
Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Ungdomsmedicin 

Fredag 22 januari 2016, Piperska Muren, Stockholm 

Dagordning 

1 Mötets öppnande 
Mötet öppnades 

2 Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän 
Mariann Grufman och Anna Gutniakvaldes till ordförande respektive sekreterare. 
Tilljusteringsmän valdes Tommy Melin och Erik Belfrage. 

3 Om mötet är utlyst i laga ordning 
Årsmötet befanns utlyst i laga ordning. 

4 Fastställande av dagordning 
Dagordningen för årsmötet fastställdes. 

5 Verksamhetsberättelse för 2015, inklusive styrelsens redovisning av 
uppdraget från föregående årsmöte. 
Årsmötet höll först en tyst minut till Carina Seidels minne. 

Föreningens verksamhetsberättelse redovisades, se separat dokument. 
Framförallt lyftes nyheten om att ungdomsmedicin blivit ett nytt delmål i 
pediatrik-sT och att den valbara kursen på Karolinska Institutet framgångsrikt 
hållits två gånger. Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen. 

För synpunkter och SWOT-analys av föregående års motion frän Kristina Berg
Kelly, vg se separata dokument. Styrelsens slutsats är att föreningen bör 
kvarstanna som delförening i BLF. 
Flera årsmötesdeltagare konstaterade att Barnläkarföreningenär ökande positiv 
till ungdomsmedicin. 
Årsmötet beslöt att, enligt styrelsens förslag, ge den nya styrelsen i uppdrag att 
utreda förutsättningar för en bredare plattform där flera intressenter gemensamt 
kan jobba för att föra fram ungdomars hälsa i samhället. 

6 Ekonomisk redovisning för 2015 
Föreningens ekonomi är mycket god. Utgående balans 2015 var 265 477 kr. 
Utbildningsdagen gav en inkomst på 16 OOOkr, LIPUSkursen +45 000 kr, från 
Barnläkarföreningen (för deltagande i Barnveckan) 20 000 kr. Cirka 19 000 kr 
skänktes till föreningen till minne av Carina Seidel. Föreningen har haft mycket få 
utgifter under året, totalt cirka 8 000 kr. 

7 Revisionsberättelse för 2015 



Karin Ahlberg läste upp revisionsberättelsen. Det konstaterades att några 
inbetalningar fortfarande saknades för LIPUS-kursen men i övrigt fanns inget att 
anmärka. 

8 styrelsens ansvarsfribet 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2015. 

9 Årsavgift 
Årsmötet beslöt att årsavgiften blir oförändrad- O kr. 

10 Val av ny styrelse 
Mariann Grufman valdes till styrelseordförande för det kommande äret. 
Laslo Erdes och Josephine Haas omvaldes till styrelseledamöter (2 är). 
Pia jakobsson-Kruse, Anna Gutniak och Ylva Tindberg har ett är kvar p ä sina 
mandat 
Anna Claesson Ahlin frän Landskrona är tillfrågad men önskar betänketid. 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta ytterligare en styrelseledamot. 

11 Val av revisorer 
Karin Ahlberg och Charlotte Nylander omvaldes. 

12 Val av valberedning 
Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att tillsätta en valberedning dä det saknades 
valbara kandidater. 

13 Styrelsens referensgrupp 
Referensgruppen har under 2015 haft följande medlemmar: 
Mari Risberg-Svanberg 
Kerstin Wicknertz 
Kersti Strömblad 
TommyMelin 
Margrethe Krabbe 
Karin Ahlberg 
Erik Belfrage 
Eva-Britt Andersson 
Signy Reynisdottir 
Kristina Berg-Kelly 
Monika Bukowska 
Görel Bräkenhielm 
Nils Lundin 
Charlotte Nylander 
Thomas Richtner 

Några medlemmar i referensgruppen har varit mindre aktiva under året. Dessa 
kommer att kontaktas av styrelsen för att efterhöra om intresse finns att fortsätta 
eller ej. 
Önskemål fördes fram om att det för referensgruppen ska kännas meningsfullt 
och att referensgruppen ska uppleva sig behövd av styrelsen. 



