VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret april 2018 - april 2019
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
Mats Lindén, kurator, Varberg Halland
Carolin Eriksson barnmorska, Sundsvall
Eva Holmberg, psykolog, Umeå
Anders Lindbeck, sjuksköterska, Helsingborg
Josefin Andersson, barnmorska, Skellefteå
Adjungerad Lilo Lindqvist, barnmorska , Angered Göteborg
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem styrelsemöten;
Konstituerande styrelsemöte 2018-05-24 i Sundsvall
Göteborg, Hälsum 4 september 2018
Solna UM 27-28 november 2018
Sollentuna 30 januari 2019
Karlskrona 8-9 april 2019
Samtliga mötesprotokoll kan läsas på webbplatsen www.fsum.nu
Verksamhetsåret började med årsmöte på FSUM konferensen i Sundsvall. Årsmötet var
välbesökt och föreningen har många engagerade medlemmar.
Stort tack till Västernorrlands ungdomsmottagningar för väl genomfört arbete med 2018 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.

1

Medlemskontakt
Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått fem medlemsbrev. Många kontakter
med mottagningarna kring olika frågor sker via e-post och telefon. Vi är mycket tacksamma
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 2018-19 blev FSUMs hemsida hackad och förstörd. Detta skedde i
september 2018 och händelsen är polisanmäld. Sidan var precis ny och uppbyggandet av
sidan fick börja om i och med hackningen. Arbetet med den nya hemsidan togs över av
hemsidesansvariga Lilo Lindquist och Mats Linden. Båda nya i styrelsen från 2018. Arbetet
med hemsidan fortsätter tillsammans med firman PC-concept och Peter Muld som driver
firman. Adressen till hemsidan är www.FSUM.nu
Offentligheten kan ta del av FSUMS nyheter, detta för att medlemmar enkelt ska få till sig ny
information, samt även att nya medlemmar kanske lockas mer av FSUMs arbete. Vidare finns
som tidigare ett lösenord för medlemmar så de kan få tillgång till t.ex. medlemsbrev och
annan information som endast rör medlemmar.
Årets Konferens har fått en egen flik på hemsidan. Detta för att tydligare kunna lägga ut
program, anmälan och information från arrangörer av kommande konferenser.
Mellan oktober 2018 och mars 2019 har hemsidan haft 3448 unika besökare som varit inne
6131 gånger och totalt sett på 40861 sidor. Det finns även en hel del träffar där man sökt på
oss från utlandet.
Medlemsmatrikel
Mottagningarna ansvarar för att respektive uppgifter på föreningens webbplats är aktuella.
Styrelsen avser att fortsättningsvis enbart använda e-post som kanal för informationsspridning
till medlemmarna. 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 hemsideansvariga Lilo Lindquist
lilo.lindquist@vgregion.se och Mats Lindén Mats.Linden@regionhalland.se eller följ
instruktioner på nya hemsidan.
Ungdomsmottagningen i första linjen för psykisk (o)hälsa
Till konferensen i Sundsvall 2018 var rapporten ”Ungdomsmottagningen i första linjen för
psykisk (o)hälsa” färdig. Den presenterades vid två seminarier. Under Almedalsveckan i
Visby presenterades ungdomsmottagningens arbete och rapporten vid två seminarier i
Psykiska Hälsan Hus.
Styrelsen bestämde på höstterminens första styrelsemöte att det är viktigt att fortsätta med
implementering av rapporten på mottagningar, för chefer och ledning runt om i landet. Därför
har Timmy Leijen och Eva Holmberg hållit ett antal föreläsningar och diskussioner om
psykisk (o)hälsa på ungdomsmottagning.
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Först ut var Västernorrland och Jämtland i Sundsvall den 8 november, sedan var det Dalarnas
tur i Tällberg den 12 december. I Stockholm den 23 januari medverkade även Hans
Landeström.
”Turnén” avslutas i Göteborg 1 april och Vänersborg 2 april. Dagarna arrangerades av Västra
Götalandsregionen
Under FSUM-konferensen i Göteborg kommer ett valbart seminarium arrangeras torsdag 16
maj för de som vill komma och höra mer om rapporten och även diskutera frågan.
Västernorrlands UM bjöd in Timmy Leijen och Eva Holmberg från styrelsen i november för
att prata hur UM kan vara första linje för psykisk ohälsa. Flera andra regioners UM deltog via
länk och även elevhälsa, hälsocentrals chefer, primärvårdsdirektör, folkhälsa och
vårdutvecklare från primärvården deltog från Västernorrland.
Uppdrag psykisk hälsa
Sedan FSUM konferensen 2018 har vi haft regelbunden kontakt med SKL för att bevaka
området psykisk hälsa och fortsatt regerings satsning på UM. Vi har träffats fysiskt samt haft
telefon möten.
Almedalsveckan 2018
Vi deltog på Almedalsveckan med egna program i huset för psykisk hälsa. De var mycket
välbesökta.
Vi bevakade också en mängd olika seminarier och workshops som rör unga och ungas
mående på olika sätt. Vi knöt en mängd värdefulla kontakter och vi har efterfrågats vid årets
vecka.
Riktlinjer och Handbok för Sveriges ungdomsmottagningar
Styrelsen har under året skickat ut handbok, riktlinjer och skriften om UM som första linje till
socialdepartementet och personligt till vissa riksdagsledamöter både före valet och efter valet.
Skriften om första linje arbetet har också skickats till samtliga hälso och sjukvårds och
regions direktörer.

