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n Inledning
Den psykosociala basbehandlingen syftar till att bryta den 
depressiva spiralen genom att komma till rätta med de fak
torer som vidmakthåller depressionen. Behandlingen foku
serar på att få ordning på rutiner, öka aktivering, anpassa 
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 tillsam
mans 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 depres
sionen.

Varje session bör mynna ut i uppgifter som familjen får 
arbeta med mellan samtalen. Prioritering av fokus i ses
sionen 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 behandling
en kan läggas upp tidsmässigt. Beroende på problematik 
och svårighetsgrad kan olika moment ta mer eller mindre 
tid i anspråk. Arbetet inom de olika områdena sker paral
lellt 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 fram
steg är det fördelaktigt att fortsätta med psykosocial bas
behandling med fokus på de områdena med kvarvarande 
problem. Vid utebliven förbättring behöver annan behand
ling övervägas, exempelvis farmakologisk behandling och/
eller samtalsbehandling.

Arbetet med skolan bör vanligtvis påbörjas tidigt  
i behandlingen utifrån att det är en uppgift som är rimligt 
enkel att göra och samtidigt har stor påverkan på måendet. 
Åtgärderna i skolan bör syfta till att anpassa miljön så att 
den fungerar som en skyddande faktor snarare än som en 
belastande. 

Koncentrationsförmåga, uthållighet och minne för
sämras. Irritabilitet ställer till det med klasskamrater och 
lärare. Motivationen minskar och få saker känns lustfyllda. 
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Försämrade skolprestationer leder ofta till att ungdomen 
halkar efter i skolarbetet med följden att oron och upp
levelsen av hopplöshet ökar. Ofta leder det i sin tur till ökad 
skolfrånvaro vilket försämrar vardagliga rutiner, kamrat
relationer och relationen till föräldrar.

I de fall ungdomen helt slutat att gå till skolan bör åtgär
derna syfta till att möjliggöra en stegvis återgång. Detta är 
ofta tidskrävande och det behövs mer omfattande samver
kan mellan familj, vård, skola och ibland också socialför
valtningen.

I denna modul får du råd om
•	 hur du kan hjälpa familjen i kontakten med skolan
•	 olika åtgärder som skolan kan göra för att underlätta  

för ungdomen
•	 hur du kan arbeta med ungdomar som slutat att gå till 

skolan.

För att
•	 göra familjen aktiv i behandlingen och i kontakten med 

skolan
•	 komma till rätta med överkrav och mobbning 
•	 bidra till att skolan blir en skyddande faktor i stället  

för en belastning.

n Förtest
1. Vad gäller för skolan?

a) Skolan behöver bara informeras vid måttlig och svår 
depression eftersom skolarbetet inte brukar påverkas 
vid lindrig depression.

b) Ungdomen bör ”sjukskrivas” på heltid i minst två 
veckor för att ges chans till återhämtning.

c) Även vid lindrig depression påverkas förmågor som 
är viktiga i skolarbetet.

d) Eftersom många ungdomar med depression har in
lärningssvårigheter bör en begåvningstest alltid göras 
i ett inledningsskede.

2. Vad gäller för information till skolan?
a) I möjligaste mån bör föräldrarna ansvara för att sko

lan får information om ungdomens svårigheter.
b) Du bör i de flesta fall boka in ett skolmöte för att in

formera skolan samt göra en gemensam planering.
c) Eftersom det är ungdomen som mår dåligt är det rim

ligt att ungdomen har huvudansvar för att ge skolan 
information.

d) Skolan har sällan så stor påverkan på depressions
förloppet. För att spara tid bör du därför avvakta att 
informera skolan till ett senare skede i behandlingen.

n Översikt
En fungerande skolsituation är på flera sätt avgörande för 
att ungdomar ska kunna må bra. I bästa fall utgör skolan 
en plats där ungdomen utifrån sin förmåga inhämtar ny 
kunskap och nya färdigheter vilket bidrar till en känsla av 
mening och sammanhang. Skolan ger struktur i form av 
schemalagda aktiviteter, matrutiner och fysisk aktivitet. Det 
är också en plats för social gemenskap där ungdomen kan 
träffa nya kompisar och upprätthålla kontakten med gamla. 
Det är ofta där det tas beslut om aktiviteter på fritiden.

