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Socialstyrelsens projektledare efter enkät:

Ungdomsmottagningarna saknar enhetlig
struktur för sitt preventiva arbete

V i har idag en klamy-
diaepidemi i Sverige
bland unga och unga
vuxnamed 47 101

rapporterade fall under 2007.
Det finns förväntningar på de
i Sverige väl etablerade ung-
domsmottagningarnas (UM)
preventiva arbete från såväl
myndigheter som lokala poli-
tiker och inteminst från ung-
domar. Trots det saknar
många ungdomsmottagning-
ar ett tydligt uppdrag,metod-
stöd och handledning. Omdet
påverkar arbetet är okänt då
de lokala uppföljningarna va-
rierar avsevärt. Det borde
vara kostnadseffektivt att sat-
sa de ytterligare resurser som
behövs för att UM ska bli en
effektiv aktör i det förebyg-
gande arbetetmot sexuellt
överförda infektioner (STI).
Detta är angeläget inteminst
för en ökad jämställdhet och
jämlikhet vad gäller tillgäng-
lighet för unga generellt och
speciellt för tonårspojkar och
ungamän.

En undersökning somSocial-
styrelsen genomfört på lan-
dets ungdomsmottagningar
under våren 2008 visar att
många av demottagningar

som i dag kallar sig UMhar
skiftande tillgänglighet,me-
todik, kunskapsutveckling
och kompetens (en samman-
ställning av data från enkäten
kan beställas från: ‹monica.
idestrom@socialstyrelsen.se›
eller ‹socialstyrelsen@
socialstyrelsen.se›).

Ungdomsmottagningar finns i
de flesta kommunermen är
till skillnad frånmödra-,
barn- och skolhälsovård ett
frivilligt åtagande för kom-
muner och landsting. UMar-
betar förebyggandemed sexu-
ell och reproduktiv hälsa
genomarbetemot oönskade
graviditeter ochHIV/STI
samt förebyggandemot
psykosocial ohälsa. PåUMska
det finnas personalmed såväl
medicinsk sompsykosocial
kompetens.
Det saknas i dag en samlad

bild av antalet besökare på
UMoch av orsaken till besö-
ken,men tre av fyraUMupp-
ger i Socialstyrelsens under-
sökning att de har regelbun-
den/organiserad samverkan
med skolhälsovård. Knappt
hälften har samverkanmed
barn- och ungdomspsykia-
trin.
Resultaten från enkätstudi-

en visar att tillgängligheten
varierar stortmellan enskilda
mottagningarmed öppettider
från enstaka timmar till hela
veckor. De visar också att
barnmorskemottagningar där
en barnmorska avsätter en-
staka timmar för ungdomar

men där det helt eller delvis
saknas kontinuitet av psyko-
social ochmedicinsk kompe-
tens ändå kallas UM.
Ungdomar somnu söker på

den nyawebbaserade ung-
domsmottagningen ‹www.
umo.se› kommer att länkas
vidare till UM»in real life«
somharmycket varierande
förutsättningar och resurser.
Det koncept somUMhar
i dag attraherar i första hand
unga kvinnor. Geografiska
och strukturella olikheter
över landet påverkar också
jämställd och jämlik behand-
ling av unga ochmer generellt
av ungamän.

Det huvudsakliga arbetet på
mottagningarna består i indi-
viduella besök. Den typiska
besökaren är en ung kvinna
somkommer för preventiv-
medelssamtal. Ungamän står
för ca 15 procent av besöken,
men besök av ungamän ökar

väsentligt på de orter i landet
därmottagningarmed STI-
profil ellermansmottagning-
ar är etablerade.
Utöver grundutbildning för

respektive profession har per-
sonal påUM tilläggsutbild-
ningar i sexologi samt olika
typer av terapeutiska utbild-
ningar. Detta tyder på ett be-
hov hos personalen av ökad
kunskap för att kunna arbeta
sekundärpreventivt behand-
landemed sexologiska besvär
och psykisk ohälsa. Hur den-
na inriktning påverkar tid och

resurser för STI-förebyg-
gande arbete undersöktes
inte. Utbildning imotive-
rande samtal och pedagogik
ärmindre vanligt. Drygt hälf-
ten avUManger ett behov av
fortbildning imetodik för ut-
åtriktat arbete, gruppmeto-
dik, samtalsmetodik, kunskap
omkultur/etnicitet samt om
homo-, bi- och transsexua-
litet.

