VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret april 2019 - april 2020
FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Styrelsens sammansättning
Ordförande; Jessica Sunesson, barnmorska, Stockholm
Vice ordförande; Lilo Lindqvist, barnmorska , Angered Göteborg
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
Josefin Andersson, barnmorska, Skellefteå
Åsa Sehlberg kurator Luleå ungdomsmottagning
Under verksamhetsåret har styrelsen haft fem styrelsemöten;
Konstituerande styrelsemöte Göteborg 17 maj 2019
Karlstad UM 3 september 2019
Järfälla UM 3-4 december 2019
Uppsala UM 29-30 januari 2020
Solna UM/Skype 2 april 2020
Extra styrelsemöte via Skype 13 mars och 17 mars 2020
Verksamhetsåret började med årsmöte på FSUM konferensen i Göteborg. Årsmötet var
välbesökt och föreningen har många engagerade medlemmar.
Stort tack till Göteborgs ungdomsmottagningar för väl genomfört arbete med 2019 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 hålla kostnaderna nere då det blir 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 234 mottagningar över hela landet.

Medlemskontakt
Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått fyra 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
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landet för att ungdomar ska ha en egen plats som är trygg och säker utifrån ungdomars olika
behov.
Hemsidan
Under verksamhetsåret 2019-2020 har Lilo Lindquist och Mats Lindén fortsatt att vara
hemsidesansvariga. Arbetet med hemsidan fortsätter tillsammans med firman PC-concept och
Peter Muld som driver firman. Adressen till hemsidan är www.FSUM.nu.
Offentligheten och medlemmar kan ta del av FSUMs nyheter via hemsidan uran att logga in,
detta för att enkelt sprida 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.
Det går bra att följa FSUM konferensens planerande och utförande via hemsidan. I år blev det
som känt ingen konferens men uppdateringar kring detta och planer för nästa års konferens
går att följa under fliken konferens på hemsidan.
Under 2019 har hemsidan haft 8741 unika besökare som varit inne 16963 gånger och totalt
sett på 81180 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.
Sexualitet och egenmakt ett regeringsuppdrag
FSUM har medverkat i referensgrupp för möjligheter att stärka ungdomsmottagningar i
arbetet med sexualitet och egenmakt vid tre möten höst/vinter 2019/2020.
Bakgrund: Sexuell hälsa är en bidragande faktor till en god allmän hälsa och sexuell
egenmakt och en positiv grundsyn på sexualitet är viktiga aspekter av den sexuella hälsan
I de senaste kartläggningarna från Folkhälsomyndigheten framkommer att ungdomars
upplevelse av sexuell hälsa, sexualitet och egenmakt varierar mellan olika grupper.
Eftersom ungdomsmottagningarna har ett viktigt uppdrag i att stärka och främja en sexuell,
fysisk och psykisk hälsa har regeringen och SKR tecknat en överenskommelse om att SKR
ska utföra en kartläggning av hur ungdomsmottagningarna kan stärkas i sina kontakter med
unga om sexualitet och egenmakt.
Unga vuxna dagarna 23-24 januari i Stockholm
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FSUM var utställare under konferensen Unga vuxna 2020, i Stockholm, en konferens med
