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Sammanfattning  
 
Introduktion 
Barn- och ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro har som målsättning att 

tonåringar ska ”ges egen tid med vårdpersonal vid behov” för att tonåringen ska bli mer 

delaktig i sin vård och ta mer eget ansvar. I dag saknas rutiner för att efterfölja detta och 

omfattningen av hur ofta egen tid erbjuds är okänd. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att erhålla information om i vilken omfattning tonåringar på barn- och 

ungdomskliniken erbjuds egen tid med vårdpersonal samt att vårdpersonalen definierar vilka 

behov som bör föranleda egen tid och vem som bör påtala behoven.  

 

Metod 
Detta är en deskriptiv kvantitativ studie där verktyget för datainsamlingen utgjordes av en 

enkätundersökning bestående av en tonårsenkät och en personalenkät under perioden 11 

februari 2019 till och med 31 mars 2019.  

 
Resultat 
Av de tonåringar som deltog i studien fick 41/61 egen tid med vårdpersonal. Tonåringarnas 

synpunkter om varför egen tid är bra var ”kunna prata om saker man inte vill föräldrar ska 

höra”, ”inte bli avbruten av föräldrar” samt ”utvecklas och ta mer ansvar”. Vårdpersonalen 

ansåg att det är vårdpersonalen som ska erbjuda egen tid av liknande skäl.  

 

Slutsats 
De synpunkter som tonåringarna lämnade om varför egen tid är bra liknar de skäl som 

vårdpersonalen angav föranleder behov av egen tid. Tonåringar som inte fick men ville ha 

egen tid kan utgöra ett förbättringsområde. Med tanke på att flera av vårdpersonalen finner det 

svårt att veta om behov av egen tid föreligger bör det utarbetas tydliga rutiner för när och hur 

tonåringar ska erbjudas egen tid.  

 

 

 

 



 

Förkortningslista 
NOBAB: Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård 

Para: paramedicinare  

Ssk: sjuksköterska  

USÖ: Universitetssjukhuset Örebro 
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Introduktion  
Vårdsituationer med barn innebär tre deltagande aktörer: barnet, föräldern och vårdpersonalen 

[1,2]. Både föräldrar och vårdpersonal har en viktig roll i barnets utrymme till delaktighet och 

därmed självständighetsutveckling [1,3–5]. När ett barn tidigt insjuknar i en kronisk sjukdom 

kommer huvudansvaret för egenvården ligga hos föräldrarna [6,7]. Föräldrarna blir 

följaktligen ofta mycket kunniga barnets sjukdom, och utgör en trygghet för barnet i 

sjukdomen och i vårdsituationer [8]. Ett viktigt utvecklingsområde i övergången mellan 

barndom och tonår/ungdom är att bli mer självständig gentemot föräldrarna [3,6]. När 

föräldrarna successivt lämnar över mer ansvar till tonåringen kommer denne att bli mer 

självständig och kompetent, genom egna erfarenheter av vårdsituationer. Detta leder till att 

tonåringen lär sig hantera sin egen sjukdom [6,8]. När tonåringen blivit myndig övergår 

barnsjukvård till vuxensjukvård och tonåringen ska då kunna vara helt självständig i sin 

egenvård [9]. Vid bristande ansvarsskifte från förälder till tonåring finns det risk att 

tonåringen inte har den kunskap som förväntas av denne, vilket leder till att tonåringen inte på 

ett fullgott sätt kan ansvara för sin egenvård [6].    

En bidragande orsak till ett bristande ansvarsskifte kan vara att föräldrarnas vilja att lägga 

över mer ansvar på sin tonåring minskar på grund av att de vill skydda barnet mot eventuellt 

påfrestande erfarenheter [6,10]. Emellertid kan tonåringar som uppfattar sina föräldrar som 

överbeskyddande uppleva sämre delaktighet i vårdsituationer och därmed få mindre utrymme 

för eget ökat ansvarstagande i takt med att de växer [10,11]. I vårdsituationer kan barn ibland 

hamna i en position där de slits mellan förälder och vårdpersonal, där informationen ofta 

riktas direkt till förälder istället för barnet [1–4]. Trots att många barn även har ett ovärderligt 

stöd från sina föräldrar kan barnets försök till delaktighet förhindras om föräldern tenderar att 

svara på frågor i barnets ställe eller säga åt barnen att vara tysta/inte avbryta. På så sätt kan det 

bli svårt för barnet att själv försöka erhålla information [5].  

Barnkonventionen  
Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) definierar de 

särskilda bestämmelser som vidtagits om barns rättigheter [12]. I artikel 12 i konventionen 

står det: ”Konventionsstaterna ska tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter 

rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som berör barnet. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad” [13 s.8]. 
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Denna rätt till åsikter och att bli hörd som tas upp i artikel 12 står även skrivet i den svenska 

lagstiftning som styr hälso- och sjukvårdens arbete med barn [14,15]. I patientlagen klargörs 

barnets rätt till delaktighet och inflytande i sin vård [15]. Barns rätt till att uttrycka sina åsikter 

innebär dock inte att de har skyldighet till att göra det [16].  

