VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret april 2017 - april 2018
FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Styrelsens sammansättning
Ordförande; Timmy Leijen, sjuksköterska Örebro
Vice ordförande; Jessica Sunesson, barnmorska, Stockholm
Sekreterare; Catharina Lundgren Idh, barnmorska, Sollentuna
Kassör; Sevil Bremer, psykolog, Solna
Övriga ledamöter
Vanda Oscarsson, barnmorska, Uddevalla
Karin Bishop Bondestam, gynekolog, Uppsala
Susie Rasmussen, kurator, Malmö
Carolin Eriksson barnmorska, Sundsvall
Eva Holmberg, psykolog, Umeå
Anders Lindbeck, sjuksköterska, Helsingborg
Josefin Andersson, barnmorska, Skellefteå
Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex styrelsemöten;
Konstituerande styrelsemöte 2017-05-11 i Tylösand
Södermalms UM, 23-24 augusti 2017
Sundsvalls UM, 19-20 oktober 2017
Stockholm RFSU, 14 december 2017
Örebro 1-2 februari 2018
Österåsen 12-13 april 2018
Samtliga mötesprotokoll kan läsas på webbplatsen www.fsum.org
Verksamhetsåret började med årsmöte på FSUM konferensen i Tylösand. Årsmötet var
välbesökt och föreningen har många engagerade medlemmar.
Stort tack till Hallands ungdomsmottagningar för väl genomfört arbete med 2017 års
konferens.
Under året har vi haft styrelsemöten runt om i Sverige, på olika mottagningar och andra
lokaler och vi tackar de mottagningar som så vänligt tagit emot oss under verksamhetsåret.
Det är mycket trevligt att träffa kollegor och det blir också mycket billigare än om vi skulle
boka in oss på lokal. Hör gärna av er om ni vill att vi under nästa verksamhetsår ska ha möte
på just er mottagning.
Medlemmar
FSUM har idag totalt 221 mottagningar över hela landet.
Av dessa har 11.3% kommunen som huvudman, 43% landstinget som huvudman, 32.6% båda
som huvudmän, och 13,1% har annan huvudman
Medlemskontakt
Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått sex medlemsbrev. Många kontakter
med mottagningarna kring olika frågor sker via e-post och telefon. Vi är mycket tacksamma
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för alla som kontaktar oss i olika sammanhang. Det görs ett mycket viktigt arbete runt om i
landet för att ungdomar ska ha en egen plats som är trygg och säker utifrån ungdomars olika
behov.
Hemsidan
Under verksamhetsåret 2017-18 hade FSUMs hemsida ca 55 000 besök, varav 24 000 var
unika besökare. Det är en ökning jämfört med tidigare år.
Nyhetssidan, handboken, riktlinjer, medlemsmatrikel och uppsatser från kunskapsbanken har
varit vanligaste besök på hemsidan.
Under året har inlägg främst publicerats på den offentliga sidan. Det är en förändring mot
föregående år då tillgång till ny information krävt inloggning med lösenord. Förändringen har
gjorts för att medlemmarna lättare skulle få tillgång till ny information.
Under hösten 2017 har arbete påbörjats, enligt tidigare beslut, för att ta fram en ny hemsida
till FSUM. Firman som har åtagit sig uppdraget heter PC-concept. Hemsidan ska
moderniseras och göras mer användarvänlig. Arbetet pågår och representanter från styrelsen
med Timmy Leijen, Vanda Oskarsson och nuvarande hemsideansvarig Susie Rasmussen har
tillsammans med Peter Muld på PC-concept avstämningsmöten fortlöpande. Färdigställandet
av nya hemsidan beräknas ske under hösten 2018. Adressen till nya hemsidan är
www.FSUM.nu.
Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa
FSUM har de senaste åren samarbetat med representanter för SKLs Uppdrag Psykisk hälsa
kring den ökande psykiska ohälsan hos unga. I slutet av våren 2017 ställde SKL frågan till
FSUM om ungdomsmottagningen vill och kan arbeta med psykisk ohälsa på första linjen. För
att kunna svara på frågan ansökte FSUM om ekonomiskt bidrag från några län/regioner och
beviljades 150.000 kr av Stockholm, Uppsala, Västernorrland och Västra Götaland.