FSUM-konferens Göteborg 2019
Temat för 2018 års konferens är ”rUM för alla” vilket åsyftar att vi ska fokusera på de unga vi
möter, och inte möter, att UM verkligen ska bli en mottagning för ALLA unga. FSUMkonferensens ledningsgrupp har med värdmottagningarnas projektsamordnare Görel Envall
och Åsa Svensson tillsammans med representanter från FSUMs styrelse; Timmy Leijen och
Vanda Oskarsson under året haft fortlöpande samarbete med eventbolaget Fjällkonferens för
att planera och förverkliga 2019 års FSUM-konferens i Göteborg. Konferensplanering har
även funnits som en stående punkt vid samtliga styrelsemöten under året.
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FSUM-konferens Karlstad 2020
Inledande samtal har hållits med 2020 års konferensarrangör Karlstad och en ledningsgrupp
bestående av Vanda Oskarsson Timmy Leijen och Jessica Sunesson från FSUM,
värdmottagningarnas projektsamordnare Carina Mäkinen och Cecilia Alfraeus samt
representanter från eventbolaget Fjällkonferens. Ledningsgruppen har haft två möten i
Karlstad den 4/10-18 samt 12/12-18.
FSUM – UMO –YOUMO samverkan
FSUM är representerade i UMO:s expertråd är representerad av Catharina Lundgren Idh
FSUMs roll har varit att finnas som ett komplement från de kliniska ungdomsmottagningarna
i planeringen av UMOs och Youmos verksamhet och innehåll.
Facebook
FSUM diskussion vårt gemensamma diskussionsforum, sidan 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.

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.
⚫ Socialstyrelsen - FSUM medverkade med två representanter från styrelsen Catharina och
Carolin i två möten samt mailkontakt med Socialstyrelsen angående att de vill inventera
hur UM i Sverige arbetar med levnadsvanor. De vill sedan bidra till material förstärkning
på området för UM.
⚫ UMSAM ett nätverk för samordnare och chefer på ungdomsmottagningar. Här diskuteras
och informeras om nationella ungdomsmottagningsfrågor. Två möten under året i
Sundsvall och Örebro. FSUM´s representanter i denna grupp är Carolin Eriksson och
Catharina Lundgren Idh.
⚫ Sex och samlevnad i skolan – Hur kan vi samverka- möte med RFSU Hans Olsson,
Hälsum Jonas Lundberg, Timmy Leijen och Jessica Sunesson ??? och jag??? träffade
Hans Ohlsson och en person till (som jag inte minns namnet på) på RFSU.
⚫ Folkhälsomyndighetens konferens Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige.
En konferens om sexualitet och hälsa i den svenska befolkningen i Stockholm 28-29 maj
där nya resultat på SRHR-området med fokus på resultaten från befolkningsstudien
SRHR2017.Fler från styrelsen deltog.
⚫ Ett av våra styrelsemöten hölls i barnmorskesällskapets lokaler. Sthlm och vi hade ett
samtal med båda vice ordförandena. Vi hade också en forskande bm med på länk och man
uttryckte önskemål att att vi skulle delta i ett forskningsprojekt om hur vi arbetar med
levnadsvanor på UM.
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⚫ RFSU bjöd in olika organisationer vid två möten bla skolsköterskornasordförande samt
studentkårer, RFSL för att vid workshops och diskutera skolinspektionens rapport kring
sex och samlevnadsundervisningen i skolan, skolmiljön samt sexuella trakasserier. Jessica
Sunesson var FSUMs representant.
⚫ Jämställdhetsmyndigheten bjöd in FSUM toill ett mingelmöte där vi fick träffa ministern
Åsa Lindhagen och beskriva hur ungdomsmottagningarna arbetar för jämställdhet.
Catharina Lundgren Idh och Jessica Sunesson deltog.
⚫ Nätverksmöte med Choice, Jessica Sunesson medverkade vid mötet. Information delgavs
om deras arbete med utbildning kring ANT och psykisk ohälsa på läkarprogrammet.
⚫ Socialstyrelsen – dialog möte i September om deras utbildnings och information kring sex
mot ersättning. Jessica Sunesson medverkade.

FSUM stipendiet
Fem ansökningar har kommit in till årets två stipendier.

FSUM priset
Årets FSUM- pris, Årets Nytänkande, Årets Galnaste och Årets Mottagning delas ut under
konferensen 2019.

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

Örebro och Stockholm 2019-04-29

Timmy Leijen
Ordförande

Catharina Lundgren Idh
Sekreterare
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