De flesta UM tar emot besök
av skolklasser från en eller
flera årskurser i upptagnings-
området.Man vänder sig van-
ligen till årskurs 8 och års-
kurs 9. Vid besöken läggs
huvuddelen av tiden på att in-
formera omvadUMhar att
erbjuda. Varannanmottag-
ning deltar i sex- och samlev-
nadsundervisning på skolor.
Mottagningarna själva anser
att den viktigastemetoden för
att nå ungamän är ett utåtrik-
tat arbete och besök av skol-

klasser.Målgruppen i den
gruppverksamhet sompågår
på hälften avmottagningarna
är i huvudsak unga kvinnor i
behov av stöd för ökat själv-
förtroende ochmot stress,
smärta och självdestruktivt
beteende. Förutombesök av
skolklasser i en årskurs arbe-
tar alltså hälften avUMhälso-
främjande och förebyggande
på gruppnivå i utåtriktad
verksamhet.

Motiverande samtal (MI) an-
ges som en specifikmetod av

Trots stora förväntningar saknar många
ungdomsmottagningar ett tydligt upp-
drag, metodstöd och handledning. Arbetet
måste utvecklas om mottagningarna ska
bli en effektiv aktör i det förebyggande ar-
betet mot sexuellt överförda infektioner.

MONICA IDESTRÖM
med dr, leg
barnmorska,
projektledare, enheten
för HIV-prevention,
Socialstyrelsen
monica.idestrom@
socialstyrelsen.se

Genom en ny
webbbaserad ung-
domsmottagning
kan besökarna län-
kas vidare till »rik-
tiga« ungdoms-
mottagningar, som
emellertid har
mycket skiftande
förutsättningar och
resurser.
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sommest 14mottagningar
när de beskriver arbetssätt
vid STI-arbete. Enstakamot-
tagningar använderMI vid
upprepad oönskad graviditet
respektive vid upprepat posi-
tivt klamydiatest. De flesta
metoder sombeskrivs i det
förebyggande arbetet är
huvudsakligen riktademot
psykosocial ohälsa.MI som
metod har positiv effekt vid
behov av beteendeförän-
dringar,men i vilken ut-
sträckning de som använder
sig avMI följer principerna
för samtalet såsomde be-
skrivs avMiller ochRollnick
[1] är inte undersökt.Metod-
handledning, och då övervä-
gande i terapeutiskametoder,
förekommer på knappt hälf-
ten avmottagningar. Hälften
avmottagningarna har till-
gång till extern konsult i be-
handlingsärenden.Handled-
ning förekommer från en till
två gånger permånad till nå-
gra gånger per halvår.

Hur enskilda ungdomsmot-
tagningars uppdrag och avtal
ser ut efterfrågades inte,men
hälften anger att det finns en
långsiktig planering och fi-
nansiering för derasmottag-
ning. På drygt hälften avmot-
tagningarna upplevde perso-
nalen att huvudmannen följ-
de upp verksamheten.
Socialstyrelsens undersök-

ning genomfördesmed syftet
att kartlägga innehållet i ung-
domsmottagningarnas verk-
samhet och är ett led i arbetet
med att ta fram ett kunskaps-
underlag och en vägledning
för riktade insatser till ungdo-
mar och unga vuxna inom
området STI och sex och sam-
levnadsinformation.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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■Ennyligen publicerad stu-
die frånKarolinska institutet,
sompresenterades vid riks-
stämman iGöteborg, visar att
35 procent av 1 200 tillfrågade
läkare inom sex specialiteter
kan tänka sigmöjligheten att
förskriva läkemedel i dödlig
dos till en terminalt sjuk pati-
ent så att denne kan ta sitt liv.
Statensmedicinsk-etiska råd
(SMER) har i sin promemoria
omvård i livets slutskede for-
mulerat att när patienten inte
är hjälpt av livsuppehållande
behandling bör läkaren ha
mod att avstå från och avbryta
behandlingen och tillåta pati-
enten att få dö. SMER tar upp
möjligheten att legalisera lä-
karassisterat självmord för ett
fåtal patientermed ett utdra-
get döende, som innebär ett
outhärdligt lidande. Kanske
leder debatten till en lagän-
dring i framtiden omopinio-
nen svänger.

