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Målsättning

Att förändra/stärka ditt arbetssätt med ungdomar

Genom att kunna…

… reglerande lagar och

… förstå sekretessen mellan ungdomar - föräldrar

… och därmed föra fram ungdomens rätt i vården – 
      dvs. att träffa sin vårdpersonal/doktor enskilt



Bakgrund till ungdomars rätt i vården

–  FN:s barnkonvention
–  Hälso- och sjukvårdslagen
–  Föräldrabalken
–  Offentlighets- och Sekretesslagen
–  Socialtjänstlagen
–  Patientlagen
–  Brottsbalken



Barn och Ungas rätt i vården

Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2010:3, Maja Söderbäck (redaktör)
Kapitel 6. Barns rätt i vården – Juridiska aspekter av Prof Elisabeth Rynning



Vad har den unge för 
intresse av…

… att träffa vårdpersonal ensam?





Consultations with adolescents – the gap between 
their expectations and their experiences

Rutishauser Acta Paediatr 2003;92

• Schweizisk studie, Zürich
• 613 elever i åk 7 och 9 högstadiet



Consultations with adolescents – the gap between 
their expectations and their experiences

Rutishauser Acta Paediatr 2003;92

• 53% ville träffa läkaren ensam
• 20% fick träffa läkaren ensam
• 90% tyckte tystnadsplikten var viktig
• 40% av läkarna hade vid besök nämnt tystnadsplikt

• Många ville träffa läkaren ensam samt 
diskutera tystnadsplikten, men tämligen få blev 

tillgodosedda



Varför söker inte ungdomar 
själva hjälp?

• Misstror sekretessen

• Rädda för att bli skuldbelagda

• Lång väntetid

• Tror inte att det finns någon hjälp 



Vad har den unge för 
rättighet…

… att träffa vårdpersonal ensam?



              FN:s Barnkonvention



FN:s Barnkonvention
196 länder har ratificerat den = 
förpliktigat sig att följa den i 
samhället/myndigheter/ 
domstolar. 
I nov 2015 var det….. 

Blev Norsk lag 2003.
Unicef i Sv förespråkar den 
norska modellen. Regeringen 
beslutat - lag i Sv 2018!



FN:s Barnkonvention
196 länder har ratificerat den = 
förpliktigat sig att följa den i 
samhället/myndigheter/ 
domstolar. 
I nov 2015 var det enbart USA 
som inte antagit den. 

Blev Norsk lag 2003.
Unicef i Sv förespråkar den 
norska modellen. Regeringen 
beslutat - lag i Sv 2018!



- Artikel 2: “Handlar om ALLA barns lika värde och rättigheter. Ingen får 
diskrimineras”

- Artikel 3: “Barnets främsta ska komma i första rummet i alla åtgärder 
som rör barn”

- Artikel 6: “Understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling”

- Artikel 12: “Rätten att få uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i 
förhållande till ålder och mognad”

- Artikel 16: “Rätten till skydd för sitt privatliv”

FN:s Barnkonvention



FN:s Barnkonvention



Patientlagen



Skyldighetslagen



Barn och ungas bästa 
vägledande

• Barn ska få möjlighet att uttrycka sin inställning 
till den aktuella vården eller behandlingen i 
förhållande till ålder och mognad = Samtycke

• Informationen ska anpassas till ålder, 
mognad, erfarenhet, språklig bakgrund och 
andra individuella förutsättningar.

• Barns delaktighet ska underlättas.



Vad har vi för intresse…
…att träffa ungdomen ensam?



Vad har vi för intresse…

+ Kvalitetssäkrad anamnes
• HEADS

» Home
» Education
» Activities
» Drugs
» Sex

+ Bättre vård - på patientens villkor



Vad har vi för stöd…
…för att träffa ungdomen ensam?



HSL:s huvudregel

”Vården och behandlingen ska så långt det 
är möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten”

Patienten ska kunna förvänta sig att bli 
omhändertagen av kompetent personal med 
de kunskaper som behövs

    Från vilken ålder?



HSL:s huvudregel

”Vården och behandlingen ska så långt det 
är möjligt utformas och genomföras i 
samråd med patienten”  – oavsett ålder

    OBS: ingen ålder angiven



HSL lagtexten

2 b § Patienten ska ges individuellt anpassad information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns,
3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den 
offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt
4. vårdgarantin.

Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället 
lämnas till en närstående till patienten. Informationen får dock inte 
lämnas till patienten eller någon närstående om det finns hinder för 
detta…



Sekretesslagen



Sekretesslagen



Vad har föräldern för 
intresse…

    …att låta ungdomen träffa vårdpersonal 
ensam?



Vad har föräldern för 
rättigheter och skyldigheter…

    …att vara med respektive låta ungdomen själv 
träffa vårdpersonal ensam?



Föräldrabalken



Föräldrabalkens huvudregel

Man är barn till 18 års ålder. 
Föräldrarna har ansvar och bestämmanderätt,

                                 MEN

Barnet ska successivt ges medinflytande 
och i vissa fall ha självbestämmande tidigare.

   



Föräldrabalken forts.
I praktiken:
    De ungdomar som har tillräcklig mognad för att 

tillgodogöra sig relevant information och 
överblicka konsekvenserna av sitt beslut…

...i en viss vårdfråga
har också rätt att bestämma - 
i den aktuella frågan = kompetens hos den omyndige

Dock
föräldern har rätt att få information för att kunna
fullgöra sina skyldigheter enl Föräldrabalken



..mellan barnets autonomi och vårdnadshavarens rätt till information 
(regleras i patientlagen)...

Vid konflikt...



..mellan barnets autonomi och vårdnadshavarens rätt till information 
(regleras i patientlagen)...

Måste vårdnadshavaren informeras och involveras i beslut, men när 
och i vilken grad...

Vid konflikt...



..mellan barnets autonomi och vårdnadshavarens rätt till information 
(regleras i patientlagen)...

Måste vårdnadshavaren informeras och involveras i beslut, men när 
och i vilken grad...

Beror på problemets art eller behov av föräldrastöd och uppföljning.

Vid konflikt...



..mellan barnets autonomi och vårdnadshavarens rätt till information 
(regleras i patientlagen)...

Måste vårdnadshavaren informeras och involveras i beslut, men när 
och i vilken grad...

Beror på problemets art eller behov av föräldrastöd och uppföljning.

Om barnet bedöms beslutskompetent har det rätt till full 
sekretess gentemot vårdnadshavaren!

Vid konflikt...



..mellan barnets autonomi och vårdnadshavarens rätt till information 
(regleras i patientlagen)...

Måste vårdnadshavaren informeras och involveras i beslut, men när 
och i vilken grad...

Beror på problemets art eller behov av föräldrastöd och uppföljning.

Om barnet bedöms beslutskompetent har det rätt till full 
sekretess gentemot vårdnadshavaren!

                                    oavsett ålder

Vid konflikt...



….i takt med stigande ålder

Ålder Rättighet
12 år Rätt att bli hörd i vårdnadsmål
15 år Rätt att disponera egna pengar 

Skriva testamente
16 år Övningsköra
18 år Körkort 

Rösta
Gifta sig

20 år Köpa alkohol
25 år Sterilisering



Bedöma barns mognad för delaktighet – 
Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och 
sjukvården samt tandvården

Kunskapsstödet ger däremot inte stöd för 
åldersbedömningar.

Bedömningen av barns mognad är av central betydelse för vilken grad av 
delaktighet barn får i praktiken. I flera centrala lagtexter finns bestämmelser 
som handlar om att barns åsikter och inställning ska tillmätas betydelse i 
förhållande till barnets ålder och mognad. Samtidigt framgår det varken i 
barnkonventionen, i svensk lag eller av förarbeten hur mognad ska 
definieras.

Kunskapsstödet innehåller därför inte rekommendationer, utan är tänkt att 
användas som kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på 
arbetsplatsen.

Socialstyrelsen, 2015



Vad händer om…

    …föräldern inte vill gå ut?



Vad händer när…

    …du får reda på något som inte är bra?

     Hur fungerar sekretessen nu?



Integritetsskyddets huvudregel

Uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden får inte lämnas ut om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller närstående lider men.

”UTGÅNGSPUNKT ÄR DE BERÖRDAS/ 
ENSKILDAS EGEN UPPFATTNING”



Integritetsskyddets huvudregel

Uppgifter om enskildas hälsotillstånd eller andra 
personliga förhållanden får inte lämnas ut om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde 
eller närstående lider men. Oberoende av ålder!