En fungerande skolsituation underlättar i relationen med 
föräldrarna då det blir något positivt att prata om i stället 
för en källa till tjat och konflikter. Sammantaget är en fung
erande skolsituation en viktig skyddsfaktor mot psykisk 
ohälsa. På motsvarande sätt leder problem i skolan ofta till 
att ungdomens självkänsla påverkas och till problem även 
med rutiner, kompisar, aktiviteter och föräldrar. Problem 
relaterade till skolsituationen är ofta en faktor som bidrar 
till insjuknandet i depression såväl som en faktor som 
vidmakthåller den. En del ungdomar har under lång tid 
haft överkrav i skolan eller upplevt problem med utanför
skap som till slut har blivit övermäktiga. Andra har haft en 
fungerande skola men har fått problem när livet utanför 
har rasat ihop. Det dåliga måendet har då gradvis ställt till 
det även i skolan.

Skolproblem måste ges hög prioritet i behandlingsarbe
tet. Redan vid lindrig depression påverkas förmågor som är 
viktiga för att klara av skolarbetet. Koncentrationsförmåga, 
uthållighet och minne försämras. Irritabilitet ställer till det 
med klasskamrater och lärare. Motivationen minskar och 
få saker känns lustfyllda. Detta riskerar att leda till över
krav vilket i sin tur leder till känslor av oro och hopplöshet. 
I takt med att ungdomen halkar efter och inte kan prestera 
på sin vanliga nivå blir det svårare att ta sig iväg. Det ris
kerar att leda till ströfrånvaro och på sikt till att ungdomen 
inte kommer iväg alls till skolan. Då ungdomen stannar 
hemma blir det svårt att få rutiner, kompisrelationer, akti
viteter och föräldrarelation att fungera och depressionen 
förvärras ytterligare. Utifrån detta bör åtgärder riktade mot 
skolsituationen alltid finnas med på vårdplanen och vara 
ett område att fokusera på under den inledande psykoso
ciala basbehandlingen. 

I de fall ungdomen går kvar i skolan bör åtgärderna syfta 
till att anpassa miljön så att den fungerar som en skyd
dande faktor snarare än en belastande. Detta görs genom 
att personal får information om vad depression är, hur det 
tar sig uttryck samt lämpligt förhållningssätt. Skolarbetet 
behöver på olika sätt anpassas för att hålla uppe motivation 
och få bort överkrav som lätt blir en följd av att ungdomen 
fungerar sämre på grund av depression. När det framkom
mer mobbning eller utanförskap behöver skolan informe
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ras om det. Information bör i första hand ges av familjen 
och mer i undantagsfall av dig som behandlare.

Om ungdomen slutat gå till skolan bör åtgärderna syfta 
till att möjliggöra en stegvis återgång. Detta är ofta tids
krävande och det behövs mer omfattande samverkan mel
lan familj, vård, skola och ibland också socialförvaltning.

Ett syfte med den psykosociala basbehandlingen är att 
göra familjen aktiv i arbetet med ungdomens tillfrisknande. 
Därför bör i första hand familjen själv sköta information 
och diskussioner med skolan. Som stöd finns det ett infor
mationsmaterial, ”Om depression – information till skola”, 
som familjen kan ta med sig i diskussionerna med skolan. 
Du följer upp hur det går och fungerar som stöd och som 
en person familjen kan rådfråga om det uppstår problem. 
Detta är också viktigt för att du ska kunna lägga tiden där 
den ger mest nytta för familjen. 

En del föräldrar har svårt att sköta kontakten med skolan 
på egen hand på grund av överbelastning, egen ohälsa 
eller andra omständigheter. En del har hamnat i konflikt 
med skolan vilket gör det svårt att hålla diskussionen på en 
konstruktiv nivå. Här behöver du inledningsvis ta ett större 
ansvar för att skolan informeras. Fortfarande gäller att för
äldrarna har huvudansvaret för kontakten och att du behö
ver prioritera din tid. Därför är det bra om du i möjligaste 
mån sköter kontakten via telefon och mer i undantagsfall 
åker på skolmöten.

Information som ges till skolan rör förhållningssätt, 
anpassning av skolarbetet och i de fall det under bedöm
ningsfasen framkommit mobbning och utanförskap.

