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Ungdomsmedicin 
Utbildning och opinionsbildning 
Alla situationer där du möter ungdomar i 
vården 
 
 
 
 
 
http://sffu.barnlakarforeningen.se 
 
 



Upplägg 

•  Ungdomars utveckling 

•  Ungdomar i vården 

•  Verktyg 

•  Föräldrar 



 
https://www.youtube.com/watch?

v=gKaUL2mtAqA 
 



Ungdomsperioden 

 
“Jag är något jag inte kan förbli. 
Jag ska bli något jag inte vet vad det är. 
Jag vet inte hur man gör.” 
 
Mats Trondman 



När utspelar sig ungdomsperioden? 
 
1.  10-15 års ålder 
2.  10-24 års ålder 
3.  15-24 års ålder 



Ungdomsperioden 

WHO: 
 
Young people 10-14 år 
Adolescence 10-19 (24) år 
Youth 15-24 år 
 
Emerging adulthood 18-25 år 
 
 
 





Ungdomsårens uppgifter 

Vid periodens slut ska den unge 
– Klara sig själv rent praktiskt 
– Ha etablerat ett nytt förhållande till sina 

fld baserat på ömsesidighet och respekt - 
interdependence 

– Kunna ha nära och trygga relationer med 
någon eller några jämnåriga inkl 
romantiska partners 

– Ha utvecklat sin sexualitet 
– Ha framtidsplaner 



Biopyskosociala 
utvecklingsteorin 

•  Tidig, mellan, senadolescens 
 10  13   17   20(-23) år 

•  Bio, psyko, social utveckling+sexualitet 



Tidig	  adolescens	  
10-‐13/14	  år	  

Mellanadolescens	  
13-‐17	  år	  

Sen	  adolescens	  
17-‐20(23)	  år	  

Biologi	   Pubertetsutvecklingen	  
genomförs.	  

Avplanande	  
kroppsutveckling.	  

Vuxen	  kropp.	  

KogniKon	  
IdenKtet	  
Autonomi	  

Konkret	  tänkande,	  här	  och	  
nu,	  men	  begynnande	  
abstrakt	  tänkande.	  
Omnipotens,	  osårbarhet.	  

Vem	  är	  jag	  egentligen?	  
IdenKtetsutvecklingen	  
maximal.	  
	  Rollspel	  och	  
experimenterande	  med	  
olika	  livssKlar.	  
Åter	  Kll	  konkret	  vid	  
stress	  	  

KogniKonen	  mognar,	  
framKden	  blir	  verklig.	  
Pessimism.	  Val	  av	  yrke	  och	  
livssKl	  baseras	  på	  egen	  
kompetens	  och	  intresse.	  

Sociala	  
arenan	  

Familjen	  och	  
föräldrarevolten	  
dominerar.	  	  
Diskussioner,	  
argumenterande,	  
fanKserande	  och	  
drömmande.	  

Duger	  jag?	  
Jämnåriga	  den	  vikKgaste	  
arenan.	  Platsar	  jag	  bland	  
jämnåriga?	  

Innehållet	  i	  relaKoner	  blir	  
vikKgt.	  
Föräldrar,	  sjukvården	  och	  
vikKga	  vuxna	  blir	  åter	  
samtalspartners.	  

Sexualitet	   UZorskande	  av	  den	  egna	  
kroppen	  

RomanKska	  fantasier.	  
Testar	  flirtande	  och	  
sexuella	  relaKoner.	  

Inleder	  stabila	  relaKoner	  
med	  ömsesidighet.	  



Tonårshjärnan 



När har hjärnan mognat färdigt? 

1.  Vid 5 års ålder 
2.  Vid 10 års ålder 
3.  Vid 18 års ålder 
4.  Vid tidigast 25 års ålder 



Hjärnans utveckling 

Tau,	  Neuropsychopharm	  Rev	  2010	  



Hjärnans utveckling 

Giedd,	  Sci	  American	  2015	  



Hjärnans utveckling 

•  Dopamin i limbiska systemet 

•  Aktiveras vid experimentellt beteende 

•  Behövs för minne, inlärning och 
utveckling av exekutiva funktioner frontalt 

•  Impulsivt beteende tidigt kopplat till 
riskbeteende 
         
        Romer, Dev Cogn Neurosci 2017 

 



Romer, Dev Cogn Neurosci 2017 



Hjärnans utveckling 

Ungdomar reagerar starkare för stor 
belöning än barn och vuxna 
 
Liten belöning ger mindre reaktion än hos 
barn/vuxna 
 
Dopaminert drivet-Överkänslighet för 
dopamin!? 