FN’s barnkonvention
Även barn under 18 år har rätt till integritetsskydd

”UTGÅNGSPUNKT ÄR DE BERÖRDAS/ 
ENSKILDAS EGEN UPPFATTNING”



Vår utgångspunkt vid sekretess- 
funderingar 

= kompetensen hos den omyndige



Offentlighets- och sekretesslagen

Kapitel 12 § 3.
Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är 

underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare (VH). 
Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den 
utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga 
angelägenheter, såvida inte 
1. det kan antas att den underårige lider betydande men om 
uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller
2. det annars anges i denna lag.

Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar 
denne (VH) enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges 
ålder och mognad, tillsammans med den underårige över 
sekretessen till skydd för den underårige.

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.HTM


Finns det något undantag…

    …när sekretessen måste brytas?



SoL’s huvudbudskap

● Som sjukvårdspersonal är vi skyldiga att 
genast anmäla om vi får kännedom om/misstänker att  
ett barn/ungdom far illa och kan tänkas behöva skydd

● Inte vår uppgift att utreda

● Skyldighet att anmäla om barnet
-  Är en fara för sig själv
-  Är en fara för någon annan
-  Är utsatt för fara av någon annan



Undantaget - SoL

Anmälningsskyldighet enl. 14 kap 1 § Socialtjänstlagen
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta 
till nämnden.
Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. 

     Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter.



6 kap. BROTTSBALKEN
1 §4 Den som genom misshandel eller annars med våld eller genom hot 
om brottslig gärning tvingar en person till samlag eller till att företa eller 
tåla en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och 
omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till 
fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som med en person genomför ett samlag eller en 
sexuell handling som enligt första stycket är jämförlig med samlag genom 
att otillbörligt utnyttja att personen på grund av medvetslöshet, sömn, 
berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada eller psykisk 
störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i ett 
hjälplöst tillstånd.

VÅLDTÄKT 



VÅLDTÄKT

4 §7 Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett 
sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till 
kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, 
döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot 
ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till 
gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande 
förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn 
gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.



14 § Den som har begått en gärning enligt 5 § eller 
6 § första stycket mot ett barn under femton år 
eller enligt 8 § första stycket eller 10 § första 
stycket, skall inte dömas till ansvar om det är 
uppenbart att gärningen inte inneburit något 
övergrepp mot barnet med hänsyn till den ringa 
skillnaden i ålder och utveckling mellan den som har 
begått gärningen och barnet samt 
omständigheterna i övrigt. Lag (2005:90). 

    Romeo och Julia -paragrafen



Sammanfattning



Målsättning

Att förändra/stärka ditt arbetssätt med ungdomar

Genom att …

… vi gått igenom reglerande lagar 

… förklara sekretessen mellan ungdomar - föräldrar

… och därmed föra fram ungdomens rätt i vården – 
            dvs. att träffa sin vårdpersonal/doktor själv



 TACK!

Take home message



+ Lena 15 år, gravid

+ Ola 15 år, gonorré

+ Alexandra 12 år, RA - vägrar ta sin medicin

+ Sara 15 år, gravid

Fall - etiska/juridiska fall



Lena 15 år

Hon går i åk 9 men kommer inte få godkänt i kärnämnen. 
Mamma är död sedan 10 år tillbaka, hon bor hos sin pappa 
som är långtidssjukskriven.
Har pojkvän sedan 1 år tillbaka. Han är 18 år och kommer 
ifrån en jordbruksfamilj. Han kör långtradare.

Lena har diabetes sedan 2 års ålder. Det har alltid svajat med 
hennes metabola kontroll. Sista året HbA1c på 90-100 
mmol/mol. Begynnande retinopati, blodtryck 140/90, 
mikroalbuminuri över 300 vid denna kontroll.

Hon är nu gravid i v12, vill ha barnet, hennes pappa vägrar ta 
ansvar, pojkvännen tveksam, ”vill inte binda sig”.



Lena 15 år

Lenas/barnets bästa. Vem är bäst lämpad att avgöra detta?

Är Lena 15 år beslutskompetent i denna fråga?
Dvs har hon rätt att själv bestämma?
Finns det en ålder då unga i princip inte har rätt att bestämma 
själva?
Hur avgör vi om någon är beslutskompetent?

Förstår hon handlingsalternativen?
Hur kan vi fastställa det?

Hade det varit annorlunda om hon varit 14 år?
Ska/bör soc.anmälan göras?