14 Information om kommande aktiviteter, fortbildning. 
• Barnveckan kornmer hållas i Östersund på temat Hållbar Utveckling 25-
28/4 2016. 
• Pia informerade om att EuTeach kontaktat WHO för att på 
internationell/nationell nivå få upp adolescensmedicin på agendan i Europa. 
• Pågående uppdateringsarbete av alla EuTeach-rnoduler är på gång. 
• Nästa EAAH-rnöte i Pristina hålls 14-17/9 på temat Social Media and 
Adolescents. En EuTeach-kurs kornmer hållas i anslutning till det. 
• Ingen sommarskola i Lausanne 2016 då det blir en EuTeach-utbildning i 
Saudiarabien istället. 
• Nästa EuTeach planeras till juli 2017. 
• JAAH-konferensen hålls i september 2017 i New Delhi. 
• 30/8-2/9 hålls 3,5 dagar internationell sommarkurs på temat Chronic 
lllness (mental health risk behaviours, therapeutic education). Särskilt fokus på 
överföring och internationellt perspektiv. Arrangör: Social and Preventive 
Medicine and Institute of Social Sciences Lausanne University 
• Ny LIPUS-kurs planeras till hösten. Lokaler sökes. Förslag framlades om 
att Läkarsällskapets lokaler är gratis för delföreningar, alternativt på 
södersjukhuset. 
• Helena Fonseca har som ordförande för IPA (international paediatric 
association) önskat en sammanställning från alla länder om vad man gör inom 
ungdornsmedicin. Mariann har gjort en sammanställning. 
• Pia informerade om att TONARG håller en ungdomsmedicinkurs för 
läkare 4 dagar i oktober, förlagd till Nynäsharnns Havsbad. 
• Karin Ah! berg informerade om att kandidater får en halv dags 
föreläsningar om ungdornsmedicin av Sverre Wikström (gick SK-kursen 2014) i 
Karlstad sedan två år, samt att ST -läkarna i Karlstad får regelbundet 
återkommande ungdornsmedicinsk undervisning. 
• Habiliteringen i Örebro har efterfrågat kurs i ungdomsmedicin, 
sexualitet, funktionsnedsättning. Karin Ahlberg ansvarig? 
• Mariann och Las! o har skickat ut och sammanställt en mailenkät till ST
pediatrik inom BLU. ST -läkarna uppfattar att de fått ungdomsmedicinsk kunskap 
och känner sig trygga i det ungdomsmedicinska mötet. Många hade gått 
kraschkursen på barnveckan. De upplever att det är svårt att prata sex och att 
hantera cornplianceproblernatik. Framgick att det saknas rutiner alternativt 
saknas kunskap om rutiner för överföring. Resultaten kommer att presenteras på 
Barnveckan i form av en poster. 
• Josephine ska föreläsa om ungdomsmedicin på SK-kurs allergologi under 
våren. 
• Mari ann, Anna och Per ska hålla ungdornsmedicinsk workshop på 
psykiatrikongressen 16/3. 

• Diskuterades om ev kurs för ST-läkare och sT-handledare gemensamt, 
alternativt att ha en kortare kurs för endast handledare. Inget beslut. 

• Kerstin Wicknertz erbjöd sig prata med LIPUS om vi kan komma och 
föreläsa på studierektorer för AT och STs konferenser. 
• Anna erbjöd sig höra med arrangörerna f<ir ST -dagarna i allmänmedicin. 



15 Övriga frågor 
Informerades om att nästa vecka publicerar Dagens Medicin en 
ungdomsmedicinsk artikel. 
Framkom förslag från studirektor Kajsa Bohlin (på inspirationsdagen) att alla ST
läkare ska ha placering i skolhälsovården eller på ungdomsmottagning. Hon ska 
föra detta vidare till studierektorsmötet på Barnveckan. 

16 Mötets avslutande 
Mötet avslutades. 

sekreterare 

(5~~.~ 
Tommy Melin y Erik Belfrage / 


