
Styrelsens svar på Kristina Berg Kellys motion till årsmötet 2015 

Styrelsen har gjort en SWOT-analys (bifogas). 

Omvärldsspaning: 

Norge: Har ett nätverk sedan 2008, tvärprofessionellt. Ska verka för ungas och unga vuxnas hälsa, fr a 

de med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Har nationella konferenser och regionala 

utbildningar. Fungerar sådär, når inte vuxenverksamheterna, pers meddelande J P Odden. 

Finns en delförening i Ungdomsmedicin inom Norska barnläkarföreningen. 

Startade under 2015 en ungdomsmedicinsk avdelning på Akers Sjukhus. Har ansökt om att få bli 

nationellt kompetenscenter, men fick tyvärr avslag i första vändan. 

Danmark: Har just bildat ”Dansk selskap for Ungdomsmedicin” i Hilleröd i nov-15. Tvärfackligt 

sällskap, medlemmar från främst barnkliniker i Danmark. Hemsida under uppbyggnad. 

Finland: Har omstartat en ungdomsmedicinsk förening för tre år sedan. Har fått ungdomsmedicin 

godkänd som tilläggsspecialite till barnmedicin, skolläkare, allmänmedicin, barnpsykiatri. De första 

fick sina diplom i år. I Finland är det lagstadgat att alla skolelever ska undersökas av skolläkare varje 

år. Föreningen har ett 60-tal medlemmar som alla är läkare eller medicine studerande. 

SWOT-analysen + omvärldsspaningen skickades till referensgruppen för synpunkter. Den har 

besvarats av två ur referensgruppen, svaren bifogas. Den första personen förordar att SFUM ska 

behålla sin nuvarande form tills vidare. Den andra att det kanske borde finnas två föreningar, en i sin 

nuvarande form och en bredare. 

Styrelsen slutsatser är, i dagsläget, att det är viktigt att bibehålla anknytningen till 

Barnläkarföreningen. Huvudargumentet är vår inriktning på utbildning, där vi har fått in en fot på 

allvar. Vi når fr a läkare på olika nivåer men i och med Barnveckans kraschkurs som går för tredje 

gången 2016 kommer vi i kontakt med barnsjuksköterskor och andra som arbetar i barnteamen runt 

om i landet. Vårt uppdrag är förstås bredare men bedömningen är att här gör våra insatser mest 

nytta under nuvarande omständigheter. 

I Sverige finns flera föreningar som vänder sig till unga, FSUM, Skolläkarföreningen, Riksföreningen 

för skolsköterskor för att nämna några. Kunde vi slå oss samman eller hitta fungerande samverkan 

skulle vi kunna få större slagkraft. Ytterligare bättre tror vi det skulle vara om vi hittade samverkan 

med någon myndighet, kanske MUCF? (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). 

 

Styrelsen föreslår att Svensk förening för Ungdomsmedicin kvarstår i sin nuvarande form men att 

styrelsen samtidigt får ett uppdrag att utreda förutsättningarna för en bredare plattform där alla 

intresserade inbjuds delta och där unga är delaktiga. 


