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Målsättning
• Dela erfarenheter av överföring från barn- till vuxenvård 
• Känna till överföringens centrala komponenter
• Identifiera hur utvecklingen i ungdomsåren inverkar på 

överföringsprocessen
• Fundera på implikation för egna verksamheten



Nordisk standard för ungdomars rättigheter 
vid övergång från barn- till vuxensjukvård

• Kontinuitet Rätt till kontinuitet i hälso- och sjukvården

• Förberedelse Rätt att i god tid aktivt delta i förberedelser för övergång 
till vuxensjukvård.

• Information Rätt till information om vad de förändringar innebär som 
övergång till vuxensjukvård medför

• Medbestämmande Rätt att medverka i alla beslut som fattas vad 
gäller övergång till vuxensjukvård.

• Respekt och integritet Ungdomars integritet ska respekteras

• Kvalificerad personal Personal som övertar vård och behandling av 
ungdomar ska ha utbildning och kompetens för detta.
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Fig 3 Renal allograft survival (days) before and after introduction of an integrated paediatric to 
adult transition and young adult clinical service for patients with end stage kidney disease (log 

rank test, P=0.015).

P N Harden et al. BMJ 2012;344:bmj.e3718

©2012 by British Medical Journal Publishing Group

Fig 2 Oxford Young Adult Clinic at Corpus Christi College in April 2010: clinical consultation with 
a transplant physician (top), pool competition in the games room (bottom). 

P N Harden et al. BMJ 2012;344:bmj.e3718

©2012 by British Medical Journal Publishing Group
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Våra slutsatser är 
följande: 

-Övergångarna behöver bli
mer personcentrerade.

-Kontinuiteten är särskilt
viktig vid övergångar.

-Processen måste komma
igång i tid och anpassas till
de ungas behov.

-Vetenskapligt stöd för olika
övergångsprogram saknas.

-Förutsättningarna för
nationell uppföljning och
utvärdering är bristfälliga.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2019



Ungdomar i vården
- vad är annorlunda?
- vad gör ni annorlunda?





Global Standards for Quality Health-Care Services 
for Adolescents (WHO 2015)

1 Ungas kunskap om hälsa och hur, var, när man söker
2 Ungas tillgång till sjuk-/hälsovård har stöd av samhället och invånarna
3 Unga erbjuds vård som utgår från deras behov
4 Personalen har ungdomskompetens
5 Verksamheten är adekvat utformad för unga
6 Vården är inkluderande, icke-diskriminerande
7 Kontinuerligt förbättringsarbete
8 Delaktighet på individ- och verksamhetsnivå
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Ung Cancer



Tidig adolescens
ca 10-13 år

Mellanadolescens
ca 14-16 år

Sen adolescens/
ung vuxen

ca 17-20/24 år

Biologi

Kognition
Identitet

Autonomi

Social arena

Sexualitet



Sen adolescens/ung 
vuxen

• NYBÖRJARE men kompetent på många sätt

• Tankar om framtiden  (Sjukdomen, egenvården, 
Komplikationer? Yrkesliv? Familjebildning)

• Sociala förändringar (flytt, studier/arbete, 
ekonomi, vänner)

• Inväntat 18-årsdagen för vissa riskbeteenden?

• Samhällets skyddsnät svagt 



Tidig adolescens ca 10-13 Mellanadolescens ca 14-16 Sen adolescens 17-24

Biologi Pubertetsutveckling startar, 
hjärnan börjar sin ombyggnad

Avplanande 
kroppsutveckling,
ändrat sömnmönster

Vuxen kropp. Långsamt 
avslutande mognad i 
framhjärnan.

Identitet 
och tanke

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

Experimenterande med olika 
livsstilar. Maximal 
identitetsutveckling. Vem är 
jag? Duger jag?

Framtiden blir verklig. 
Pessimism. Mogen 
tidsuppfattning.

Social 
arena

Familjen/föräldrarna. 
Argument, diskussioner 
hemmavid. 

Kompisarna, jämnåriga. Plats i samhället? Vuxna 
tillbaka som 
samarbetspartners.

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

Utforskande av sexualitet, 
sexuell identitet, relationer.

Romantiska relationer 
med ömsesidighet



Patton et al. Our future: a Lancet commission on 
adolescent health and wellbeing. Lancet. 2016

Vad händer socialt? 



Hjärnan



• Belöning

• Bedömning av risk

• Exekutiv funktion

• Känslohjärnan

• Tolkning/processning av stimuli

Funktion - viktiga skillnader
jämfört med barn och vuxna



Förnuft och känsla 

Illustration: empatico.se



Exekutiv funktion, tidsuppfattning

Barkley, R. Executive Functions. The Gilford Press 2012 



Gjorde du något som en vuxen avrådde 
från, eller förbjöd?

Stod något på spel? Fanns det någon risk?

Bedömning av risk

När du var ung:



Riskbeteenden

Ungdomar med kronisk sjukdom är mer riskbenägna än 
de som är friska

SANT FALSKT



Ett annorlunda belöningssystem

• Belöning trumfar konsekvens

• Reagerar starkare för stor belöning än barn och vuxna

• Ökad känslighet för belöning i närvaro av jämnåriga (inte hämning av kognitiv 
kontroll)

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



Riskbeteende bland 
kroniskt sjuka
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Sjuk + gott skydd
1,59 (1,01-2,51)

Frisk + sämre skydd
3,36 (2,43-4,65)

Sjuk + sämre skydd
6,26 (3,60-10,90)

