
Det	  ungdomsvänliga	  mötet	  

Ungdomars	  rä,	  i	  vården	  



AFS	  –	  Adolescent	  Friendly	  Services	  

Mötas	  med	  respekt	  
	  
Uppleva	  a7	  man	  lyssnar	  

Känna	  a7	  problemet	  tas	  på	  allvar	  



Vad	  vill	  vi	  på	  vår	  mo7agning?	  

•  Vi	  vill	  göra	  besöket	  meningsfullt	  	  
•  Vi	  vill	  skapa	  en	  miljö	  där	  vi	  på	  bästa	  sä7	  kan	  
nå	  fram	  @ll	  ungdomarna,	  få	  deras	  förtroende	  	  	  

•  Vi	  vill	  ge	  bra	  vård,	  a7	  ungdomen	  ska	  vilja	  
komma	  @llbaka,	  ta	  sina	  mediciner…	  

•  Vi	  vill	  hjälpa	  den	  unge	  a7	  föra	  sin	  egen	  talan	  
utan	  a7	  vara	  beroende	  av	  föräldrarna	  som	  
tolk	  –	  träna	  inför	  a7	  bli	  vuxen,	  inför	  
överföringen	  



SEKRETESS	  
	  
	  	  

	  
	   	   	  	   ”Varför	  ska	  mina	  föräldrar	  

ha	  enskilda	  samtal	  med	  min	  
doktor?	  Det	  är	  det	  väl	  jag	  

som	  ska	  ha?!”	  



Hur	  informera	  om	  sekretess?	  

	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  ?	  



Vad	  har	  den	  unge	  för	  intresse	  av…	  

	  

	  …a7	  träffa	  doktorn	  ensam?	  



Åk 7 och 9 högstadiet, 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 

 
”Consultations with adolescents – the gap between their expectations and their 

experiences.”  Acta Paediatr 2003;92 



Varför	  ungdomar	  inte	  söker	  hjälp…	  

•  Misstror	  sekretessen	  

•  Rädda	  för	  a7	  bli	  skuldbelagda	  

•  Lång	  vänte@d	  

•  Tror	  inte	  a7	  man	  får	  någon	  hjälp	  
	   	  Ru#shauser	  m	  fl	  Acta	  paediatrica	  2003	  



Hur	  vill	  ungdomar	  a,	  en	  läkare	  ska	  vara?	  

”En	  förstående	  person	  som	  är	  välutbildad,	  vill	  
hjälpa	  och	  som	  inte	  har	  glömt	  hur	  det	  är	  a7	  
vara	  tonåring”	  	  	  Scafer	  UCSF	  
	   	   	  	  

	  



….i	  takt	  med	  s@gande	  ålder	  

Ålder Rättighet 
12 år Rätt att bli hörd i vårdnadsmål 
15 år  Rätt att disponera egna pengar  

Skriva testamente 
16 år Övningsköra 
18 år Körkort  

Rösta 
Gifta sig 

20 år Köpa alkohol 
25 år Sterilisering 



Vad	  har	  den	  unge	  för	  räEghet…	  

	  
	  …a7	  träffa	  doktorn	  ensam?	  



Bakgrund	  @ll	  ungdomars	  rä7	  i	  vården	  

•  FN:s	  barnkonvenHon	  
•  PaHentlagen	  
•  Hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  
•  Sekretesslagen	  
•  Föräldrabalken	  



FN:s	  BarnkonvenHon	  

•  Bindande	  åtagande	  från	  Sverige	  1990	  
•  I	  många	  länder	  det	  enda	  stödet	  för	  a7	  ge	  
unga	  sekretess	  och	  har	  mycket	  stor	  
betydelse	  



FN:s	  BarnkonvenHon	  

•  Så	  snart	  e7	  barn	  ”är	  i	  stånd	  a7	  bilda	  egna	  
åsikter”	  måste	  vi	  tala	  med	  barnet	  

•  Barnets	  åsikter	  ska	  ”@llmätas	  betydelse	  i	  
förhållande	  @ll	  barnets	  ålder	  och	  mognad”	  



