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Wilma 14 år

• Njursjuk sedan födseln. Misslyckad transplantation.

• Dialys 3h/dag, 3 dgr/v. 

• Fallande resultat i skolan.

• Mycket engagerad mamma.

• Vilka behov har Wilma? Vilka utmaningar ser vi? 

• Vad är Wilmas egen rätt och roll? 

• Vilken betydelse bör läggas vid Wilmas icke-medicinska behov?

Vad händer nu i vården?

Vi återkommer till Wilma.



WHO :

Adolescence 10-19 år 

Youth 15-24 år

Young people 10-24 år

MUCF 13 - 25(29) år

Ungdomsmottagningar 12-23(26) år

Emerging adulthood 18-25 år

Ungdomsåren – definition?

Övergångstid från barn till vuxen 

Träningsperiod
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En förutsägbar och genomgripande utveckling 
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Hur förändras hjärnan under ungdomsåren?



Strukturella förändringar





Vit substans

Catts VS. Front Cell Neurosci., 2013



Kroppslig och annan utveckling inte alltid i takt



Tidig
adolescens

10-13 år

Tidig adolescens
10-13 år

Biologi Pubertetsutveckling startar, hjärnan börjar sin ungdomsombyggnad

Kognition

Identitet

autonomi

Här och nu, konkret tänkande. 
Hur är jag? Vem ska jag bli? 

Förändrad kroppsuppfattning. ”Allt är möjligt”, fantiserar.
Begynnande autonomi i vardagen och juridiskt.

Viktigast social 
arena

Familjen/föräldrarna. Argument, diskussioner hemmavid/i trygg miljö. 

Sexualitet Är min kropp normal? Utforskande av egna kroppen. Skyler sig.



Grundbegrepp

Vad betyder Vårdnadshavare ?
• Ställföreträdare för barnet på grund av omognad. 
• Ska besluta och ta ansvar.
• Oftast viktig roll även när den unge är självbestämmande. 

Men … föräldrabalken och barnkonventionen säger också:

• Vårdnadshavaren skall därvid i takt med barnets stigande ålder och 
utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och 
önskemål. (6:11 FB)

• … fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga … (art 5 BK)

regionuppsala

.se/BR



fler begrepp …

Är den unges ”utveckling” och ”förmåga” = mognad?

• förälderns ”rätt” bara för att vägleda och skydda barnet

• annars är barnet ”moget” i aktuell situation

• alltså måste du göra en mognadsbedömning

1. förstå informationen i situationen

2. överblicka konsekvenser av beslutet / åtgärden

Delaktighet vad är det?

• Gäller alltid! Fokus på vad DU gör för den unga.

• Går att mäta som känsla, åtgärd, kontrollfråga etc

Inflytande

• Medbestämmande och självbestämmanderätt

• Obs inte alltid kopplat till ”ansvar”regionuppsala

.se/BR



… ännu fler begrepp

Sekretess / tystnadsplikt

• Gäller även för minderårig. Och i förhållande till vårdnadshavare.

• Men inte om det behövs för vårdnadshavarens uppdrag.

• I övrigt måste du kunna peka på ”betydande men”. 

• Bestämmer den unge i situationen gäller sekretess. (tex Abort)

• Obs ska få den info som ung patient får (3:3 PatL)

Samtycke

• Förutsättning för frivillig vård ! 

• ”Skydd mot kroppsligt ingrepp” (RF 2:6) inkluderar integritet

• Ingen ålder i sjukvård, som i Soc, Skola, Domstol

• Praxis är presumerat samtycke

• Skriftligt behövs ej (som regel). Men journalför gärna!
regionuppsala

.se/BR



Känsla och förnuft 

Rädsla, äckel, skam, ilska, ångest.

Glädje, välbehag, sexualitet, 
’kicksökande’. 

Påverkas av könshormoner 
(amygdala). 

Vilja/behov att känna + väcka 
starka känslor.

