
Det ungdomsvänliga mötet 

Ramar och verktyg 



”If you loose confidence once, 

you have lost it forever” 



Vilka verktyg har vi i vår verktygslåda för 
ett ungdomsvänligt möte? 

• Bio psyko sociala utvecklingsschemat 

• Kunskap kring sekretessen 

• Ramarna kring besöket 

• HEADS och andra anamnesverktyg 



Ramar för samtalet 
 

 

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

• Ta in förälder och ungdom tillsammans. 

• Beskriv tidsram och agenda 

• Börja med att deklarera sekretess-
skyldigheten 

• Efter en gemensam inledning träffa 
ungdomen ensam. 

• Avsluta samtalet med att gemensamt 
komma överens om vad föräldern behöver 
veta (låt gärna ungdomen berätta själv) 

 



HEADS- konsten att ta en psykosocial 

anamnes 

Home 
Education 
Activities 
Drugs 
Sex  

 
 

Contemporary Pediatrics, Getting into Adolescent Heads (July 
1988).John M. Goldenring, MD, MPH, & Eric Cohen, MD 
 
 



HEADS/HEEADSSS- konsten att ta en 

psykosocial anamnes 

 Home 
 Education 
 Eating 
 Activities 
 Drugs 
 Sex  
 Safety  
 Suicide 
 
Contemporary Pediatrics Jan 01,2014 David A Klein et al: 
HEEADSSS 3.0 : The psychososcial interview for adoscents 
updated for a new century fueled by media. 
 
 



Heads/ Heeadss 

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? 



hEeads/ hEeadss 
 

Education: utbildning, sysselsättning 

 
Berätta lite om Din skolan. Vad är ditt bästa/sämsta ämne?  

Vad gör Du på rasten/med vem? 

Hur trivs Du i skolan/ de andra i klassen  

Vad har Du för tankar om studier/jobb i framtiden ? 

  

 skolfrånvaro / skolk?  

 IG=F ? Har det försämrats sista månaderna ? 

 Mobbing ? 

 Finns det någon i skolan som Du kan tänka Dig att prata med 
? 

 Vet kompisarna om Din sjukdom ? Vad vet De ? 



heEadesss 

Eating: matvanor och kroppsuppfattning 
 

Äter Du frukost / skollunch ? 

Tränar Du? 

Är Du nöjd med Din vikt ? 

Bantar Du ? 

Berätta vad Du tycker om Ditt utseende/ kropp ? 

 

 



heAds/ heeAdss 

Activities: fritid, vänner, fest 

 

Vad gör Du efter skolan ? Helger? Med vem ? 

Vad är kul att göra ? Vad gör Dig glad ? 

Berätta hur Du använder nätet/ dator/ smart-phone ? Hur många 
timmar per dag ? 

 

En del råkar illa ut på ”nätet” har det hänt någon Du känner / 
Dig? 

Har Du sänt foto/text som Du sedan har ångrat ? 

Man hör om ungdomar som spelar om pengar/ tittar på porr-
sidor gör Dina kompisar det ? 

 

 

 



heaDs/heeaDss 

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? 

Prövat e-cigaretter? 

 

Har Du kompisar/ vuxna i Din närhet som använder för mycket alkohol? 

Händer det att Du dricker alkohol/ använder droger ensam? För att 

trösta Dig? 

Har Du åkt med i bil där föraren har varit påverkad? 

 

CRAFFT (car, relax,alone,forget, friends,trouble) 

 

 



headS/ heeadSs 

Sexuality: partner, sexualitet, preventivmedel 
 

Är det något som Du vill fråga om kring sexualitet och Din sjukdom? 

Är Dina kompisar ihop? Är Du ihop? Han/hon? Hur länge? Har Ni 

prövat med sex? Använder Du/ Din/a parter preventivmedel? 

 

Vad betyder ”säker sex” för Dig? Använde Ni kondom senast? Varför 

inte ? Har Du varit orolig för att var gravid/ gjort någon gravid? Har Du 

blivit tvingad att delta i något sexuellt Du inte ville? 

 



heeadssS 

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 ? 

 Har Du bestämt träff med någon som Du träffat på 

nätet ? 



heeadsSs 

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 det hänt att Du det har varit något på ”nätet” som gjort Dig ledsen? 

Har Du tänkt på att skada Dig själv/ begå självmord? Hur tänkte Du då? 

Har Du gjort något självmordsförsök ? 

 



HEADSS/ HEEADSSSS 

Sömn  

När lägger Du Dig? Somnar? Uppkopplad? 

När går Du upp ? 

 

”sömnskuld” skillnaden mellan hur mycket 

man sover skoldag och helg. 



Visuell analog skala (VAS) 

0 10 

Absolut botten Jättebra 



24 timmars recall 

 

• Senaste dygnet 

• I detalj! 

 

• Brukar det vara så? 



  

• Generaliseringar: Jag träffar ju många i 

din ålder /jobbat väldigt länge/ och jag 

kan berätta lite hur de andra tänker...... 

