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• Tänk på något pinsamt, skamligt
• Du måste berätta

• Hur ska mottagaren vara?



Hur vill ungdomar att en läkare 
ska vara?

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

• LÄK: Lyssnande, Ärlig och Kunnig
• Personlig, vänlig, intresserad och skicklig
• INTE stressad…

Klostermannl BK, JFP 2005, Ambresin A, J of Adol Health 2013 



CAN RAPPORT 162, Ungas frågor 
om alkohol och droger, 2017



HEADS - att ta en psykosocial 
anamnes

• Home
• Education
• Activity
• Drugs
• Sex

Getting into adolescent heads, Goldenring, Contemporary Pediatrics 1988

Inte alltid öppna frågor!

Unga berättar sällan självmant, framförallt inte om känsliga saker

Lemaigre 2017, Priebe 2008



HEADS/HHEEADSSS- konsten 
att ta en psykosocial anamnes

Ø Home
Ø Heder
Ø Education
Ø Eating
Ø Activities
Ø Drugs
Ø Sex 
Ø Safety
Ø Suicide
Ø Sleep
Ø Screen

Klein, Contemporary Pediatrics 2014



HEEADSSSS
Home: Hemförhållanden

• Berätta vilka som bor hemma hos dig? Hur 
trivs du hemma?

• Har ni/någon flyttat/”flyttat in” nyligen? 
• Är du orolig för någon hemma?
• Tror du att någon hemma är orolig för dig?
• Finns det någon vuxen som Du känner att 

du kan prata med?



HEEADSSSS
Education: Utbildning, sysselsättning

Går du i skolan?
Vilket är ditt bästa/sämsta ämne? 
Skolfrånvaro/skolk? 
Underkänd i något? Har det ändrats 
sista månaderna ?
Vad har Du för tankar om framtiden ?



HEEADSSSS
Eating: Matvanor och kroppsuppfattning

Är du nöjd med din kropp/vikt?
Hur är det bland dina kompisar?  
Har den ändrats mycket på sistone? 
Vad och när äter du? Vad åt du till lunch 
idag? 
Äter ni tillsammans i familjen? Vem lagar 
mat hemma?
Finns det alltid mat hemma? 
Tränar du?



HEEADSSSS
Activities: Fritid
Vad gör du på fritiden?
Vad är kul att göra? Vad gör dig glad?
Vilka umgås du med på fritiden? Vad 
gör ni?

Berätta hur du använder nätet/ dator/ 
smart-phone? 



HEEADSSSS

Drugs: Tobak, alkohol, illegala droger

Är det några av dina vänner som röker/ 
dricker alkohol/ använder andra droger? 
Röker du? Använder du alkohol? Har du 
provat droger?



HEEADSSSS
Sexuality: Partner, sexualitet, 
preventivmedel

Har du någon partner? Har du haft det 
tidigare? 
Har du haft sex? Använder du/din/a 
parter preventivmedel?

Är det något som du vill fråga om kring 
sexualitet och din sjukdom?



HEEADSSSS

Sleep: Sömn 

Hur sover du?
När lägger du dig? Somnar? 
Uppkopplad?
När går du upp? 
Hur är det på vardag jämfört helg?



HEEADSSSS
Suicide: Depression, självskada

Hur trivs du med livet? 
Känner du dig deppig? Känt dig helt 
uttråkad? 
Tappat intresse för saker du brukar gilla att 
göra? 
Känt dig irriterad hela tiden?
Har du tänkt på att skada dig själv/ begå 
självmord? Hur tänkte du då? Har du gjort 
något självmordsförsök?



HEEADSSSS

Safety: Säkerhet

• Vet du någon annan som har varit utsatt för 
mobbing eller våld? 

• Har du varit utsatt för mobbing eller våld? 
• Känner du dig trygg hemma?
• Har någon gjort något mot dig mot din vilja?
• Har du varit med om att någon har rört vid dig på 

ett obehaglig sätt? 
• Hur tar du dig hem efter en fest?
• Har du varit utsatt för mobbing på nätet?



Hur ställer vi frågor?

• Förutsätt inte norm
• Fråga via proxy
• Efterfråga styrkor/positiva saker
• Visa förståelse för imperfektion
• Specifika frågor





Numeric Rating Scale
( NRS)

0 10

Absolut botten Jättebra



NRS
- På en skala 0 till 10….

• Var är Du nu?

• Var skulle Du vilja vara?

• Vad skulle behövas för att höja Dig 
ett steg?

• Vad skulle vara “tillräckligt bra “?

10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0