Förhållningssätt
Eftersom depression ökar känsligheten i det sociala sam
spelet är det risk för att ungdomen hamnar i konflikt med 
sin omgivning och i förlängningen ger upp olika sociala 
relationer. En fungerande relation med personal kan utgöra 
skillnaden mellan om ungdomen tar sig iväg till skolan 
eller stannar hemma. Därför bör personalens förhållnings
sätt i första hand syfta till att bygga upp och bevara en god 
relation med ungdomen. Detta görs i första hand genom att 
de arbetar aktivt med validering och förmedlar en för  
ståelse för ungdomens situation. Personalen bör söka 
kontakt och prata med ungdomen. Många önskar att om
givningen fortsätter att visa att den bryr sig om, även om 
ungdomens eget kroppspråket signalerar något annat. 

Försämrad koncentrationsförmåga, uppgivenhet och ir
ritabilitet ökar risken för beteendeproblem. Personalen bör 
undvika bestraffningar, tjat och klagomål och i stället igno
rera mindre förseelser. Annars finns risken att relationen 
försämras vilket sänker ungdomens självkänsla ännu mer 
vilket i sin tur leder till att depressionen förvärras. Ett sätt 
att minska risken för ett dömande förhållningssätt är att 

informera personalen om att ungdomar ofta reagerar med 
irritation på besvikelser och att det är bättre att försöka 
bekräfta besvikelsen än att argumentera mot irritationen. 

Vid depression minskar förmågan att sköta skoluppgif
ter. Ungdomen behöver då mer stöd i arbetet. Personalen 
behöver samarbeta med ungdomen om att hitta rätt nivå 
samtidigt som de håller en uppmuntrande ton. De bör  
i de flesta fall utgå från att ungdomen gör så gott den kan 
utifrån nuvarande omständigheter. 

I vissa fall har det redan varit så många konflikter mel
lan personal och ungdom att relationen inte alls bär. Det 
är då personalens ansvar att försöka reparera relationen. 
Detta görs genom att personalen backar, tar ansvar för sin 
del och ber om ursäkt i de fall där den inte varit tillräckligt 
förstående. Avgörande är att inte hamna i långa diskus
sioner med ungdomen om rätt och fel och om vad som 
hänt tidigare utan i stället hålla fokus på hur man kan göra 
bättre framöver. 

Andra ungdomar med depression tenderar att sitta tysta, 
inte be om hjälp eller förtydligande efter lärargenomgångar 
trots att de inte kunnat koncentrera sig tillräckligt för att 
hänga med. Skolpersonalen behöver uppmärksamma dessa 
elevers behov av stöd. 

Ungdomens mående kan variera och det är vanligt med 
tillfälliga bakslag. Personalen bör informeras om detta och 
uppmuntras att inte ge upp utan i stället stå ut under de 
sämre perioderna utan att förvärra läget. 

Ungdomen bör inte vänja sig vid att lämna skolan under 
skoltid utan i stället uppmuntras att stanna kvar i klass
rummet även i de stunder då måendet är sämre. Om detta 
är för svårt bör det finnas en annan plats, gärna tillsam
mans med en vuxen, dit ungdomen kan gå.

Anpassning av skolarbetet
Depression påverkar flera förmågor som är viktiga för att 
klara av skolarbetet, däribland koncentrationsförmåga, 
uthållighet, minne och motivation. Det gör att även 
ungdomar som tidigare fungerat väl i skolan riskerar att 
drabbas av överkrav. Vid överkrav går skolan från att vara 
en skyddande faktor till att vara en belastning och risken är 
att ungdomen helt slutar gå dit om inget görs. Därför är det 
ofta viktigt att snabbt anpassa skolarbetet utifrån ungdo
mens aktuella förmåga. Detta görs i samråd mellan familj 
och personal. Ibland är det en tillräcklig intervention om 
läraren får veta att eleven just nu besväras av depression 
och inte orkar som vanligt. Ibland kan elever ”sjukskrivas” 
från prov och inlämningar under en period. Andra gånger 
kan det krävas mer omfattande insatser med ”sjukskriv
ning” från flera ämnen. Det är av stor vikt att sjukskrivning 
från krav inte innebär skolfrånvaro utan i stället skolgång 
med anpassade krav och mera stöd. 
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För att upprätthålla motivation och intresse är det bra 
om personalen kan variera sättet att presentera uppgifter 
och det material som används samt förlägga de mer teore
tiska ämnena till morgonen och förmiddagen. 