NOBAB 
Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård (NOBAB) har i 

enlighet med barnkonventionen framtagit NOBABs standard 1990, vilken ligger till grund för 

hur hälso- och sjukvårdens arbetssätt ska bevara barns rättigheter [17]. Det finns tio punkter 

där punkt tre bland annat behandlar rätten till närvaro av föräldrar vid besök inom hälso- och 

sjukvård, och där punkt fyra behandlar rätten att erhålla information på ett begripligt sätt 

anpassat efter barnets ålder och förutsättningar [18]. Punkt fyra innefattar även barnets rätt att 

få träffa vårdpersonal själv utan föräldrars närvaro om så önskas [19]. Ytterligare en standard 

som NOBAB författat är ”Nordisk standard för ungdomars rättigheter vid övergång från 

barnsjukvård till vuxensjukvård”, där det under punkt två står: ”ungdomar har rätt att i god 

tid aktivt delta i förberedelser vid övergång till vuxensjukvård” [9].  

Barn- och ungdomskliniken USÖ  
Baserat på NOBABs standard och den lagstiftning som råder i Sverige har barn- och 

ungdomskliniken på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) framställt sin värdegrund. I denna 

står det: ”barn och ungdomar har rätt att förstå, vara förberedda, delaktiga och uttrycka sina 

åsikter om sin vård. Därför är det viktigt att informationen är begriplig och anpassad efter 

ålder och mognad”. Dessutom betonar vårdpersonal på barn- och ungdomskliniken 

målsättningen att tonåringar ska ”ges egen tid med vårdpersonal vid behov”. Egen tid innebär 

att tonåringen får träffa vårdpersonal enskilt (utan förälders närvaro) under hela eller en del av 

mottagningsbesöket. 

I dag får tonåringen egen tid med vårdpersonal dels beroende på eventuellt erbjudande från 

enskild vårdpersonal, och dels på efterfrågan från tonåringen själv eller förälder. Det är dock 

okänt i vilken omfattning tonåringar erbjuds egen tid med vårdpersonal. Dessutom är 

innebörden av ”egen tid vid behov” oklar och behöver därför förtydligas. Utredande av detta 

skulle kunna vara av värde för att ta ställning till om egen tid för tonåringen är ett 

förbättringsområde på barn- och ungdomskliniken USÖ.   
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Syfte  
Studiens syfte är att erhålla information om i vilken omfattning tonåringar på barn- och 

ungdomskliniken USÖ erbjuds egen tid med vårdpersonal samt att vårdpersonalen definierar 

vilka behov som bör föranleda egen tid och vem som bör påtala behoven.  

Frågeställningar  
• I vilken omfattning erbjuds tonåringar egen tid med vårdpersonal i samband med 

mottagningsbesöket och vad tycker tonåringen om att få egen tid? 

• Erbjuds tonåringar egen tid olika beroende på kön eller ålder? 

• Finns det skillnader i vilken omfattning olika professionsgrupper erbjuder egen tid? 

• Känner vårdpersonalen till barn- och ungdomsklinikens målsättning?  

• Vad innebär begreppet ”ges egen tid med vårdpersonal vid behov” för vårdpersonalen? 

• Vilka anledningar kan finnas till att inte ge egen tid till tonåringen eller till varför 

tonåringen inte vill ha egen tid?  

 

Metod  
Studiedesign  
Detta är en deskriptiv kvantitativ studie där verktyget för datainsamlingen utgjordes av en 

enkätundersökning bestående av två enkäter. Perioden för enkätundersökningen varade under 

perioden 11 februari 2019 till och med 31 mars 2019.  

Deltagare 
Barn med kronisk sjukdom som är patient på barn- och ungdomskliniken USÖ. Barnen är i 

åldern 13–18 år och är diagnostiserade med någon av följande diagnosgrupper: nefrologi, 

diabetes typ 1, neurologi, reumatisk sjukdom, inflammatorisk tarmsjukdom eller dysmeli.  

Vårdpersonal på barn- och ungdomskliniken USÖ bestående av läkare, sjuksköterska eller 

paramedicinare (dietist, arbetsterapeut, sjukgymnast). Medverkande vårdpersonal har en 

tonåring på mottagningsbesök som uppfyllt kriterierna.  

Mätinstrument 
I studien användes två enkäter för att samla in information, en tonårsenkät och en 

personalenkät. Några enkätfrågor bestod av fasta svarsalternativ medan andra frågor gav 

utrymme för kommentarer i form av fri text. Språket anpassades efter de två olika 

målgrupperna. Tonårsenkäten testades på en tonåring för att kontrollera om det rådde några 

oklarheter med frågorna och om språket var begripligt.  

 



 

 4 

I tonårsenkäten efterfrågades patientens kön och ålder, om patienten haft egen tid med 

vårdpersonal samt synpunkter på egen tid eller ej egen tid med vårdpersonal (se bilaga 1). 

 

I enkäten för vårdpersonal efterfrågades profession, om egen tid erbjöds, varför egen tid 

eventuellt inte erbjöds samt kännedom om verksamhetens mål, vilka behov som föranleder 

egen tid med vårdpersonal och vem som bör påtala dessa behov (se bilaga 2).  