FN:s	  BarnkonvenHon	  

•  ArHkel	  12	  
	  ”Rä7en	  a7	  få	  u7rycka	  sina	  åsikter	  och	  få	  dem	  beaktade	  i	  
förhållande	  @ll	  ålder	  och	  mognad”	  

	  
•  ArHkel	  16	  	  
	  ”Rä7en	  @ll	  skydd	  för	  si7	  privatliv”	  

	  
•  ArHkel	  3	  -‐	  Övergripande	  princip:	  
	  	  ”Barnets	  bästa	  skall	  komma	  i	  första	  rummet	  vid	  alla	  åtgärder	  
som	  rör	  barn”	  
	  	  
	  	  



	  
	  

PaHentlagen	  
	  
	  

	  •  Ny	  lag	  som	  reglerar	  vad	  som	  gäller	  ur	  pa@entens	  	  
perspek@v	  

•  Lagens	  sy[e	  är	  a7	  stärka	  och	  tydliggöra	  paHentens	  	  
ställning	  samt	  a7	  främja	  pa@entens	  integritet,	  
självbestämmande	  och	  delakHghet	  

•  Börjar	  gälla	  1	  januari	  2015	  
	  
	  

	  
	  



Skyldighetslag	  

	  
	  Det	  betyder	  a7	  pa@entlags@[ningen	  i	  
huvudsak	  ska	  bygga	  på	  de	  skyldigheter	  som	  
vårdgivarna	  och	  hälso-‐	  och	  
sjukvårdspersonalen	  har	  gentemot	  
pa@enterna.	  



Barns	  och	  ungas	  bästa	  vägledande	  

•  Barn	  ska	  få	  möjlighet	  a7	  u7rycka	  sin	  
inställning	  @ll	  den	  aktuell	  vården	  eller	  
behandlingen	  	  

•  Barns	  delakHghet	  ska	  underlä7as	  



Informa@on	  

	  	  
	  Informa@onen	  ska	  anpassas	  @ll	  mo7agarens	  
ålder,	  mognad,	  erfarenhet,	  språkliga	  
bakgrund	  och	  andra	  individuella	  
förutsä7ningar.	  



Samtycke	  

	  När	  pa@enten	  är	  e7	  barn	  ska	  barnets	  
inställning	  @ll	  den	  aktuella	  vården	  eller	  
behandlingen	  så	  långt	  som	  möjligt	  klarläggas.	  	  
	  Barnets	  inställning	  ska	  Hllmätas	  betydelse	  i	  
förhållande	  Hll	  hans	  eller	  hennes	  ålder	  och	  	  
mognad.	  



Delak@ghet	  

	  	  
	  Hälso-‐	  och	  sjukvården	  ska	  så	  långt	  som	  möjligt	  
u_ormas	  och	  genomföras	  i	  samråd	  med	  
paHenten.	  



Vad	  har	  vi	  för	  intresse…	  

	  	  
…a7	  träffa	  ungdomen	  ensam?	  



Vad	  har	  vi	  för	  intresse…	  

Kvalitetssäkrad	  anamnes	  
• HEADS	  

» Home	  
» Educa@on	  
» Ac@vi@es	  
» Drugs	  
» Sex	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  Bä7re	  vård	  –	  på	  pa@entens	  villkor	  
	  
	  
	  

	  



Vad	  har	  vi	  för	  stöd…	  

	  	  

…för	  a7	  träffa	  ungdomen	  
ensam?	  



Hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen 
 

  

             Vården	  och	  behandlingen	  ska	  så	  långt	  det	  är	  
möjligt	  u_ormas	  och	  genomföras	  i	  samråd	  
med	  paHenten	  

	  
	  	  	  	  Pa@enten	  ska	  kunna	  förvänta	  sig	  a7	  bli	  
omhändertagen	  av	  kompetent	  personal	  som	  
har	  de	  kunskaper	  som	  behövs	  

