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Fokusområden 

Rollkonflikt  Rollförändring 
                   Sorg   Interpersonell sårbarhet 

Att skapa 
sig en tydlig 
förståelse 

Arbeta med valt 
fokus 

Återskapa 
färdigheter och 

planera för 
framtiden 

Roll förändring 
 

”Depression i samband med en rollövergång 
uppstår när man har svårigheter att anpassa 

sig till de förändringar som pågår i livet. 
Förändringen upplevs som en förlust av den 

egna individen.” 
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Rollförändring…. 
�  Normala förändringar i livet – 

“Livskriser” 
�   Misslyckande i en ny roll 
�  Förlust av en gammal roll 
�  Missnöje med en roll och vad 

den innebär.  
�  Förändringar som hotar 

självkänslan, 
självuppfattningen/identiteten. 

�  Förändringar som kräver 
utmaningar som är svåra att 
möta upp. 

�  Symtom som har med livets 
begränsningar att göra. 
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Ø Ålder: livsfas, åldersspecifik 

Ø Kön: livsfas, familjesituation 

Ø Relation: förändring av civilstånd  

Ø Anställning: situation, förändring 

Ø Etnicitet: migration, diskriminering 

Ø Medicinsk anamnes 

 

Teman… 
•  SÖRJA det som fått förlorat. 

•  På det sättet förändringen inträffade  

•  Stå ut med utmaningarna runt förändringen 

•  Kunde förändringen ha förutspåtts? 

•  Instabilitet som en konsekvens av förändringen. 

•  Förlust av en tidigare resurs/stöd som en konsekvens  av 
förändringen 

•  Känsla av att jag är ansvarig för denna negativa förändring  

•  Förändringen har uppstått mot individens vilja. 
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Roll förändring 

Överleva 
förändrings-
processen 

Anpassa sig till 
nya 

omständigheter 
och utmaningar’ 

Att kunna 
släppa taget om 

det som gått 
förlorat 

•  Var i denna modell uppstår 
svårigheterna och var blir de 
befästa? 

•  Vilken roll ändras? 

•  Hur såg rollen ut och hur har 
rutiner etc förändrats/
förlorats? 

•  Att ordna för att inte förlora 
alla sammanhang även om 
en viss sak förändras. 

Rollförändring 

Depressiva symtom i ett 
förändringskontext Fokusformulering Rollförändring 

Gammal roll 

Nyanserad 
bild 

Bejaka 
förlust 

Förändringsprocess 

Begriplighet 

 KASAM 
Acceptans 

Uttrycka 
känslor 

Ny roll 

Nyanserad 
Bild 

Utveckla 
färdigheter 
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Gammal roll 
�  Behåll “här och nu-fokus” genom veckans 

symtomskattning – Hur har förlusten av den gamla rollen 
triggat symtomen den senaste veckan?  

�  Behåll fokus genom att sammanlänka symtomen till 
förändringen/övergången – upplevelsen av denna  

�  Återuppbygg den gamla rollen i den bemärkelsen att skapa 
en balanserad upplevelse av vad som gått förlorad. – Börja i 
det patienten gör (idealiserar eller förkastar) och stötta en 
vidareutveckling därifrån.  

�  Hjälp patienten att bearbeta känslorna som kan kopplas till 
förlusten – medvetna och omedvetna.  

Rollförändring: NAMN 
Gammal roll: NAMN 
 
Positivt                 Negativt 

Ny Roll: Namn 
 
Positivt    Negativt 
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�  Triggar den nya rollen de identifierade symtomen ex sömnlöshet 
pga. oro, hopplöshet oförmåga att motivera sig etc. ?  

�  Utforska både de positiva och negativa aspekterna i den nya rollen.  

�  Överväg möjligheter och tillfällen som patienten kanske inte ser pga. 
depressionen.  

�  Hjälp patienten att uthärda ovisshet i den nya rollen.  

�  Engagera och utveckla socialt stöd som krävs för att klara av att 
träda in i en ny roll på ett funktionellt sätt.  

Ny roll 