 
Tillvägagångssätt  
Utifrån ovanstående inklusionskriterier informerades berörd vårdpersonal om studien via e-

post samt vid arbetsplatsträff och läkarmöte. Under perioden för enkätundersökningen 

påmindes samtlig berörd vårdpersonal om studien på olika sätt.  

Enkäterna fanns tillgängliga i mottagningsrummen och vårdpersonalen ombads att dela ut 

enkäten vid mottagningsbesöket. Besvarandet av enkäten utfördes i anslutning till besöket och 

lades i ett gemensamt kuvert för deltagande tonåringar. Därefter besvarade vårdpersonalen sin 

enkät som lades i ett gemensamt kuvert för deltagande personal. De besvarade enkäterna 

samlades in av författaren allt eftersom undersökningen fortskred. 

Databearbetning och analys 
Kvantitativ data från enkäterna sammanställdes i IBM-SPSS Statistics version 25.0. En icke-

parametrisk analysmetod med nominalskala användes där olika svarsalternativ kodades med 

numeriska etiketter och data kunde matas in. Statistisk metod var deskriptiv statistik för att 

analysera svarsfrekvenser. Tabeller och figurer utformades i Microsoft Excel version 16.24 

och på hemsidan www.draw.io. Sammanställning av kommenterar i fri text grupperades 

manuellt av författaren baserat på hur lika svaren var varandra.   

Etiska överväganden 
Detta är en kvalitativ klinikstudie och inget etiskt tillstånd har krävts. Information om studien 

och vad ett deltagande innebär framgick i början på enkäten samt att deltagande i studien var 

helt frivilligt och anonymt. Deltagarna i studien lämnade samtycke i samband med att de 

valde att besvara den. Studien har till syfte att gagna målgruppen genom att bidra med 

underlag för förbättringsområde på kliniken. Varken deltagande i studien eller det resultat 

som presenteras leder till skada för någon deltagare. Studien och enkäterna är godkända av 

verksamhetschefen på barn- och ungdomskliniken USÖ. Enkäterna har även godkänts av en 

intern etikgrupp på Örebro universitet. Det fanns inga frågor som, enligt författarna eller 

universitetets interna etikgrupp, bedömdes vara etiskt problematiska.  
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Resultat  
Under studieperioden besöktes läkar- och sjuksköterskemottagningen av 146 tonåringar (63 

flickor och 83 pojkar) som uppfyllde kriterierna för medverkan i studien. Totalt inkom 63 

besvarade tonårsenkäter. Av dessa var 51 från tonåringar på läkar- och 

sjuksköterskemottagning och tolv från tonåringar på paramedicinska mottagningsbesök. Detta 

gav ett externt bortfall på 65% för läkar- och sjuksköterskebesök (Tabell 1). På grund av att 

datasystemet inte registrerar diagnoskoder för paramedicinska mottagningsbesök kan antal 

möjliga deltagare för studien som var på dessa mottagningsbesök inte beräknas. Om 

tonåringar på paramedicinska mottagningsbesök räknas bort var det 16 flickor och 35 pojkar 

kvar. Detta innebar att 25% av 63 flickor och 42% av 83 pojkar deltog i studien. 

Av totalt 63 inkomna tonårsenkäter exkluderades två stycken på grund av ofullständigt eller 

felaktigt besvarande. Detta gav ett internt bortfall på 3%. Antal besvarade enkäter var efter 

bortfall 61 stycken. Totalt inkom 63 besvarade personalenkäter varav två exkluderades på 

grund av ofullständig eller felaktig ifyllnad. Detta gav ett internt bortfall på 3%. Antal 

besvarade enkäter var efter bortfall 61 stycken.  

 

Av de diagnosgrupper som valdes ut som kriterium för deltagande var diabetes typ 1 den 

största gruppen. Inom den gruppen var det 89 tonåringar som enligt kriterierna hade kunnat 

delta i studien varav 29 deltog, vilket gav ett bortfall på 67%. Bortfall för diagnosgruppen 

neurologi samt resterande diagnosgrupper har också beräknats (Tabell 1).  

Tabell 1. Totalt externt bortfall och externt bortfall inom diagnosgrupperna.  

*paramedicinska mottagningsbesök samt dysmeli ej medräknat.  

 

 

 

 

 
 
 

Tonåringar som 
uppfyllde kriterier för 
deltagande i studien 

 

Tonåringar som 
deltog i studien * 

Externt bortfall 
 

 n n % 
Totalt  146 51 65 
Diabetes typ 1  89 29 67 
Neurologi 39 6 85 
Reumatisk sjukdom, 
inflammatorisk 
tarmsjukdom, nefrologi 

18 16 11 
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Tonårsenkät 
Av 61 tonåringar som deltog i studien var det 41 (67%) som svarade att de fick egen tid med 

vårdpersonal och 20 (33%) som svarade att de inte fick egen tid. Fördelning av tonåringarnas 

kön och ålder redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Studiepopulationens karaktäristika.  

 

 
 
 
 

Av totalt 41 tonåringar som fick egen tid fick 21 träffa läkare och 20 fick träffa 

sjuksköterska/paramedicinare (Figur 1).   