När en delfinansiering fanns på plats utannonserade FSUM två projektanställningar
2017.09.01. En projektledare på 50% 1 oktober 2017 – 31 april 2018 och en
projektmedarbetare 50% 1 oktober 2017 – 31 mars 2018. Två personer sökte och fick
uppdraget: Eva Holmberg, leg psykolog Ungdomshälsan Umeå och Hans Landeström, leg
psykolog och leg psykoterapeut Täby Ungdomsmottagning.
Samtidigt som projektanställningarna utannonserades sökte FSUM också efter personer som
ville vara delaktiga i detta arbete och ingå i en styrgrupp. Styrgruppen bestod av följande
personer:
Anette Gesang-Gottowt, kurator/leg. psykoterapeut, Stadsmissionens ungdomsmottagning
Stockholm
Anna Bystedt, verksamhetschef, Ungdomsmottagningen Region Örebro län
Anne-Charlotte Hansson, kurator, Trollhättans ungdomsmottagning
Annelie Möller Backman, kurator, Upplands Väsbys ungdomsmottagning
Barbro Kriström, psykiatrisjuksköterska, Ungdomshälsan Umeå
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Camilla Hoffrén, kurator, Falköpings ungdomsmottagning
Febe Zetterlund, barnmorska, Morskan på fjället/Sälen
Göran Källqvist, gynekolog, Halmstad Regionen Halland
Helena Tjerneng, enhetschef/leg psykoterapeut, Västra Götalandsregionen
Lena Bergens, kurator, Borlänge ungdomsmottagning
Lena Öjehagen, leg. psykolog, Borlänge ungdomsmottagning
Lilo Lindquist, barnmorska, Angereds ungdomsmottagning
Mats Lindén, kurator, Falkenbergs ungdomsmottagning
Susie Rasmussen, kurator/ leg. psykoterapeut, FSUM
Timmy Leijen, sjuksköterska/samtalsterapeut, FSUM
Ulrika Andersson, barnmorska, enhetschef, Borlänge ungdomsmottagning
Zai Gordon White, kurator/gruppledare, Huddinge ungdomsmottagning
Eva och Hans samaberbetade med styrgruppen genom hela projekttiden och hade tre
workshops tillsammans. De hade möte på Täby ungdomsmottagning november 2017,
Ungdomshälsan Umeå januari 2018 och Örebro ungdomsmottagning i februari. Eva och Hans
gjorde även studiebesök i Göteborg och HälsUm och Gävle ungdomsmottagning.
Eva och Hans arbetade med rapporten i ett googledokument och båda hade därför kontinuerlig
tillgång till den senaste uppdaterade versionen. Eva och Hans möttes regelbundet över skype
och telefon samt vid några tillfällen i Stockholm och Umeå.
Rapporten gick ut på remissrunda till alla ungdomsmottagningar och andra intresserade under
tidsperioden den 6 – 16 mars 2018. Ett stort antal kommentarer, reflektioner och förslag på
ändringar kom in. Under april tog språkgranskning och layoutarbete vid och slutligen trycktes
rapporten under maj. En kort sammanfattning av några delar av rapporten ingår nu i FSUMs
uppdaterade Handbok och i FSUMs Riktlinjer. Rapporten är resultatet av ett intensivt arbete
som ska presenteras under FSUM-konferensen i Sundsvall 24 maj 2018.

Uppdatering av FSUMs Handbok och Riktlinjer
FSUMs handbok och FSUMs riktlinjer är levande dokument som regelbundet behöver
uppdateras. Vid årsmötet i Strömstad 2015 lanseras dokumenten som är avsedda att användas
som vägledning för UM arbete. Bakgrunden till varför dessa dokument togs fram har sitt
ursprung i en motion på Ungdomsmottagningskonferensen i Malmö 2009 vilken handlade om
att se över och uppdatera det dåvarande policyprogrammet
Därför har FSUMs styrelse under verksamhetsåret 2017-2018 uppdaterat dessa dokument.