Konsekvens: Fastnar för snabba belöningar 
hellre än såna som kan ge njutning på sikt 
 



Hjärnans utveckling 

Vilken känsla uttrycker  
den här personen  
enligt ungdomar? 
 
1.  Rädsla 
2.  Ilska 
3. Förvåning 



Riskbeteende 

Påhlshammar, Läkartidningen 2010 



Riskbeteende bland  
kroniskt sjuka 
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ref 

Sjuk + gott skydd    
1,59 (1,01-2,51) 

Frisk + sämre skydd 
3,36 (2,43-4,65) 

Sjuk + sämre skydd 
6,26 (3,60-10,90) 

Justerat OR 
≥ 4 riskbeteenden 

Justerat OR 
95% Konfidensintervall 

Nylander, Acta Paed 2014 



Skyddsfaktorer och riskbeteenden   
i olika sjukdomsgrupper 
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Upplägg 

•  Ungdomars utveckling 

•  Ungdomar i vården 

•  Verktyg 

•  Föräldrar 



Hur vill ungdomar att  
en läkare ska vara? 

 
”En förstående person som är välutbildad, 
vill hjälpa och som inte har glömt hur det är 
att vara tonåring” 
 
”If you loose confidence once, you have 
lost it forever” 
   

    

 



Åk 7 och 9 Zurich 
 

•  90% tyckte tystnadsplikten var viktig 
•  40% av läkarna hade vid besök nämnt 

tystnadsplikt 
•  53% ville träffa läkaren ensam 
•  20% fick träffa läkaren ensam 

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

 
Rutishauser, Acta Paediatr 2003 





Väntrumsanslag 



Ramar 
 

•  Hälsa på ungdomen först (Vem har Du med 
Dig..?) 

•  Ta in förälder och ungdom tillsammans 
•  Beskriv tidsram och agenda 
•  Efter en gemensam inledning träffa 

ungdomen ensam 
•  Berätta om sekretessen 
•  Avsluta samtalet med att gemensamt 

komma överens om vad föräldern 
behöver veta (låt gärna ungdomen berätta 
själv) 

 



Upplägg 

•  Ungdomars utveckling 

•  Ungdomar i vården 

•  Verktyg 

•  Föräldrar 



Ungdomsvänlig vård 

1.  Hälso och sjukdomskunskap 
2.  Samhällets stöd 
3.  Ändamålsenlig vård 
4.  Personalens kompetens 
5.  Sjukvårdens egenskaper 
6.  Icke-diskriminering 
7.  Förbättringsarbete 
8.  Ungdomars delaktighet 



Vad står KASAM för? 
 
1.  Kluriga, annorlunda, sociala 
adolescensmänniskor 
  
2. Kan adolescensperioden 
sammanfalla med avvikande mening? 
 
3. Känsla av sammanhang 



Salutogenes 

Aaron Antonovskis salutogenetiska 
princip: KASAM 

 
Känslan av sammanhang: 
•  Begriplighet  
•  Hanterbarhet 
•  Meningsfullt 



 
God anknytning till vuxna: 

•  Bättre fysisk och psykisk hälsa 
•  Bättre skolresultat, fortsatta studier 
•  Mindre riskfyllda beteenden, alla slag 
•  Klarar bättre stress, hot, problem  
•  Ger tillgång till socialt kapital 

Grossman, J of Adol Health 2006 



Viktigaste  
salutogena faktorerna! 

1/ Gott förhållande till någon vuxen   
 
2/ Skolan (arbetet) meningsfull 

•  skolarbetet som sådant 
•  kamrater, lärare 
•  inflytande 

     = connectedness 
 
3/ Att lyckas 



Salutogen anamnes 

•  Berätta vad du tycker är roligt! 
•  Vad tycker du att du lyckas bra med? 
•  Vad skulle kunna bli bättre? 
•  Något som du känner dig stolt över? 
•  Vad gillar kompisarna hos dig? 
•  Hur fixar du besvärliga situationer så att det 

löser sig? 



Visuell analog skala (VAS) 

0 10 

Absolut botten Jättebra 



VAS - På en skala 0 till 10…. 

•  Var är Du nu ? 
•  Var skulle Du vilja vara ? 
•  Vad skulle behövas för att höja Dig 

ett steg ? 
•  Vad skulle vara “tillräckligt bra “? 
 

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0 



24 timmars recall 

•  Senaste dygnet 
•  I detalj! 