För att kompensera försämrad koncentration, uthållighet 
och minne underlättar det om instruktionerna till uppgif
ter görs kortfattade och ges en i taget. Vidare kan skriftliga 
uppgifter förkortas och ungdomen tillåtas längre tid för 
skriftliga prov alternativt göra dem muntligt, om möjligt. 
För att undvika att saker glöms bort behöver personalen ha 
tät kontakt med föräldrarna och ibland kan en kontaktbok 
mellan hem och skola underlätta.

Ofta kan ungdomen känna oro och uppgivenhet över att 
ha halkat efter i skolarbetet. Det är därför bra om ”onödiga” 
uppgifter tas bort och fokus ligger på hur man ska klara av 
det som måste göras. Här behöver ungdomen tydlig infor
mation om vad som förväntas, och en realistisk skriftlig 
plan behöver upprättas i samråd med familjen kring hur 
ungdomen rent konkret ska göra för att klara det. Skola och 
familj behöver följa upp planen för att försäkra sig om att 
ungdomen inte är utsatt för överkrav och halkar efter igen. 
Inte sällan behöver elevhälsa kopplas in.

Mobbning och utanförskap
För en del ungdomar som lider av depression präglas skol
situationen av mobbning och utanförskap. Mobbningen 
kan ta sig dels fysiska uttryck i form av knuffar och slag, 
dels sociala uttryck i form av uteslutning och ryktessprid
ning. Mobbning väcker ofta skamkänslor och påverkar 
självkänslan negativt, vilket bidrar till att vidmakthålla 
depressionen. I förlängningen riskerar det leda till att 
ungdomen inte tar sig iväg till skolan. Därför bör skolan in
formeras i de fall det framkommer att ungdomen är utsatt 
för mobbning. Insatser mot mobbningen måste ha hög 
prioritet då det kan vara avgörande för att komma till rätta 
med ungdomens depression.

Hur skolor bäst arbetar för att motverka mobbning är en 
komplex fråga. Din uppgift är att vara ett stöd för famil
jen i kontakten med skolan och följa upp att arbetet mot 
mobbningen har avsedd effekt. Detta är väldigt viktigt då 
den psykosociala basbehandlingen bland annat syftar till 
att ungdomen ska delta fullt ut i skolan. Om inte mobb
ningen upphör är risken att detta mål inte uppnås, alterna
tivt att arbetet i själva verket leder till att ungdomen fortsatt 
tvingas befinna sig i en skadlig miljö. 

När ungdomen slutat gå till skolan
Somliga ungdomar har i takt med att depressionen förvär
rats helt slutat gå till skolan. När skolnärvaron faller brukar 

detta medföra en rad andra negativa konsekvenser i form 
av tappade rutiner, minskad kontakt med vänner, ökad pas
sivitet och försämrad relation med föräldrarna. Inte sällan 
vänjer sig ungdomen vid att vara hemma och skaffar sig 
olämpliga vanor i form av att vara uppe på nätterna, ägna 
överdrivet mycket tid till datoranvändande mm. Det krävs 
då ofta mer omfattande samarbete mellan dig, familjen 
och skolan. I de fall föräldrarna på egen hand har svårt att 
hjälpa ungdomen att komma iväg på morgnarna eller upp
rätthålla föräldrafunktionen kan socialförvaltningen behöva 
kopplas in och insatser från mellanvården kopplas in. 

För att kunna hjälpa ungdomen att återgå till skolan är 
det nödvändigt att göra en noggrann kartläggning av vad 
det är som bromsar. En del hinder är kopplade till skol
situationen, såsom upplevelse av att ha hamnat hopplöst 
efter, tidigare överkrav, konflikter med lärare och jämn
åriga, mobbning och oro för vad klasskamraterna ska säga 
vid en återkomst. Andra hinder hör mer ihop med olika 
depressionssymtom såsom sömnproblem, energilöshet 
och anhedoni. En tredje typ av hinder hör samman med 
tappade rutiner och föräldrafunktion. I en del familjer 
har relationen mellan ungdomen och föräldrarna blivit så 
infekterad att det är svårt upprätthålla några gränser över 
huvud taget. Inte sällan försvåras också återgång på grund 
av samsjuklighet i form av ångest och/eller neuropsykia
trisk problematik.

