
Synpunkter från Kristina BK på ovanstående SWOT analys  151125. 
Oklart för mig om SWOT-analysen gäller nuvarande status för ungdomsmedicinska föreningen, alltså att 

enbart jobba som delförening inom BLF? 

Jag utgår först från det och ger synpunkter på UMF inom BLF. 

 

Styrkor . inga synpunkter 

Möjligheter 

 Hittar verkligen intresserade vuxenspecialister oss och vår utbildning om vi kvarstår som 

delförening inom BLF?? 

 Samma gäller strategiska närverk , hittar de oss inte på ett naturligt sätt , - dvs bättre - om vi är 

fristående? 

Svagheter: 

  Andra som har ett naturligt och bitvis starkt intresse av vår kunskap såsom olika grupper av 

specialistsjuksköterskor inom både barn- och vuxensjukvården vill väl inte ingår i en förening som enbart 

vänder sig till läkargruppen ? 

Detta gäller även vissa personer inom andra kompetenser , psykologer inom barn- och 

ungdomssjukvården, kuratorer , NOBAB-gruppen. Sådana intressenter skulle på ett naturligt sätt 

fortsätta inom sin delförening för  utveckling av sin specifika kompetens  men också tillhöra en bred 

ungdomsmedicinsk förening som komplement. 

För att inte tala om de som jobbar inom skolan, där ju majoriteten är unga, dvs över 10 år 

Samt ungdomsmottagningarnas personal ??? 

Och socialtjänsten??? Kan där finnas personer som är specifikt intresserade av ungdomars hälsa, 

men som inte vill ingå i en ren läkargrupp=??? 

Den svåra frågan handlar om patientföreningar, typ Ung cancer, Unga med diabetes, etc. Vill vi 

ha deras input eller dela vår kompetens med dem? 

Och föräldragrupper ???? 

Hot:  

Jag såg det som ett hot i början av vår verksamhet att vi kunde bli överkörda av andra grupper – 

Men är vi inte tillräckligt m ånga, tillräckligt utbildade, tillräckligt vetenskapligt skolade som grupp för att 

kunna hålla en hög medicinisk nivå ??? 

Blir det inte en styrka att ta in andras synpunkter, inklusive ungdomar ? 

 

Kompletterande förslag? 

Kanske skulle det finnas två föreningar? 

En i nuvarande form inom BLF? 

En bred , dit alla intresserade inbjuds??? 

Jämför utvecklingen i Danmark och Norge! 

 

Kanske skulle  styrelsen bjuda in två – tre personer från varje förening som kunde tänkas ha intresse av 

en ny förening  för att diskutera förutsättningarna???    


