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Kallelse till årsmöte 2022  
 

Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar 

FSUM 
 

Tid: torsdag 7 april 2022 kl. 08.30-09.30 

Plats: Hotell Holiday Club, Åre 

 
Årsmötet är endast öppet för medlemmar 

Observera att endast medlemmar i FSUM har tillträde till föreningens årsmöte. 

 

De medlemmar som önskar motionera till årsmötet eller söka stipendium 

skall enligt föreningens stadgar inkomma med dessa senast 60 dagar innan årsmötet, 

det vill säga senast 6 februari 2022. 

 

Motioner mailas senast detta datum till eva.m.holmberg@regionvasterbotten.se 

 

Stipendieansökningar mailas till sara.daun@stockholm.se eller 

josefin.e.andersson@regionvasterbotten.se  

 

Årsmöteshandlingar finns på hemsidan www.fsum.nu från 24 mars, 2022. 

 

Vill er region/kommun vara värd för FSUM konferensen 2024. Välkomna att anmäla 

intresse och tema senast 1 mars 2022 till lilo.lindquist@vgregion.se 

 

                            

Varmt Välkomna! 

mailto:eva.m.holmberg@regionvasterbotten.se
mailto:sara.daun@stockholm.se
mailto:josefin.e.andersson@regionvasterbotten.se
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Dagordning för FSUM:s årsmötesförhandlingar  

7 april, 2022, kl 08:30 – 09:30, Åre. 

 

§1.  Årsmötet öppnas.  

§2.  Val av mötesordförande.  

§3.  Val av mötessekreterare.  

§4.  Val av två (2) justeringspersoner.  

§5.   Val av två (2) rösträknare.  

§ 6.  Antal röstberättigade deltagare 

§ 7.  Godkännande av att kallelse skett i vederbörlig ordning.  

§ 8.  Godkännande av dagordning.  

§ 9.  Godkännande av verksamhetsberättelse.      

§10. Godkännande av ekonomisk berättelse.  

§11. Revisionsberättelse 

§12. Beviljande av ansvarsfrihet för avgående styrelsen. 

§ 13. Inkomna motioner 

§ 14.  Stipendieansökningar.  

§ 15.  Kommande verksamhetsår/plan.  

§ 16.  Styrelsens förslag till budget 

§ 17. A.) Val av ordinarie ledamöter på två år 

 B.) Val av en ledamot på ett år, fyllnadsval  

 C.) Val av delegerade ledamöter på ett år 

§ 18.  Val av två (2) revisorer och en (1) revisorssuppleant för ett (1) år.  

§ 19.  Val av tre (3) representanter till valberedningen.  

§ 20.  Tillkännagivande av 2024 års konferensvärd. 

§ 21.  Övriga frågor 

§ 22.  Årsmötet avslutas. 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
Verksamhetsåret maj 2021 - maj 2022 
 
FSUM - Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar 
 
Styrelsens sammansättning 
Ordförande; Jessica Sunesson, barnmorska, Stockholm 
Vice ordförande; Lilo Lindqvist, barnmorska, Göteborg 
Sekreterare; Eva Holmberg, psykolog, Umeå 
Kassör; Carina Mäkinen, barnmorska, Karlstad 
Övriga ledamöter 
Josefin Andersson, barnmorska, Skellefteå  
Ann Åkerman, barnmorska, Karlskrona 
Sara Broger, kurator, Stockholm 
Maja Gaudet, Barnmorska, Alingsås 
Sara Daun, Kurator, Stockholm 
Linda Yrmark, Barnmorska, Falun 
Aysegul Aksoy, Kurator, Stockholm 
Malin Cullberg, Läkare, Stockholm 
Charlotte Farrington- Salomonsson, Barnmorska, Stockholm 
 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen haft sex styrelsemöten; 
Digitalt styrelsemöte 2021.05.18 
Konstituerande styrelsemöte 2021.05.20 
Stockholm Fysiskt Styrelsemöte 2021.08.23-2021.08.24 
Digitalt styrelsemöte 2021.10.14 
Åre Fysiskt Styrelsemöte 2021.12.06-2021.12.07 
Digitalt Styrelsemöte 2022.02.10 
 
Plus två stycken kortare extra insatta möten (digitala) där specifika sakfrågor diskuterats. 
 
 
Medlemmar                                                                                                                                                
FSUM har idag 226 medlemmar/ medlemsmottagningar. 

Styrelsens kontaktvägar för att nå medlemmarna har varit via mail, Facebookgruppen FSUM-

diskussion samt via hemsidan. Medlemmarnas kontaktväg till styrelsen har främst varit via mail 

eller telefon. Styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter finns tillgängliga på hemsidan 

 

 

Hemsidan                                                                                                                           

FSUM har länge behövt en ny hemsida för att enklare kunna sprida information till sina 

medlemmar. Beslut om att ta in en webbyrå togs under föregående verksamhets år. 