Situationen är ofta komplex.
Ett livstestamente är kanske
inte längre aktuellt närman
ändrat sin inställning i den
nyuppkomna situationen,
somblev drägligare än för-
väntat, den dödliga sjukdo-
men till trots. Lidandet är i
högsta grad subjektivt och är
svårt att bedöma för utomstå-
ende. Vem ska sätta sig till
doms och bedöma att lidandet
nu blivit »outhärdligt«? Extra
svårt blir det när lidandet inte
syns på utsidan. Vem skattar
det psykiska och existentiella
lidandet?Detta ställer bland
annat frågan omkompetens
på sin spets.

Palliativ vård i livets slutskede
innebär att inte förlänga eller
förkorta livet, utan att ge god
symtomlindring så länge livet
pågår.Men vi som arbetar
med vård i livets slutskede
träffar allt oftare patienter,
vanligen i hög åldermed svåra
och obotliga tillstånd, utan
annan utväg från lidandet än
döden. Trots detta lägger

vårdapparatenmycket kraft
och resurser på plågsamma
och dyrbara åtgärder utan
nytta för individen. Det är
i dag inte självklart att bli till-
frågad och få uttrycka en åsikt
innan påfrestande undersök-
ningar och utredningar star-
tas. Imånga fall är det dessut-
ompå förhand uppenbart att
patienten inte kommer att
klara de åtgärder som följer
på ett eventuellt utrednings-
fynd.

Det är lika självklart att få
slippa verkningslösa och på-
frestande antibiotikakurer
eller dropp när detta innebär
lidande i form av nålstick,
störd nattsömn, illamående
och övervätskning. Det krävs
bådemod och förstånd »att
ingenting göra« och framför
allt förmåga att kommunicera
detta på ett psykologiskt och
inkännande sätt. Det är i
stunden smidigare att ordine-
ra en tuff utredning och be-
handling än att ta sig tid att
informera omdet dystra fak-
tum att ingen bot finns, i en
tid och i ett samhälle där allt
ärmöjligt, tror vi …

•Nittiotreåring på äldrebo-
ende, stumoch totalförlamad
sedan ett tiotal år efter flera
stroke, införs till akuten på
grund av nedgång i allmäntill-
ståndet. En lunginflamma-
tion hos denmedvetslöse pa-
tienten behandlasmed anti-
biotika. Näringsdropp sätts
in. Bedöms som inte rehabili-
teringsbar efter bedömning
på strokeenhet. Planeras för
plats på ytterligare en institu-
tion. Kommer dödshjälp att
efterfrågas?

• Åttiofemårig kvinnamed
cancer i halsregionen remit-
teras för vård på hospis efter-
somdet råder brist på akut-
vårdplatser där hon befinner
sig. Cancern växer nermot
strupen. Cancerspecialist pla-
nerar ett tjugotal strålbe-

handlingar på ett tredje sjuk-
hus. Ett fåtal patienter har
blivit friskamed tillägg av
cellgifter. Är svag och trött
och nedgången av en infek-
tion. Nu väntar tvåmånader
av ambulanstransporter till
behandlingar, smärtor, sår-
bildning, slem ochmatnings-
problem, där vi av erfarenhet
vet att tillfrisknandet för den-
na åldersgrupp är närmast ut-
siktslöst. Hur tänker den
gamla och hennes familj, som
inte tillfrågats? Kommer des-
sa att efterfråga dödshjälp ef-
ter några veckor av outhärdli-
ga symtom?

Det finns säkert ett antal fall
där kunskaperna ännu inte är
tillräckliga för att ge tillräck-
lig lindring.Men betänk att
det sombetraktades som
hopplöst lidande för några de-
cennier sedan i dag kan av-
hjälpas i betydligt högre grad.
Låt oss forska, komma fram

till allt bättre behandlingar
och lära oss hur vi ska geme-
dicinskt stöd och väga in
psykosociala och existentiella
frågor! Brist på perspektiv
och kommunikation från vår-
dens representanter bidrar
säkert till att allt starkare rös-
ter höjs för att legalisera rät-
ten till att aktivt avsluta pati-
enters liv.
Men låt dem somhar kun-

skapen få varamed och plane-
ra för ett så gott liv det går! Att
sprida kunskap till hela sam-
hället för att ta rätt beslut när
livet snart är till ända är den
största utmaningen; inte att
trumfa igenomen lag som
föregriper kunskapen.

Richard Skröder
överläkare

richard.skroder@
stockholmssjukhem.se

Solveig Hultkvist
kurator, ledamot i Nationella

rådet för palliativ vård;
båda vid palliativa sektionen,

Stockholms sjukhem

Eutanasi och läkarassisterat självmord
som ersättning för god lindrande vård?

läs mer Se även inlägg på
sidan 92.


