
 
 

Verksamhetsberättelse 2019,  

Svensk förening för Ungdomsmedicin 

 
2019 har varit ett händelserikt år för föreningen. Föreningens arbete har 

fokuserat på utbildningsinsatser och opinionsbildning. 

 

Utbildningsinsatser 

Året inleddes med en fulltecknad temadag om buksmärtor bland ungdomar. 

Salen på Läkarförbundet var full då 60 personer var anmälda, vilket 

föranledde en repris av dagen i november. Sofia Paulsson föreläste om varför 

det gör så ont, Agneta Uusijärvi om funktionella buksmärtor hos ungdomar 

och Marianne Bonnert om internet-KBT. Pia Jakobsson Kruse och Miriam 

Szabo belyste dysmenorre’ hos tonåringar. Dagarna var uppskattade. 

 

Under Barnveckan i Örebro arrangerade föreningen en dag på temat 

”Ungdomars bästa”. Josephine Haas föreläste tillsammans med 

representanter från akutpediatrik om den akut sjuke ungdomen. Josephine 

och Charlotte Nylander belyste också betydelsen av kronisk sjukdom under 

ungdomsåren samt neuropsykiatrisk samsjuklighet. Helena Dreber berättade 

om fetma bland unga och Sofia Paulsson berättade om smärta bland 

ungdomar. Pia Jakobsson Kruse föreläste om gynekologisk buksmärta bland 

ungdomar. Anna Gutniak, unga experter, representant från Inera och 

barnrättsombudet Martin Price höll i paneldiskussion om Journalen på nätet. 

Dagen avslutades med en expertpanel bestående av representanter från 

föreningens expertråd samt lokala ungdomar. Expertrådet fanns med under 

hela dagen och verksamheten belystes genom en poster. 

 

Föreningen har i vanlig ordning arrangerat en SK-kurs. Denna gång i 

Eskilstuna. Kursen samlade 23 deltagare från allmänmedicin, barn- och 

ungdomsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri. Charlotte Nylander, 

Josephine Haas, Malin Örn och Miriam Hellman Ben-Neji höll i kursen. Pia 

Jakobsson Kruse och Anna Gutniak föreläste. Uppskattade studiebesök 

gjordes på den nyöppnade framtidens vårdcentral i Eskilstuna samt på 

ungdomsmottagningen. På sistnämnda fick kursdeltagarna möjlighet att 

diskutera och ställa frågor till lokala ungdomar med och utan kroniska 

sjukdomar. Externa föreläsare från Centrum för våld i nära relation föreläste 

om hederskulturer. Kursen var mycket uppskattad och fick fina utvärderingar. 

 

Mariann Grufman och Laslo Erdes har anordnat en kurs i Ungdomsmedicin för 

ST-läkare i VG-region. Marianne har också föreläst för sjuksköterskor vid de 

barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna i Göteborg. Nils Lundin, 

Anna Claesson Ahlin, Emma Johansson Frigyesi och Hillevi Nordengren 

anordnade en ST-kurs i Adolescensmedicin i Region Skåne. 

 



 
 

Josephine Haas har föreläst om Ungdomsmedicin för Stockholms ST-läkare i 

barn- och ungdomsmedicin. Pia Jacobsson Kruse har föreläst om akut 

gynekologi hos unga samt blödningsrubbningar för samma målgrupp.  

 

Ann Elmqvist-Fridh, enhetschef på Skåne Universitetssjukhus och aktiv i 

NOBAB, tog initiativ till att skapa en webutbildning för intranätet på SUS med 

hjälp av Anna Gutniak. SUS expertråd, expertrådets läkare Gunnar Sigurdsson 

och Ulrika Caverius Ladegaard och SUS kommunikationsavdelning var också 

engagerade. Än så länge har två delar färdigställts; en video där en ungdom 

svarar på frågor om vad som är särskilt med ungdomar i vården och en 

annan som behandlar ungdomars rätt i vården. Ytterligare några delar är 

ännu inte ihopklippta/redigerade. Materialet ska kunna användas fritt av 

SFFU. 

 

Levnadsvaneprojektet - ett samarbete mellan olika medicinska och 

paramedicinska professioner lett av Anna Kiessling och   

Svenska läkaresällskapet - bjöd in SFFU (Anna Gutniak) till sin workshop i 

oktober för att belysa hur levnadsvanearbetet kan behöva utformas för att 

nå ungdomar och unga vuxna.    

 

Anna Gutniak har också föreläst på NOBAB (Nordic network for children's 

rights and needs in health care) i Malmö, på barnrättsdagen i Uppsala samt 

på regiondag för CF i Linköping. Katrin Östlund har föreläst för 

diabtesföreningen i Skåne om diabetes och tonåringar. Charlotte Nylander 

har föreläst om Ungdomsmedicin och transition för Svenska Epilepsisällskapet 

vid deras årliga möte i Linköping. Josephine Haas har också föreläst för 

Sveriges epilepsisjuksköterskor, för gastrosektionen på Ersta sjukhus samt  

för sjukvårdspersonal på barnrättsutbildningen på Sachsska barnsjukhuset.   

 

Kandidatundervisning i ungdomsmedicin bedrivs av Anna Gutniak vid 

Karolinska institutet, Ylva Tindberg vid Uppsala universitet, Lina Lija och 

Elisabeth Blomqvist vid Göteborgs universitet, Nils Lundin i Skåne och Sverre 

Wikström vid Örebro universitet. 