 

 

 

 
 
Tonåringarnas synpunkter om egen tid 
Av 41 tonåringar som fick egen tid uttryckte fem i fri text att det inte spelade någon roll om 

de fick egen tid eller inte. Resterande 36 uttryckte i fri text att de tyckte det var bra att få egen 

tid. Svaren uppvisade ett mönster och sorterades in i sex grupper (Figur 2) med en 

exempelkommentar för varje grupp.   

 n % 
Totalt  61 100 
Flickor 22 36 
Pojkar  39 64 
13–15 år 27 44 
16–18 år 34 56 

Figur 1. Antal tonåringar som fick egen tid med läkare jämfört 
med ssk/para samt könsfördelning av tonåringarna inom dessa 
två grupper. 1sjuksöterska/paramedicinare. 
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Figur 2. Tonåringarnas synpunkter om egen tid. Svaren är sorterade i totalt sex olika svarsgrupper 
 baserat på liknande svar från tonåringarna.   

 

Exempelkommentarer om egen tid  

1) ”Beror på situation för patient. Behövs inte i min situation.” 

2) ”Det brukar gå bra, kan tycka det är svårt att kommunicera allt relevant själv.” 

3) ”Jag tycker det känns bra då det känns som att jag har kontroll över mina besök på ett 

annat sätt.” 

4) ”Det var bra, för att jag kan säga eller fråga vad som helst utan mamma eller pappa 

vet om det.” 

5) ”Jag tycker att det var bra att få träffa dem själv. Det ger min åsikt om läget utan 

kommentarer.” 

6) ”Det var bra.” 

 
Tonåringarnas synpunkter om utebliven egen tid 
Av 20 tonåringar som inte fick egen tid var det sju som hade velat ha egen tid medan 13 var 

nöjda utan. Kommentarerna i fri text från tonåringar utan egen tid uppvisade ett mönster som 

sorterades in i tre grupper (Figur 3).  

 

21

4

6

4

1

5

6) Bra

5) Bra, får prata ostört utan
kommentarer från förälder

4) Bra, kan prata om saker som man
inte vill att föräldrar ska höra

3) Bra, leder till utveckling

2) Bra men svårt

1) Spelar ingen roll
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Kön och ålder  
Av 22 flickor fick 64% egen tid och av 39 pojkar fick 69% egen tid (Tabell 3). Av 27 

tonåringar i åldersgrupp 13–15 år fick 59% egen tid och av 34 tonåringar i åldersgrupp 16–18 

år fick 74% egen tid (Tabell 4). I åldersgrupp 13–15 år fanns sex tonåringar som inte fick 

egen tid men som hade velat ha det, och i åldersgrupp 16–18 år fanns en tonåring som inte 

fick egen tid men som hade velat ha det (Tabell 5).  

Tabell 3. Tonåringarnas könsfördelning gällande egen tid.  

 

 

 

 
Tabell 4. Tonåringarnas åldersfördelning gällande egen tid.  

 

 

 

 Tabell 5. Åldersfördelning för tonåringar som inte fick egen tid som hade velat ha  
det samt tonåringar utan egen tid som var nöjda utan. 

 
   

 
 

 Egen tid Ej egen tid Totalt 
 n % n %   n % 
Flickor  14 64 8 36   22 100 
Pojkar  27 69 12 31   39 100 

 Egen tid Ej egen tid Totalt 
 n % n %   n % 
13–15 år 16 59 11 41  27 100 
16–18 år 25 74 9 26  34 100 

 Hade velat ha 
egen tid 

Nöjd utan egen 
tid Totalt 

 n % n %   n % 
13–15 år 6 55 5 45   11 100 
16–18 år  1 11 8 89   9 100 

Figur 3. Tonåringar som inte fick egen tid som hade velat ha det samt tonåringar utan egen tid 
som var nöjda utan det. Kommentarer är sorterade i totalt tre olika svarsgrupper baserat på 
liknande svar från tonåringarna.   
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Personalenkät 
Av 61 vårdpersonal som deltog i studien svarade 40 att de träffade tonåringen enskilt under 

hela eller del av mottagningsbesöket och 21 att de inte träffade tonåringen enskilt. 

Professionsfördelningen redovisas i Tabell 6. 

 Tabell 6. Studiepopulationens karaktäristika. 

 

 

 
 

Vårdpersonalens synpunkter om ”vid behov” 

Kommentarerna i fri text på frågan ”I din mening, vem bör påtala/identifiera att just denna 

tonåring har behov av egen tid; tonåringen själv, personal eller vårdnadshavare? Vilka är 

dessa behov?” uppvisade ett mönster och sorterades in i fyra olika svarsgrupper (Figur 4) 

med en eller flera exempelkommentarer för varje grupp. Den vanligaste åsikten var att 

personal bör påtala när det föreligger behov av egen tid för tonåringen (n=40) följt av åsikten 

att alla (tonåring, förälder och vårdpersonal) kan påtala behov (n=6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Vårdpersonalens synpunkter om vem som bör påtala att behov finns för egen tid samt  
vilka dessa behov är. Svaren är sorterade i totalt fyra olika svarsgrupper baserat på liknande svar 
från tonåringarna.   