Ola 15 år

Äldsta barnet av två i hel familj. Mamma är jurist, pappa lärare. 
Ola går i åk 9. Han har inte godkända betyg i alla kärnämnen.
Han söker med mamma på Barnakuten efter hänvisning från 
vårdcentralen. Tre dagars anamnes på feber, men feberfri vid 
besöket. Allmän sjukdomskänsla och ont i kroppen. 
Tillkommen och tilltagande sveda i uretra. Misstänkt UVI. CRP 
9. Urinprov visar spår av blod samt ökade leukocyter. Sätts in 
på behandling med Furadantin. Urinodling är negativ, ingen 
uppföljning.
Han blir tillfälligt bättre. Besvären återkommer och han söker 
nu själv på ungdomsmottagningen. Urinprov för gonorré, 
klamydia tas och är positiv för gonorré.



Ola 15 år

Han berättar att han har fast pojkvän i samma ålder, hans 
debutpartner. Partnern har haft en tillfällig kontakt just innan 
de träffades. Du vill remittera till venerologisk mottagning för 
vidare utredning och behandling samt kontroll av partnern.
Ola vill inte gå dit.
Han vill inte att föräldrarna ska veta något om detta. Han är 
rädd att de ska bli arga på honom om de informeras.



Ola 15 år

Vari består de etiska problemen?

Är Ola beslutskompetent?
Har han rätt att själv bestämma?
Hur avgör du det?

Hur tänker du om att han inte vill informera sina föräldrar?
Vilka lagar gäller?

Hade det varit annorlunda om han hade varit 14 år?

Ska/bör soc.anmälan göras?



Alexandra 12 år

Alexandra har en relativt aggressiv reumatisk sjukdom med 
ledproblematik ffa i fötterna och händerna. Hon insjuknade när 
hon var 10år. Initialt insattes NSAID och metotrexat, men 
otillräcklig effekt. Insattes därför på Enbrel (TNF-alfa hämmare) i 
injektionsform (som tillägg till MTX-injektioner) sedan 1,5 år 
tillbaka. Dessa tas 2 ggr/vecka. Hon har också haft tendens till 
inflammation (relaterat till hennes reumatism) i ögonen och 
behandlats med ögondroppar.Aktuell medicinering: Metotrexat, 
SC inj 1g/v och Enbrel, SC inj 2ggr/v

Hon har god effekt av sin medicinering, men problemet är 
compliance.Alexandra vill absolut inte ta sprutorna, hon har hellre 
ont. Hon är rädd för sprutor, tycker att de gör ont, försök med att 
gå på lekterapi mm har inte haft någon effekt. 



Alexandra 12 år

Det finns inget annat behandlingsalternativ som är lika 
effektivt. A riskerar att på sikt få destruerade leder och även 
risk vad gäller ögonen om hon inte tar medicin.

A går i 6 an. Rel överviktig, ej intresserad av fysisk aktivitet, 
har också ont i sina fötter varför hon ogärna rör sig mer än 
nödvändigt. A är normalbegåvad, möjligen drag av 
Asbergerproblematik, men ingen neuropsykiatrisk diagnos.  
Pubertetsmässig Tanner ca 3, behåring ej undersökt. Mamma 
är ensamstående. Finns en handikappad storebror som tar 
mycket tid. Mamma känner sig maktlös, lyckas inte förmå A att 
ta medicin.



Alexandra 12 år

Etiskt problem: Du vet som läkare att Alexandra på sikt 
riskerar destruktion av leder och även ögonproblematik som 
sannolikt helt kan undvikas om sprutorna ges. A har hellre ont, 
säger att hon visserligen är rädd för att lederna ska bli 
förstörda när hon är vuxen, men just nu ändå inte tänker ta sin 
medicinering.  Vad göra?

Kan man tvinga A att ta sin medicinering? (Om hon var ett 
mindre barn hade ju så blivit fallet, i värsta fall fasthållning och 
medicinering så som ofta blir fallet på ex 2-3 åringar.)

Vem bestämmer? Föräldrar? Doktorn (som ju har mest 
kunskap)? Alexandra? Soc?



Alexandra 12 år

Vilka lagar kan vara aktuella om man skulle se på det 
strikt juridiskt? Vad säger barnkonventionen? 
Föräldrabalken? Hälso- och sjukvårdslagen? 
Socialtjänstlagen?

Sammantaget vad du kommit fram till: Vad ska du som 
hennes doktor göra?