 

Det pågår arbete med att sätta ramarna för det sexåriga läkarprogrammet 

som ska sjösättas 2021. På KI har projektgruppen visat sig positiva till att lyfta 

ungdomsmedicin i utbildningen. Kursplaner för prekliniska terminer 

(neurovetenskap, kognitiv utveckling, utvecklingspsykologi), generiska 

färdigheter (kommunikation och juridik, vårdsamverkan), sexuell 

hälsa/reproduktion samt barn/ungdomspsykiatri är några områden som 

eventuellt kommer ha formuleringar som bättre synliggör ungdomar i vården. 

 

Opinionsbildning 

Under året har föreningen använt sidan på Facebook för att sprida kunskap 

om ungdomar och ungdomars hälsa genom hittills 170 inlägg under 2019. Ca 

280 personer följer sidan som alltså uppdateras kontinuerligt. Totalt har 1200 



 
 

personer nåtts av något inlägg från oss. Hemsidan har också uppdaterats 

under året, men inte lika frekvent. 

 

Föreningen deltog i Almedalsveckan. Anna Gutniak och Charlotte Nylander 

representerade föreningen. De bevakade aktivt ett 30-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 föreningen syntes i debatter och samtal.  

 

Under 2019 har föreningen också fortsatt att arbete med Expertrådet, 

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 deltagit vid flera av våra 

styrelsemöten samt bidragit vid föreningens program på Barnveckan (se 

ovan). Vi är mycket glada för detta givande samarbete med experterna. 

Arbetet har finansierats genom medel från Scandias Idéer för livet. 

 

Representant från expertrådet har också tillsammans med representanter 

från styrelsen också skrivit en artikel i tidningen Barnläkaren. Artikeln handlade 

om att starta ett ungdomsråd. Den kan läsas i sin helhet här (se s 16): 

http://www.barnlakaren.se/Arkiv/2019/Nr4_2019.pdf.  

 

Gällande skrivelser har styrelsen tillsammans med delar av referensgruppen 

författat ett svar till skolläkarföreningens initiativ Kraftsamling psykisk hälsa. 

Initiativet syftar till att förbättra den psykiska hälsan bland unga, genom bl.a. 

kunskapsspridning och opinionsbildning. SFFU bidrog med vad vi anser viktigt i 

sammanhanget, nämligen förstärkt föräldraskapsstöd till tonårsföräldrar, ökad 

fysisk aktivitet bland ungdomar, skolmiljöns betydelse för hälsa, livskunskap 

som ämne i skolan, screening för psykisk ohälsa inom elevhälsan samt 

ungdomars delaktighet genom hela processen. 

I Sverige pågår också en omställning till kunskapsstyrning inom hälso- och 

sjukvården. Arbetet samordnas via SKL och indelas i olika programområden 

(https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunsk

apsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html). SFFU har under året haft 

kontakt med ordförande i programområdet för Barn och ungas hälsa och har 

på uppdrag sammanställt förbättringsområden inom svensk hälso- och 

sjukvård. Diskussionen fördes tillsammans med representanter från 

expertrådet samt från intresseorganisationers ungdomssektioner. 

 

Internationell representation 

 Pia Jakobsson Kruse och kollegor från Ungdomsenheten på Södersjukhuset 

deltog i den brittiska konferensen Adolescent Health – Coming of age i 

http://www.barnlakaren.se/Arkiv/2019/Nr4_2019.pdf
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html
https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/systemforkunskapsstyrning/nationellaprogramomraden.1814.html


 
 

september. Pia har också varit aktiv i det europeiska utbildningsnätverket 

EuTEACH (European training in adolescent care and health).  

 

Anna Gutniak har deltagit i det europeiska läkarförbundets (European union 

of medical specialists, UEMS) nystartade ungdomsmedicinska arbetsgrupp 

som kommer verka för att alla specialistföreningar i Europa ska inkorporera 

ungdomsmedicinsk kunskap i sina målbeskrivningar för ST. Till att börja med 

har EPA (entrustable professional activities) föreslagits, och dialog förs om det 

vore möjligt att skriva ihop rekommendationer för övergripande 

överföringsrutiner. Möten hålls en till två gånger per år.   

 

Föreningen är medlem i det internationella nätverket IAAH (International 

Association for Adolescent Health). 

 

Styrelsen har bestått av Charlotte Nylander (ordförande), Anna Gutniak 

(sekreterare), Josephine Haas (kassör), Malin Örn, Pia Jakobsson 

Kruse, Lina Lilja, Elisabeth Blomqvist och Katrin Östlund. 

Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, 

allmänmedicin, gynekologi och har stor erfarenhet från skolhälsovård, 

ungdomsmottagningar samt forskningskompetens. Styrelsen har haft sju 

möten (varav tre telefonmöten) utöver ett konstituerande styrelsemöte.  

 

Karin Ahlberg och Erik Belfrage har varit föreningens revisorer. 

 

Valberedning har bestått av Marianne Grufman, Laslo Erdes, Daniel 

Gederborg och Panos Tufexis. 

 

Antalet medlemmar är ca 120 stycken. 

Medlemmar ur referensgruppen har bidragit med input i samband med 

årsmötet. Något ytterligare möte har inte hållits med referensgruppen under 

året, men delar av gruppen har bidragit vid ovan nämnd skrivelse till 

skolläkarföreningen. 

 

Föreningens behållning är cirka 350 000 SEK, se den ekonomiska 

redovisningen. 

 

Sammanfattningsvis har 2019 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 expertrådet och samverkan 

med intresseorganisationernas ungdomssektioner. Vi hoppas på ytterligare 

aktivitet under 2020. 

 

För styrelsen 

 

Charlotte Nylander, ordförande och Anna Gutniak, sekreterare 

191215 


