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Bästa/e ungdomsmedicinare! 

 

En rapport från ordförande om årets aktiviteter. 

Tyvärr har vi inte haft möjlighet att ansöka om att få ordna en SK-kurs i Ungdomsmedicin i år pga flera 
skall-krav som en liten ideell förening inte kan leva upp till. Vi planerar att ordna en kurs till hösten, som 
vi ansöker om LIPUS-certifiering för. Kursen kommer att gå av stapeln i Stockholm och vara 2 +2 dagar 
med ett par veckors mellanrum. Den kommer att vara i samarbete med Överviktscentrum på Karolinska 
och gå av stapeln i deras lokaler. Mer information kommer när detaljerna är klara. Kursen kommer att i 
första hand vända sig till läkare på olika nivåer, alltså både till klara specialister och till de som är under 
utbildning. 

I april var jag som ordförande inbjuden till våra finska kollegor som gjorde en omstart på sin 
ungdomsmedicinska verksamhet för knappt tre år sedan. Idag har föreningen drygt 60 medlemmar 
framförallt barn- och ungdomsläkare, allmänläkare och skolläkare men också en del studenter. Det som 
våra finska kollegor har lyckats med är att få ungdomsmedicin godkänt som en tilläggsspecialité, så 
kallad Special competence in Adolsescent Health. En utbildning som pågår under två år och omfattar 
praktisk träning men också teoretiska moment och att presentera och diskutera fallbeskrivningar. De 
första nio examinerades i slutet av 2014 (första åren gäller övergångsbestämmelser). Jag pratade om 
situationen i Sverige och hur vi arbetar, vilka möjligheter respektive utmaningar vi ser. 

Barnvecka gick av stapeln i Stockholm i Sachskas regi, ett välbesökt möte. Föreningens förslag till 
organisationskommittén på invigningstalare föll i god jord, Russel Viner var en av invigningstalarna och 
lyfte fram vikten av unga mänskors hälsa på sitt fantastiskt pedagogiska sätt. På eftermiddagen höll 
Russell ytterligare en föreläsning inom Global Health. 

På BVC-utbildningen föreläste Karin Ahlberg om barnets utveckling, inte bara barnets första utveckling 
utan hela tidförloppet till vuxen kom med. Detta kommenterades positivt av flera av åhörarna. 

Kraschkursen i Ungdomsmedicin höll Laslo och Josephine i. Deltagarantalet var maximerat till 30, men 
det blev fel så 68 hann anmäla sig innan detta upptäcktes. Men efter vissa praktiska omändringar så 
fixade Laslo och Josephine så alla kunde få delta, även några extra optimister som inte anmält sig alls. 
Snyggt jobbat! 

Barnveckans sista föreläsning höll Laslo och Erik utifrån sina mångåriga erfarenheter med praktiska fall av 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kopplade till bio-psyko-sociala utvecklingsschemat. Välbesökt 
trots sen eftermiddag. 

  



 

Till sist så kan jag inte låta bli att skriva ner det nya delmålet c13 för blivande barn- och ungdomsläkare: 

 Den specialistkompetenta läkaren ska 

• Kunna självständigt bedöma ungdomars biologiska, psykologiska och sociala utvecklingsnivå och 
beakta denna i den kliniska vardagen 

• Kunna självständigt ta ungdomsmedicinsk anamnes och tillämpa behandlingsstrategier som 
innebär delaktighet och främjar följsamhet i olika åldrar 

• Kunna självständigt förbereda och genomföra överföring till vuxenvården av ungdomar med 
kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning 

• Kunna självständigt genomföra samtal om sex och samlevnad, alkohol och droger med 
ungdomar 
 
Styrelsen har haft gott stöd i BLF, som gett bifall till våra synpunkter men styrelsen har också 
argumenterat och skrivit till Socialstyrelsen direkt. Den svaga punkten nu, som jag ser det, är att 
det är ytterst vaga skrivningar för hur vuxenläkare ska ta emot unga vuxna från barnsidan. 
 
Glöm inte svara på Annas tidigare utskick, det är viktigt så vi har en uppdaterad medlemslista! 
 
Vårhälsningar från Mariann 
 
Hemsidan är:  http://sffu.barnlakarforeningen.se/  
Ett stort tack till BLF som hjälp oss ekonomiskt och framför allt praktiskt med den nya hemsidan! 
Har du synpunkter, hör av dig! 
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