
Den unga patientens rätt

Ungdom!
• Du har rätt att vara delaktig i besluten kring din vård och hälsa

• Du har rätt till samtal på tu man hand

• Vi har tystnadsplikt
Vi berättar gärna mer!



https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-
content/uploads/2021/03/vagledning-for-att-starka-barn-och-ungas-
rattigheter2.pdf

Gäller sedan 2021 i Region Stockholm.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/stockholmslan/wp-content/uploads/2021/03/vagledning-for-att-starka-barn-och-ungas-rattigheter2.pdf


Tankeexperiment

Tänk på något du skäms oerhört mycket över. 

Något du antagligen aldrig har berättat, och aldrig kommer att berätta:
"Förbjudna" tankar? Något pinsamt, oetiskt eller olagligt?



Nu visar det sig att du ändå måste berätta! 

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

Vi vet inte vilka ämnen ungdomen tycker är svåra att prata om.

?



Skulle du berätta om du inte visste vad som skulle hända med 
informationen i nästa steg?

"Physician assurances of confidentiality increase adolescents' willingness to 
disclose sensitive health information” & ”results in more positive attitudes 
about their providers”

Berlan, E; Bravender, T. Confidentiality, consent, and caring for the adolescent patient. Curr Opin Pediatr. 2009

Grilo et al. Confidentiality discussions and private time with a health care provider for youth.  J Adol H 2019



Viktiga lagar gällande patientens rätt i vården

• Hälso- och sjukvårdslagen 

• Patientlagen

• Patientsäkerhetslagen

• Offentlighets– och sekretesslagen

• Barnkonventionen

• Föräldrabalken

• Socialtjänstlagen

God hälsa, vård på lika villkor 

Förtydligar, stärker patientens ställning och 
barns inflytande över vården

Personalens skyldigheter. Patientsäkerhet, 
patientdelaktighet, kompetens

Ingen åldersgräns

Minderårigas rätt

Vårdnadshavares rätt och skyldighet att se till 
barnets bästa anpassat till stigande ålder och 
mognad

Samhällets stöd



Gabriella, 16, har gått till skolsköterskan pga 
utebliven mens 
Det framkommer att det kan vara en graviditet med en jämnårig 
partner men att flickan inte vill att någon ska få veta och därför inte 
vågat söka hjälp. Tror inte hon vill ha barnet. Sköterskan ringer 
gynmottagningen för att få klarhet: 

- Vad gäller? 
Kan pat kontakta gynmottagning utan vårdnadshavares tillstånd/vetskap? 

Kan skolsköterskan ha sekretess gentemot vårdnadshavare?

Kan abort göras utan vårdnadshavares vetskap/tillstånd? 



12 kap Offentlighets- och sekretesslagen

3 § Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i 
förhållande till dennes vårdnadshavare.

Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning 
denne enligt 6 kap 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i 
frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 

det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för 
vårdnadshavaren



FN:s konvention om barnets rättigheter

• Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter (artikel 2)
• Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som berör barn (artikel 3)
• Alla barn har rätt till bästa möjliga hälsa och utveckling (artikel 6 och 24)
• Alla barn har rätt till delaktighet (artikel 12)

Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
Svensk författningssamling 2018:2018:1197 - Riksdagen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197


Rätt till Bestämmande, delaktighet, integritet/sekretess, skydd och stöd 

Patientlagen 
kap 5

1 -3 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid 
utformningen och genomförandet av vården, om det är 
lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 
tystnadsplikt inte hindrar detta.

kap 4

1 § Patientens självbestämmande och integritet ska 
respekteras.

2 § Hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens
samtycke om inte annat följer av denna eller någon annan 
lag. Innan samtycke inhämtas ska patienten få 
information enligt 3 kap. 

3 § När patienten är ett barn ska barnets inställning till 
den aktuella vården eller behandlingen så långt som 
möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas 
betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och 
mognad.



Ålder och mognad - sekretess

Vårdnadshavare ska i takt med barnets ökande ålder och mognad ta allt större hänsyn till barnets 
synpunkter och önskemål. 

• Beroende på minderårigs ålder, mognad och vad frågan gäller kan* eller bör vårdnadshavare 
informeras.  

• Vid risk för betydande men får inte föräldern informeras. 

Ø Vår bedömning!

Vid misstanke om att ett barn far illa: Anmälan enligt 14 kap 1 §, Socialtjänstlagen

"Barnets fysiska och psykiska integritet ska respekteras i alla sammanhang" 
(En av nio punkter ur Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, fastställd av Sveriges Riksdag 2010)



Om det finns saker ungdomen inte vill att vårdnadshavaren ska veta, 
och som denne inte behöver veta för att fullgöra sitt ansvar, 

kan informationen stanna mellan dig och patienten.

-----

Om ungdomen inte vill att vårdnadshavaren ska veta, 
men att denne behöver veta för att fullgöra sitt ansvar

behöver du, tillsammans med ungdomen, göra en plan för 
hur det ska gå till.   



Jasmine är 12 år och har fått sin första mens. 
Hon vill inte berätta för sina föräldrar. 

Vad gäller?
• Jag får inte bryta sekretessen på grund av OSL
• Jag måste bryta sekretessen på grund av föräldrabalken
• Jag måste göra en mognadsbedömning



HEEADSSS –
utökad

ØHome
ØEducation
ØEating /mat, kropp

ØActivities /+soc media

ØDrugs
ØSex 
ØSleep
ØSafety / Suicide  /våld

Getting into adolescent heads: An essential update. J M Goldenring et al Contemporary Pediatrics 2004

Klein, Contemporary Pediatrics 2014

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



Förstått vad mens är?

Ekonomisk stress?Otrygg hemsituation?

Pinsamt?

Behöver hjälp att förstå konsekvenser? 

• BPS-bedömning, kunskapsinventering (är det ett informerat beslut?).

• Aktuell situation (HEEADSSS)

Jasmine är 12 år och har fått sin första mens. 
Hon vill inte berätta för sina föräldrar. 

Riskerar giftas bort?



Hur gör vi med Gabriella?

16 år, utebliven mens. Gravid? Tror inte hon vill ha barnet. 
Vad säger vi till skolsköterskan? 

Kan pat kontakta gynmottagning utan vårdnadshavares tillstånd/vetskap? 

Kan skolsköterskan ha sekretess gentemot vårdnadshavare?

Kan abort göras utan vårdnadshavares vetskap/tillstånd? 



Utforska 
situationen1 Syntes, 

sammanväga2
Avgöra 

besluts-
kompetens

3 Följa upp, 
stötta4

WHO om bedömning och stöttning av ungdomens förmåga till 
autonomi i vårdbeslut

Web Annex. Algorithm for health-care providers. In: Assessing and supporting adolescents’ capacity for autonomous decision-making in health care settings: a 
tool for health-care providers. Geneva: World Health Organization; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350193/9789240039582-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (Hämtad 220323)

9789240039568-eng.pdf (who.int)

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/350193/9789240039582-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Efter lunch har vi pratat om
üatt info om hemförhållanden, kroppsuppfattning, arbete/skola, fritid, 

rusmedel, sex, våld och psykiskt mående är centrala för att förstå 
ungas medicinska problem – tänk på HEEADSSS.

üpatientens rätt till delaktighet och inflytande i vården, samt skydd och 
stöd från närstående.

ülagar som är relevanta i mötet med unga i vården

ungdomsmedicin@gmail.com


