost? Nästan aldrig tillsammans med 
familjen? Inte i skolan? Ok, sen blir det en del chips där-
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emellan, eller? Ok, nästan varje dag. Vi har redan varit inne 
på vilka konsekvenser det får men hur märker du tydligast 
att det ställer till det? Ni föräldrar? Ok, då känns som om vi 
vet hur läget är, kan vi gå vidare?”

Förslag på åtgärder för att skapa bättre matrutiner
”Då ska vi prata om vad som kan göras för att få ordning 
på matrutinerna. Först tänker jag att vi ska komma på olika 
förslag tillsammans för att sedan i nästa steg välja ut en 
eller ett par att göras till nästa gång, ok? Jag har ju såklart 
en del tankar och förslag men jag tänkte börja med dig Lisa 
vad tror du skulle behöva göras för att få förbättra mat-
rutinerna? Precis vi har ett arbetsblad här kring att förbätt-
ra matrutiner där det står en del förslag ska vi hjälp av det? 
Hur tänker ni föräldrar, vad tror ni är det viktigaste för att 
det ska börja fungera? Ok, då skriver jag upp förslaget här. 
Ska vi nöja oss med dessa förslag och gå vidare till att välja 
ut något att börja arbeta med?”

Välj ut ett par åtgärder att börja arbeta med 
”Ok, då har vi ju ett par förslag och då tänker jag att du får 
börja Lisa att säga vad tror du är det bästa att börja arbeta 
med? Du vet inte, ok vad säger ni föräldrar? Jag tror också 
att det att det vore klokt att börja få ordning på frukosten. 
Är det ok att vi tittar lite närmare på det. Vad tänker du 
skulle behöva göras för att du ska kunna ta dig upp på 
morgnarna och äta tillsammans med dina föräldrar? Ok, så 
du känner dig inte så hungrig och därför känns det me-
ningslöst. Det låter rimligt. Vad skulle man kunna göra för 
att komma förbi det hindret? En lösning på det kan vara att 
äta lite grann trots att du inte är hungrig. Då brukar aptiten 
komma tillbaka efter ett tag. Det låter konstigt men det är 
faktiskt så det brukar funka, du ser tveksam ut tror du mig? 
Knappt men du kan tänka dig att testa. Skulle det vara ok 
att testa att äta frukost varje dag nästa vecka och så ser vi 
om det påverkat aptiten? Nej, jag menar inte att du tvunget 
ska vräka i dig en massa mackor utan det räcker att du äter 
lite grann av något du gillar, ok? Vad skulle det kunna vara? 
Så bra. Låter det bra för föräldrar med? Ok, ska vi skriva 
ner vår överenskommelse då? Finns det något annat som 
kan hindra att det blir av? Så hur kan ni lösa det? Låter 
klokt, eller hur tänker du Lisa? Ok, är alla med vad som 
gäller nu då? Då går vi vidare till nästa punkt.”

Vanliga fallgropar 
”Vi brukar alltid bara kort gå igenom lite kring vanliga fall-
gropar. Vi har redan nämnt den vanligaste att det är svårt 
att äta när man inte är hungrig. En annan sak som jag vet 
ställer till det ibland är att det känns lönlöst eftersom det 
inte känns som det kommer hjälpa, är det något du känner 
igen Lisa? Ja, jag förstår det. Det jag tänker är att flera av 
de saker vi arbetar med är bara små steg mot att må bättre 

men att tillsammans med tiden verkligen hjälper. Är du 
med mig? Ja, jag tror det är viktigt att tänka på de stunder 
då det känns som att du lika gärna kan strunta i uppgifter-
na, förstår du hur jag tänker? Ok, då går vi vidare till nästa 
punkt på dagordningen.”

Ny hemuppgift

Hemuppgift
”Så då börjar det närma sig slutet för idag och jag tänkte att 
vi går över till punkten ”ny hemuppgift”. Vi börjar med dig 
Lisa vet du vad som gäller till nästa gång? Just det, det var 
ju det vi bestämde precis. Och kommer du ihåg uppgiften 
som ligger kvar från förra veckan angående sömn. Exakt 
du ska fortsätta med gå upp samma tid som gjort nu ett tag 
för det verkade fungera bra, eller? Är det något oklart för er 
föräldrar? Inte, då går vi vidare.”

Sammanfattning

Sammanfatta 
”Då tänker jag att vi ska sammanfatta vad vi pratat om 
idag. Lisa börjar du som vanligt, vad är det viktigaste du 
tar med dig? Ja, är det ungefär samma som ni föräldrar tar 
med er? Ja, så tänker jag också, alltid skönt när vi är över-
ens om vad vi pratat om. 

