
 

 

 Göteborg 2015-12-08 

 

 

Bästa/e ungdomsmedicinare! 

är kommer en rapport från andra halvårets aktiviteter, en nordisk utblick och 

inbjudan till utbildningsdagen och årsmöte i januari 2016. 

EUTEACH (European Training in Effective Adolescent Care and Health) höll åter sin veckokurs 

i Adolescensmedicin under juli i Lausanne. Pia Jakobsson Kruse från Ungdomsenheten på 

Södersjukhuset deltog som ”table leader”, eller assisterande lärare på kursen.  

Ny kurs planeras juli 2016, se info på deras hemsida: 

http://www.unil.ch/euteach/en/home/menuguid/euteach-summer-school.html   

Den LIPUS-certifierade kursen Ungdomsmedicinsk grundkurs (2 + 2 dagar vid 

Överviktscentrum i Stockholm) blev fulltecknad och flera har anmält intresse av att stå på 

väntelista till eventuell framtida kurs. Deltagarna var från hela landet samt en kollega från 

Finland. Anna och Josephine var huvudansvariga, Pia och Laslo medverkade också. Kursen 

fick mycket goda omdömen. Ett stort tack och grattis till er som höll i kursen! 

När den reviderade målbeskrivningen av ST-utbildningen blev klar så vidtog arbetet med att 

revidera checklistorna. Det betyder att det behövs en ny checklista då ungdomsmedicin är 

ett nytt delmål. Vi har skickat in ett förslag till BLF´s utbildningsutskott, som i sin tur kommer 

processa det. Vi får återkomma när vi vet mer. 

Från våra nordiska grannar rapporteras:  

 På Akers sjukhus i Norge så har det startats en ungdomsenhet. De har även ansökt 

om att få bli ett nationellt kunskapscenter för Ungdomsmedicin. Helseministeriet i 

Norge har också som krav i sjukhusplanen för 2016 att alla sjukhus ska etablera ett 

ungdomsråd.  

På hemsidan för Akers sjukhus finns ett e-learning program hur detta kan göras: 

http://www.ungdomsmedisin.no/ungdomsrad/  

 I Hilleröd genomfördes Danmarks andra ungdomsmedicinska konferens i november. I 

samband med konferensen så bildades Dansk selskab for Ungdomsmedicin. Kirsten 

Boisen är ordförande. En hemsida håller på att byggas upp. 

Så om framtiden: 

Fredag den 22 januari är det dags för årets fortbildningsdag på Piperska Muren i Stockholm. 

Temat i år är ätstörningar, se bifogad inbjudan! Priset är 1800 kr inklusive mat, betalas via 

PG 542370-2. 

Efteråt hålls föreningens årsmöte. Alla är varmt välkomna att delta! Jag ber er också att 

sprida inbjudan till intresserade kollegor och medarbetare.  

http://sffu.barnlakarforeningen.se/arkiv/kalenderium/temadag-om-atstorningar  

Dagen före, den 21 januari, så har föreningen bjudit in de ansvariga för ungdomsmedicin 

och/eller utbildning av ST vid landets kliniker, till en inspirationsdag. Vi vill dela med oss av 

 vår erfarenhet om hur ungdomsmedicinska färdigheter kan läras ut och hoppas  
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                       förbättra den ungdomsmedicinska kunskapen samt stimulera till ökat 

         ungdomsmedicinskt medvetande på landets barn- och ungdomskliniker. Du som  

         arbetar på en barn- och ungdomsmedicinsk enhet, hjälp oss göra PR för denna dag! Vi 

har ett gemensamt ansvar för att ST-läkarna får tillgång till kompetent handledning och 

adekvat kunskap! 

Anmälan till både den 21 och 22 januari kan göras till ungdomsmedicin@gmail.com. 

Styrelsen för Svensk förening för ungdomsmedicin önskar dig fridfulla 
helger och hoppas vi ses den 22 januari! 

 

 

Mariann Grufman, ordförande 

mariann.grufman@vgregion.se  
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