
 
 

Svensk förening för Ungdomsmedicin 2020-12-16 

 

Verksamhetsberättelse 2020 

 
2020 har varit ett speciellt år för alla. Så även för föreningen. Vi har fortsatt att 

fokusera på utbildningsinsatser och opinionsbildning, men i mer digitala 

former. Ett forskningsprojekt relaterat till ungdomar i vården under pandemin 

har också initierats. 

 

Utbildningsinsatser: 

Året inleddes med en temadag om könsdysfori. Dagen hölls på 

Södersjukhuset och samlade läkare, barnmorskor och myndighetspersoner 

från hela landet. Charlotte Nylander inledde dagen med en 

ungdomsmedicinsk koppling till temat. Medverkade gjorde även ungdomar 

med egna erfarenheter från kontakter med vården kring könsdysfori. Lena 

Moegelin, Louise Frisén, Cecilia Dhejne fortsatte med olika aspekter kring 

HBTQ och könsdysfori. Jan Adolfsson från SBU presenterade deras rapport 

kring området och socialstyrelsen berättade om deras aktuella arbete. Anna 

Gutniak och en ungdomspanel avslutade dagen med en workshop kring 

goda exempel i vården. Direkt efter temadagen hölls årsmötet. 

 

Till Barnveckan i Växjö hade ett program planerats med kraschkurs i 

Ungdomsmedicin där Mariann Grufman, Lina Lilja och Elisabeth Blomqvist var 

vid rodret. Föreläsningar planerades också tillsammans med både 

barnläkarföreningens delförening Barn som far illa, kring ungas utsatthet på 

nätet, och Allmänpediatrik, kring ungas skärmvanor. Tyvärr ställdes dessa 

dagar in pga pandemin.  

 

Under hösten kunde ändå SK-kursen i Ungdomsmedicin hållas. Denna gång 

på Ersta hotell och konferens i Stockholm. Kursen hölls både fysiskt och 

digitalt, där ungefär hälften av deltagarna närvarade fysiskt och hälften 

anslöt via zoom. Det var en intressant modernisering av kursen där samtliga 

deltagare var nöjda, men där det var uppenbart att de som anslöt digitalt 

tog till sig kursens innehåll i lite lägre utsträckning än de som närvarade fysiskt. 

Detta kurstillfälle arrangerades också parallellt med TonArgs kurs på samma 

tema för specialistläkare i gynekologi. Kursen innehöll därför lite mer inslag av 

tonårsgynekologi och arbete på ungdomsmottagningar. Några parallella 

sessioner hölls där de olika kursdeltagarna kunde välja inriktning på passen. 

Samarbetet föll väl ut och deltagarna var nöjda.  

Dessa kurser samlade totalt 30 ST-läkare från allmänmedicin, barn- och 

ungdomsmedicin samt skolhälsovård och dessutom nio specialister i 

gynekologi. Kursledningen bestod av Charlotte Nylander, Anna Gutniak, 

Malin Örn, Anna Enström, Miriam Hellman Ben-Neji och Pia Jakobsson Kruse. 

Pia representerade också TonArg och i den kursledningen fanns också Ann-

Christine Nilsson och Ingrid Sääv. 

 



 
 

 

Mariann Grufman har föreläst om ungdomsmedicin för specialistläkare i barn- 

och ungdomsmedicin i VG-regionen samt för ST-läkare i allmänmedicin i 

Göteborgstrakten. Lina Lilja har föreläst om ungdomsmedicin för 

logopedstudenter på Göteborgs universitet och Josephine Haas på Sachsska 

barnsjukhusets barnrättsutbildning. Anna Gutniak utbildade Uppsala 

ungdomsmottagningars kuratorer och barnmorskor, och gav 

Överviktscentrum i Stockholm en ungdomsmedicinsk påfyllning.  

 

Kandidatundervisning i ungdomsmedicin bedrivs av Ylva Tindberg vid 

Uppsala universitet, Lina Lija och Elisabeth Blomqvist vid Göteborgs universitet, 

Nils Lundin i Skåne, Anna Gutniak vid Karolinska institutet, samt Sverre 

Wikström och Malin Örn vid Örebro universitet. Kontakt har under året tagits 

med Linköpings universitet men utan framgång ännu. Koppling till Umeå 

universitet undersöks också. 

I kursen om digital vård på läkarprogrammet i Stockholm ingår sedan 

vårterminen ett pass om transition från barn- till vuxenvård som Anna Gutniak 

håller i, tillsammans med Unga Reumatiker. 

 

Region Skåne har lagt upp ett ungdomsmedicinskt utbildningsmaterial för 

vårdpersonal som också är tillgängligt för externa användare, se länk: 

https://utbildningsportalenskane.luvit.se/Extern/education/docs_view/conten

tiframe.aspx?linkurl=../../education/docs_view/cmxlauncher.aspx?navtreeid=

6871aee3-e290-4267-9abe-3f705bee9275&navtreeid=6871aee3-e290-4267-

9abe-3f705bee9275  

 

Opinionsbildning: 

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

om ungdomar och ungdomars hälsa genom hittills ca 180 inlägg under 2020. 

Ca 328 personer följer sidan som alltså uppdateras kontinuerligt. Hemsidan 

har också uppdaterats under året, men inte lika frekvent. 

 

Föreningen planerade att delta i Almedalsveckan, men även denna blev 

inställd i år. Förslag fanns annars från UngDiabetes att planera något 

gemensamt. 

 

Under 2020 har föreningen också fortsatt att arbete med Expertrådet, 

bestående av representanter från patientföreningars ungdomssektioner (Ung 

diabetes, Unga reumatiker och Unga allergiker) samt fristående expert. 