När kartläggningen av hinder för återgång är klar har du, 
familjen, skolpersonal och eventuellt representanter från 
socialförvaltningen ett möte där ni problemlöser kring de 
hinder för återgång som identifierats. Mötet bör mynna ut  
i en realistisk plan, med mål och delmål, för hur ungdomen 
ska kunna återgå till skolan där det tydligt specificeras vem 
som ska göra vad, när och hur. 

Det efterföljande arbetet fokuserar på att hjälpa familjen 
överkomma de hinder som framkommit. Arbetet sker  
i samarbete med skola och socialförvaltning. Närvaron 
ökas gradvis, inledningsvis med de lektioner som ungdo
men tycker är roligast och har lättast för. Om så önskas 
informerar skolpersonal klassen kring depression och 
förbereder den på ungdomens återgång. Eftersom många 
ungdomar som stannat hemma känner att de hamnat 
hopplöst efter i skolarbetet är det avgörande med en tydlig 
struktur för återgången där ungdomen vet vilka uppgifter 
som den förväntas göra då den är i skolan och dessutom får 
stöd att klara detta. Föräldrarna kan också behöva stöd  
i hur de kan stötta ungdomen att komma iväg på morgnar
na utan att det leder till konflikter. Du behöver tillsammans 
med familjen arbeta fram en tydlig struktur med aktiviteter 
och rutiner även de dagar ungdomen inte är i skolan.

Arbetet med att återgå till skolan sker parallellt med öv
riga åtgärder för att häva depressionen och du fungerar som 
ett stöd och ett bollplank för familjen och skolpersonalen. 
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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

Problemlösande med familj
 • Beskrivning av problem
 • Brainstorming

 • 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

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 och förklara kort hur du tänker. 

Sätt dagordning

Kort utvärdering
av mående

Uppföljning
av hemuppgift

Sammanfattning

Ny hemuppgift

Dagens fokusDagens fokus

4

30

7

3
3

3 3
minuter
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Hör om familjen 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

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 
symtombörda, 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.

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.

4 
minuter
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Uppföljning av hemuppgift

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

varje åtgärd.
•	 Be familjen skriva ned överenskommelsen.

Dagens fokus: skola

Steg 1 
Varför fokus läggs på skola 

Beskriv tillsammans med familjen betydelsen  
av en fungerande skolgång för att må bra. Den
•	 ger känsla av sammanhang
•	 upprätthåller goda rutiner
•	 ger struktur i form av schemalagda aktiviteter
•	 ger tillfälle att träffa kompisar
•	 underlättar god relation till föräldrar.

Steg 2
Aktuell skolsituation

Beskriv hur du uppfattat skolsituationen. 
Ta reda på om du uppfattat det rätt.
Be vid behov familjen komplettera avseende 
•	 närvaro 
•	 måluppfyllelse 
•	 behov av extra stöd
•	 relation till lärarna
•	 kamratrelationer
•	 mobbning och utanförskap
•	 annat som gör det svårt och belastande att gå 

till skolan.
Undvik att fastna i enskilda punkter utan ta bara 
reda på att du uppfattat saker rätt.

7 
minuter

30
minuter
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Steg 3
Depressionens påverkan på skolsituationen 

Gå tillsammans med familjen igenom hur symtom 
på depression påverkar skolarbetet.
•	 Koncentration, uthållighet, minne och besluts-

fattande. 
•	 Motivation, irritabilitet, oro och hopplöshets-

känslor.
•	 Sömnsvårigheter, trötthet och bristande mat-

lust.

Steg 4 
Information som ska lämnas till skolan

Fråga ungdomen och därefter förälder vad som 
skulle vara till hjälp.
Komplettera vid behov.
•	 Vara i skolan men få anpassade krav. 
•	 Få extra hjälp och stöd.
•	 ”Sjukskrivas” från prov och inlämningar.
•	 Skolan kartlägger hur ungdomen ligger till i res-

pektive ämne och gör en realistisk planering.
•	 Skolan tar bort uppgifter som inte är helt nöd-

vändiga och hjälper till med prioritering.
•	 Skolan schemalägger uppgifter utifrån ungdo-

mens ork och fungerande under dagen.
•	 Skolan har täta avstämningar med elev och 

föräldrar, gärna veckovis. 

