
Medan ni väntar…

 Diskutera med din närmaste granne
 Ta reda på vem han/hon är
 Och varför grannen är här, och vad vill 

han/hon ha ut av föreläsningen?



Mötet med ungdomar i din 
medicinska vardag

Margrethe Krabbe / Tommy Melin
Svensk Förening för Ungdomsmedicin

Jönköping 2010-04-20



Målsättningen

Efter föreläsningen ska du veta 
hur du ska kunna gå vidare för 
att mötet med ungdomar, och 
deras föräldrar, ska ge ett bra 
resultat



Consultations with adolescents – the gap between 
their expectations and their experiences
Acta Paediatr 2003;92

 Många ville träffa läkaren ensamma
samt diskutera tystnadsplikten
- men tämligen få blev tillgodosedda



BIKUPA – två och två

 Formulera i några få 
meningar hur just Du vill 
berätta om din sekretessplikt



Föräldrabalken

 huvudregeln är att 
föräldrar har rätt att 
bestämma till 18 års 
ålder

 ”i takt med barnets 
stigande ålder och 
utveckling ska allt 
större hänsyn tas till 
barnets synpunkter 
och önskemål”



Vad förväntas av mig?

 Lyssnande

 Ärlig

 Kunnig

”An understanding 
person who is well 
educated, willing to 
help and hasn´t 
forgotten what it is 
to be a teenager”

Mary-Ann Schafer, UCSF



The WHO-led call for the 
developement of youth friendly 
services worldwide

WHO.Adolescent friendly health services: an 
agenda for change.
Geneva:WHO,2002



”You´re Welcome quality criteria.
Making health services young people 
friendly”

Principles that will help health services 
– both in community and in hospitals –
to ”get it right” …

Department of Health UK, London 2007



Youth-Friendly Health Services, 
YFHS

 Acceptans
 Sekretess / Integritet
 Miljön
 Fortbildning: attityder och 

gemensamma förhållningssätt 
 Ungdomarnas medverkan



Youth-Friendly Health Services, 
YFHS

 Acceptans
 Sekretess 

 Miljön
 Fortbildning: attityder och 

gemensamma förhållningssätt 
 Ungdomarnas medverkan



Ur verkligheten

”Jeg kan klare de hvide kitler, 
maden og de skrigende unger. Men 
jeg kan ikke klare, at personale 
ikke ved noget om unge”

Ung sjuk på Rikshospitalet, Köpenhamn



,









Youth-Friendly Health Services, 
YFHS

 Acceptans
 Sekretess 
 Miljön

 Fortbildning: attityder och 
gemensamma förhållningssätt

 Ungdomarnas medverkan



Olika utgångspunkter

 Patienten 1. Mitt liv
2. Sjukdomen

 Läkaren 1. Sjukdomen
2. (Patientens liv )



12

13

14

15

16

17

18 – 20 år

Tidig adolescens Mellanadolescens Sen adolescens

Överföring till vuxenvård K.Ahlberg/T.Melin



Vad är det man ska förbereda sig 
för?

 Överta ledarskapet från föräldrarna
 Kunna sin sjukdom och behandling
 Att klara akuta situationer
 Veta vem man vänder sig till
 Kunna föra sin talan



Att diskutera i teamet

Exempel:
 Miljön  
 Bemötandet
 Sekretesshantering
 Föräldrarnas roll
 Adolescensen som träningsperiod
 Överföringsstrategi vid kronisk sjukdom
 Vad tycker ungdomarna själva?



Youth-Friendly Health Services, 
YFHS

 Acceptans
 Sekretess 
 Miljön
 Fortbildning: attityder och 

gemensamma förhållningssätt 

 Ungdomarnas medverkan



Youth Development Programs
- en metastudie

Vad är gemensamt för lyckade 
ungdomsprojekt?

= utgå från ungdomars behov!

 Roth J, Brooks-Gunn J. 
Adolescent Health 2003;3:170-82



BIKUPA – två och två

 Vilka fem frågor skulle Du vilja 
ställa till ungdomar som besöker 
din mottagning / klinik för att få 
deras syn på verksamheten?



Från teori till praktik

 I vilken ordning 
skulle Du därhemma 
vilja ta dig an de 
olika infallsvinklarna 
på en ”Youth-
Friendly Health 
Service”?

 Sekretess 
 Miljön
 Fortbildning: 

attityder och 
gemensamma 
förhållningssätt 

 Ungdomarnas 
medverkan



Exempel ur ”Verktygslådan”

 Bio-psyko-sociala utvecklingsschemat
 HEADS. Konsten att ta en psykosocial 

anamnes.
 Salutogena anamnesen
 24-timmars recall
 Visuella analogskalan = VAS
 Vågskålen och prioriteringsdiskussionen
 Överenskommelsen och uppföljningen



Behov av fortbildning?

Kontakta 
Sv Förening för Ungdomsmedicin, BLF

 Ordförande:    www.blf.net / Se delföreningar
 Webmaster:    

www.ungdomsmedicin.blogspot.com

http://www.blf.net/�


Att läsa

 Barnläkaren Nr 1/2010
Tema Ungdomsmedicin
Finns PDF-fil på www.blf.net

 ABC of Adolescence BMJ  2005; 

 Berg Kelly K. Adolescent-friendly 
services. Acta Paediatr 2003;92

 Berg Kelly K. Ungdomsmedicin, LIBER



Att läsa

 ”You´re Welcome Quality Criteria.
Making health services young people 
friendly”
Department of Health, UK, 2007

Google!



”Take home message”

 Vad har du lärt dig idag som du har 
praktisk nytta av nästa vecka?

 Ta med dig det hem!

Fundera i två minuter



Till sist

Kom ihåg …    
att den unge är expert på sig själv.
Du är expert på det medicinska.

Vi tror …
att alla kan åstadkomma en hälso- och
sjukvård anpassad för ungdomsåren.
Allt efter egna förutsättningar.



Kontakta oss gärna

 margrethe.krabbe@vgregion.se

 t.melin@telia.com

Tack för att ni kom!

mailto:margrethe.krabbe@vgregion.se�
mailto:t.melin@telia.com�
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