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Definitioner 

• Transfer = övergång: Det datum då 
vårdansvaret övergår från en klinik till en 
annan 

• Transition = överförande: den process under 
ett antal år som syftar till att förbereda unga 
patienter med kronisk sjukdom för 
övergången  

• OCH den fortsatta processen på mottagande 
vuxenenhet 
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Bakgrund 

• Kristina Berg-Kelly 

• Tommy Melin 

• Laslo Erdes 

• Start 2006 

• Vid  17 tillfällen ca 300 deltagare 

• Sanofi 



Upplägg 

• Barn och vuxen diabetes team 

 

• 2 dagars möte med uppföljande 1 dags möte 

 

• Interaktivt med patientfall 

 



Målsättning 

• Ökad ungdomsmedicinsk kunskap 

 

• Ge möjlighet att lära känna Barn - Vuxenteam 

 

• Öka framtida samarbete mellan teamen 



Innehåll 

• Introduktion till ungdomsmedicin: 
    biopsykosocial utveckling och 
    hjärnans utveckling med betoning på        
    sårbarhet fram till 25 års ålder 
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Ungdomsåren      
Tidig 

10-13/14 år 
Mellan 

13-17 år 
Sen 

17-20? 23? år 

Biologi 

 
Pubertets-utveckling startar  Avplanande kroppsutveckling Vuxen kropp 

Kognition 

Identitet 

Autonomi 

 

 

Tänker mest konkret, här och 

nu men begynnande abstrakt 

tänkande 
Omnipotens och  

osårbarhet 

Störd och förändrad body 

image 

 

Vem är jag egentligen? 
Identitetsutvecklingen maximal.  

Romantiska relationer. Rollspel 

och experimenterande med olika 
livsstilar 

Åter till konkret tänkande vid 

stress 

Framtiden blir verklig. 

Pessimism. 
Yrkesval och livsstilsval 

baserade på egen kompetens 

och intresse 

 

 

Sociala 

arenan 

Familjen och  

föräldrarevolten dominerar. 

Diskussioner,  

argumenterande, 

fantiserande och drömmande. 

Duger jag? 
Jämnåriga den viktigaste arenan 
Platsar jag bland de jämnåriga? 

 

 

Innehållet i relationer blir 

viktigt.   
Föräldrar, sjukvården och 

viktiga vuxna åter som 

samtalspartners 

   Sexualitet 

 

Utforskande av den egna 

kroppen 

Romantiska fantasier. Testar 

flirtande och sexuella relationer 

Inleder stabila 

relationer med  

ömsesidighet.  

Kristina Berg Kelly/Marika Augutis 2009 modifierat från WHO 



Hjärnan ”mogen” vid 20-25 åå 



Innehåll 

• YFHS youth friendly services 



YFHS - Youth Friendly Health 

Service 
 

• Lokalernas utformning 

• Personalens kompetens 

• Tillgängligheten 
– Vem ringer man? Mottagingstider? E mail, sms, mobilkontakter 

etc ?  

• Ramen kring besöket 

• Sekretess 

• Föräldrarnas medverkan 

• “ You are welcome” citeria 
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Innehåll 

• Anamnesverktyg  
• Behandlingsverktyg 



HEADS 
Pyskosociosexuell anamnes 

• Home      Vilka bor hemma hos dig? 
         Hur trivs Du hemma ? 
• Education    Hur trivs Du i skolan? 

 
• Activities     Vad gör du på fritiden? Med vem? 

 
• Drugs   Hur mycket dricker/röker dina   

                kompisar på fester?        
  

• Sex           Har Du varit ihop …. 
     



Börja äta frukost 
att låta vara                                          att förändra      

 
NACKDELAR 

Sämre diabetes 

säger doktorn 

FÖRDELAR 

Kan sova längre 

 

NACKDELAR 

Hinner inte 

 

FÖRDELAR 

Ganska gott 

Alltid hungrig på 

långrasten 

Slipper fixa 

frukost 

Finns ingen mat 

hemma 

Mysigt att träffa 

syrran till 

frukost 

Blir nog på 

bättre humör i 

skolan på 

förmiddagen 
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Den hälsofrämjande dialogen 

• Vad tycker du känns bra just nu? 