Undvik att bli en föreläsare utan försök i stället få 
ungdomen och föräldrarna att själva hitta åtgär-
der som de tror skulle hjälpa.

Kom tillsammans fram till 
•	 hur skolan kan bemöta eventuell irritabilitet 
•	 hur skolan kan göra för att hjälpa ungdomen 

att stanna kvar när det känns tungt
•	 hur skolan tillsammans med familjen följer 

upp skol situationen.

Om det förekommer mobbning eller utanförskap 
behöver skolan informeras och påbörja arbete 
utifrån skolans handlingsplaner.
Lämna broschyren ”Om depression _ information 
till skola” som familjen kan ta med till skolan.

Steg 5
Bestäm hur information till skolan ska förmedlas 

Föreslå att föräldrarna informerar skolan och 
fråga sedan familjen om
•	 vem på skolan som ska informeras som i sin tur 

kan informera övrig personal
•	 när skolan ska informeras.

Undvik att själv bli den som tar ansvar för att 
prata med skolan om det inte är nödvändigt, ef-
tersom det är viktigt att familjen själv är aktiv  
i behandlingen.

Ny hemuppgift

Steg 1
Hemuppgift

Klargör att det ni kommit överens om under steg 
4 och 5 är hemuppgift till nästa samtal. Säkerställ 
att ungdom och förälder vet vad som ska göras.

3 
minuter
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Sammanfattning

Steg 1
Sammanfatta

Fråga familjen vad de tar med sig från dagens 
samtal.
Komplettera vid behov.
•	 Depressionens påverkan på skolförmågan.
•	 Hur skolsituationen vidmakthåller depressio-

nen.
•	 En plan för att skolsituationen anpassas.

Steg 2
Avstämning

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

Vid nästa samtal 

Uppföljning hemuppgift 

Fråga familjen om hur det har gått med hem-
uppgiften och ta reda på om
•	 skolan har kontaktats
•	 lärarna är informerade
•	 det	finns	planering	för	anpassning	samt	plan	

för uppföljning.

Om skolan inte är kontaktad eller om informationen 
inte nått ut till lärarna, behövs förnyad kartlägg-
ning av hinder och inplanerandet av ett nytt försök. 
Erbjud din hjälp vid behov.

Vid kommande samtal 

Kort uppföljning 

Fråga ungdomen om skolsituationen och ta reda 
på om
•	 ungdomen uppfattat att lärarna förstått att 

hen har en depression och vilka konsekvenser 
det för med sig

•	 skolsituationen är anpassad
•	 skolan behöver ytterligare information
•	 familjen behöver hjälp av behandlare för att 

kontakta skolan.
Om ytterligare anpassning eller andra insatser be-
hövs, ägna tid under sessionen till förnyad problem-
lösning och ny handlingsplan.

3 
minuter
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n Demonstration

Sätt dagordning

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? Inte, ok, då går vi över och väljer fokus för dagen.”

Bestäm dagens fokus
”Jag kan säga så här att utifrån hur jobbigt du beskrev att 
du tycker det är i skolan och eftersom jag tänker att det 
borde gå att underlätta för dig där, så hade jag gärna haft 
skolan som dagens fokus, hur tänker ni kring det? Finns 
det något annat som ni känner är viktigt att jobba med? 
Just det, sömnen. Det låter klokt för det är en väldigt viktig 
sak att få ordning på. Jag tänker att vi förmodligen behöver 
hela timmen idag för att diskutera skolan. Skulle det vara 
ok att vi planerar att arbeta med sömnen nästa gång vi ses? 
Ok, bra, då går vi vidare till nästa punkt på dagordningen.”

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 skola” 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 kom
mer ihåg vad hemuppgiften var? Perfekt, nu är jag nyfiken. 
Hur gick mötet med skolan? Vad sa klassläraren? Kändes 
det som hon förstod hur viktigt det är att du får mer stöd? 
Ok, gjordes det någon plan för hur stödet ska se ut? Så bra, 
hur känns det för dig Lisa? Det kändes ok för er föräldrar 
med?”

