
	  

	  
	  

 

Svensk förening för Ungdomsmedicin 2018-12-01 

Verksamhetsberättelse 2018 
	  

2018 har varit ett händelserikt år för föreningen. Föreningens arbete har 
fokuserat på utbildningsinsatser och opinionsbildning. 

Utbildningsinsatser: 

Året inleddes med en temadag om spelberoende med knappt 30 deltagare. 
Ulf Dalquist från Statens medieråd berättade om ungdomars medievanor, 
Alexander Hallberg från svenska e-sportförbundet informerade om e-sport, 
Ewa-Karin Ottosson från Uppsala spelberoendecentrum pratade om hur man 
kan bli spelfri och Magdalena Mattebo informerade om ungdomars 
pornografikonsumtion på nätet. Efter temadagen hölls årsmötet. 

Under Barnveckan i Västerås arrangerade föreningen en dag på temat 
”Ungdomars rätt”. Vi gav en grundläggande introduktionsutbildning till 
ungdomsmedicin, tätt följt av ett pass om ungdomars rätt i vården. 
Eftermiddagen samarrangerades med barnkardiologerna på temat 
överföring. Professor Philip Moons och docent Eva-Lena Bratt föreläste om 
överföring och Stepstonesprojektet. Dagen avslutades med en uppskattad 
expertpanel. Ca 150 personer tog del av (delar av) dagens program.  

Föreningen har i vanlig ordning arrangerat en SK-kurs. Denna gång på Ersta 
hotell och konferens i Stockholm, oktober 2018. Kursen samlade 27 deltagare 
från allmänmedicin, skolhälsovård samt barn- och ungdomsmedicin. 
Charlotte Nylander och Josephine Haas höll i kursen. Jenny Bergemalm var 
kursammanusens och Pia Jakobsson Kruse föreläste. Externa föreläsare från 
Origo i Stockholm, Ungdomsenheten på Sachsska barnsjukhuset samt från 
Barnombudet i Uppsala medverkade också, liksom förstås en expertpanel av 
ungdomar. Kursutvärderingen var mycket positiv. 



	  

	  
	  

Pia Jakobsson Kruse har arrangerat en kurs för blivande gynekologer i 
tonårsgynekologi (TonArg). Kursen var mycket uppskattad och hade många 
ungdomsmedicinska inslag.  

Under EAAHs (European Association for Adolescent Health) kongress i 
Moldavien, oktober 2018, höll Pia Jakobsson Kruse tillsammans med Susan 
Stronsky i en uppskattad workshop om sex och samlevnad. Kongressen 
samlade ca 300 personer och fokuserade på ungdomars hälsa. Områden 
som våld, pojkars hälsa samt skolundervisning om psykisk ohälsa och 
sexualundervisning belystes under konferensen.  
 
Föreningen fanns också representerad av Anna Gutniak på ett 
transitionsseminarium som anordnades av Frimurarorden och Sveriges 
Läkarsällskap i oktoberg. Trots flertalet kontakter med arrangörerna bereddes 
föreningen ingen föreläsarplats, men fick ändå möjlighet att ställa frågor och 
därmed lyfta ett ungdomsmedicinskt perspektiv och föreningens arbete. 
Seminariet samlade ca 100 deltagare.  

Under 2018 har också Katrin Östlund föreläst för diabetesföräldrar i Eslöv, 
Charlotte Nylander på Psykiatrikongressen i Stockholm och Anna Gutniak om 
”Ungdomar i vården” i Malmö. Anna har också föreläst i för ST-läkare i 
allmänmedicin i Umeå samt om ungdomars rätt i vården på NOBABs (Nordic 
network for children's rights and needs in health care) konferens.  

Kandidatundervisning i ungdomsmedicin bedrivs vid Karolinska institutet, 
Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet och vid Örebro 
universitet. 

Opinionsbildning: 

Under året har föreningen använt sidan på Facebook för att sprida kunskap 
om ungdomar och ungdomars hälsa genom hittills 105 inlägg under året. Ca 
200 personer följer sidan som alltså uppdateras kontinuerligt. Hemsidan har 
också uppdaterats under året, men inte lika frekvent. 

Föreningen fanns också representerad av Charlotte Nylander och Anna 
Gutniak på Järvaveckan för att bevaka aktuella frågor som belyser 
ungdomars situation i samhället. Lokala ungdomar var aktiva i programmet, 
vilket var mycket positivt. 