 

Exempelkommentarer om ”vid behov” 
1) ”Kan vara ett påtalande behov från alla parter, sedan kan det vara utifrån olika 

synvinklar: tonåringar som far illa, tonåringen ska kunna prata utan föräldrar, 

 n % 
Totalt  61 100 
Läkare 32 52 
Ssk/para1  29 48 
1sjuksköterska/paramedicinare  

17

10

13

6

4) Personal bör erbjuda egen tid

3) Personal för att tonåringen ska
utvecklas och ta ansvar

2) Personal för att tonåringen ska
kunna ta upp saker utan att föräldern

hör

1) Alla kan påtala olika behov
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föräldrar som tar över besöket/inte låter tonåringens synpunkter komma fram, stärka 

tonåringen i att klara sig själv.” 

2) ”Personalen bör påtala vid varje besök för att de ska kunna uttrycka vad de känner 

utan att föräldrar hör, kan vara föräldrars tjat, killar/tjejer, alkohol mm.” 

3) ”Personal bör erbjuda, så patienten i tonåren tar eget ansvar över egenträning. 

Läkare utan målsman närvarar.” 

4) ”Vi som personal bör nog erbjuda det. Svårt att veta behovet.” 

”Tycker vi ska säga att vi har så att vi alltid ber patientens föräldrar gå, då blir det 

inget konstigt.”  

 

Vårdpersonalens skäl till uteblivet enskilt möte  
Vårdpersonalens skäl som angavs till varför de inte träffade tonåringen enskilt uppvisade ett 

mönster och sorterades in i fyra olika svarsgrupper (Figur 5) med en exempelkommentar för 

varje grupp.   

 
Figur 5. Vårdpersonalens skäl till att de inte träffade tonåringen enskilt. Svaren är  
sorterade i totalt fyra olika svarsgrupper baserat på liknande svar från tonåringarna.   

 

Exempelkommentarer om uteblivet enskilt möte  

1) ”Öva för mottagning till vuxen.” 

2) ”Patienten vill att pappa är med.” 

3) ”Brukar inte göra detta. Flickan vill nog ha med föräldrarna.”  

4) ”Hann ej.” 

3

7

9

2

4) Tidsbrist

3) Brukar inte göra det/erbjöd
ingen egen tid

2) Patient tackade nej/patient
ville ha med förälder

1) Övrigt
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Professioner  
Läkare och sjuksköterska/paramedicinare träffade tonåringarna enskilt i samma omfattning 

(Tabell 7).  

 Tabell 7. Professionsfördelning gällande egen tid.  

 

 

 
 

Barn- och ungdomsklinikens målsättning  
Svarsfrekvensen på frågan om vårdpersonalen kände till barn- och ungdomsklinikens 

målsättning om att erbjuda egen tid vid behov var 84%. Majoriteten kände till målsättningen 

(Figur 6).   

 
Figur 6. Antal/andel av vårdpersonalen som kände till  
barn- och ungdomsklinikens målsättning om egen tid.  
Frågans svarsfrekvens var 85%. 

 
Diskussion 
I denna studie angav 41 av 61 tonåringar att de fick egen tid med vårdpersonal vilket stämmer 

väl överens med att även majoriteten av vårdpersonalen angav att de erbjöd egen tid. 

Tonåringarna som fick egen tid tenderade vara positivt ställda till det.  

 

Studien visade även att 20 av 61 tonåringar inte fick egen tid med vårdpersonal. Det är okänt 

hur många av tonåringarna som tillhörde bortfallet (65%) som fick eller inte fick egen tid och 

på grund av det stora bortfallet är generalisering inte möjlig.  

 

Både tonåringarna och vårdpersonalen angav att den främsta anledningen till varför egen tid 

är viktigt är om ”man vill prata om saker man inte vill föräldrar ska höra”. Behovet av egen 

tid återses även i studier utförda i primärvårdsmiljöer vilka visat att framförallt äldre 

Ja; 45; 
88%

Nej; 6; 
12%

 Enskilt Ej enskilt Totalt 
 n % n %   n % 
Läkare 21 66 11 34  32 100 
Ssk/para1 19 66 10 34  29 100 
1sjuksköterska/paramedicinare 
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tonåringar var oroade över föräldrars närvarande vid vårdmöten, med tanke på deras behov av 

samtalsämnen av en mer privat karaktär [20]. 

 

Det aktiva deltagandet, som tonåringen enligt NOBABs standard har rätt till för att förberedas 

inför vuxensjukvård, kan motarbetas när en förälders agerande på olika sätt hindrar 

tonåringens försök till delaktighet [5,9]. I studien uppmärksammades fyra tonåringar som 

uttryckte att det var bra att få prata ostört med vårdpersonal utan att föräldrar lade sig i eller 

avbröt med kommentarer. Detta korrelerar med de fynd som Coyne et al (2011) presenterar i 

sin studie: att tonåringar kan uppleva att föräldrar tenderar att avbryta och tala i barnets ställe 

och på så sätt förhindrar tonåringens försök till att själv få information [5]. 