Befäst framsteg
”Det låter som det gått bra och ni föräldrar kommer att ha 
fortsatt kontakt med kontaktläraren varje vecka nu fram
över? Perfekt. 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 skola
”Jag tänker att vi ska börja med att säga något kort om 
varför en fungerande skolsituation är så viktig för att kunna 
må bra. Jag vet ju hur jag tänker men hur tänker du Lisa? 
Ok, jag håller med, vad tänker ni föräldrar? Jag tänker som 
ni att fungerar skolan kommer mycket gratis. Du får ruti
ner på dagarna, du träffar kompisar, du får jobba med saker 
som i bästa fall känns meningsfulla. Dessutom brukar det 
minska risken för konflikter med föräldrarna för om jag 
förstod er rätt så blir det en del tjafs kring skolan som blir 
jobbigt för er alla. Ok, då verkar vi överens om varför vi 
fokuserar på skolan idag. Kan vi gå vidare till nästa punkt?”

Aktuell skolsituation 
”Då vill jag bara kolla av så att jag har uppfattat rätt hur 
läget är i skolan just nu. Om jag förstod rätt så går du till 
skolan cirka fyra dagar i veckan, stämmer det? Godkänt i de 
flesta ämnen men inte i matematik som du nästan slutat gå 
till, eller? Ok, och det funkade med relationerna med lärare 
och klasskompisar? Precis, och ingen egentlig extra hjälp  
i ämnena och ingen aktuell plan för vad du behöver för att 
fixa matematiken? Är det något utöver detta som känns 
viktigt angående skolan? Vad tänker ni som föräldrar? Ok, 
då tror jag att bilden är någorlunda klar. Kan vi gå över till 
nästa punkt?”
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Depressionens påverkan på skolsituation
”Då tänkte jag att vi skulle prata lite kort om hur din de
pression har påverkat din skolsituation. Hur tänker du Lisa 
att du tydligast märker hur depressionen påverkar skolan? 
Precis, man får ju sämre koncentration och uthållighet. Har 
du så också så att det påverkat minnet? Sen en annan viktig 
sak som brukar påverkas är ju motivationen, känner du 
igen dig i det? Vad säger ni föräldrar? Ja, det är ju svårt att 
klara skolan när man ständigt känner sig trött och energi
lös. Ja, det låter som depressionen gör det riktigt svårt för 
dig i skolan, är det inte så? Ok, då har vi pratat lite om hur 
depressionen påverkar skola. Kan vi gå vidare till nästa 
punkt?”

Information som ska lämnas till skolan
”Utifrån vad ni berättar tror jag att det är viktigt att skolan 
får information om att du lider av en depression Lisa, eller 
vad tror ni? Det låter som om din relation med läraren 
fungerar överlag bra, så där kanske inte så mycket behöver 
ändras. Däremot låter det som om du skulle behöva få hjälp 
med avlastning i själva skolarbetet eller fattar jag fel? Precis, 
jag hör att du inte vet hur du ska kunna ta igen allt du 
missat i matematik och en del andra ämnen. Har du någon 
tanke om vilken hjälp du skulle behöva, Lisa? Ni föräldrar? 
Ok, det låter som skolan behöver hjälpa dig med att struk
turera arbetet så att du vet vad som behöver göras. Japp, 
jag tror också att ni behöver ta bort en del uppgifter tills du 
mår bättre. Vi har ett informationsmaterial till skolan vad 
som brukar vara hjälpsamt vid depression. Skulle det vara 
klokt att lämna det till skolan? Ok.”

Bestäm hur information till skolan ska förmedlas
”Ok, då ska vi bestämma vem på skolan som ska få infor
mationen. Vem tänker ni är lämplig? Ja, det brukar vara 
kontaktlärarna som är bäst att prata med så kan hon prata 
med övrig personal? Är det ok om ni föräldrar hör av er till 
skolan? Bra, när kan ni göra det? Perfekt, det vore väldigt 
bra om ni hinner göra det redan idag så att ni kan få till ett 
möte redan i veckan. Det känns viktigt att det inte drar ut 
på tiden med tanke på hur jobbigt det är för Lisa. Är det 
klart nu vad ni ska ta upp med kontaktläraren? Bra, och det 
känns ok för dig Lisa? Bra, kan vi gå över till nästa punkt 
då?” 