Avstämning
”Då vill jag höra med dig Lisa har vi pratat om rätt saker 
idag? Något speciellt som du tyckte var bra? Något som va-
rit mindre bra? Hur gick det med din farhåga att det skulle 
bli mycket tjat om att du måste äta mer? Ja, lite tjat blev det 
nog, känns det ändå ok? Det är rätt, det är viktigt att tänka 
på. Tråkigt för föräldrar och tråkigt för ungdom när det 
bara blir tjat. Vad tänker ni föräldrar? Så bra. Ska vi säga så 
för idag?”
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n Sätt dagordning _ fysisk aktivitet

Informera om samtalets struktur
”Ja, då börjar vi som vi brukar med att sätta en dagordning. 
Vi har ju de återkommande punkterna som vi alltid har 
med eller hur? Är det något utöver det som ni tänker vi ska 
ta upp idag? Inte, då tittar vi på vad som ska vara fokus för 
dagen”

Bestäm dagens fokus
”Ok, när vi pratade om det här med aktivering senast så 
kom vi överens om att försöka arbeta med att få igång nå-
gon fysisk aktivitet också, minns ni också det så? Ja, precis 
det har varit en viktig del av ditt liv innan du blev deprime-
rad. Ja, eftersom vi hade svårt att hinna med att strukturera 
upp någon fysisk aktivitet under förra samtalet tänker att 
det hade varit klokt att arbeta med det idag eller hur tänker 
ni? Ja, då sätter vi upp det som dagens fokus”

Kort utvärdering av mående

Liten utvärdering
”Då börjar vi som vanligt med punkten ”utvärdering av 
mående”. Kan du börja säga något om hur veckan har varit? 
Skulle du säga att du mår ungefär som veckan innan eller 
är det bättre? Sämre? Något bättre? Ok, något ni föräldrar 
också märker? Hur märker du själv av att du mår bättre? 
Just det, du känner dig piggare får lite mer lust att göra 
saker. Väldigt roligt att höra. Blir det också skillnad i skolan 
och med kompisar? Gott att höra. Är det något speciellt du 
gjort som gjort bättre? Skönt att höra. Då kan vi gå vidare 
till nästa punkt.”

Uppföljning av hemuppgift

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

Uppföljning av hemuppgift
Då tänkte jag att vi skulle följa upp hemuppgifterna till 
idag. Hur är det Lisa kommer du ihåg vilka det var? Just 
det, det var dels promenad med mamma dels gå på gym. 
Sen skulle ni fortsätta med att äta frukost ihop, eller? Vi 
börjar kolla hur gick det med frukost? Ok, så bra. Det 
verkar som den rutinen sitter nu, hur känns det? Gott att 
höra och ni planerar att fortsätta som ni gjort, eller? Så bra 
det har ni verkligen lyckats få ordning på. Ok, ska vi titta 
de andra uppgifterna? Lisa, hur gick det med promenaden? 
Ok, ni kom aldrig iväg. Vad hände? Hm, när en uppgift inte 
blir av brukar vi ju alltid bestämma om det var uppgiften 

som inte var bra eller om det var mer omständigheter som 
ställde till det. Hur tänker ni, är det en bra uppgift att för-
söka med tills nästa vecka om vi lyckas hitta någon lösning 
på det som hindrar eller är det bättre att försöka hitta en ny 
fysisk aktivitet? Ok, då kollar om vi kan hitta en lösning.

Dagens fokus

Varför fokus läggs på fysisk aktivitet
”Jag tänker att vi gör som vi brukar nämligen börjar med 
att prata lite kort om varför vi lägger fokus på fysisk aktivi-
tet. Hur tänker ni kring det, varför är det viktigt med fysisk 
aktivitet vid depression? Ja, precis det känns bra att göra 
något, mer? Exakt, sen är det faktiskt också en väldigt bra 
sak för att få bättre sömn och aptit, något annat? Jag tänker 
också att det verkar vara så att det ger visst skydd mot 
stress och oro. Sen tycker jag att viktig sak är att det ligger 
inom din kontroll, det går att påverka själv. En del andra 
saker som håller kvar depressionen kan vara svårare att 
själv påverka fullt ut, är ni med på hur jag menar? Ok, ska 
vi nöja oss där och gå vidare?

Minskad fysisk aktivitet vid depression
”Då tänkte jag bara att vi kort ska gå igenom hur det går 
att förstå varför ungdomar ofta slutar med fysisk aktivitet 
vid depression. Vi har redan pratat lite om detta när vi gick 
igenom den depressiva spiralen men hur tänker du Lisa hur 
kom det sig att du slutade gå på gym? Ja, precis det blir lite 
samma som vid andra aktiviteter att de inte känns så kul 
längre. Sen blir väl det mesta jobbigt när energin sjunker 
är det inte så? Ja så det är inte så konstigt att du slutat med 
träning och nu får vi se om det går att hitta något sätta att 
komma igång igen. Ok så? Då går vi vidare.”