 

Med tanke på vikten av ett ansvarsskifte från förälder till tonåring när det gäller bland annat 

egenvård [3,6,9] kan de sju tonåringar som inte fick men ville ha egen tid utgöra ett 

förbättringsområde, då det är viktigt att tonåringar som vill ha egen tid uppmuntras. 

 

Tonåringar kan behöva ett tydligt stöd från sina föräldrar i vårdsituationer för att känna 

trygghet. Föräldrar kan hjälpa till med att föra tonåringens talan, tolka samtalet och stötta 

tonåringen i att själva våga tala med vårdpersonalen [5,20]. Detta kan förklara varför fyra av 

tonåringarna som erbjöds egen tid avböjde för att ha med sin förälder. En tonåring beskrev 

egen tid som ”bra” men även ”/…/svårt att kommunicera allt relevant själv”. Tonåringar i 

studien av Coyne et al (2011) uttrycker på liknande sätt en svårighet att kommunicera med 

vårdpersonal [5]. Om tonåringar känner sig övergivna och stressade över det ökade egna 

ansvaret kan tanken på delaktighet bli överväldigande [21]. En sådan stress i kombination 

med om tonåringarna uppfattar det som om de måste vara utan förälder hela 

mottagningsbesöket, skulle kunna få vissa tonåringar att helt och hållet avböja egen tid. Barn 

och unga ska aldrig behöva känna sig övergivna i vården och har rätt att få begriplig 

information anpassad efter ålder och förutsättningar – något som NOBAB lägger vikt på i sin 

standard som ger alla barn rätt att ha en förälder närvarande i vårdsituationer [18].  

 

Inför ett mottagningsbesök har kanske varken tonåring eller förälder reflekterat över vikten av 

det enskilda mötet för tonåringen. Det var 13 tonåringar som uttryckte att det ”spelar ingen 

roll” med eller utan egen tid samt ”jag har inget behov”. Vårdpersonalens anser att det är 

personalen som ska påtala om behov av egen tid föreligger, exempelvis ”för att tonåringen 

ska utvecklas och ta ansvar”. Även fast tonåringen inte upplever att denne har behov av egen 
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tid, kan alltså vårdpersonalen uppleva ett behov av att ett enskilt möte borde äga rum.  

 

Svårigheter i vårdsituationer med barn är att det finns tre perspektiv att ta hänsyn till; barnets, 

förälderns och vårdpersonalens [1]. Vårdpersonalen måste lyssna till både barnet och 

föräldern samtidigt som vikt måste läggas vid egen professionell åsikt och ansvarsområde. 

Vårdpersonal kan anse att behov av egen tid föreligger för att tonåringen exempelvis behöver 

ta mer ansvar som förberedelse för att på egen hand klara sig i vuxensjukvården [9]. Föräldern 

i sin tur kan motsätta sig behovet av egen tid och yttra sin rätt att närvara i sitt barns 

vårdsituationer [17]. Det kan då som vårdpersonal bli svårt att ta hänsyn till båda NOBABs 

standarder då de kan motsätta sig varandra.  

 

Med tanke på att en del av vårdpersonalen finner svårigheter i att överhuvudtaget veta om det 

föreligger ett behov av egen tid, kan det vara av värde att utarbeta rutiner för när och hur 

tonåringen bör erbjudas detta (exempelkommentar: ”vi som personal bör nog erbjuda det 

(egen tid). Svårt att veta behovet”). I ”Kommunikation med barn och unga i vården” (2014) 

uppmuntrar författarna till tydliga rutiner vid mottagningsbesök då det inger trygghet till 

tonåringen och struktur till vårdpersonalen. Ett sätt att uppnå detta är en gemensam ram för 

vårdmöten, där vårdpersonal informerar om att ett enskilt möte med vårdpersonalen brukar 

ske som rutin, men att det inte innebär att tonåringen måste vara ensam hela besöket. 

Föräldern kan självklart närvara senare för att ge stöd och ta del av information som både 

tonåringen och vårdpersonalen anser vara viktigt för föräldern att veta [3].  

 

I sju av 21 mottagningsbesök där vårdpersonalen inte träffade tonåringen enskilt motiverade 

vårdpersonalen det med ”brukar inte göra det/erbjöd inte någon egen tid” där 

exempelkommentaren för svarsgruppen löd: ”Brukar inte göra detta. Flickan vill nog ha med 

föräldrarna”. Tonåringar kan ha behov som inte uppmärksammas på grund av liknande 

antaganden om att tonåringar vill ha förälder med. Bland de tonåringar som inte fick egen tid 

men hade velat ha det, angav de flesta att ”man vill prata om saker man inte vill föräldrar ska 

höra”. Genom att endast erbjuda egen tid riskerar man att tonåringar som inte vågar förmedla 

sitt behov, exempelvis av rädsla att föräldern ska ifrågasätta, inte uppmärksammas. Införande 

av någon ram för mottagningsbesök med utgångspunkt om att alltid ha ett enskilt möte med 

tonåring skulle, med tanke på kommentarer från vårdpersonal (exempelvis: ”tycker vi ska 

säga att vi har så att vi alltid ber patientens föräldrar gå, då blir det inget konstigt”), kunna 

vara något som flera ställer sig positivt till samt som förhindrar att tonåringar med 
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ouppmärksammat behov inte glöms bort. 