	  

	  
	  

För första gången deltog föreningen i Almedalsveckan. Anna Gutniak, Pia 
Jakobsson Kruse och Kristina Berg-Kelly representerade föreningen. De 
bevakade aktivt ett 20-tal seminarier och knöt kontakter med såväl 
patientföreningar, läkare, ideella föreningar och myndigheter. Deltagandet 
upplevdes mycket positivt på flera sätt. Den ständigt pågående dialogen 
och samlandet av civilsamhället, institutioner, myndigheter och näringsliv där 
alla har driv och engagemang i sina respektive frågor gav energi till 
föreningens arbete. Många värdefulla kontakter knöts och det är bra att 
föreningen syns genom deltagande, i paneler, i samtal.  

Efter Almedalsveckan har samverkan med andra relaterade organisationer i 
Sverige fortsatt. SFBUP (Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri), 
Mind för psykisk hälsa och FSUM (Föreningen för Sveriges 
ungdomsmottagningar) är några exempel. Styrelsen har, i vanlig ordning, 
också samverkat med BLF (Barnläkarföreningen) och deltagit i möten med 
BLF´s styrelse. 

Under hösten 2018 har föreningen också startat upp ett Expertråd, bestående 
av representanter från patientföreningars ungdomssektioner (Ung diabetes 
och Stolta magar) samt representanter från de unga expertråd som finns i 
Lund och Uppsala. Expertrådet har träffats två gånger och arbetsformerna 
håller på att etableras. Vi är mycket glada för detta givande samarbete med 
experterna. 

Internationellt har styrelsen försökt etablera ett nordiskt nätverk, men med 
sparsam respons. Pia Jakobsson Kruse har representerat Sverige i EuTEACH 
(European training in adolescent care and health). Vi har också försökt 
nominera oss till europeiska läkarförbundets (European union of medical 
specialists, UEMS) sektion för ungdomsmedicin, men hittills utan respons. 

Föreningen har under året författat en skrivelse till nationella programområdet 
(NPO) för Barn och ungas hälsa, kring vad som behövs förbättras inom svensk 
hälso- och sjukvård för ungdomar. Vi har också återkopplat till SKL kring deras 
idéskrift om en sammanhållen barn och ungdomshälsa.  

Styrelsen har bestått av Charlotte Nylander (ordförande), Anna Gutniak 
(sekreterare), Josephine Haas (kassör), Jenny Bergemalm, Pia Jakobsson 
Kruse, Ylva Tindberg och Katrin Östlund. 



	  

	  
	  

Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, 
allmänmedicin, gynekologi och har stor erfarenhet från skolhälsovård, 
ungdomsmottagningar samt forskningskompetens. Styrelsen har haft fyra 
möten utöver ett konstituerande styrelsemöte. Deltagandet under 
styrelsemöten har varit något sparsamt och vi hoppas på möjlighet till en 
ännu aktivare styrelse kommande år. 

Revisorer: Karin Ahlberg och Erik Belfrage. 

Valberedning: Marianne Grufman, Laslo Erdes, Daniel Gederborg  och 
Panos Tufexis. 

Antalet medlemmar är ca 120 stycken. 

Medlemmar ur referensgruppen har bidragit med kommentarer till 
ovannämnda skrivelse samt varit representerade på Almedalsveckan. Något 
möte har inte hållits med referensgruppen under året. 

Föreningen är medlem i IAAH (International Association for Adolescent 
Health). 

Föreningens behållning är cirka 170000 SEK. 

Under året har föreningen behövt ansöka om F-skatt för att kunna ta del av 
Socialstyrelsens upphandlingsprocess inför kommande SK-kurser. Föreningen 
har haft tät kontakt med Skatteverket kring frågan. F-skatt beviljades och 
föreningen blev också momspliktig.  

Sammanfattningsvis har 2018 varit ett innehållsrikt år med många 
utbildningsinsatser och där flertalet kontakter tagits med andra organisationer 
som verkar för samma syfte. Vi är extra glada för de ungdomar som bidrar i 
vårt expertråd som etableras. Tyvärr har styrelserepresentationen varit 
sparsam under året pga diverse sjukskrivningar. 
Vi hoppas på ytterligare aktivitet under 2019. 

 

Charlotte Nylander, ordförande 


