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Steg 1
BREVET
Inbjudan till tjänsten som överlämnas
av barnläkare till ungdomen

Hej! Nu kan du få en egen lots som hjälper
dig hitta rätt i vården.
Snart fyller du 18. Nu blir du myndig och får möjlighet att bestämma fler saker själv.
Det gäller även vården. Men det kan vara svårt att hitta rätt i vården – att själv sköta
din sjukdom och veta vem du ska ta kontakt med, när och hur. Därför kan du nu få
hjälp av egen lots som hjälper dig med allt det. Och kanske lite till.
Varför behöver jag en lots?
Jag vet att det kan vara en jobbig övergång när du blir 18 och lämnar barnsjukvården
där det mesta funkar och du kanske har mer stöd av föräldrar eller andra omkring dig.
I vuxenvården behöver du klara mer själv. Och det tror jag att du gör. Men du kanske
vill ha lite hjälp?
Vad kan lotsen göra för mig?
Vi har skapat lotsen med hjälp av ungdomar som redan gjort den övergången från
barnsjukvården till vuxensjukvården. Som vet vad du kanske kommer att behöva
hjälp med. Även om du själv inte vet det ännu.
Jag som är lots kan tipsa dig om saker som kan vara bra att veta t.ex. vart du ska
ringa med olika frågor, hur du bokar möten, hur du fixar nya recept och intyg och vad
du faktiskt kan få hjälp med. Lotsen kan även följa med som ett stöd när du ska träffa
läkare eller gå på andra möten.
Var finns lotsen?
Du kan nå lotsen på flera sätt. Du väljer det som känns bäst för dig: telefon,
videosamtal eller chatt. Några gånger kommer ni att ha möten där ni träffas och de
mötena är på Centrum för Sällsynta Diagnoser/Rara-kliniken på Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm.
Vad händer nu?
Om ca 2 veckor kommer jag att ringa dig. Då kan jag svara på frågor och kolla om du
är intresserad av att få en egen lots som kan hjälpa dig att hitta rätt i vården.
Du behöver inte bestämma dig nu om du vill ha en lots och du kan när som helst välja
att avstå.
För att vårt första samtal ska bli så bra som möjligt får du gärna fylla i formuläret
som jag skickat med och skicka tillbaka till mig (behövs inget frimärke, ta bara
kuvertet vi skickat med).
Om du undrar något redan nu, så går det jättebra att ringa, messa eller mejla mig.

Vänliga hälsningar,
NN
Lots
NN@NN.se
070xxxxxxxx

Annat som jag gör själv:

Jag heter:
Mitt personnummer:
Mitt mobilnummer:
Min mejladress:
Kort om mig (det här vill jag att du som lots ska veta om mig):

Jag vill att en lots hjälper mig med det här:
Vårdkontakter - håller koll på vem som hjälper mig med vad idag

Vill du att jag kollar på dina journaler innan jag ringer dig?
Ja

Nej

Möten - bokar & håller koll på tiderna
Remisser - fixar remisser till de läkare jag behöver träffa
Mediciner - håller koll på mina mediciner & recept

Det här gör jag själv, eller någon annan (t.ex. förälder, vårdnadshavare,
assistent):

Hjälpmedel - vilka som finns och hur jag får dem
Intyg - håller koll på vilka jag behöver och hur jag fixar dem

Vårdkontakter - håller koll på vem som hjälper mig med vad idag
Jag

Gå på möten i vården ihop med mig

Någon annan

Möten - bokar & håller koll på tiderna
Jag

Någon annan

Fyll gärna på med mer saker som du skulle vilja ha hjälp med:

Remisser - fixar remisser till de läkare jag behöver träffa
Jag

Någon annan

Mediciner - håller koll på mina mediciner & recept
Jag

Någon annan

Hjälpmedel - vilka som finns och hur jag får dem
Jag

Någon annan

Intyg - håller koll på vilka jag behöver och hur jag fixar dem
Jag

Någon annan

Träffar läkare och annan vårdpersonal
Jag

Någon annan

När du fyllt i formuläret, lägg det i kuvertet och skicka tillbaka (behövs inget
frimärke, ta bara kuvertet vi skickat med).