Dokumenten språkgranskades, ”layoutades” och trycktes under april – maj 2018.
Uppdrag psykisk hälsa
SKL har under verksamhetsåret haft flera samverkansdagar om psykisk ohälsa och barn och
ungdomar, här har Carolin Eriksson bevakat området för föreningens räkning och varit
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kontaktperson mellan föreningen och SKL. Representant från SKL, Linda Sanneving, har
bjudits in och medverkat vid två styrelsemöten samt ett UMSAM möte.
FSUM-konferens Sundsvall 2018
Temat för 2018 års konferens är ”Drag i skogen – rätten att vara sig själv”. FSUMkonferensens ledningsgrupp har med värdmottagningarnas projektsamordnare Carolin
Eriksson och Katrin Olsson tillsammans med representanter från FSUMs styrelse; Timmy
Leijen och Vanda Oskarsson under året haft fortlöpande samarbete med eventbolaget
Fjällkonferens för att planera och förverkliga 2018 års FSUM-konferens i Sundsvall.
Konferensplanering har även funnits som en stående punkt vid samtliga styrelsemöten under
året.
FSUM-konferens Göteborg 2019
Inledande samtal har hållits med 2019 års konferensarrangör Göteborg och en ledningsgrupp
bestående av Timmy Leijen och Vanda Oskarsson från FSUM, värdmottagningarnas
projektsamordnare Görel Envall, Åsa-Elise Svensson och Eva-Carin Jeppsson samt
representanter från eventbolaget Fjällkonferens har tillsatts. Ledningsgruppen har haft två
möten i Göteborg den 7/9-17 samt 19/2-18.
Sex, unga och skolans roll
FSUM deltog med representanterna Timmy Leijen och Vanda Oskarsson 181101 som
utställare på konferensen Sex, unga och skolans roll i Göteborg. Konferensen genomfördes
med olika teman kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Sex, unga
och skolans roll riktar sig till personal som arbetar med unga inom skola och hälso- och
sjukvård i hela Västra Götaland. ”FSUM-bordet” var välbesökt och många goda samtal och
utbyte av idéer med andra utställare och konferensdeltagare skedde under dagen.
FSUM – UMO –YOUMO samverkan
FSUM är representerade i UMO:s förvaltningsråd och FSUMs roll har varit att finnas som ett
komplement från de kliniska ungdomsmottagningarna i planeringen av UMO:s verksamhet
och innehåll.
Vid UMO:s strategidag med syfte att få en nulägesbild av var UMO/Youmo står just nu och
strategi för de kommande två åren medverkade FSUM med Catharina Lundgren Idh.

Mediaträning
Region Västernorrlands UM har bjudit in styrelsen till mediaträning i samband med
styrelsemöte på Österåsen Livsstils medicinska center i Sollefteå. Österåsen är en del av
Primärvården liksom UM i region Västernorrland.
Här fick styrelsen träna på att föra fram FSUMs arbete och budskap tillsammans med en
journalist. Nu är styrelsen bättre rustade att möta media i olika sammanhang.
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Almedalen 2018
Planering av FSUM medverkan på Almedalen har skett tillsammans med RFSU och SKL.
FSUM kommer att ha två seminarier för att sprida kunskap om Ungdomsmottagningens
verksamhet och innehåll. Här kommer arbetet med Första linje dokumentet att spridas.
Styrelsen kommer också att finnas på andra seminarier och belysa arbetet på
ungdomsmottagningarna.
Stockholm Pride
FSUM planerade för ett deltagande i Stockholm Pride. Dock var det enbart fem personer som
anmälde sig så vi deltog inte officiellt.
För oss som ändå fanns där och kände av den härliga stämningen i Stockholm blev
deltagandet en positiv upplevelse. Josefin Andersson och Jessica Sunesson var på plats.
Facebook
FSUM diskussion vårt gemensamma diskussionsforum har idag 642 medlemmar. Denna sida
har som funktion att snabbt och lätt få kontakt i olika frågor om vad som händer på våra
arbeten. Här kan vi lyfta frågor som man vill ha svar på eller diskutera.