fokus på psykoterapeutiskt arbete med unga vuxna 15-25 år. Där har vi gjort reklam
för/presenterat ungdomsmottagningens unika verksamhet, knutit nya kontakter, svarat på
frågor samt delat ut material, kondomer, disktrasor, reflexer och tatueringar.
Prata porr med unga
FSUM har planerat en kunskapshöjande insats riktad till personal på ungdomsmottagningen.
Hur pratar vi porr med unga. Ett samarbete med RFSU där vi får ta del av kunskap, statistik
och konkreta verktyg.
Planeringsmöten x flertalet som resulterat i halvdagsutbildning till Um personal och på vissa
platser även till elevhälsa. Utbildningarna har genomförts i Stockholm 2 tillfällen, Västra
Götaland 2 tillfällen, Härnösand, Örebro, Karlstad, Skellefteå, och Halland. I Luleå sker
utbildningen efter sommaren 2020.
Mål: Att deltagarna efter kursen har en faktabaserad syn som kan vara till hjälp i att reflektera
kritiskt kring de känslor och myter som pornografin omgärdas av och att fler känner sig
tryggare i mötet med unga och samtal om porr.
Upplägg
•
Inledning - presentation, förutsättningar för dagen och förväntningar,
definitioner, upplägg och annat praktiskt
•
Reflektion - gruppvis inventering av känslor, kunskaper, oro/osäkerheter, frågor.
Samlas in (ett par olika metoder), förankras för gemensam bild av vad vi ska prata om idag.
•
Kunskap - introduktion till porr som kunskapsområde; omfattning; påverkan,
koppling till hälsa/ohälsa, sexuell praktik, attityder, våld; porrkonsumtion och
"porrmissbruk"; "porrimpotens" och porren i större kontext om liv på nätet.
•
Metoder - Filmtips, prata porr i grupper, att möta erfarenheter/oro hos individ
(gruppens erfarenhet styr, input till oss), ett par olika övningar från våra verksamheter
•
Avslutning - Reflektion om hur vi stärker kritiska förhållningssätt genom
upplysning, återkoppling till reflektionspasset för att utvärdera om vi har fått med det som
efterfrågades och vad som återstår, Kort reflektionsövning som utvärdering
Järvaveckan Juni – 2019
Styrelsen bemannade ett aktivitetstält som blev överraskande välbesökt. Vi träffade allt från
mindre barn till ungdomar och unga vuxna som klämde och kände och hämtade kondomer
och pärlade ett armband och samtidigt ställde frågor om allt från kropp till om vad en
ungdomsmottagning var för ställe och för vem. Män i alla åldrar som med skräckblandad
förtjusning och mycket nyfikenhet tog en gnuggisask och blev förvånade av att det gick så lätt
att prata öppet om att kön kan se så olika ut och varför det var ett ganska viktigt snack att ha.
Döttrar som kom med mammor under armen och bad oss att förklara att
ungdomsmottagningen inte bara handlade om sex.
Vi blev nöjda och stolta över vårt seminarium där vi tillsammans med modiga och grymma
personer i panelen diskuterade och bjöd på egna reflektioner och upplevelser kring
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frågeställningen – Finns Ungdomsmottagningen till för alla? Evyn Redar, vår moderator ledde
samtalet med skarpsynthet och värme.
I panelen fanns representanter från: Forum Skills, RFSL Ungdom, Pegasus, Folkets Systrar,
Föreningen för Unga Synskadade och Ensamkommandes Förening