 

Med det låga deltagandet i beaktande har ingen större skillnad skådats gällande i vilken 

omfattning flickor och pojkar fick egen tid med vårdpersonal och det fanns ingen skillnad 

mellan i vilken omfattning de olika professionsgrupperna erbjöd egen tid. Däremot blev fler 

pojkar inkluderade i studien (42%) jämfört med flickor (25%). Åldern visade något större 

skillnad jämfört med kön – åldersgrupp 13–15 år fick egen tid i 59% av fallen medan 

åldersgrupp 16–18 år fick egen tid i 74% av fallen. Skillnaden kan antas som förväntad 

eftersom de flesta tonåringar mognar och tar mer eget ansvar ju äldre de blir [3], och liknande 

studier visar också ökad delaktighet med ökad ålder [2]. Dock framkom det att en större andel 

tonåringar i åldersgrupp 16–18 år avböjde erbjudande om egen tid än tonåringar i åldersgrupp 

13–15 år vilket inte korrelerar med resonemanget för ökat ansvarstagande för egenvård med 

ökad ålder [3,6].   

 

För kroniskt sjuka tonåringar i 13-15 års ålder kan egen tid vara viktigt av den anledning att 

separationsfasen från förälder äger rum, vilket kan ge utrymme ett ökat ansvarstagande hos 

tonåringen [3,6,7,22]. Då kroniskt sjuka tonåringar ofta har en bristande kunskap om sin 

sjukdom och en egenvård som är otillräcklig [20], kan det ses som bekymmersamt att elva av 

27 tonåringar i ålder 13–15 år inte fick egen tid varav sex stycken faktiskt hade velat ha det. 

Inom diagnosgrupp diabetes typ 1 var bortfallet 67% och det kan antas att flertalet av dem 

som inte deltog hade kunnat inkluderas i studien. Just när det gäller diabetes är det extra 

viktigt med utveckling och ansvar för sin egenvård, något som redan borde ha påbörjats i 

ålder 13-15 år [7,22]. 

 

En styrka med studien är de kvalitativa inslag i form av deltagarnas egna kommentarer, vilka 

kan ge nyansering och kunskap kring området.   

 

Då ett stort bortfall (65%) föreligger måste studieresultatet tolkas med stor försiktighet. En 

svaghet med studien är att studiepopulationen var liten. Huvudproblemet till den låga 

studiepopulationen antas inte vara en för kort tidsperiod eller för snäva kriterier för 

deltagande. Med bortfallet i åtanke fanns det många tonåringar som hade kunnat delta men 

som inte fick information om studien. Det kan diskuteras om utdelandet av enkäten hade 

kunnat gå till på annat sätt eller om vårdpersonalen hade kunnat påminnas om studien på ett 

sätt så fler enkäter delades ut. Dessutom kan vissa ha missuppfattat vilka tonåringar som 
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skulle få enkäten och därmed har dessa fallit bort. En möjlig förklaring till ett eventuellt 

missvisande resultat kan vara att vårdpersonalen främst kom ihåg att dela ut enkäten när de 

faktiskt erbjöd tonåringen egen tid, och mer sällan delade ut den när de inte erbjöd egen tid. 

Ytterligare orsak till det stora bortfallet kan vara att vårdpersonal med patienter inom 

diagnosgruppen neurologi bedömde att ett enskilt möte utan förälder inte var möjligt för vissa 

tonåringar (exempelvis tonåring med utvecklingsstörning eller autism). Det är oklart hur 

många tonåringar som medvetet exkluderades från studien av denna anledning men det är 

möjligt att de bidrog till det stora bortfallet på 85% i diagnosgrupp neurologi. En svaghet kan 

anses vara att studien inte tar hänsyn till föräldrars synpunkter om egen tid. Då det primära 

intresset låg på tonåringens egna synpunkter och för att inte riskera ytterligare försvagat 

deltagande prioriterades inte en föräldraenkät. För vissa frågor i personalenkäten bör det tas i 

åtanke att det är samma individ som har besvarat frågan flera gånger på olika enkäter för 

respektive tonåring. Möjlig bias i studien kan vara om vårdpersonalens kännedom och 

studiens syfte har påverkat dem till att oftare erbjuda egen tid.   

 

Studien kan uppmuntra vårdpersonal till att oftare erbjuda egen tid med tonåringar genom att 

få ta del av tonåringarnas positiva synpunkter. I det kliniska arbetet kan studien uppmuntra till 

att utarbeta rutiner för när och hur tonåringen bör erbjudas egen tid. Om rutiner för detta 

införs vore det intressant att i senare skede utvärdera detta och även ta del av föräldrarnas 

synpunkter.  