Sara 15 år
Pat kommer till UE tillsammans med en väninna. Pat är gravid 
tillsammans med en jämnårig kompis som är informerad om 
graviditeten och att pat. önskar göra abort. Hon uttrycker en tveklös 
abortönskan. Pat har inte berättat för sina föräldrar att hon är gravid 
och inte någon annan vuxen heller. Hon uppger att hon önskar 
sekretess gentemot sina föräldrar, då hon är rädd för hur föräldrarna 
skulle reagera om de fick veta. Det framkommer att pat. blivit slagen 
av sin pappa ett flertal gånger. Senast hon blev slagen var i våras 
eller i somras
Pat bor tillsammans med sin mamma, pappa och sin lillebror 12 år. 
Hon går i åk 9. Pat uppger att hon har flera nära vänner som hon 
umgås med och känner förtroende för. Vid besök på 
ungdomsmottagningen i Tyresö i förra veckan, där hon varit för 
gravtest och samtal hos kurator, har pat berättat om att hon tidigare 
blivit slagen av pappa.



Sara 15 år

Gravid i vecka 5+3 enligt ultraljud. Önskar genomgå en 
medicinsk abort. Försöker motivera patienten att berätta för 
sin mamma. Berättar att vi också kommer att behöva göra en 
orosanmälan till socialtjänsten med tanke på att hon blivit 
misshandlad av sin far. Förutom anonym kontakt med 
socialtjänsten via internet har hon tidigare aldrig berättat för 
någon vuxen om detta. När pat. får information om att en 
orosanmälan till socialtjänsten kommer att behöva göras 
reagerar hon med oro för att det skulle göra hennes situation 
värre .



Sara 15 år

Pat överväger att ändå berätta för sin mamma om 
graviditeten. Alternativt skulle hon kunna prata med en 
väninna till familjen som hon känner förtroende för och som 
skulle kunna fungera som vuxenstöd under abortprocessen.  
Pat önskar tid att fundera på vem hon ska berätta för. En tid 
bokas till barnmorska i nästa vecka och vi kommer överens 
om att pat. kommer i sällskap med den vuxna som hon valt att 
berätta för.



Sara 15 år

Etiskt problem
● Enl. föräldrabalken ska vårdnadshavare informeras vid 

medicinska ingrepp på barn under 18 år

● Abortföreskrifterna från socialstyrelsen förordar att 
vårdnadshavare helst ska informeras, men om ungdomen 
skulle lida allvarliga men av att informera vårdnadshavare 
kan någon annan vuxen vara ett stöd under och efter  
aborten.

● Sekretesslagen från vilken ålder har Sara rätt att inte 
informera sina föräldrar.



Sara 15 år

Kan vi tvinga Sara att informera sina föräldrar?

Hade det varit någon skillnad om Sara varit 14 år.

Ska soc. anmälan göras?

Vad föreslår du teamet på UE läkare, barnmorska och 
kurator att göra?



Sara 15 år

Möte med teamet
1. UE beslutade att avvakta med soc. anmälan . De befarade 

att socialstjänsten skulle kontakta föräldrarna och att detta 
ev kunde skada Sara då de visste att pappan slagit henna 
tidigare.

2. UE beslutade med Sara att hon skulle försöka prata med 
mamma eller någon annan vuxen som hon hade 
förtroende för.

Är detta ett juridiskt och etiskt rätt beslut av UE.



Sara 15 år - hur gick det?

Kommer med sin mamma . Har berättat för sin mamma om 
graviditeten och den planerade aborten. Sara känner en 
lättnad nu när mamma vet. Känner stöd från sin mamma som 
verkar tagit informationen om graviditeten med lugn. Sara och 
mamma beslutar att inte berätta detta för pappa som för 
närvarande befinner sig i Chile på affärsresa, detta enl. Saras 
önskemål som mamma stöder. Saras mamma kommer att 
finnas med på dagvården under aborten.

Sara genomför aborten komplikationsfritt på UE med bra stöd 
av mamma.



Sara 15 år - hur gick det?

Återbesök planeras för preventivmedel. Sara önskar en Spiral 
samt en tid för återbesök efter aborten enl. rutin efter 3 veckor.

Ungdomsmottagningen i Tyresö gör en socialtjänst anmälan 
enl. (§ 14 oro för att barn far illa). då de fått information om att 
Sara blivit slagen av sin pappa.