Justerat OR
≥ 4 riskbeteenden

Justerat OR
95% Konfidensintervall

15-17-åringar. Enkät. "Sjuk"=påtagligt nedsatt (severe) hörsel, syn, rörlighet, astma, allergi och/eller diabetes, inflammatorisk tarmsjd, epilepsi. 
Obs ej psykiska funktionshinder eller hudsjukdomar. Kontrollgruppen var helt friska (ej mild allergi etc). 
"Skydd"= Optimistisk syn på framtiden, lätt att prata med en eller båda föräldrarna, bor i ett hushåll,  trivs i skolan, godkänt i alla ämnen, aldrig mobbad, fysisk 
aktivitet minst 2 ggr/v.
"Risk"= Våld, kriminalitet, sexdebut <15år, självskada, tobak ibland el dagligen, berusad varje månad el mer, drogbruk.                 Nylander, 2010



Bra exempel på hur vi anpassar vården efter ungdomars 
normala utveckling och behov



Ungdomsvänlig vård (You’re welcome criteria)

• Tillgänglig geografi    öppettider    samlade resurser

• Personal kunskap   kontinuitet    attityd   kompetens

• Miljö trygg     säker    tilltalande

• Sekretess adekvat tillämpning / information

• Information relevant    åldersanpassad   utåtriktad

• För alla funktionshinder     kön     bakgrund

• Nätverk med andra verksamheter, vårdgrannar

• Involvera ungdomar i beslut/utformning



Ungdomars röster
• https://www.youtube.com/watch?v=vAu5ad827I8
(Drawing a picture: adolescent centered medical homes)

• https://www.youtube.com/watch?v=Um7siqwxlpA
(Ungdomsavdelning behövs nu)

https://www.youtube.com/watch?v=vAu5ad827I8
https://www.youtube.com/watch?v=Um7siqwxlpA


Kommunikation

Tänk på något du skäms oerhört mycket över.

Kanske något du aldrig har berättat, och aldrig kommer att 
berätta. Något oetiskt? Olagligt? ”Förbjudna tankar?”

Hur skulle den personen behöva vara som du skulle klara av att berätta 
detta för?



CAN-rapport 162 Ungas frågor om alkohol och droger. Andel i procent som uppgivit mycket eller ganska känsligt. (500 födda 
1998, 500 födda 2000, telefonintervjuer 2016)

Vad är 
ganska / 
mycket 
känsligt att 
prata med 
andra om?



Apropå våld och sex

Utsatthet för våld ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa. 
Berglund, Heimer Läkartidningen 2016, 

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK.se)

Unga berättar sällan självmant, framför allt om känsliga saker 
Lemaigre 2017, Priebe 2008 



Psykosocial anamnes

Home
Education
Eating
Activities
Drugs
Sex 
Sleep
Safety / Suicide

J M Goldenring et al. Contemp Ped, 2004
Klein, Contemporary Pediatrics 2014

HEEADSSS



Resilience = motståndskraft 
Leta efter styrkor!

• Hur gör du för att ta hand om dig (i trafiken/på nätet/när du är 
tillsammans med nån)?

• Berätta om något du är bra på 



Kännetecken för god transition
Patient, förälder, vårdgivare är informerade. Var och ens 
ansvar är definierat

Pat förberedd 

Flexibel ålder

Byte i stabilt skede och inte parallellt med andra byten 

Strukturerat samarbete mellan barn- och vuxenvård 

Etablerad kontakt med mottagande enhet före avslut

Fortlöpande förbättringsarbete avseende överföringsrutin

NHS report, 2010 (Singh S P)



Six Core Elements of Health Care Transition 2.0

www.gottransition.org (2014)

http://www.gottransition.org/


Timeline for introducing the Six Core Elements into pediatric practices.

Patience H. White et al. Pediatrics 2018;142:e20182587

©2018 by American Academy of Pediatrics



Prata om överföring

Prata överföring

Skriftlig info överföring

Boka ”ungdomstid”

Samtal enskilt och m frldr

Individualiserad plan

”Portfölj” som följs upp



”Key elements”:

1) God samordning mellan barn/vuxenklinik genom hela      
överföringsprocessen (timing, uppföljning mm)

2) Börja planera överföringen tidigt
3) Diskussion med pat/familj kring egenvård
4) Låta den unge vara med i planeringen och uttrycka sina åsikter
5) Träffa den unge ensam under åtminstone en del av besöket
6) Hitta en vårdgivare på vuxenkliniken som vill ta över pat
7) Skräddarsy överföringsplanen utifrån pats/familjens behov



”Indicators”/utfall: utvärdera överföringen

1) Att patienten inte ”kommer bort” vid överföringen

2) Pat kommer på planerade besök på vuxenkliniken

3) Pat får en bra relation med med vårdgivaren på 
vuxenkliniken



Riskfaktorer 
– ”lost in transition”

• Manligt kön
• Låginkomsttagare
• Lever ensam
• Långt till kliniken
• Ej universitetsklinik
• Mindre allvarlig sjukdom
• Färre besök redan före överföringen
• Många missade besök

Goossens et al 2016  



Friskfaktorer 
– ”not lost in transition”

• Samsjuklighet
• Frånvaro av missbruk
• Remiss
• Behov av specialiserad vård
• God följsamhet till behandlingen
• Kommer på besök

Goossens et al 2016  
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Målsättning
• Dela erfarenheter av överföring från barn- till vuxenvård 
• Känna till överföringens centrala komponenter
• Identifiera hur utvecklingen i ungdomsåren inverkar på 

överföringsprocessen
• Fundera på implikation för egna verksamheten



Tack

Medlemskap i Svensk förening för ungdomsmedicin är gratis och 
registreras genom att skicka ett mail till ungdomsmedicin@gmail.com. 
Samma adress om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon 
av oss i styrelsen!

Föreningens hemsida: sffu.barnlakarforeningen.se

mailto:ungdomsmedicin@gmail.com