Steg 2
TELEFONSAMTALET
Guide för telefonsamtalet från lotsen till
ungdomen 2 veckor efter inbjudan

Lotsen kontaktar ungdomen

Lotsen kontaktar ungdomen

Steg 1:
Skicka ett SMS som förbereder ungdomen på att du kommer
att ringa
-

Berätta om vem du är, varför du hör av dig och när du kommer att ringa
(förslag på text nedan)
SMS:et behöver skickas från samma nummer som du sedan ringer från, så
ungdomen känner igen det, eftersom många inte svarar när det är okända
nummer som ringer.

Steg 2:
Ring ungdomen
Att prata med ungdomen om:
- Intro och kort presentation
- Frågar om hen läst brevet (om inte: presentera tjänsten och fråga om
ungdomen vill ha hjälp med att fylla i formuläret)
- Om ungdomen redan skickat in formulär till dig: gå igenom vad hen har
kryssat i att hen vill ha hjälp med
- Fråga om ungdomen har några frågor och besvara dem
- Berätta om tidplan och nästa steg
- Var tydlig med att ungdomen kan komma på ett första möte utan att förbinda
sig till något
- Boka in tid för ett fysiskt möte (= Möte 1)
- Fråga om ungdomen vill ha med någon vid en första träff och i så fall vilka
personer (t.ex. föräldrar/vårdnadshavare, barnläkare)
- Ungdomen kanske inte vet detta själv så hjälp ungdomen med ledande
frågor. Men var också lyhörd för om ungdomen vill komma själv, det är okej
- Fråga om tillgång till journaler och om hen vill att du ska läsa dem innan mötet
- Lämna kontaktuppgifter om det dyker upp frågor
När du som lots ringer ungdomen, tänk på att:
- Ungdomen kan tycka att det är läskigt när någon okänd ringer, det är viktigt
att du är lugn så att ungdomen känner sig trygg
- Inte ringa under skoltid, utan mellan kl 16-20
- Använda ett professionellt tilltal och prata till ungdomen direkt
- Att ringa från ett synligt nummer så att ungdomen vet vem det är (samma
nummer som du angett i det första kontakt-SMS:et
- Ring upp vid fler tillfällen om ungdomen inte svarar första gången
- Inte prata om ungdomen som patient

VÄND!

Steg 3
LOTSBOKEN
Verktyg för lotsen i mötena med ungdomen
med tips och stöd för dokumentation

Lotsmöte med:

Möte 1
Lära känna

• Vad har hänt sedan telefonsamtalet?
• Presentera hur lotsen kan hjälpa till
• Vad vill ungdomen ha hjälp med (checklista)
• Diskussion utifrån samtalskort (se tips)
• Summera möte (vad ska göras & av vem)
• Planera & boka nästa möte
• Vem ska vara med i nästa möte?
• Ge ungdomarna en egen kortlek

Anteckningar från mötet

Möte 2
Planera lotsning

Tips när du använder samtalskorten!

• Vad har hänt sedan sist?
• Diskussion utifrån samtalskort (se tips)
• Introducera Mitt team-appen + ge infoblad
• Summera möte (vad ska göras & av vem)
• Vill ungdomen fortsätta få stöd?
• Planera & boka nästa möte (i Mitt team)

Tänk på att inte ta över, utan låt ungdomen
välja kort själv. Korten är till för att ungdomen
ska kunna välja samtalsämnen och får
möjlighet att styra samtalet. Korten är även ett
stöd för ungdomen att kunna veta vilka olika
saker hen kan prata om och få hjälp med.

Ibland passar det bättre att inte använda alla
korten. Välj då ut de kort du vill använda dig
av under mötet (det gör inget att de är många,
men kan vara bra att vänta med de mer
känsliga och privata korten tills ni har lärt
känna varandra).

Sprid ut korten framför ungdomen. Ge
ungdomen chans att läsa och kolla på
korten en stund. Du kan även fråga om
ungdomen vill att du ska läsa upp korten
om de har svårigheter med att läsa.

När ungdomen valt kan du lägga de
andra korten åt sidan, så det kort hen
valt får fokus.

Om ungdomen vill prata om något som
inte finns med i korten kan ni skapa nya
kort. Det finns tomma kort ni kan
använda för att göra ett nytt som du sen
kan spara i foldern.

