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Att förändra/stärka ditt arbetssätt med ungdomar
Genom att kunna…
… reglerande lagar och
… hantera sekretessen mellan ungdomar - föräldrar
… och därmed föra fram ungdomens rätt i vården –
dvs. att träffa sin doktor själv

Bakgrund till ungdomars rätt i vården
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FN:s barnkonvention
Hälso- och sjukvårdslagen
Föräldrabalken
Offentlighets- och Sekretesslagen
Socialtjänstlagen

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…

…att träffa doktorn ensam?

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

• Schweizisk studie
• 613 elever i åk 7 och 9
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• 53% ville träffa läkaren ensam
• 20% fick träffa läkaren ensam
• 90% tyckte tystnadsplikten var viktig
• 40% av läkarna hade vid besök nämnt tystnadsplikt
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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 ungdomar oss inte själva?

•
•
•
•

Misstror sekretessen
Rädda för att bli skuldbelagda
Lång väntetid
Tror inte att det finns någon hjälp

Vad har den unge för rättighet…
…att träffa doktorn ensam?

FN:s Barnkonvention

FN:s Barnkonvention

Artikel 2 – Gäller ALLA barn

FN:s Barnkonvention
• 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”
• Artikel 3 - Övergripande princip:
”Barnets bästa skall komma i första rummet vid alla
åtgärder som rör barn”

Vad har vi för intresse…
…att träffa ungdomen ensam?
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• HEADS
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Vad har vi för intresse…
…att träffa ungdomen ensam?
– Kvalitetssäkrad anamnes
• HEADS
– Bättre vård – på patientens villkor

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

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…

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

Från vilken ålder?
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HSL:s huvudregel
”Vården och behandlingen ska så långt det
är möjligt utformas och genomföras i
samråd med patienten” – oavsett ålder
Patienten ska kunna förvänta sig att bli
omhändertagen av kompetent personal med
de kunskaper som behövs

Vad har föräldern för intresse…

…att låta ungdomen träffa doktorn ensam?

Vad har föräldern för
rättigheter och skyldigheter…
…att vara med respektive låta ungdomen träffa
doktorn ensam?

Föräldrabalken
• Kapitel 6 § 11
Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i
frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets
stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till
barnets synpunkter och önskemål.
Lag (1983:47).

Föräldrabalkens huvudregel

Man är barn till 18 års ålder,
och föräldrarna har ansvar och bestämmanderätt
MEN
barnet ska successivt ges medinflytande
och i vissa fall 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 själv bestämma –
i den aktuella frågan.

Föräldrabalken forts.
Dock
föräldern har rätt att få information för att
kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Föräldrabalken

Föräldrabalken forts.
• MOGNAD I DEN KONKRETA SITUATIONEN =
SJÄLVBESTÄMMANDE
• ÖKAD MOGNAD GER ÖKADE RÄTTIGHETER

….i takt med stigande ålder
Ålder
12 år
15 år
16 år
18 år

20 år
25 år

Rättighet
Rätt att bli hörd i vårdnadsmål
Rätt att disponera egna pengar
Skriva testamente
Övningsköra
Körkort
Rösta
Gifta sig
Köpa alkohol
Sterilisering

Vad händer….
… om föräldern inte vill gå ut?

Vad händer….
… när du får reda på något som inte är bra?
Hur fungerar sekretessen nu?

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.

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.

Från vilken ålder?
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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 I DE BERÖRDA
ENSKILDAS EGEN UPPFATTNING”

Utgångspunkt inför
sekretessfunderingar
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 själv bestämma –
i den aktuella frågan.
= kompetensen hos den omyndige

Finns det något undantag…
…när sekretessen måste brytas?

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.

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

Tips ‐ ramar för samtalet
• Ta in förälder och ungdom tillsammans
• Beskriv tidsram och agenda
• Börja med att deklarera tystnadsplikten (diskutera
undantag)
• Sänd ut förälder – ”så gör vi alltid”
(Låt inte ungdomen välja)
• Avsluta samtalet med ungdomen /
kom överens om vad föräldern behöver veta

Tips ‐ ramar för samtalet
• Ta in förälder och ungdom tillsammans
• Beskriv tidsram och agenda
• Börja med att deklarera tystnadsplikten (diskutera
undantag)
• Sänd ut förälder – ”så gör vi alltid”
(Låt inte ungdomen välja)
• Avsluta samtalet med ungdomen /
kom överens om vad föräldern behöver veta
- Låt gärna ungdomen återberätta själv

Take Home Message

Ungdomen har rätt att träffa doktorn ensam

Lycka till!

Uppgift för gruppen

• Presentera ett vägganslag för din mottagning
som beskriver…

Ungdomars rättigheter i vården