•  Brukar det vara så? 



HEADS - konsten att ta en 
psykosocial anamnes 

Home 
Education 
Activities 
Drugs 
Sex  
 

Goldenring, Contemporary Pediatrics 1988 
	  



HEADS/HEEADSSSS 

Home 
Education 
Eating 
Activities 
Drugs 
Sex  
Sleep 
Suicide 
Safety  
 

Klein, Contemporary Pediatrics 2014 
 



HEEADSSSS 

Home: Hemförhållanden  
 
Berätta vilka som bor hemma hos dig? 
Hur trivs Du hemma? 
 
Har ni/någon flyttat/”flyttat in” nyligen?  
Är du orolig för någon av dina föräldrar? 
Finns det någon vuxen som Du känner 
att Du kan prata med? 



HEEADSSSS 
Education: Utbildning, sysselsättning 
 
Går Du i skolan? 
Vilket är ditt bästa/sämsta ämne?  
Skolfrånvaro/skolk?  
IG=F ? Har det ändrats sista 
månaderna ? 
 
Vet kompisarna om Din sjukdom? Vad 
vet De ? 
 
Vad har Du för tankar om framtiden ? 

  



HEEADSSSS 

Eating: Matvanor och kroppsuppfattning 
 
Är du nöjd med din kropp/vikt?  
Har den ändrats mycket på sistone?  
Vad och när äter du?  
Tränar du? 
 
Behöver du ta hänsyn till din sjukdom när 
du äter? 
 
 

 



HEEADSSSS 
Activities: Fritid 
 
Vad gör Du på fritiden? 
Vad är kul att göra? Vad gör Dig glad? 
 
Begränsar din sjukdom dina intressen? 
 
Berätta hur Du använder nätet/ dator/ 
smart-phone? Hur många timmar per 
dag? 
 
 



HEEADSSSS 

Drugs: Tobak, alkohol, illegala droger 
 
Är det några av Dina vänner som röker/ 
dricker alkohol/ använder andra droger? 
Röker Du? Använder Du alkohol? Har Du 
provat droger? 
 
CRAFFT (car, relax, alone, forget, friends, 
trouble) 
 

 



HEEADSSSS 

Sexuality: Partner, sexualitet, 
preventivmedel 
 
Har du någon partner? Har du haft det 
tidigare?  
Har du haft sex? Använder Du/ Din/a 
parter preventivmedel? 
 
Är det något som du vill fråga om kring 
sexualitet och Din sjukdom? 
 
 



HEEADSSSS 

Sleep: Sömn  
 
När lägger Du Dig? Somnar? 
Uppkopplad? 
När går Du upp? 
 
”Sömnskuld” skillnaden mellan hur 
mycket man sover skoldag och helg 



HEEADSSSS 

Suicide: Depression, självskada 
 
Hur trivs Du med livet?  
Har Du känt Dig mer deppig sista tiden? 
Kännt Dig helt uttråkad? Tappat intresse 
för saker Du brukar gilla att göra? Känt 
Dig irriterad hela tiden? 
 
Har Du tänkt på att skada Dig själv/ 
begå självmord? Hur tänkte Du då? Har 
Du gjort något självmordsförsök ? 
 



HEEADSSSS 

Safety: Säkerhet 
 
Har Du varit utsatt för mobbing eller 
våld?  
Har Du varit med om att någon har 
berört Dig på ett obehaglig sätt?  
Hur tar Du Dig hem efter en fest? 
Har Du varit utsatt för mobbing på 
nätet? 



Disposition 

•  Ungdomars utveckling 

•  Ungdomar i vården 

•  Verktyg 

•  Föräldrar 



Föräldrastilar	  
	  

Krävande Icke krävande 

Empatiska Auktoritativa 
Åldersadekvata 
 

Slappa,  
låt-gå-mentalitet 
 

Icke 
empatiska 

Auktoritära 
Rigida 
 

Likgiltiga 
 

Maccoby Martin 1946, Baumrind 1971, Steinberg 1991, Berg Kelly 1999  



Vilken föräldrastil fungerar bäst? 



Vårdgivarens roll 

•  Vilken roll har du själv i förhållande till 
dina patienter? 
– Kompis? 
– Förälder? Den goda föräldern? 

•  Reflektera! 

•  Mottagningspersonalen i övrigt? 



 
https://www.youtube.com/watch?

v=Nem0bkErGVY 
 



Tack! 

charlotte.nylander@dll.se 
 

http://sffu.barnlakarforeningen.se 


