VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret maj 2020 - maj 2021
FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Styrelsens sammansättning
Ordförande; Jessica Sunesson, barnmorska, Stockholm
Vice ordförande; Lilo Lindqvist, barnmorska, Göteborg
Sekreterare; Eva Holmberg, psykolog, Umeå
Kassör; avgående Sevil Bremer, psykolog, Stockholm
Kassör nuvarande; Carina Mäkinen, barnmorska, Karlstad
Övriga ledamöter
Mats Lindén, kurator, Varberg
Carolin Eriksson barnmorska, Sundsvall
Josefin Andersson, barnmorska, Skellefteå
Åsa Sehlberg kurator, Luleå
Ann Åkerman, barnmorska, Karlskrona
Maria Jössund Ishak, barnmorska, Stockholm
Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett konstituerande styrelsemöte, fem styrelsemöten
och ett sjätte hålls 2021.05.18;
Konstituerande styrelsemöte digitalt 2020.06.02
Stockholm/digitalt 2020.09--09 – 2020.09.10
Digitalt 2020.11.02 – 2020.11.03
Digitalt 2020.12.10
Digitalt 2021.02.12
Digitalt 2021.04.13
Digitalt styrelsemöte kommer att hållas 2021.05.18 inför årsmötet.
På grund av den inställda konferensen i Karlstad så hölls årsmötet 2020.05.13 per capsulam i
Stockholm och digitalt för de styrelseledamöter som inte kunde närvara på plats.
Nu när pandemin förhoppningsvis går in i ett lugnare skede och vi förhoppningsvis kan resa
igen är det mycket trevligt att hålla styrelsemöte hos någon ungdomsmottagning runt om i
landet för 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.

Inställd konferens 2020
I mars 2020 beslöt FSUMs styrelse tillsammans med eventbolaget Fjällkonferens det svåra
men nödvändiga beslutet att ställa in FSUM-konferensen i Karlstad. Detta med bakgrund av
utvecklingen av Coronapandmin. De som hade anmält sig till konferensen blev återbetalda för
anmälningsavgift och även logi.
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Karlstad/Styrelsen och Fjällkonferens började tänka om och planeringen för en digital
konferens 2021 påbörjades istället.
FSUM-konferens Karlstad 2021
Konferensen arrangeras digitalt 2021 och temat för konferensen är ”livet och lusten”. FSUMkonferensens ledningsgrupp har med värdmottagningarnas projektsamordnare Carina
Mäkinen och Cecilia Alfraeus tillsammans med representanter från FSUMs styrelse; Jessica
Sunesson och Lilo Lindquist under året haft fortlöpande samarbete med eventbolaget
Fjällkonferens för att planera 2021 års FSUM-konferens i Karlstad.
Konferensen 2021 är två dagar, eftersom tidigare konferensutvärderingar visat att många har
tyckt att konferens i tre dagar är för långt. Konferensen har rekord i antal anmälningar, ca 750
st!
Konferensplanering har funnits som en stående punkt vid samtliga styrelsemöten under året.
Medlemmar
FSUM har idag totalt 231 mottagningar över hela landet.
Medlemskontakt
Under verksamhetsåret har medlemsmottagningarna fått ett antal 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.
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 gå miste om
aktuell information. Vid förändring, kontakta hemsideansvariga Lilo Lindquist
lilo.lindquist@vgregion.se och Mats Lindén Mats.Linden@regionhalland.se.