Anteckningar från mötet

Lotsens budord
Tänk på att:
1

Alltid se och prata om ungdomen som en person och inte en patient

2

Alltid sätta ungdomen i centrum vid alla möten och samtal

3

Skapa en lugn och trygg miljö för ungdomen

4

Alltid få ungdomarna att känna att du är där för dem

5

Låta saker ta den tid ungdomen behöver

Checklista: vem gör vad

Checklista: vem gör vad

Datum:

Datum:

Vårdkontakter - håller koll på vem som hjälper mig med vad
Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Lotsen gör

Vårdkontakter - håller koll på vem som hjälper mig med vad idag
Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Kommentar:

Kommentar:

Möten - bokar & håller koll på tiderna

Möten - bokar & håller koll på tiderna

Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Lotsen gör

Remisser - fixar remisser till de läkare jag behöver träffa
Föräldrar/Annan gör

Lotsen gör

Lotsen gör

Remisser - fixar remisser till de läkare jag behöver träffa
Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Lotsen gör

Kommentar:

Kommentar:
Mediciner - håller koll på mina mediciner & recept
Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Kommentar:

Kommentar:

Jag gör

Jag gör

Lotsen gör

Föräldrar/Annan gör

Mediciner - håller koll på mina mediciner & recept

Lotsen gör

Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Lotsen gör

Kommentar:

Kommentar:

Hjälpmedel - vilka som finns och hur jag får dem

Hjälpmedel - vilka som finns och hur jag får dem

Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Lotsen gör

Kommentar:
Intyg - håller koll på vilka jag behöver och hur jag fixar dem:
Jag gör

Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Föräldrar/Annan gör

Lotsen gör

Intyg - håller koll på vilka jag behöver och hur jag fixar dem:
Jag gör

Föräldrar/Annan gör

Kommentar:

Kommentar:

Träffar läkare och annan vårdpersonal:

Träffar läkare och annan vårdpersonal:

Jag gör

Lotsen gör

Kommentar:

Föräldrar/Annan är med

Lotsen är med

Jag gör

Föräldrar/Annan är med

Kommentar:

Kommentar:

Annat som jag gör själv:

Annat som jag gör själv:

Lotsen gör

Lotsen är med

Steg 4
SAMTALSKORTEN
Verktyg som ger ungdomen möjlighet att
styra vilka ämnen som tas upp i mötena
med lotsen

Samtalskort: Min vård

Mina kontakter i
vården nu

Samtalskort: Min vård

Mina kontakter i vården
efter övergången

Hur recept funkar

Vilka roller som
finns i vården

Vad jag, mina föräldrar
och lotsen gör

Hur intyg funkar

Hjälp med intyg

När och hur jag vill att
lotsen är med på möten

Mina rättigheter
i vården

Hur journaler funkar

Hjälp med journaler

Vilka mediciner
jag har

Hjälp med mediciner

Hur remisser funkar

Hjälp med remisser

Vilka hjälpmedel
jag har

Hjälp med hjälpmedel

Akuta problem

Hur jag får hjälp om jag
mår psykiskt dåligt

Hjälp med recept

Samtalskort: Mitt liv

Samtalskort: Mitt liv

Jag som person

Lotsen som person

Mat

Hur jag mår psykiskt

Min historia och
bakgrund

Jobb och skola

Saker som oroar mig

Hur det är att ha en
sällsynt diagnos

Framtiden

Familj

Saker som känns
bra just nu

Relationen till
mina föräldrar

Kompisar

Kropp och utseende

Sex och relationer

Saker som känns
jobbigt just nu

Samtalskort: Andra jag behöver hjälp av

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Ungdomsmottagningen

Tandläkaren

Vilka andra kontakter
jag behöver

Skola

Habilitering

God man

LSS

Färdtjänsten

Samtalskort: Andra jag behöver hjälp av

1

För frågor rörande detta
dokument vänligen kontakta:
Erik Almenberg
erik.almenberg@doberman.se
+46 709 27 52 50
www.doberman.se

Steg 5
KONTAKTKARTAN
HJÄLPMEDEL FÖR BÄTTRE KUNSKAP
OM DEN EGNA DIAGNOSE OCH
VÅRDKONTAKTER

Kontaktkartan:
Material att skriva ut

Namn:

Namn:

1.
2.
3.

Klipp ut bollar
Skriv en kroppsdel
Använd som
grenar i
kontaktkartan

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

Var:

Var:

Varför:

Varför:

Vad:

Vad:

Vem:

Vem:

Hur ofta:

Hur ofta:

