
Strukturerade diagnostiska frågor

I denna del ska du ställa frågor om symtom på kriterienivå. Du 
ska nu växla från att vara följsam till att tydligt styra frågan
det. Ställ inga frågor som inte rör kriterier.

!Säg att du nu ska fråga om vanliga symtom och besvär 
som kan hänga ihop med det som ungdom och familj 

söker för och som framkom i tidslinjen

DSMkriterier för depression

Fråga öppet men beskriv och gör tydligt precis vad du vill 
veta. Värdera om symtomet är uppfyllt genom att väga sam
man ungdomens och föräldrarnas svar med ditt kliniska in
tryck. Undvik att ställa fler frågor om symtomet när du 
bedömer att du har fått tillräcklig information. 

20
minuter

STEG 1 
Fråga aktivt efter eller rekapitulera  
kärnsymtom för depression 

Beskriv hur du har uppfattat symtom på depression och be om 
återkoppling. 
Fråga efter nedsatt glädje och intresse 

• Tänk på att nedsatt glädje inte innebär total förlust av 
att känna glädje, men de flesta fritidsaktiviteter eller  
andra aktiviteter som man tidigare uppskattat känns  
mindre kul.

• Be ungdomen skatta intensitet. 
•	 Värdera om det rör sig om mer än halva tiden mer än 

fem dagar i veckan. 

Fråga efter nedstämdhet 
• Med nedstämdhet menas att känna sig ledsen, tom, 

dyster eller att inte känna något alls. 
• Be ungdomen skatta nuvarande intensitet och värsta 

läge på en tiogradig skala.

Fråga efter irritabilitet 
• Irritabilitet innebär inre spänning/frustration/irritabili

tet eller ilska som är tydliga för andra, exempelvis kort 
stubin, ilska över små saker, ihållande ilska och arga 
utbrott. 

• Be ungdomen skatta intensitet. 
•	 Lägg ihop nedstämdhet och irritabilitet och värdera  

om det rör sig om mer än halva tiden mer än fem dagar  
i veckan. 



STEG 2 
Gå vidare med att fråga om tilläggssymtomen 

När	du	har	identifierat	kärnsymtom	med	tillräcklig	varaktighet	
bör du gå vidare med tilläggssymtomen. Ett stöd för minnet 
kan vara att gruppera ihop symtomen i affektiva, kroppsliga 
och kognitiva. Värdera för varje symtom om det är tillräcklig 
varaktighet och påverkan på funktion. 

Fråga om sömn 
• Minskad sömn (insomning 1,5 timme, ligga vaken mitt  

i natten minst 1,5 timme, vaknar 0,5 timme tidigare). 
• Ökad sömn (1 timme mer än normalt). 
• Varaktighet, fem nätter i veckan. 

Fråga om energilöshet/trötthet 
• Påtagligt trött, utan energi. (Subjektiv känsla, förväxla 

inte med nedsatt lust/intresse eller sömnighet.) 
• Värdera varaktighet (större delen av dagen, nästan 

varje dag).
 
Fråga om aptit 

• Minskad aptit de flesta av veckans dagar (inga mellan
mål, hoppar över måltider, minskade portioner) eller 
påtaglig viktnedgång (en kanal på viktkurva för ton
åringar, 1,5 kg för barn). 

• Ökad aptit de flesta av veckans dagar (större portioner, 
mer mellanmål) eller påtaglig viktuppgång. 

Fråga om psykomotoriska störningar (Genomgående  
för ändrat tempo i rörelser som kommit vid depression) 

• Agitation: oförmåga att sitta stilla, röra på sig medan 
man är deprimerad. Fem dagar i veckan. 

• Hämning: fullt synlig allmän förlångsamning i rörelser, 
reaktioner och tal inklusive svarslatens. Fem dagar  
i veckan. 

Fråga om koncentrationssvårigheter 
• Nedsatt koncentration, tröghet eller svårigheter att 

fatta beslut på funktionsnedsättande nivå. (Förväxla 
inte med bristande motivation)... 

• ...och som försämrats i samband med depression... 
• ...och ger sämre resultat eller kräver markant ökad  

ansträngning. 

Fråga om värdelöshet eller överdrivna skuldkänslor 
• Värdelöshet: känner sig misslyckad, värdelös, ser inget 

positivt hos sig själv. 
• Överdrivna skuldkänslor: inte bara för att vara sjuk. 
• ...och som försämrats i samband med depression.

Fråga om hopplöshet och aktuella dödstankar 
• Värdera om dödstankar är återkommande de flesta  

dagar, alltså över tröskel för kriterium. Fråga eventu
ellt vidare om självmordstankar, planer och förbere
delser.

!Här kan det vara bra 
att erbjuda enskilt samtal

Låt inte sekretessfrågan bli ett hinder. Bestäm tillsammans 
med ungdomen hur föräldrarna ska bli informerade. Stå ut 
med att inte berätta allt för föräldrarna utan håll dig till 
sådant som behövs för säkerheten. 



STEG 3
Ta reda på om ungdomen gjort självmordsförsök  
eller skadat sig avsiktligt 

Fråga om ungdomen försökt ta sitt liv
Om tidigare självmordsförsök framkommer så ta reda på 
tidpunkt(er), metod och allvarsgrad. Ta också reda på in
ställning idag till tidigare försök.

Fråga om ungdomen skadat sig avsiktligt vid andra till fällen 
med annan intention än att ta sitt liv 
Om självskadebeteende förekommit så ta reda på debut, 
värs ta läge (frekvens och djup, sutur?) samt aktuellt läge.

STEG 4
Ta reda på riskbruk

Fråga om ungdomen använder nikotin _ alkohol _ droger 
Kontrollera eventuell debutålder och sedan aktuell  
frekvens/mängd och mest intensiva period samt negativa 
konsekvenser för riskbruk du fått napp på. 
Undvik värderande frågor och reaktioner.

STEG 5 
Undersök om det funnits tidigare depressionsepisoder 

Fråga om det funnits tidigare episoder av liknande karaktär 
som den man just beskrivit
Kontrollera vilken episod som varit mest uttalad. 
Undvik detaljer.

STEG 6
Undersök om det funnits tidigare episoder av mani

Fråga om ungdomen haft dagar eller veckor med överdriven 
glädje och energi på ett för hen onaturligt sätt

Mani är föräldrar oftast bättre på att värdera. Vid napp,  
kontrollera att det inte varit i samband med droger eller 
haft någon annan naturlig förklaring. Kontrollera sedan  
om sömnbehovet var minskat med minst två timmar, m fl 
kriterier i DSM5.

!Säg nu att du ska fråga om olika andra tillstånd  
som är vanliga hos ungdomar

STEG 7
Samsjuklighet

Ta reda på de mest framträdande dragen hos besvär som ligger 
utanför depressionssjukdomen genom att undersöka ett annat 
tidsfönster än där depressionssymtomen var som värst. Kon
trollera alltid helt kort de vanligaste samsjukligheterna. Det 
är oftast enklast att ställa dessa frågor till föräldrar. Försök få 
med på tidslinjen. Driv inte dessa frågor till full diagnos utan 
hänvisa detta till annat tillfälle.

Fråga aktivt om ängslan och undvikanden
...om hen är ängsligt lagd och har haft problem med separa
tion. Med att oroa sig för vardagliga saker på ett över drivet 
sätt. Med att framträda inför andra i skola eller  
i affär. Med att tvätta sig eller kontrollera alldeles för 
mycket (ångestsyndrom).

Fråga aktivt om argsinthet och trotsigt beteende eller regel 
och normbrott som vid trots eller uppförande störning 
Har hen särskilt svårt att samarbeta med vuxna och att göra 
som vuxna säger (trotssyndrom)? 



Fråga aktivt om svårigheter med uppmärksamhet och  
aktivitetsreglering som vid adhd 
Har hen inte kunnat göra läxor eller skolarbete självständigt 
(efter ålder)? Tröttnat fort på saker? Inte kunnat sitta still 
i klassrummet eller vid matbordet? Varit mycket impulsiv 
(adhd)?

Lyssna efter information som pekar mot mer ovanliga 
tillstånd och välj frågor som kan vara lämpliga utifrån de 
viktigaste krite rierna i DSM5 (se manual).

STEG 8 
Fråga aktivt om ärftlighet för depression, mani, missbruk 
eller andra psykiska störningar
Ta med förstagradssläktingar (föräldrar, helsyskon) eller 
and ragradssläktingar (mostrar, farföräldrar etc). Vid napp, 
kont rollera om besvären krävt sjukskrivning, medicinering 
eller inläggning.
Undvik information om kusiner och övriga tredjegrads
släktingar.

!Säg nu att du ska berätta vad du tänker 
om det som familjen har sagt