Hemsidan
Lilo Lindquist och Mats Linden har under 2020-2021 fortsatt att vara hemsidesansvariga.
Önskan finns fortfarande om en ny hemsida och vi har påbörjat letandet efter någon som kan
hjälpa oss att bygga upp denna.
På hemsidan kan medlemmar logga in och ta del av nyheter och medlemsbrev.
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Lösenordet får mottagningarna när de blir medlemmar och det går bra att kontakta Lilo eller
Mats om det är något som inte fungerar med inloggningen.
På hemsidan går det även att följa konferensplaneringen och länka sig vidare till konferensens
hemsida och anmälan.
UMSAM
UMSAM är ett nätverk för chefer och utvecklare av UM där man delar erfarenheter i diverse
frågor. Det brukar vara ett möte per termin men vårens möte blev inställt p g a pandemin. I
november bjöd Västernorrland in till ett digitalt UMSAM möte. FSUM representerades av
Carolin och Jessica
Ministermöte
Pga samhällsdebatten kring begreppet ”hårt sex” och ungas sex vanor framförde FSUMs
styrelse ett starkt önskemål om ett dialogmöte med socialministern och
jämställdhetsministern.
Det resulterade i ett möte med jämställdhetsministern Åsa Lindhagen samt en av hennes
medarbetare i staben kring frågan om ungas sexliv, cementeringen och debatten kring
uppfattningar om killar och unga män som porrskadade och våldsutsättare samt
cementeringen och debatten om uppfattningar kring tjejer och unga kvinnor som utsatta,
enkelspåriga och kortsiktiga lösningar med lagstiftning och med en alarmism som får sätta
agendan för politiska beslut.
Vi framförde att det är av stor vikt att vi i debatten skiljer på begreppen sexuella övergrepp
och sexuell praktik.
Vi diskuterade och framförde våra erfarenheter och tankar kring sexualundervisningen, vår
erfarenhet av samtal med unga om samtycke och kommunikation och hur vi kan föra ett
nyanserat, evidensbaserat samtal om porr med vetskapen att vi kan bemöta det här med olika
ingångar
RFSU samarbetet
FSUM och RFSU har ett fortsatt nära och uttalat samarbete kring frågan om ungas sexuella
hälsa och rättigheter.
Under året har vi skriftligt sammanfattat och utvärderat arbetet kring föreläsningsturnén ”Att
prata Porr med unga” samt de runda bordssamtal som genomförts i ämnet. Utvärderingen har
delgetts till våra medlemmar.
Vi har planerat och satt ihop material för nästa kunskapshöjande föreläsningstillfällen till
ungdomsmottagningen inom ämnet ”Bemötandet av killar på UM”. Utbildningarna har
genomförts som halvdagsutbildningar digitalt vid åtta tillfällen under februari och mars 2021,
för UM personal och vid två tillfällen var även personal från elevhälsa inbjuden.
3

Föreläsningen innehöll tre huvudteman: maskulinitetsteori/killars livsvillkor, gruppmetodik
och det praktiska kliniska mötet.
Samt att FSUM medverkat i samverkans möten med Kerstin Isaxson, RFSU angående
utveckling av arbetet inom området med Hedersrelaterat våld och förtryck.

Jordemodern
FSUMs ordförande blir intervjuad av Jordemodern och det resulterar i ett flertal sidor långt
reportage om Ungdomsmottagningen i tidskriften Jordemodern.
Nätverksmötet med Svenska barnmorskeförbundet
Två nätverksmöten med svenska barnmorskeförbundet under året.
Vi har bla medverkat till att en motion delgetts riksdagen samt en skrivelse till Socialstyrelsen
angående utökad förskrivningsrätt för barnmorskor.
Deltagit som representant i TON-ARG
FSUMs ordförande blir invald i TON-ARG och deltar aktivt på möten som hålls 1g/termin.
TON-ARG är en arbetsgrupp inom SFOG (Svensk förening för obstetrik och gynekologi) för
sakkunniga och specialister inom tonårsgynekologi.
SKR Kartläggning UM och ungas sexuella hälsa
SKR, Sveriges Kommuner och Regioner har genom ett regeringsuppdrag arbetat fram en
rapport om ungdomsmottagningen och ungas sexuella hälsa. Rapporten beräknas vara klar till
2022.
Föreningens ordförande har deltagit aktivt genom att intervjuats vid ett par tillfällen samt
ingått som sakkunnig i en kvalitetssäkringsgrupp kring kartläggningen av
ungdomsmottagningens verksamhet och framtagandet av rapporten.
Myndigheten för vård och omsorgsanalys
FSUM bidrog till rapporten om kostnadsfria preventivmedel till unga.
https://www.vardanalys.se/om-vardanalys/nyhetsarkiv/1/

