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• Saknar anknytning, uppdrag eller 
befattning som kan medföra 
partiskhet. 

• Ideellt engagerad i Svensk 
förening för ungdomsmedicin.

• Anställd på Karolinska Institutet 
(läkarprogrammet) samt Statens 
Institutionsstyrelse (LVM-
boenden).

• Inga intressekonflikter att 
deklarera

Malin Örn



• Menti



Disposition

• Vilka är ungdomarna?

• Vad är ungdomsmedicin?

• Hur mår ungdomarna?



Ungdomsårens uppgifter

Klara sig själv praktiskt

Nytt förhållande till föräldrar baserat på ömsesidighet och respekt – interdependence

Nära och trygga relationer med någon eller några jämnåriga inkl romantiska partner

Framtidsplaner

Utvecklat sin sexualitet





Barn är inte små vuxna…

…Och tonåringar är inte stora barn



När utspelar sig ungdomsperioden?

Grön 13-18 år

Gul 10-19 år

Röd 13-25 år



WHO

Adolescents:     10-19 år 

Youth:                 15-24 år

Young people:  10-24 år

“Emerging adulthood”: 18-25 år

American Academy of Pediatrics: 12-21 år

UK: 10-20 år

DSBUS 13-18 år (16?)

Rigshospitalet Köpenhamn 12-16 år

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälleliga frågor (mucf)

Ungdomar:  13-25 (29) år



Age 10   12   14   16   18   20   22   24   26   28   30   32   34

1950 Puberty Marriage Childbirth   

Leaving home

2020 Puberty                                                           Child   Marriage? 

Modifierat efter Prof Russel Viner



“I would there were no age between sixteen and three-and-twenty, 
or that youth would sleep out the rest; for there is nothing in the 
between but getting wenches with child, wronging the ancientry, 
stealing, fighting”

William Shakespeare, A winter’s tale, ~1609



Mer olika varandra än någonsin…

• Heterogen grupp – intressen, medievanor, subkulturer, värderingar

• Uppvuxna med smartphone – hela världens innehåll nära

• Stort utbud, man är inte med om samma saker



Disposition

• Vilka är ungdomarna?

• Vad är ungdomsmedicin?

• Hur mår ungdomarna och vilka vanor har de?



Fokus på ungdomsperioden

”Fokus på ungdomars hälsa är 

nästa logiska steg att ta”

”Ungdomar behöver särskild 
uppmärksamhet i vården olik 

den som barn och vuxna 
behöver”

Lancet 2012/WHO 2014

2/3 av för tidiga dödsfall och 1/3 av 
sjukligheten i vuxen ålder…

… kan kopplas till vanor grundade 
under ungdomsåren – inkluderande 
tobak, för lite fysisk aktivitet, osäker 

sex, utsatthet för våld



Ungdomsmedicin

Alla situationer där du möter unga i vården
Utbildning och påverkansarbete

http://sffu.barnlakarforeningen.se

http://sffu.barnlakarforeningen.se/


Ungdomsmedicin
- åldersrelaterat ämnesområde
Framgångsfaktorer för vård – att ge ungdomsvänlig vård

Sjukdomar/avvikelser
- som direkt hänger ihop med pubertetsutvecklingen (för kort, för 
lång, för tidig, för sen)
- som kompliceras av pubertetens biologi, fysiologi eller psykologi

Identifiera och förebygga hälsorisker

- som startar under adolescensen 

- som ofta får sina allvarliga konsekvenser senare i livet



Sjukvårdens uppgift

Kompetenta vårdgivare

Begripliga möten och meningsfull delaktighet i vård och 
behandling

Ungdomar är nya i vården… 



Disposition

• Vilka är ungdomarna?

• Vad är ungdomsmedicin?

• Hur mår ungdomarna och vilka vanor har de?



Ungdomsbarometern 2021



Hur stor andel av de som går ut 
grundskolan har behörighet till 
gymnasiet?

