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Depression och annan psykisk ohälsa hos ungdomar skapar stort lidande hos 
den enskilde och dess närstående, och har också ett samband med lägre 
studieresultat och ökade kostnader för samhället. Det är därför viktigt att 
undersöka om skolbaserade insatser för att förebygga depression har effekt. 
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Högskolan Kristianstad

Kartläggning av DISA 
– ett skolbaserat program för att förebygga depression hos ungdomar

Syfte
Att undersöka aktuellt kunskapsläge kring det skolbaserade 
programmet  DISA (Depression in Swedish Adolescents) och dess 
föregångare CWD (Coping with depression course) och CWS 
(Coping with Stress course).

Resultat
I litteraturöversikten inkluderades fyra studier där effekten av CWD, 
CWS och DISA undersökts. I undersökningarna framkommer en 
minskning av depressiva symptom hos deltagare i programmen, 
jämfört med kontrollgruppen. 

Slutsats
Det finns ett visst vetenskapligt stöd för att insatserna har 
gynnsamma effekter på ungdomars psykiska hälsa och 
välbefinnande, men det finns ett stort behov av vidare utvärdering 
för svenska förhållanden. 

Länk till rapport: www.hkr.se/procare-fuss 

Författare, år, land Inklusionskriterier Intervention och uppföljning Antal delt. 

Clarke 2001, USA Tonåringar med  Interv.: 15 gruppträffar 94
 deprimerad förälder  Uppf.: 14 och 24 månader 

Clarke 1995, USA Tonåringar i riskzon  Interv.: 15 gruppträffar 150
 för depression Uppf.: 6 och 12 månader 
  
Garber 2009, USA Tonåringar med  Interv.: 14 gruppträffar 316
 deprimerad förälder  Uppf.: 8 veckor och 6 månader 
 + i riskzon för egen  
 depression 

Treutiger 2006, Sverige Flickor i årskurs 8 Interv.: 10 gruppträffar 206
  Uppf.: 3 och 12 månader 

Tabell 1: Studier som ligger till grund för litteraturöversikten

OBS! Högskolan Kristianstad 
kommer under perioden 2012–2015 
utvärdera DISA i Sverige. Ta gärna 
kontakt med oss om du vill veta mer 
om vad som händer i projektet, eller 
om du vill att din skola eller din 
kommun ska vara delaktiga. 
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