• Stämmer det för dig?? 

 

• Eller: jag vet ju inte allt, kan du berätta 

så jag förstår dig– eller så jag förstår 

andra som har det som du? 



Den ungdomsvänliga 
kroppsundersökningen 

• Tvätta/sprita händerna 

• Tala hela tiden högt, tala om vad du gör kommentera. 
Många har dimmiga begrepp om anatomi och fysiologi 

• Ge värden, kommentera 

• Ställ ledande frågor ”Det är normalt att man undrar 
över…. Har du tänkt på det?” 

• Svara på sådant de inte frågat om - utan 
integritetskränkning 

• Avsluta med en öppen fråga: ”Finns det något du vill 
veta om din kropp?” 

 



 
BEHANDLINGS-VERKTYG 

 

• Lösningsfokuserat 

• VAS 

• Motivation 

• Myrsteget / ”bra nog” 

• Gemensamma överenskommelsen 

 



Lösningsfokusering kan avändas vid 

• Drogmissbruk 

• Självskadande 

• Dålig medicinföljsamhet 

• Övervikt 

• Depression 

• Oro, ångest 

• Aggressivitet  

 

 

 

Men….vems är 

problemet!!!!! 



Young people 

may be able 

to change 

They’re just 

not always 

ready and 

willing. 



Problemfri inledning 

• Vilken skola går du i? 

• Roligaste lektionen ? 

• Fritidsintressen, djur hemma ? 

• Vad gör Du med kompisar? 

• Vad gillar Du att göra… ?  



-Vem ville att Du skulle komma hit? 

• Berätta….. 

• Vad tycker Du är 

problemet ? 

• Vad skulle Du vilja prata 

med mig om ?  

• Vad känner Du att Du 

skulle vilja hjälp med ? 

• Respektfull nyfikenhet 

Curiosity 
cured the 
cat!! 



“Motstånd” är också kommunikation 

• Ungdomen är expert på sitt liv 

• Pratar vi om rätt sak ? 

• Följsamhet -“lätt att tappat bort ungdomen” 

  - lyssna mer än prata 

• Kommentera 

– “Vi tycker olika….” 

– Jag får känslan av att….. 



• Vem vill vad från vem? 

– Finns det något som 

har hjälpt tidigare ? 

– Vad har inte hjälpt ? 

– Vad skulle Du vilja 

ändra ?? 

 



Förändring 

Fördel  ………. 
Nackdel ………… 

Ingen förändring 

Fördel …….... 
Nackdel ………. 



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 “? 
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MYRSTEGET 

 

• Enkla realistiska mål 

 

 Vi läkare vill lösa alla problem 



ÖVERENSKOMMELSEN 

 

• Sammanfatta vad ni kommit fram till av 
positiva faktorer 

• Diskutera hur föräldrarna kan medverka 

• Klargör vem som har ansvar för vad 

• Vem har bestämt vad? 

• Skriftligt? 

• Snabb uppföljning 



SAMMANFATTNING 

 

• Tänk åldersadekvat 

• Tänk ”cost-benefit” ur patientens 

perspektiv 

• Tänk själv långsiktigt. Håll ut! 

 

• Stöd föräldrarna/anhörig (ifrågasätt aldrig) 



Triangelövning 

Praktik ger bättre inlärning 
 
Patient  
 
Vårdare 
 
Förälder/ observatör 
 
60 min 3 olika roller 



Feed back 

• Patienten 
– Fick du berätta det som var viktigt för dig? 

– Kändes det integritetskränkande? För närgånget? 

– Fick du tid att tänka efter? 

– Fick du framföra egna förslag 

• Läkaren/ sjuksköterskan 
– Var verktygen till nytta?  

• Observatören 
– Fanns det ja-nej frågor 

– Vem kom med förslagen 

– Vem bestämde vad som skulle hända 

– Fick den unga tid att fundera innan svaren 

 

 

kristina@bob-kelly.se; 

laslo.erdes@vgregion.se 



Om tid 

• Ibland behöver du tid.... 

• Vi doktorer skall fixa & ordna  allt 
med  det samma. 

 

• Säg du vill fundera så det skall bli bra. 

• Återkom. 

• ..det åtgärdsfria samtalet 

 

• Använd ett besök till att göra absolut 
ingenting…. Då har du fått mycket 
gjort! 

 



 
 

 

”Aldrig Remiss, Röntgen eller Recept 

utan Retur” 

  

Magnus de Maré 



Föräldrar 

• Säg aldrig  ALDRIG något ont om deras 
föräldrar 

• Det är de föräldrar de har, vi kan inte ge dem 
några andra. Det vi säger om deras föräldrar 
säger vi egentligen om dem själva. 

• En bra mening kan vara... 

• Också en mamma som har det  jobbigt med sig 
själv brukar älska sitt barn väldigt mycket.. 

• Också en pappa som har problem med 
alkoholen kan hålla väldigt mycket av sitt 
barn.. 