Planera, organisera, genomföra

Konsekvenstänk, omdöme

Rikta och skifta uppmärksamhet

Beslutsfattande

Reglera känslor, empati

Impulskontroll, hämning





Tolkning och processning av information / intryck

Baird J Am Acad Child Adol Psych 1999

Todd Y 2007



Belöningssystemet

• Belöning trumfar konsekvens / Ej lika stor aversion mot förlust som vuxen

• Reagerar starkare för stor belöning än barn och vuxna

• Belöningscentrum känsligare i närvaro av jämnåriga

• Större sannolikhet att ta risk när insatsen är hög

Smith AR et al. Cogn Affect Behav Neurosci 2018 
Blakemore S, Robbins T. Nat Neurosci 2012



Fig. 2. Risk taking of adolescents, young adults, and adults during a video driving game, when playing alone and when playing with 

friends. Adapted from Gardner & Steinberg (2004).

Published in: Laurence Steinberg; Curr Dir Psychol Sci 16, 55-59.

DOI: 10.1111/j.1467-8721.2007.00475.x
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Mellanadolescens

13/14-16 år

Mellanadolescens
14-16 år

Biologi
Avplanande kroppsutveckling,

ändrat sömnmönster

Kognition

Identitet

autonomi

Experimenterar, olika livsstilar. Maximal identitetsutveckling. Vem är 
jag? Duger jag?

Ökande ansvar och autonomi, fortsatt behov av stöd.

Viktigast social arena
Kompisar, jämnåriga. Vistas mer utanför familjen/hemmet (virtuellt och 

geografiskt)
Var hör jag hemma?

Sexualitet Utforskande av sexualitet, sexuell identitet, relationer.



Senadolescens till

ung vuxen

17-20/24 år

Biologi Vuxen kropp. Långsamt avslutande mognad i framhjärnan.

Kognition

Identitet

autonomi

Framtiden blir verklig. Pessimism (inser begränsningar t ex av sjd). 
Mogen tidsuppfattning.

Formellt sett fullt autonom men fortfarande nybörjare. 

Viktigast social 
arena

Söker identitet i samhället. Vuxna åter som samarbetspartners.

Sexualitet Romantiska relationer med ömsesidighet



Vad förväntar du dig avseende

Kroppslig utveckling 

Identitetsutveckling

Kognition / kognitiv kompetens

Autonomi

Socialt/sexuellt

Benjamin, 12 år har astma

Att tänka på i tidig adolescens (exempel); 

• Behov av eget handlingsutrymme

• Förstår mer och behöver anpassad information

• Föräldrarnas nya situation

• Beroende av stöd från vuxna

• Vårdens ansvar för stöd i omfördelning av ansvar från förälder till patient 



Benjamin 12 år

• Benjamin vill inte gå på återbesök

• Benjamin tar inte sin medicin

-Hur kan kunskap om utveckling i ungdomsåren hjälpa oss hitta en 
strategi? 

-Vad behöver vi ta reda på?



Benjamin 15 år

• Benjamin vill inte gå på återbesök

• Benjamin tar inte sin medicin

-Hur kan kunskap om utveckling i ungdomsåren hjälpa oss hitta en 
strategi? 

-Vad behöver vi ta reda på?



Benjamin 18 år

• Benjamin kommer inte på återbesök

• Benjamin tar inte sin medicin

-Hur kan kunskap om utveckling i ungdomsåren hjälpa oss hitta en 
strategi? 

-Vad behöver vi ta reda på?



Wilma 14 år med njursvikt

Vilka arbetssätt och rutiner har vi idag för att ta hänsyn till den unga 
patientens särskilda behov?

Vad behöver Wilma?

• Hur kan Wilma göras mer delaktig?

• Fast vårdkontakt? Journal via Nätet? SIP?

• Hur gör ni där du jobbar? 

• Vad skulle du vilja göra annorlunda?



Länkar

• sffu.barnlakarforeningen.se (Svensk förening för ungdomsmedicin)

• 1177.se (Vårdguiden)

• http://apps.who.int/adolescent/second-decade/    (Världshälsoorganisationen WHO)

• www.umo.se  (ungdomsmottagning på nätet)

• www.CAN.se (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning)

• Drugsmart.com (svar på frågor om ANDT inkl lärarhandledning)

• www.mucf.se (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor)



TACK!

Gratis medlemskap: maila ungdomsmedicin@gmail.com

Temadag om Buksmärtor hos ungdomar 28/1 i Stockholm.



Litteratur i urval

• AA-HA! Accelerated action for adolescent health and care (WHO 
2015)

• Tips till unga: UMO.se /youmo.se
30


