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Bästa/e ungdomsmedicinare! 

En rapport om årets arbete och händelser. 

Årsmötet hölls 22 januari efter en temadag om ätstörningar och impulskontroll. Efter omval och 
nyval enligt gällande ordning så består styrelsen av ordförande Mariann Grufman, sekreterare Anna 
Gutniak, kassör Josephine Haas, ledamöter Laslo Erdes och Pia Jakobsson-Kruse. En post var vakant 
och styrelsen fick i uppdrag att rekrytera. Så har skett och vi hälsar nu Katrin Östlund varmt 
välkommen till styrelsen. Katrin arbetar vid Blekingesjukhusets Barn- och ungdomsklinik i Karlskrona. 

Detta nyhetsbrev skickas genom en ny funktion på Barnläkarföreningens hemsida. Så det är ett test 
på hur funktionen fungerar.  

Hemsidan har fått en ny rubrik ”Dokumentation från utbildningar”. Du hittar fliken under 
medlemsinfo. Tanken är att det ska vara lättare att hitta material från äldre utbildningar, som det har 
varit ”försvinner” materialet när nya nyheter läggs upp.  
Har du en bra nyhet eller har du synpunkter och/eller tankar om hemsidan så hör gärna av dig till 
mig! 

I februari så skrev styrelsen, på uppdrag av BLF, ett yttrande på betänkandet ”Särskilda satsningar på 
unga och äldres hälsa, se BLF´s hemsida under nyheter. 

Vid årets barnvecka i Östersund så genomfördes åter kraschkursen i ungdomsmedicin ”det finns inga 
hopplösa patienter”. Kursen blev snabbt överbokad och i år deltog drygt 50 kollegor. Ansvariga var 
Josephine Haas, Laslo Edes och Mariann Grufman. 

Om du har en yngre kollega som gått kraschkursen så är det nu ett ypperligt tillfälle att följa upp 
kursen i den kliniska vardagen. Detta var något som ST-läkarna önskade enligt den web-enkät vi 
genomförde i december angående att ungdomsmedicin är ett nytt delmål. 

Vi ber dig följa upp de kursmoment som förelästes, såsom planera ett läkarbesök, ta upp en 
ungdomsmedicinsk anamnes enligt HEADS (dokumentationen finns på hemsidan under den nya 
fliken!) 

Konferensens sista dag hade föreningen ett allmänt program, tyvärr med få deltagare. Flera 
kommenterade att de inte kunde delta då de skulle åka hem. En annan bidragande orsak var en lokal 
som låg vid sidan av själva konferenscentret. Tiina Ekman från Myndigheten för ungas- och 
civilsamhällesfrågor rapporterade om psykisk hälsa, internet och sexuella rättigheter ur ungas 
perspektiv. Sven Bremberg jämförde den psykiska ohälsan i Sverige med andra länder fr a 
Nederländerna. Det väckte frågor runt hur vi förhåller oss och hur vi organiserar vår verksamhet på 
flera plan. Till exempel är den drogrelaterade mortaliteten hos unga i Nederländerna bara cirka en 
tredjedel mot hur det är i Sverige. Laslo och Pia föreläste om ungas sexuella och reproduktiva hälsa 
ur ett praktiskt kliniskt perspektiv. 

Just nu arbetar vi för att försöka hålla en Lipus-certifierad kurs i Ungdomsmedicin till hösten, alltså en 
motsvarighet till de tidigare SK-kurserna. Återkommer så fort vi har mer bestämda uppgifter. 

Nästa EAAH-möte (European Association of Adolescent Health) hålls i Pristina i september, se 
kalendariet! 
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