Arbete för ett FSUM kansli
Styrelsen har fortsatt sitt arbete med att undersöka möjlig finansiering av ett kansli. Vi anser
att om ett arbete i framtiden ska få tyngd och få kraft behöver föreningen resurser till det med
ett kansli och personal.
Kvalitetsregister
Styrelsen har under året fortsatt sitt arbete med att undersöka förutsättningarna för att ta fram
ett nationellt kvalitetsregister för Sveriges ungdomsmottagningar.
Medlemsmatrikel
Mottagningarna ansvarar för att respektive uppgifter på föreningens webbplats är aktuella.
Styrelsen avser att fortsättningsvis enbart använda e-post som kanal för medlemsbrev,
årsmöteshandlingar undantagna. Det är därför av stor vikt att medlemsmottagningarna håller
sina postadresser, e-postadresser mm uppdaterade eftersom man annars riskerar att går miste
om aktuell information. Vid förändring, kontakta dataansvarig Susie Rasmussen:
susie.rasmussen@skane.se eller följ instruktioner på nya hemsidan.
Styrelsens arbete/aktiviteter
⚫ Styrelsens ledamöter har i olika sammanhang deltagit i olika sammankomster/möten och
mediakontakter som berör ungdomsmottagningarnas verksamhet. Kontakter med
organisationer, myndigheter, arrangörer för olika utbildningar etc.
⚫ FSUM medverkade i Socialstyrelsen dialogmöten med syfte att kartlägga resurser, vård
och behov av kunskapsstöd för patienter med vestibulit, representant var Catharina
Lundgren Idh.
⚫ FSUM har medverkat i framtagandet av nationella riktlinjer av Endometrios.
Karin Bondestam och Catharina Lundgren Idh har följt arbete.
⚫ MUCF - Youmo här har FSUM funnits med i planering, implementering av metodmaterial
”vägledningen Youmo i praktiken” för yrkesverksamma som möter unga nyanlända.
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⚫ UMSAM Nätverk för samordnare och chefer på ungdomsmottagningar. Här diskuteras
och informeras om nationella ungdomsmottagningsfrågor. FSUM´s representanter i denna
grupp är Carolin Eriksson, Catharina Lundgren Idh och Timmy Leijen.
⚫ 13/6 FSUM deltog i Referensgruppsmöte ang. Män och Jämställdhet och fokus på psykisk
hälsa. SKL. Jessica Sunesson och Anders Lindbeck deltog.
⚫ 15/6 Möte med Folkhälsomyndigheten. Jessica, Sevil, Karin och Timmy deltog.
⚫ 20/9 Expertmöte på MUCF ang Barn och Ungas psykiska hälsa. Jessica och Sevil deltog
⚫ 4/10 Konferens SKL, Psykisk ohälsa
⚫ 5/10 Uppföljningsmöte med SKL Linda’
⚫ 17/10 Möte ang utvecklingsarbete tillsammans med nationelle patientenkät
⚫ 7/11 HIV och SRHR bland unga i Sverige, Folkhälsomyndigheten’
⚫ 14/12 Nätverksmöte med RFSU och FSUMs styrelse
⚫ FSUM medverkade i en telefonintervju med Myndigheten för vård och omsorgsanalys /
Hanna Fagerlind. ang Regeringens satsning på insatser för kvinnors hälsa och Reformen
ang avgiftsfria P-medel och eventuella positiva effekter. Jessica och Karin deltog.
⚫ SKL Psykisk hälsa. Deltagande i SKL möten samverkansdagar om
ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa.
FSUM stipendiet
Fyra ansökningar har kommit in till årets två stipendier.
FSUM priset
Årets FSUM- pris, Årets Nytänkande, Årets Galnaste och Årets Mottagning delas ut under
konferensen 2018.

FSUM:s styrelse vill tacka alla ungdomsmottagningar för Ert förtroende.

Örebro och Stockholm 2018-05-08

Timmy Leijen
Ordförande

Catharina Lundgren Idh
Sekreterare
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