Expertrådet har haft fyra möten, samtliga digitala. Fokus har varit att diskutera 

gemensamma frågor och att utforma det forskningsprojekt som återges 

nedan. 

 

En enkät kring ungdomars erfarenhet av vården under pandemin togs fram 

tillsammans med föreningens expertråd, och under sommaren söktes 

godkännande från etikprövningsmyndigheten för att använda denna i 
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forskningssyfte. Datainsamling pågår och medlemmar uppmanas hjälpa till 

att sprida enkäten i alla tillgängliga kanaler. QR-koden ses här: 

 

 

 

Pia Jakobsson Kruses ordförandeskap i SFOGs TonArg har inneburit ett vidgat 

samarbete med TonArg, där exempelvis preventivmedelssubvention och 

konsekvenser av beslutet att slopa pappersrecept diskuteras och 

kommuniceras med beslutsfattare. På SFFUs rekommendation ställde sig 

Barnläkarföreningen under året bakom TonArgs skrivelse om att asylsökande 

kvinnor som vill åberopa könsstympning som asylskäl inte ska avkrävas 

gynekologisk undersökning och läkarintyg.  

  

Pia Jakobsson Kruse har i Tonårspodden pratat om ’Abort, hur fungerar det?’ 

Avsnittet finns här:  

https://podcasts.apple.com/se/podcast/ton%C3%A5rspodden/id1534686465

?i=1000498254421&fbclid=IwAR1JII-

Eklh4JgfGJbjLRaLu8ZOT5a_gnLTL47CsZdlzkt9vft3IvU7r6-Y  

 

Föreningen har medverkat i flera tidskrifter. Charlotte Nylander och Anna 

Gutniak belyste det ungdomsmedicinska perspektivet i artikeln ”Att integrera 

transitionsarbetet i det ordinarie besöket - lättare än det 

låter?”(https://barnlakaren.se/Arkiv/2020/Nr%204_2020.pdf), som 

publicerades i Barnläkaren, i temanumret Övergång från barn- till 

vuxenmedicin. I barnsjuksköterskornas tidskrift Barnbladet, som hade ett 

temanummer om Ungdomshälsa, skrev samma författare artikeln 

”Ungdomsmedicin – om ungdomars utveckling och om mötet med 

ungdomen i vården”. Charlotte Nylander publicerade även i samma 

nummer artikeln ”Skydd, risk och ADHD bland ungdomar med kroniska 

sjukdomar”. Barnbladets artiklar finns att ladda ner här: 

https://drive.google.com/file/d/1t6zQye-Lyre9ovhgCR5YyoLCBd_YsVjl/view.  

I dietisternas tidskrift Dietisten återfanns också artikeln om ”Ungdomsmedicin – 

om ungdomars utveckling och om mötet med ungdomen i vården”. Den 

finns att ladda ner här: https://dietisten.prenly.com/ 

 

Nils Lundin har författat ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad om behovet 

av en samordnad och övergripande elevhälsa. Inlägget "Svårt att se att 

situationen skulle förbättras för elever bara för att Region Skåne tog över 

ledning och styrning" finns här: https://www.hd.se/2020-09-15/svart-att-se-att-

situationen-skulle-forbattras-for-elever-bara-for-att-region-skane-tog-over-

ledning-och-styrning.  

 

Medlemskap och delaktighet:  

Föreningen är medlem i det internationella nätverket IAAH (International 

Association for Adolescent Health) och representerad i den europeiska 
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ungdomsmedicingruppen i UEMS (Union Européenne des Médecins 

Spécialistes). Arbetet med att färdigställa generiska ungdomsmedicinska 

lärandemål i UEMS (europeiska specialistläkarföreningen) har på grund av 

pandemin avstannat. Ett utkast till ungdomsmedicinska EPA (entrustable 

professional activities) för ST-läkare har skrivits.  

 

Det hölls ingen EuTeach-kurs i år. Styrgruppen, där Pia Jakobsson Kruse ingår, 

har dock uppdaterat flera utbildningsmoduler: 

https://www.unil.ch/euteach/en/home.html   

 

Föreningen är med i nätverket Barnanpassad vård, 

https://barnanpassadvard.se/ och har dialog med NOBAB (Nordiskt nätverk 

för barns behov och rätt i vården) http://nobab.se/.  

 

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

(sekreterare), Malin Örn (kassör), Anna Enström, Pia Jakobsson 

Kruse, Lina Lilja, Elisabeth Blomqvist och Katrin Östlund. 

Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, 

allmänmedicin, skolhälsovård och gynekologi. Styrelsen har stor erfarenhet av 

arbete på ungdomsmottagningar samt forskningskompetens. Utöver det 

konstituerande styrelsemötet har samtliga styrelsemöten varit digitala.  

 

Karin Ahlberg och Erik Belfrage har varit föreningens revisorer. 

 

Valberedning har bestått av Marianne Grufman, Laslo Erdes och Daniel 

Gedeborg. 

 

Antalet medlemmar är 147 stycken. Under året har medlemmarna nåtts av 

medlemsutskick med en uppdatering om föreningens aktuella arbete. 

Medlemmar ur referensgruppen har bidragit med input i samband med 

årsmötet. Något ytterligare möte har inte hållits med referensgruppen under 

året. 

 

Föreningens behållning är cirka 450 000 SEK, se den ekonomiska 

redovisningen. 

 

Sammanfattningsvis har år 2020 varit ett innehållsrikt men annorlunda år med 

många utbildningsinsatser, opinionsbildning, expertråd och forskningsprojekt. 

Mycket arbete har digitaliserats. Vi hoppas nu på ytterligare aktivitet, både 

digitalt och fysiskt, under 2021. 

 

För styrelsen 

 

Charlotte Nylander, ordförande och Anna Gutniak, sekreterare 
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