 

• Låt aldrig en förälder tala illa om sitt barn/ 
aldrig  en förälder göra bort sitt barn. Avbryt! 

 

 



 

–Aldrig experimenterar man på 

så många områden med så liten 

kunskap och erfarenhet som 

under ungdomsåren 

 



Fördelar med experimenterande 

• Test av olika livsstilar för att utforska den 
egna identiteten 

• Ökar självständigheten 

• Ett sätt att bryta med barndomen och visa 
inför omgivningen att man är på väg  att bli 
vuxen 

• Kul, intressant, spännande… 

 ”Sensation seeking behaviour” 



Nackdelarna … 

 

• Akut riskabelt både för liv och hälsa 

• Långsiktiga problem för livet och hälsan 

 

– Den förmågan att hejda sig i tid är dåligt 
utvecklad  

– Kunskap och erfarenhet av livet är 
begränsade 

 



The New Way of Thinking 

 

• Instead of labelling behaviours as risky - 

attempt to understand the role, the 

meaning, the motives and the potential 

consequences of these behaviours for 

each teenager 

     Aidan Macfarlane 



• Skillnad experimenterande -

  ”problembeteende” 

 



Clustering 

 

• ”Ansamling av flera problembeteenden 

hos samma individ ” 

 



Clustering / Skolkaren 

 

• Färre äter frukost 

• Färre använder bilbälte 

• Fler röker dagligen 

• Oftare varit berusade  

• Fler haft tidig sexualdebut 

• Färre känner sig friska 

• Fler har självmordstankar 

 

Ungdomars hälsa, 1993 

Tommy Melin, Agne Lindh, Kristina Berg-Kelly 
 



Clustering / ”gravida” pojkar 

• Starkare riskbeteende 

• Sämre somatisk och psykisk hälsa 

• Sämre hälsovanor 
 

    Health, health-compromising behaviour, sexuality and 

involvement in pregnancy among 18-year-old Swedish 

males” 
     Lars Holmberg, Kristina Berg-Kelly, 2002 



Riskabla livsstilar hos flickor i åk 7 som röker (n= 

86) respektive inte röker (n=486) 

Äter godis/chips dagligen 48 22 

Använder alltid säkerhetsbälte 23 71 

Har haft samlag 29 1 

Dricker alkohol >2 ggr/mån 38 5 

Är berusad >1 gång/mån 34 0 

Dricker alkohol ensam 4 1 

Råkar i slagsmål 20 5 

 

Trivsel med livet, VAS 0-10 6,6 7,7 

Trivsel i skolan, VAS 0-10 5,5 7,3 

 Rökare Icke-rökare 

 % % 



Clustering – vad gör man? 

Rökare Alkohol 

Dåliga matvanor 

Känner sig 
inte frisk 

 

En bra utgångspunkt  

Du ser helheten  

Undvik att fokusera på 
bara en sak 

 

 

Tidig 
samlagsdebut 

Skolk 



Vilka är de viktigast friskfaktorerna 

? 



Viktigaste salutogena faktorerna! 

1/ gott förhållande till sin familj eller någon 
annan viktig vuxen   

 

2/ skolan (arbetet) meningsfull 

• skolarbetet som sådant 

• kamrater, lärare 

• inflytande 

     = connectedness 

 

 



3/ Att få lyckas är det verkligt  

 salutogena krutet … 

 

LYCKAS          MÅ BRA 



Aaron Antonovskis salutogenetiska 

princip: KASAM 

 

Känslan av sammanhang: 

• Begriplighet  

• Hanterbarhet 

• Påverkansmöjlighet 



 

God anknytning till familjen/andra 

vuxna/skolan 

• Bättre fysisk och psykisk hälsa 

• Bättre skolresultat, fortsatta studier 

• Mindre riskfyllda beteenden, alla slag 

• Klarar bättre stress, hot, problem  

• Ger tillgång till socialt kapital 

 

– Journ of Adol Health 2006;39:788-799 



PERSONLIGHET 

+ 

OMGIVNINGSFAKTORER 

•Familjen  

•Skolan 

•Samhället 

 

=  RESILIENS (din ”motståndskraft”)  

 

En användbar ekvation 



Att ha, att vara, att kunna 

• Jag har  vuxna jag kan prata med 

• Jag har lätt för att vara glad 

• Jag är omtyckt av vuxna 

• Jag är bra på att snacka… 

• Jag kan behärska mig  

• Jag kan spela schack bäst av alla 

 

 

 

 



Inventering av motståndskraften 

 

• Viktiga vuxna 

• Viktiga aktiviteter 

• Viktiga platser 

• Viktiga relationer 

• Framtidsplaner 

• Att ha, att vara, att kunna 



 

Den salutogena anamnesen 

• 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? 



Förstärka självförtroende 

Har Du kommit ihåg Din 

astmamedicin varje 

dag? 

Oj, har Du gått till 

skolan varje dag trots 

magont? 

 ----------- ?  

 



 