Aktuell fysisk aktivitet
”Då vill jag bara kolla av så att jag har uppfattat rätt hur det 
ser ut med fysisk aktivitet för tillfället och vad du gjorde 
innan du började må så dåligt. Om jag fattat rätt så har du 
egentligen ingen regelbunden fysisk aktivitet alls för tillfäl-
let, eller? Ok och innan gick du på gym, hur ofta? Något 
annat? Ok då går vi vidare till nästa punkt.”

Att tänka på vid val av fysisk aktivitet
”Ok, innan vi går över till att bestämma vilken typ av 
fysisk aktivitet som du kan börja med så tänker jag att vi 
går igenom vad som kan vara bra att tänka på. 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 
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på nya saker varje vecka. Kan man hitta någon fysisk akti-
vitet 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? Som ni ser är det samma saker som 
vi pratade om när vi pratade om aktivering, eller hur? Ok, 
Ska vi gå vidare?”

Lista förslag på fysisk aktivitet
”Ja, då börjar vi med att skriva ner förslag på olika fysiska 
aktiviteter innan vi väljer ut något att börja med, vad tycker 
du vi ska skriva ner Lisa? Ja, det låter rimligt, något mer? 
Ni föräldrar? Finns det något som ni skulle kunna göra 
tillsammans i familjen? Promenad, ok vi skriver upp det 
också. Räcker detta? Ja, jag håller med då går vi vidare till 
nästa punkt som är att välja vilken fysisk aktivitet som du 
kan tänka dig börja med.”

Strukturera aktivering
 ”Ok, Lisa vad vill du börja med att göra? Ja, det låter 
egentligen rätt självklart att försöka ta upp träningen på 
gym igen. När vill du börja med detta igen? Ja, det är klart 
att du kan gå när du får lust men samtidigt är tappad lust 
ett kärnsymtom vid depression och ska du vänta tills lusten 
faller på blir det inte så mycket sprunget, eller hur? Ja, det 
kan låta lite tjatigt men är det inte så att det är bäst att spika 
dag redan nu? Det ser ut som om din pappa håller med om 
det i alla fall. Så när ska du gå? Ok, finns det något som kan 
hindra? Ja, det är säkert rätt att det kan ställa till det. Hur 
löser ni det? Ok, vad tror du Lisa skulle det funka? Tror du 
att det kommer att bli av? Så bra då skriver vi ner detta på 
arbetsbladet. Sen tänker jag att idén med promenad var 
bra. Hur tänker mamma, skulle det funka att du och Lisa 
återupptar era promenader? När ska ni börja med detta då? 
Ja, hur många promenader i veckan orkar du Lisa? Två, det 
låter klokt eller vad säger mamma? Vilka dagar ska ni gå? 
Onsdag och lördag. Har ni någon speciell runda eller går ni 
mest runt på måfå? Finns det något som kan hindra er? Ok, 
då skriver vi ner det också. Alla vet vad som gäller? Ok då 
går vi vidare till nästa punkt.”

Vanliga fallgropar 
”Ja, vi brukar ju säga något kort om vanliga fallgropar vil-
ket tror ni är det största hindret mot att komma igång  
i träning igen. Ja egentligen är det väl det vi pratat så 
mycket om 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? Ok, jag 
tror det räcker där vi går vidare, eller?”

Ny hemuppgift

Hemuppgift
”Ok, då går över till punkten ”ny hemuppgift” där jag bara 
snabbt vill kolla av att alla vet vad de ska göra till nästa 
gång. Lisa du får som vanligt börja. Vad är uppgift tills 
nästa gång? Precis, att gå på gym. Något mer? Ja, promenad 
med mamma och du skrev ner när ni skulle gå eller hur? 
Exakt sen var det den gamla uppgiften med att äta frukost 
tillsammans på vardagar som hade fungerat bra som ni 
skulle fortsätta med. Ja och ni föräldrar skulle försöka vara 
ett stöd om det var svårt att komma iväg till gymmet. Var 
det inte så? Allt klart? Bra, då går vi vidare.” 

Sammanfattning

Sammanfatta 
”Då tänker jag bara att vi kort sammanfattar vad vi pra-
tat om idag. Skulle det vara ok om du börjar säga något 
om vad du fått med dig i dag, Lisa? Är det samma som ni 
föräldrar tar med er? Ja, precis det gäller att stå emot tillfäl-
liga sinnesstämningar och mer följa ett schema för fysisk 
aktivitet. Något mer?