Grön 79 %

Gul 83 %

Röd 86 %



Gymnasiebehörighet

Gymnasiebehörighet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/livsvillkor/gymnasiebehorighet/
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Ungdomars hälsa 
en paradox

• Friskaste perioden i livet
Snabbast

Starkast

Smartast

Sexigast

• Ökande mortalitet och morbiditet under ungdomsåren



Den vanligaste dödsorsaken bland unga män (15-24 år) är:

Grön Skador och förgiftningar

Gul Självmord

Röd Cancersjukdom



Dödsorsaker
Antal döda per 100 000 personer, Socialstyrelsen 2018

0

10

20

30

40

50

60

70

15-19 20-24

Kvinnor

0

10

20

30

40

50

60

70

15-19 20-24

Män Övriga dödsorsaker

C00-D48 Tumörer

I00-I99 Cirkulationsorganens
sjukdomar

V80-Y98 (ej X60-X84) Yttre orsaker till
sjukdom och död (skador och
förgiftningar) ÖVR

V01-V79 Transportolycksfall med
fordon företrädesvis avsedda för
vägtrafik

X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv
handling (självmord)





Andel ungdomar åk 9 som haft 
samlag





CAN s nationella 
skolundersökning 2021



Alkoholkonsumtion, åldrar

Folkhälsomyndigheten 2019



CAN s nationella 
skolundersökning 2021



Rökning

Av 1000 nu levande 16-åringar i världen kommer:

• 1 att mördas

• 6 att dö i trafiken

• 250 att dö av tobaksrelaterade sjukdomar

WHO om förtidig död bland ungdomar







Fest

Familj, plugg, Netflix och gaming… 



Hur stor andel av de 15-åriga tjejerna är fysiskt aktiva 60 min/dag?

Grön 30 %

Gul 16 %

Röd 9 %



Fysisk aktivitet

• 11-åriga killar mest aktiva (23 % 60 min/dag)

• 15-åriga tjejer minst aktiva (9 % 60 min/dag)

• 35 % av fysisk aktivitet i skolan

Folkhälsomyndigheten 2019





Använder internet >3 timmar/d

Statens medieråd 2021



Psykisk ohälsa

• Ökad medvetenhet?

• Diagnoserna vidgas?

• Reell ökning?



Utveckling av antal utskrivna recept 
per tusen invånare

 

Andel personer (16 – 24 år) i procent efter 
indikator, kön och årsintervall år 2008 – 2017. 
(Källa: SCB, ULF/SILC)



hur-har-du-det-en-rapport-om-ungas-
psykiska-maende-1.pdf (mind.se)

https://mind.se/wp-content/uploads/hur-har-du-det-en-rapport-om-ungas-psykiska-maende-1.pdf?fbclid=IwAR358v8hnrmakRpAgd57Yny4_sHNPo4Hbv_8kaKFzWuwGuKwTFTDuSgJHxQ


Till vem vänder sig ungdomar helst för att prata om psykisk ohälsa?

Grön Till en förälder

Gul Till en kompis

Röd Till skolkuratorn



hur-har-du-det-en-rapport-om-ungas-
psykiska-maende-1.pdf (mind.se)

https://mind.se/wp-content/uploads/hur-har-du-det-en-rapport-om-ungas-psykiska-maende-1.pdf?fbclid=IwAR358v8hnrmakRpAgd57Yny4_sHNPo4Hbv_8kaKFzWuwGuKwTFTDuSgJHxQ


Majoriteten av 15-åringar anger hög livstillfredsställelse?

Grön Ja

Gul Nej

Röd Vet inte



Livstillfredsställelse

Livstillfredsställelsen stabil sedan 2001/02 även om andelen med 
psykosomatiska besvär ökat över tid…

”Skolbarns hälsovanor”, Folkhälsomyndigheten 2018 (rapport var 4:e år)



Psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar
Resultat från Skolbarns hälsovanor i Sverige 
2017/18, Folkhälsomyndigheten 2017/2018 



Sammanfattning

• Ungdom 13-25 år

• Mindre rökning och alkohol

• Mer skärm och psykisk ohälsa

• Påverkade av pandemins restriktioner

• Ändå livstillfredsställda