I september 2022 inleddes arbetet med FSUM.s nya hemsida med hjälp av webbyrån Bernskiölds 

media. I februari 2022 lanserades således den nya hemsidan men den stora lanseringen sker vis 

FSUM konferensen i Åre april 2022. 
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Barnmorskeförbundet 

FSUM deltar på konferensen samt anordnar en välbesökt workshop med rubriken och innehållet 

”Att skapa förtroende och tillit, en framgångsfaktor på UM” 

 

Barnmorskeförbundet anordnar ett webbinarium ”Covid-19, kunskapsläge och nya arbetssätt” där 

FSUM blir inbjudna och genomför en föreläsning ang. ungdomsmottagningens perspektiv i frågan. 

Styrelsen har haft ett nätverksmöte med svenska barnmorskeförbundet under året. 

 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset; FSUM tilldelas Stora Priset                                                   

Stora Priset delas årligen ut till personer eller verksamheter som genom banbrytande insatser 

främjat barns och ungdomars förhållanden i Sverige. 

Motivering Sveriges ungdomsmottagningar spelar en stor roll i mötet med ungdomar i deras vardag 

i både glädje och svårigheter. Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar, FSUM, har varit en 

viktig del av utvecklingen för ungdomsmottagningar och är fortsatt en viktig aktör i att säkerställa 

kvaliteten genom nationella riktlinjer och handbok. Likaså i sin roll att verka för att 

ungdomsmottagningarna får en bred yrkesrepresentation och hög kunskapsnivå. FSUM arbetar även 

för att Sveriges ungdomsmottagningar skall arbeta med högsta kvalitet för ungdomarnas bästa. 

Fokus är att alla ungdomsmottagningar ska arbeta utifrån vad ungdomen vill ha hjälp med och att 

stärka ungdomens inneboende kraft. 

 

 

Samverkan 

Ordföranden deltar och ingår i SFOG möten, TON-ARG möten samt UMSAM möten 

 

 

MUCF 

FSUM deltar i dialogmöte med MUCF i samband med en kartläggning av ungas upplevda psykiska 

hälsa. 

 

 

Statlig offentlig utredning ang. God, nära och sammanhållen vård av barn och unga 

FSUM deltar och bidrar med reflektioner, UM perspektivet och kunskap i referensgrupp samt i 

skriftligt remissvar. (Betänkandet SOU 2021:34) 

 

 

Remissvar 

Svarat på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer 

 

 

Utredning framtida barnmorskeutbildning 

Ordföranden deltar i rundabordsamtal i statens utredning om behov av en ev. förändring av framtida 

utbildning till sjuksköterska och barnmorska. 

 

 

FSUM konferens 

FSUM har genomfört sin första digitala konferens i samverkan med konferensvärdar i Värmland. 

Konferensens pågick i två dagar och sändes live. Inspelning gick även att se under ytterligare en 
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månad. Anmälda deltagare uppgick till 782 personer. 

 

2023 års konferensvärdar är Blekinge.                                                                            

Planeringen inför denna konferens har påbörjats enligt FSUM.s riktlinjer/års hjul för att anordna 

konferens.                                                                                                                     

Ett fysiskt möte har ägt rum i Karlskrona och vidare har digitala möten utförts. Detta arbete 

kommer att intensifieras efter 2022 års konferens. 

Det har inkommit intresse för att anordna konferens 2024 vilket är väldigt uppskattat. 

 

 

SKR 

Dialogmöte med representant från FSUM.s styrelse, SKR samt verksamhetschefer inom 

ungdomsmottagningen nationellt. I syfte att diskutera och ta beslut om inrapportering av 

stimulansmedel 2021 samt diskussion ang. aktuella utmaningar och behov med fokus på arbetet 

med psykisk hälsa på ungdomsmottagningar. 

 

Ordförande ingår i referensgrupp sammankallad av SKR. En Gapanalys arbetas fram avseende 

kvinnors behov och hälso- och sjukvårdens insatser kopplat till sexuell och reproduktiv hälsa 

genom livet. Resultat blir en rapport med förslag på strategier och fördjupa förståelsen för kvinnors 

behov. Ett stöd för hälso-och sjukvården i arbetet med att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva 

hälsa genom livet. 

 

 

Utökad förskrivningsrätt 

Ordföranden och vice ordföranden deltar i nationell arbetsgrupp, ursprungen från Svenska 

Barnmorskeförbundet, i att driva frågan om en utökad förskrivningsrätt för barnmorskor.  