 
Slutsats  
Under mottagningsbesök på barn- och ungdomskliniken USÖ fick 41 av 61 tonåringar som 

deltog i studien egen tid med vårdpersonal, vilket tonåringarna tenderade vara positivt ställda 

till. Tonåringar som inte fick men ville ha egen tid kan utgöra ett förbättringsområde för barn- 

och ungdomskliniken. De synpunkter som tonåringarna lämnade om varför egen tid är bra 

liknar de skäl som vårdpersonalen angav föranleder behov av egen tid. Med tanke på att flera 

av vårdpersonalen finner det svårt att veta om behov av egen tid föreligger bör det utarbetas 

tydliga rutiner för när och hur tonåringar ska erbjudas egen tid.  

Ett speciellt tack till 
Jag vill rikta ett hjärtligt tack till min handledare Caisa Lindström, kurator på barn- och 

ungdomskliniken USÖ. Med ett varmt och inspirerande engagemang har hon handlett mig i 

mitt uppsatsskrivande. Ytterligare ett stort tack vill jag rikta till Angelika Netterhall, 

chefssekreterare, för all hennes hjälp med att ta fram statistiskt underlag.  
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Bilagor  
Bilaga 1 – Tonårsenkät 

Enkät till tonåring - egen tid med personal utan förälders närvaro 
Barn- och ungdomskliniken vill gärna att alla tonåringar ska få träffa läkare, sköterska, sjukgymnast 
och dietist själva en stund utan att föräldrarna är med. Idag vet vi inte hur ofta tonåringarna får 
denna möjlighet.  

Du tillfrågas härmed om att svara på en enkät. Att delta i den här enkäten är helt frivilligt och du 
kommer vara helt anonym. Vi vill ta reda på hur ofta tonåringarna får egen tid med personal. 
Resultatet redovisas utan att man kan identifiera dig. 

Caisa Lindström (kurator på Barn-och ungdomskliniken) är ansvarig för projektet och enkäten.  
Linnea Gren (läkarstudent) kommer samla in och skriva ned alla svar från enkäterna. 
Caisa och Linnea kommer tillsammans tolka resultatet och föreslå eventuellt förbättringsarbete.  
Enkäten och studien är godkänd av verksamhetschefen. 

 

 

 

Fick du träffa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller dietist själv en stund utan förälder? 

Ja        I så fall, vilken av ovan nämnda personal träffade du? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Vad tycker du om att träffa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller dietist själv en stund? 

Nej  
  
Om du svarade ”nej”, hade du velat träffa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller dietist 
själv utan förälder? 

              
 
        Ja     Varför hade du velat det?  
                
       
             
 
             Nej    Varför inte?

Tack för din medverkan!

Jag är: 

Flicka  

Pojke  

Jag identifierar mig varken som pojke eller flicka 

Jag är:  

13 -15 år  

16-18 år 
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Bilaga 2 – Personalenkät 
 

 

Enkät till vårdpersonal - egen tid med personal utan vårdnadshavares närvaro 
Barn- och ungdomskliniken har som målsättning att alla tonåringar (i synnerhet de med kronisk sjukdom) 
ska få träffa vårdpersonal utan vårdnadshavares närvaro under en del av mottagningsbesöket. Klinikens vär-
degrund är att ”barn och ungdomar har rätt att förstå, vara förberedda, delaktiga och uttrycka sina åsikter 
om sin vård”, något som går att läsa på en affisch där det bl.a. fastslås att äldre barn och ungdomar ska ”ges 
egen tid med vårdpersonal vid behov”. 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en studie som genomförs på Barn- och ungdomskliniken, Universitets-
sjukhuset, Örebro (USÖ). Syftet med enkätstudien är att få information om i vilken omfattning tonåringarna 
får egen tid med personal samt att kartlägga vem vårdpersonalen anser bör påtala/identifiera att den enskilda 
tonåringen har behov av egen tid.  
 
Ansvarig för projekt och enkät är Caisa Lindström, kurator på Barn-och ungdomskliniken, USÖ. Resultatet 
ska användas som en kvalitetskontroll och beroende på resultat ge underlag för ett förbättringsarbete. In-
samling och bearbetning av data kommer utföras av Linnea Gren, läkarstudent vid Örebro Universitet. Stu-
denten ensam läser enkäterna och lägger in i ett dataprogram, sedan kommer student och projektansvarig till-
sammans att tolka resultatet och föreslå eventuellt förbättringsarbete. Enkäten är helt anonymiserad och del-
tagande är helt frivilligt. Både enkät och studie är godkänd av verksamhetschefen. 
 
 
Jag tillhör profession: Läkare         Sjuksköterska eller paramedicinare  
 
 
Träffade du patienten enskilt utan vårdnadshavares närvaro under del av eller hela mottagningsbe-
söket? 

 
 
Ja 
 
Nej   
 

        Varför inte?  
 

 
Jag erbjöd egen tid men patienten tackade nej  
 
Jag erbjöd egen tid men vårdnadshavare avböjde detta  
 

Innan du fick kännedom om denna enkätundersökning, kände du då till verksamhetens mål att äldre 
barn och ungdomar ska ”ges egen tid med vårdpersonal vid behov”? 

 
Ja  
 
Nej  
 

I din mening, vem bör påtala/identifiera att just denna tonåring har behov av egen tid; tonåringen 
själv, personal eller vårdnadshavare? Vilka är dessa behov? 

Tack för din medverkan! 