Avstämning
”Vad tänker ni om dagens samtal, har vi pratat om rätt 
saker? Vad har varit bra? Ja det känns verkligen som du 
kommit igång bra i arbetet nu. Något som varit mindre 
bra? Bra, då ses vi nästa vecka.”
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n Svårigheter
1. Ni arbetar för att skapa bättre matrutiner men ungdo-
men markerar tydligt ointresse och det verkar svårt att få 
till någon fungerande problemlösning.

Möjlig lösning: 
Lyft de svårigheter du observerat tillsammans med familjen 
och fråga ungdomen om det du uppfattat stämmer. Om 
det är så, undersök vari motståndet består. Om ungdomen 
säger att det är meningslöst för att det inte känns som ett 
problem, validera känslan och framhärda inte. Uppmuntra 
till att berätta när uppgifter känns meningslösa. Fråga om 
det finns något på vårdplanen som känns mer angeläget 
och välj i så fall det som fokus på samtalet.

2. Ungdomen är vaken och spelar dataspel hela nätterna 
och är inte intresserad av att sluta med detta då det är enda 
gången livet känns ok.

Möjlig lösning:
Förmedla att du förstår att det på kort sikt inte alls känns 
bra att försöka sluta spela på nätterna. Betona samtidigt 
nödvändigheten i att vända dygnet rätt för att kunna bryta 
den depressiva spiralen. Sök lösningar tillsammans med 
familjen men stå fast vid målet att få ordning på sömnen.

3. Ungdomen har gjort en del fysiska aktiviteter men 
tycker fortfarande att måendet är lika dåligt.

Möjlig lösning:
Validera upplevelsen och betona att det bara är ett litet steg 
mot att må bättre. Håll fast vid att det är nödvändigt att 
fortsätta aktivera sig trots att måendet bara påverkas lite till 
en början.

4. Det finns flera prioriterade områden att arbeta med och 
det blir svårt att lägga en hel session på bara fysisk aktivitet.

Möjlig lösning:
Försök att hitta fysiska aktiviteter då ni schemalägger akti-
viteter under den ordinarie sessionen för aktivering.

5. Ungdomen har svårt att få till fungerande rutiner på 
egen hand utan hamnar mer i beteenden som distraherar 
från jobbiga känslor på kort sikt. 

Möjlig lösning:
Lyft det du tycker dig se och normalisera svårigheten att 
få ordning på rutiner. Påtala behovet av att föräldrarna går 
in mer aktivt och tar ansvar och hjälper ungdomen inled-
ningsvis.

n Eftertest
1. Vad stämmer för sömn?

Att spela datorspel strax innan man lägger sig är ett bra 
sätt att varva ner
Att träna strax före läggning underlättar insomning
Ungdomar med depression bör sova en stund på dagen 
för att ta igen förlorad sömn
Det är bra att försöka gå upp ungefär samma tid varje 
morgon för att få en stabil dygnsrytm

2. Vad stämmer mer för sömn?
Om ungdomen vaknar på natten och har svårt att 
somna om bör den åtminstone aldrig lämna sängen
Att titta på tv i sängen kan vara ett sätt att underlätta 
insomning
Eftersom ungdomen ofta har större problem än sömn 
bör åtgärder för att komma till rätta med sömnen 
komma i ett senare skede av behandlingen
Att ta ett bad eller en dusch cirka en timme innan man 
lägger kan göra det lättare att somna

3. Vid tappad aptit gäller:
Att ungdomen ska lyssna på kroppen och bara äta då 
den är hungrig
Att undvika att äta med familjen då det bara riskerar att 
leda till konflikter och ytterligare tappad aptit
Att ungdomen ska försöka äta lite grann trots avsaknad 
av hungerskänslor
Att helt hoppa över frukosten eftersom det ofta är svårt 
att äta på morgonen

4. För fysisk aktivitet gäller:
Att det kan minska sömnproblem
Att det är bättre att träna lite och ofta än mycket och 
sällan
Att det kan skydda mot stress och ångest
Alla ovan
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n Modulsammanfattning
Fungerande rutiner för sömn, mat och fysisk aktivitet är 
viktigt för att kunna må bra. Arbete med rutiner behöver 
således ofta prioriteras. Ungdomar som insjuknar i depres-
sion har svårt att upprätthålla dessa rutiner när symptom 
som störd sömn, störd aptit och energibrist belastar. Du 
arbetar tillsammans med familjen för att ungdomen ska 
få en bättre dygnsrytm där ungdomen kommer upp på 
morgonen och inte sover på dagen. Familjen behöver ta ett 
gemensamt ansvar för att få till stånd gemensamma mål-
tider och för att ungdomen ska komma igång med fysisk 
aktivitet.
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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 BUP-kliniker.

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 e-utbildningen 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, september 2017

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

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