Ny hemuppgift

Hemuppgift
”Ok, då börjar det närma sig slutet för idag. Vi går över till 
punkten ’ny hemuppgift’ där jag bara snabbt vill kolla av att 
alla vet vad de ska göra till nästa gång. Den här gången var 
det ju bara en hemuppgift så det borde gå snabbt. Vad var 
det nu som gällde Lisa? Precis, dina föräldrar tar kontakt 
med kontaktläraren idag för att fixa möte redan i veckan 
om möjligt. Och du skulle följa med, eller hur? Bra då följer 
vi upp hur det gått vid nästa samtal? Då kan vi gå över till 
sista punkten på dagordningen.”

Sammanfattning

Sammanfatta 
”Då tänkte jag bara att vi kort sammanfattar 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? Så bra. 
Alltid skönt när folk har ungefär samma bild av vad man 
pratat om.”

Avstämning
”Vad tänker ni om dagens samtal, har vi pratat om rätt 
saker? Vad har varit bra? Något som varit mindre bra? Bra, 
då ses vi nästa vecka.”
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n Svårigheter
1. Föräldrarna är mycket negativa till skolan och är upp
tagna med gamla oförätter. 

Möjlig lösning:
Validera och för tillbaka samtalet till hur man kan göra 
det bra för ungdomen framöver. Om det låter svårt att få 
en konstruktiv dialog mellan skola och föräldrar så ta upp 
detta med föräldrarna. Betona vikten av att på sikt få till ett 
fungerande samarbete samtidigt som du erbjuder dig att  
i ett inledningsskede hjälpa till med att informera skolan.

2. Ungdomen har varit hemma under lång tid och har en 
flerårig historia av utanförskap på skolan och ger inte ut
tryck för någon vilja eller något hopp om att ta sig tillbaka.

Möjlig lösning:
Ta upp det du ser och validera ungdomen. Var tydlig med 
att här krävs ett mer omfattande arbete tillsammans med 
skola och socialförvaltning där man också undersöker 
alternativ till den nuvarande skolformen. Undvik att göra 
upp en plan för återgång som är dömd att misslyckas. En 
bra tumregel är att inte föreslå saker i behandling som du 
inte själv tror kommer att lyckas.

n Eftertest
1. Vad gäller för skolan?

a) Skolan behöver bara informeras vid måttlig och svår 
depression eftersom skolarbetet inte brukar påverkas 
vid lindrig depression.

b) Ungdomen bör ”sjukskrivas” på heltid i minst två 
veckor för att ges chans till återhämtning.

c) Även vid lindrig depression påverkas förmågor som 
är viktiga i skolarbetet.

d) Eftersom många ungdomar med depression har in
lärningssvårigheter bör en begåvningstest alltid göras  
i ett inledningsskede.

2. Vad gäller för information till skolan?
a) I möjligaste mån bör föräldrarna ansvara för att sko

lan får information om ungdomens svårigheter.
b) Du bör i de flesta fall boka in ett skolmöte för att in

formera skolan samt göra en gemensam planering.
c) Eftersom det är ungdomen som mår dåligt är det rim

ligt att ungdomen har huvudansvar för att ge skolan 
information.

d) Skolan har sällan så stor påverkan på depressions
förloppet. För att spara tid bör du därför avvakta att 
informera skolan till ett senare skede i behandlingen.

n Modulsammanfattning
Arbetet med skolan bör vanligtvis påbörjas tidigt i behand
lingen utifrån att det är en uppgift som är rimligt enkel att 
göra och samtidigt har stor påverkan på måendet. Åtgär
derna i skolan bör syfta till att anpassa miljön så att den 
fungerar som ett skydd snarare än som en belastning. Du 
går tillsammans med familjen igenom vad som skulle kun
na vara lämpliga åtgärder med utgångspunkt i broschyren 
”Om depression – information till skola”. Du uppmuntrar 
föräldrarna att ta snar kontakt med skolan så att personalen 
blir informerade och kan påbörja arbetet med att anpassa 
skolmiljön. 
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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, september 2017

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

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