SKR Kraftsamling för psykisk hälsa.
FSUM har haft två möten med SKR under året för att delge information om vad som är på
gång gällande psykisk hälsa och ungdomsmottagningar. SKR uppmanade oss att delta i
Kraftsamlingssatsningen
SKR har under hösten 2019 med avslut februari 2020 haft totalt 4 kraftsamlingsträffar för
psykisk ohälsa med föreningar, verksamheter och ideella föreningar. FSUM har deltagit vid
samtliga. Vi har fått presentera oss, delge våra tankar och fått många bra och värdefulla
kontakter samt berikats av erfarenheter från andra. Det har varit fantastiskt med det intresse
och engagemang som lyfts från alla håll både från professionella och medborgare när det
gäller barn och ungdomars psykiska hälsa oavsett om de varit engagerade och arbetar mot
vuxna själva. Det har varit stärkande för FSUM. Carolin Eriksson och Jessica Sunesson har
varit FSUMs representanter.

Möte tillsammans med NCK Nationellt centrum för kvinnofrid
Styrelsen hade ett möte tillsammans med Åsa Witkowski Verksamhetschef
kvinnofridsenheten, Karin Sandell informationschef. NCK arbetar med uppföljning av
sexuella övergrepp samt har ett regeringsuppdrag med metod och kompetensutveckling. Efter
ett regeringsuppdrag har ”Nationellt handlingsprogram för omhändertagande efter sexuella
övergrepp” framtagits. Samtal om vikten av sekretess och hur vi gör idag med recept,
utlämnande av journalkopior mm. NCK riktlinjer är att ge ut rättsintyg med sammanfattning
av journalen.
Information gavs om NCK:s kunskapsstöd – kunskapsbank, webbkurser, Kvinnofridslinjen,
Utbildningsverksamheter – webbaserad introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och
våld i nära relation finns för att höja kompetensnivån för yrkesverksamma NCK Arbetar med
forskning/utveckling, utbildning, information, rapporter. Material finns att beställa på
utbud.se

Eldsjälar
Styrelsen har under året skickat ut den uppdaterade boken Eldsjälar till alla
ungdomsmottagningar. En beskrivning av ungdomsmottagningarnas historia och utveckling.
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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
FSUM-konferens Karlstad 2020
Till följd av COVID-19 pandemin har den planerade FSUM-konferensen 2020 fått ställas in.
Ett besked om att konferensen kommer att arrangeras 2021 istället med samma lokala
arrangör, på samma ställe och i huvudsak med samma upplägg som var planerat för 2020 har
kunnat meddelas. Temat för konferensen är ”livet och lusten”. FSUM-konferensens
ledningsgrupp har med värdmottagningarnas projektsamordnare Carina Mäkinen och Cecilia
Alfraeus tillsammans med representanter från FSUMs styrelse; Vanda Oskarsson, Jessica
Sunesson och Lilo Lindquist under året haft fortlöpande samarbete med eventbolaget
Fjällkonferens för att planera 2020 års FSUM-konferens i Karlstad.
Ett intensivt arbete med att minimera kostnaderna för det inställda projektet har utförts och
varit lyckosamt. Flera aktörer kommer att medverka nästa år och kräver därmed inte att
omkostnader tas ut för året. Konferensplanering har funnits som en stående punkt vid samtliga
styrelsemöten under året. Planering för konferensen 2021 fortgår.
FSUM – UMO –YOUMO samverkan
FSUM är representerade i UMO:s expertråd. Styrelsens representeras 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.
⚫ Möte med Lena Hallengren, Socialminister. Socialdepartementet.
Samtal ang psykisk ohälsa, Um roll och funktion. Jessica Sunesson och Eva Holmberg
deltog.
⚫ 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.
⚫ Sexit,- Samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld, har anordnat en utbildningsdag på
RFSUs lokaler I Stockholm. Två FSUM styrelsemedlemmar har deltagit vid utbildningen
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⚫ Möte med politiker i Stockholm , 2 timmars samtal med Frida Gunnarsson, politisk
sekreterare Hälso - och sjukvårdsfrågor samt Talla Alkurdi, Oppositionsborgarråd i frågor
om ungdomsmottagningens arbete och framtid.
⚫ Samverkansmöte med Carl-Olof Wareus, Vårdutvecklingschef Doktor.se ang samverkan
kring målgrupp 18-25 år. Jessica Sunesson var FSUMs representant.
⚫ Sex, unga och skolans roll 2019
I oktober deltog vi som utställare vid den årliga konferensen som SRHR.se, Närhälsan
Kunskapscentrum för sexuell hälsa i Göteborgsregionen (GR) arrangerar.
Temat för året 2019 var ”Normmedveten sex- och samlevnadsundervisning, hur gör vi”.
Josefin Andersson och Lilo Lindqvist deltog.
⚫ Folkhälsomyndighetens konferens rapport SRHR
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.

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

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

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

Stockholm 2020-04-24

Jessica Sunesson
Ordförande

Catharina Lundgren Idh
Sekreterare
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