Socioekonomiska rapport
Under 2020 gjorde UM i Västernorrland en socioekonomisk rapport som visar på vinsten för
både region och kommun att det finns ungdomsmottagningar. FSUM gör nu en större
nationell socioekonomisk rapport tillsammans med företaget Payoff. UM representanter från
region Jönköping, Västra Götaland, Uppsala, Örebro, Västernorrland och Värmland deltar i
arbetsgrupp och det inledande arbetet. Rapporten bekostas av nämnda regioner. Rapporten
beräknas vara klar under hösten 2021.
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SKR psykisk hälsa
FSUM har under året haft två möten med Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk
hälsa på SKR för att informera varandra om vad som är på gång inom området psykisk hälsa.
Kraftsamling för psykisk hälsa.
FSUM har deltagit på de flesta aktiviteter i SKRs stora satsning Kraftsamling under 2019 och
2020. Satsningen har syftat till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart
utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. Det har handlat om tre områden, ett mer
hälsofrämjande samhälle, individer som är rustade för att nå sitt fulla välmående och hållbart
stöd till de som behöver. FSUM har knutit många kontakter genom kraftsamlingen. Det har
varit många spännande möten med både föreningar, politiker och professionella inom vård
och omsorg med flera. Jessica, Sevil och Carolin har deltagit, hållit föredrag och informerat
om Ungdomsmottagningsverksamheten och tagit del av andras erfarenheter. Det finns mycket
information om detta på SKR´s hemsida. Där finns också material och flera webbinarier som
man kan se i efterhand.
Dialogmöte angående våld i ungas parrelationer
2020.06.16 deltog FSUM i ett dialogmöte gällande killars våld mot tjejer med fokus på våld i
ungas partnerrelationer, anordnat av Jämställdhetsmyndigheten. Syftet var erfarenhetsutbyte,
kunskapsspridning samt att tillsammans föra dialog kring utmaningar och
utvecklingsmöjligheter på området att förebygga och förhindra våld. Övriga aktörer var
representanter från Länsstyrelserna, UMO/YOUMO, Ungarelationer.se, SKR,
Skolsköterskornas riksförbund samt Polismyndigheten som berättade vad som är aktuellt
inom respektive verksamhet. Presentation gavs av arbetet med ”Svartsjuka är inte romantiskt”
som drivs av Länsstyrelserna, ”Ungarelationer.se” samt Jämställdhetsmyndigheten.
Jämställdhetsmyndigheten gav information om sin attitydundersökning gällande jämställdhet,
relationer och våld som genomförts för första gången i Sverige. FSUM berättade om det
viktiga arbete som ungdomsmottagningarna gör inom detta område. 7 oktober deltog FSUM i
det uppföljande webbinariet ”Dialog- och erfarenhetsutbyte – killars våld mot tjejer” med
fokus på våld i ungas partnerrelationer. Där lyftes bland annat resultaten av
forskningsöversikten och fördjupningen av Jämställdhetsmyndighetens attitydundersökning
samt gavs goda exempel från verksamheter som arbetar med målgruppen unga och förebygga
våld.
Barnombudsmannen - Sveriges barnrättsmyndighet.
Digitalt möte 2020.11.27 med Kim Ringmar Sylwander. Jessica Sunesson och Josefin
Andersson deltog. Mötet handlade om regeringsuppdraget att kartlägga pornografins inverkan
på barn och unga. Vi nyanserade kunskapsläget, gav nya perspektiv i debatten som pågår och
framhöll vikten av att unga får möjlighet att prata om det man har sett.
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Att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor
Digitalt möte 2020.12.17 med Frida Hansson, Arbetsmarknadsdepartementet,
Jämställdhetsenheten. Sevil Bremer och Josefin Andersson deltog. Mötet handlade om
Arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, med fokus på våld och
psykisk hälsa. Vi framförde vår önskan om att ungdomsmottagningarna blir en lagstadgad
verksamhet med samma ramar och struktur, att det fanns nationella riktlinjer för en jämlik
vård och att det blir lika vård för alla i landet. Att ungdomsmottagningarna prioriteras så att
samarbetet med elevhälsan kan utvecklas. Vi är ett av de få ställen som har spetskompetens i
SRHR-frågor och jobbar med våld och psykisk hälsa varje dag.
Psykisk hälsa och suicidprevention
Folkhälsomyndigheten bjöd in till workshop 2020.11.24 om Folkhälsomyndighetens
regeringsuppdrag att inrätta en ny funktion för psykisk hälsa och suicidprevention.
Inbjudna var representanter från ett antal intresseorganisationer som arbetar med målgruppen
barn och unga, som FSUM, Mind m.fl samt barn- och ungdomspsykiatrin
Syftet med workshopen var att vara en del av en större målgruppsanalys och ta del av de
representanterna erfarenheter vad gäller kommunikation med olika målgrupper. Samt att delge
våra tankar, reflektioner och medskick kring myndighetens kommande arbete med att sprida
kunskap om psykisk hälsa.
Nationell patientenkät för UM
Under 2020 återupptog SKR arbetet med nationell patientenkät för Ungdomsmottagningen.
Frågeformuläret är nu ute på remiss hos både ungdomar och vårdgivare med flera och
beräknas kunna användas från hösten 2021. Carolin har deltagit i arbetsgruppen.
Remissvar
Föreningen har svarat på en remiss gällande att införa en särskild brottsbenämning - Ett
särskilt hedersbrott.
Föreningen instämde i förslaget om att skärpa synen på hedersrelaterade brott genom att
införa en särskild brottsbenämning, då lagförslaget bland annat syftar tiil att stärka ungdomars
identitet och möjligheter att göra bra livsval liksom att värna rätten till ungdomars rätt till sin
kropp, sexualitet och egenvärde.
FSUM – UMO –YOUMO samverkan
FSUM är representerade i UMO:s expertråd av Carina Mäkinen. 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.
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FSUM stipendiet
Två ansökningar har kommit in till årets två stipendier.
FSUM priset
Årets FSUM- priser; Årets Nytänkande, Årets Galnaste, Årets ungdomsmottagare och Årets
Mottagning kommer att delas ut under konferensen 2021.

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

Stockholm/Umeå 2021-05-04

Jessica Sunesson
Ordförande

Eva Holmberg
Sekreterare
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