
Svensk förening för ungdomsmedicin i 
Almedalen 2018: 

Kunskap om ungdomar i vården - en förutsättning för god 
folkhälsa 

 
SFFU åkte i år för första gången till Almedalen för att nätverka, lyssna 
och delta i seminarier som handlar om ungdomars hälsa. Vi 
representerades av Kristina Berg-Kelly, Pia Jakobsson Kruse och Anna 
Gutniak, som på några dagar deltog i över tjugo seminarier och knöt 
kontakter med såväl patientföreningar, läkare, ideella föreningar och 
myndigheter.  
 
En viktig ingrediens för bättre hälsa för unga människor är att de erbjuds möjlighet att ta initiativ och fatta 
beslut i frågor som rör dem. Därför var det glädjande att ett så stort antal av seminarierna och 
föreläsningarna i Almedalen hade bjudit in unga personer! På flera av seminarierna hörde vi också 
ungdomarna påtala vikten av detta; "lyssna på oss, bjud inte in oss i sista steget av beslutsprocessen". 
Ungdomar uppmanade också i paneler att  "se den nyanserade bilden - man kan må bra och dåligt 
samtidigt".  

På seminariet Hur kan barn och unga som mår psykiskt dåligt slippa skickas runt påpekade föreningen 
Tilias representant att det inte gör något om man blir runtskickad om det sker för att man kommer till rätt 
instans; det som är negativt är att bli hänvisad till någon annan för att vårdgivaren saknar kompetens, eller 
att man som patient hamnat "fel".  

På seminariet Kan vi använda datorspelens drivkraft för att nå unga som varken arbetar eller studerar? 
lyfte Max Danielsson, teknik- och spelintresserad tonåring som jobbat för Arbetsförmedlingens 
innovationscenter, behovet av att föräldrar och vuxna intresserar sig för vad tonåringen gör på nätet och att 

datorintresset inte endast blir en arena för kritik.  

 

Digitalisering, ungdomars psykiska hälsa, sexuell 
hälsa, delaktighet och samverkan var heta ämnen.  

 

Det seminarium där vår förening deltog i panelen var 
Svenska Läkaresällskapets seminarium Den 
hälsosamma staden, där vi framhöll ungdomars behov 
av närvarande vuxna, kunskap om ungdomsåren, 
meningsfulla aktiviteter, trygga mötesplatser, 
möjlighet till utbildning, och delaktighet i 
utformningen. Skanskas gäster i "morgonsoffan" 
(bilden ovan) - moderata studentförbundets och SSUs 
ordförande, bjöds av oss in att delta i seminariet 

utifrån sin expertkunskap samt kunskap om Skanskas undersökning av vad unga människor har för tankar 
om stadsplanering och bostäder. De kunde dock inte komma. 
 
  
Sammanfattningsvis var Almedalen ett 
bra och inspirerande forum att knyta 
kontakter på. Den ständigt pågående 
dialogen och samlandet av 
civilsamhället, institutioner, myndigheter 
och näringsliv där alla har driv och 
engagemang i sina respektiva frågor gav 
energi. Vår bedömning är att SFFU bör 
försöka åka till Almedalen igen för att se 
och synas, och vi ser fram emot att ta 
nyvunna kontakter och idéer ett steg 
vidare! 	