	  
	  	  	  	  OBS:	  ingen	  ålder	  angiven	  



Sekretesslagen	  

•  ”Sekretess	  gäller	  för	  underårig	  även	  i	  
förhållande	  @ll	  vårdnadshavaren,	  om	  det	  kan	  
antas	  a7	  den	  underårige	  skulle	  lida	  betydande	  
men	  om	  uppgi[en	  röjs	  för	  vårdnadshavaren”	  
	  	   	   	   	   	  14	  kap	  4§	  SekrL	  



SekrL:	  @llåtet	  samarbete	  i	  vissa	  fall	  

•  ”Sekretess	  utgör	  inget	  hinder	  för	  uppgi[er	  @ll	  
socialnämnden	  eller	  @ll	  myndighet	  inom	  
hälso-‐	  och	  sjukvården	  för	  a7	  bl	  a	  underårig	  
ska	  kunna	  ges	  erforderlig	  vård”	  
	  	   	   	   	   	   	  14	  kap	  2§	  SekrL	  



Vad	  har	  föräldern	  för	  intresse…	  

	  …a7	  låta	  ungdomen	  träffa	  doktorn	  
ensam?	  



Vad	  har	  föräldern	  för	  	  
räEgheter	  och	  skyldigheter…	  

	  
	  …a7	  vara	  med	  respek@ve	  låta	  

ungdomen	  träffa	  doktorn	  ensam?	  



	  
Föräldrabalken	  

 
 

•  Huvudregeln	  är	  a7	  man	  är	  barn	  @ll	  18	  års	  
ålder.	  Föräldrar	  har	  ansvar	  och	  
bestämmanderä7.	  	  

•  Betyder	  ej	  a7	  barnet	  kan	  nekas	  medinflytande	  
och	  i	  vissa	  fall	  självbestämmande	  @digare	  

    



Föräldrabalken	  

Kapitel	  6	  §	  11	  
• 	   Vårdnadshavaren	  har	  rä7	  och	  skyldighet	  a7	  
bestämma	  i	  frågor	  som	  rör	  barnets	  personliga	  
angelägenheter.	  	  

• 	   Vårdnadshavaren	  skall	  därvid	  i	  takt	  med	  
barnets	  sHgande	  ålder	  och	  utveckling	  ta	  allt	  
större	  hänsyn	  Hll	  barnets	  synpunkter	  och	  
önskemål. 	  	  Lag	  (1983:47).	  



Sammanfa7ning	  
•  Rä,en	  a,	  få	  sina	  åsikter	  respekterade	  
	   	  -‐	  	  FN:s	  barnkonven#on	  

•  Samråd	  med	  paHenten	  
-‐  Hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  

•  Inte	  lämna	  ut	  något	  som	  kan	  skada	  
	  	  -‐	  	  Sekretesslagen	  

•  Ökad	  mognad	  ger	  ökade	  räEgheter	  
–  Föräldrabalken	  

•  Barnets	  inställning	  ska	  Hllmätas	  betydelse	  i	  förhållande	  Hll	  
ålder	  och	  	  mognad.	  DelakHghet	  ska	  underlä,as.	  
–  Pa#entlagen	  
	  	  

	  



Vår	  utgångspunkt	  inför	  sekretessfunderingar	  

•  Hur	  gammal?	  Hur	  mogen	  för	  sin	  ålder?	  
•  Vilka	  egna	  erfarenheter	  har	  pa@enten,	  
@llämpat	  i	  den	  aktuella	  situa@onen?	  

•  I	  prak'ken:	  De	  ungdomar	  som	  har	  'llräcklig	  
mognad	  för	  a9	  'llgodogöra	  sig	  relevant	  
informa'on	  och	  överblicka	  konsekvenserna	  
av	  si9	  beslut	  i	  en	  viss	  vårdfråga	  har	  också	  
rä9	  a9	  själva	  bestämma	  i	  den	  aktuella	  
frågan.	  



Take	  Home	  Message	  

•  Lagen	  ger	  ungdomar	  rä7	  a7	  tala	  med	  doktorn	  själv	  

•  Lagen	  ger	  OSS	  utrymme	  a7	  träffa	  den	  unge	  själv	  

•  Det	  gör	  skillnad	  

•  Ta	  vara	  på	  det!	  
	  

	   	   	   	   	   	  Lycka	  @ll!	  