• Vad skulle kunna bli bättre? 

• Berätta vad du lyckas bra med! 

• Något som du känner dig stolt över? 

• Vad gillar kompisarna hos dig? 

• Hur fixar du besvärliga situationer så att det 
löser sig? 
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Innehåll 

• Triangelövning 



Färdighetsträning 

• Intervjua Ulrika 18 år 

• I grupper om 3 

• En observatör, en sjuksköt /läkare och en 

som är Ulrika 

• Mål: ta reda på vad som faktiskt händer 

kring Ulrika och hur hon ser på sitt liv 
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Innehåll 

• Föräldrastilar 



Föräldrastilar 
Maccoby  Martin1946, Baumrind 1971 L Steinberg et al 1991, Berg Kelly 

1999  

Krävande Icke krävande 

Empatiska 

Inkännande 

 

Auktoritativa 

åldersadekvata 

Slappa, låt-gå 

mentalitet 

Icke empatiska 

Icke inkännande 

Auktoritära 

rigida 

Likgiltiga 
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Teamarbete 

Barnteams uppgift för överförandet 

 

     

 

 



Vad skall ungdomen minst klara innan remiss  
     vuxensjukvården 

Patienten har tagit över ledarskapet för sin 
sjukdom: 

• Kan sin sjukdom och sin behandling 

• Klarar akuta situationer 

• Vet vem/vart man vänder sig till vid 

problem 

• Kan föra sin egen talan 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 – 23 år 

Tidig adolescens Mellanadolescens Sen adolescens 

”Överföringstrappan” 
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EGENREMISS DEL 2: 

sjukdomsspecifik del 

• Min diabetes 
• Det här minns jag från när jag fick min sjukdom: 

• Mitt senaste HbA1c…..  

• Min vardag med diabetes fungerar bra: VAS 0-10 

• Jag har det stöd hemma som jag behöver för min diabetes: VAS 0-10 

• Mitt eget mål med min diabetesbehandling är: 

• Jag behöver hjälp med: 

 

• Önskemål till vuxenkliniken: 

• Mina mål med min diabetesvård i framtiden: 

• Det här är viktigt för mig: 
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Teamarbete 

Vuxenteam, med tanke på ungdomens vulnerabilitet;   

  

      -anknytningsprocess genom gott mottagande  

      -vården första 2-4 åren, med helhetsperspektiv 

      -om ungdomen uteblir 

      -egenremiss 

 



Teamarbete barn-vuxenteam 

Sjukhusgemensamma rutiner 

    -generellt vid DM 

    - kunskap i teamet om varandra 

    -överföringen 

    -återkommande möte mellan teamen 

 

”Överföringen en ny chans för ungdomen” 



2; dra mötet efter 6-12 månader 

• 1 dagsmöte  

 

• en del nytillkomna deltagare 

 



Innehåll 

• Introduktion till etisk stegvis analys 

 

• Gruppdiskusion kring patientfall 

 

• Biopsykosocial utvecklingsschema 

 

• Anamnes och behandlingsverktyg med 
triangelövning 

 

 

 

 



Teamarbete 

• Av det som planerades första mötet  

   - hur gick det 

 

• Vad finns det för fortsättning 



Resultat 

Ingen vetenskaplig utvärdering av effekter 

   - IPULS; mycket positivt 

   - ökat intresse för ungdomsmedicin särskillt i 
 vuxenteramen  

Axplock; 

”välkomstbrochyr” (dr ringer innan) 

Vuxenklin erbjuder tätare kontakt med de unga 

Teamträff barn-vuxen 1-2 ggr/år 

Gemensamma rutiner 