Gruppen producerar skrivelser, motioner och debattartiklar som sprids till politik, myndigheter och 

media. 

 

 

Vulvodyni, Socialstyrelsen 

Två representanter från FSUM.s styrelse nomineras externt till att ingå i rekommendationsgrupp för 

Socialstyrelsen för framtagande av rekommendationer till ett nationellt kunskapsstöd för vulvodyni. 

 

 

Föreläsning Kalmars län 

Ordförande får förfrågan och bidrar med föreläsning under temadag för ungdomsmottagningar i 

Kalmars län. ” FSUM.s uppdrag och framgångsfaktorer för UM” 

 

 

Dialogmöte/expertmöte  

Ordförande deltar i expertgrupp för en statlig utredning ang. åtgärder mot kontroller av flickor och 

kvinnors sexualitet. Utredningen har i uppdrag att analysera och ta ställning till hur skyddet kan 

stärkas mot vissa otillbörliga kontroller av flickor och kvinnors sexualitet, baserat på s.k. 

hedersnormer. 
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Dialogmöte med Arbetsmarknads-och jämställdhetsministern ang. mäns våld mot kvinnor                                                                                                                              

Vice ordförande medverkar i dialogmöte tillsammans med många andra organisationer som arbetar 

mot mäns våld mot kvinnor i olika sammanhang. 

Det ges utrymme att presentera hur ungdomsmottagningen och FSUM arbetar aktivt för att minska 

mäns våld mot kvinnor. Hur vi screenar för våld på UM, vårt utåtriktade arbete mot destruktiva 

maskulinitetsnormer samt hur vi önskar ett tydligt nationellt uppdrag och gemensamma riktlinjer för 

detta arbete. 

 

 

Remissvar 

Svarat på remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära 

relationer 

 

 

Inspirationsföreläsning till FSUMs medlemmar, UngFunk 

Under slutet av januari 2022 erbjöds två inspirationsföreläsningstillfällen till FSUM.s medlemmar 

av Ung Funk-projektet från region Stockholm. Föreläsarna tog upp hur vi som ungdomsmottagare 

kan tänka kring tillgänglighet för att komma närmare målet att vara en mottagning för alla. I 

föreläsningen berördes även olika perspektiv på funktionsförmåga och normbrytande 

funktionsvariationer. 

 

 

Socionomdagarna 

FSUM har deltagit som utställare på Socionomdagarna där ca 900–1000 socionomer och 

yrkesverksamma inom socialt område deltog. Vi hade möjlighet att presentera 

Ungdomarmottagningarnas arbete, arbetssätt och ”ideologi” samt även FSUM.s roll. 

 

 

Samverkan med UMO.se 

FSUM har deltagit som en av representanterna i UMO:s externa samverkansgrupp tillsammans med 

flera andra myndigheter och organisationer. 

 

 

Socioekonomisk rapport                                                                                                     

FSUM har gett företaget PayOff uppdraget att sammanställa en nationell ekonomisk rapport som 

visar på den samhällsekonomiska lönsamheten ungdomsmottagningarnas arbete skapar. 

Region Jönköping, Uppsala, Västra Götaland, Värmland, Västernorrland och Örebro har bidragit 

med såväl finansiering genom UPH- (uppdrag psykisk hälsa) medel som arbete av representanter 

som ingått i arbetsgrupp. 

Rapporten var klar i slutet av december och är fri att spridas. 

 

 

Stipendium 

Årets två stipendier på 30,000 kr var går till Ljungby ungdomsmottagning och deras arbete med en 

podd och Faluns ungdomsmottagning till deras arbete med fysisk aktivitet med ungdomarna. 

  

Medlemmarna uppmanas att söka stipendierna. 
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Skolverket 

FSUM deltar i samrådsmöte med Skolverket som fått regeringsuppdrag att stärka det systematiska 

arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

 

RFSU samarbete 

FSUM och RFSU har en 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 nå 

fram till killar på deras villkor” Utvärderingen kommer delges under FSUM konferensen 2022.  

Föreläsningen hölls som en halvdags workshop vid 8 tillfällen på Teams. 

Vi har planerat och satt ihop material för nästa kunskapshöjande föreläsningstillfällen till 

ungdomsmottagningen inom ämnet ”Ungas genitala självförtroende och sexuella svårigheter” som 

finns tillgängliga på Teams vid fyra olika tillfällen. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Stockholm/Umeå   2022 03 08 

  

 

 

 

 
 

Jessica Sunesson                                  Eva Holmberg 
Ordförande                                                             Sekreterare 
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Revisionsberättelse 
 

Vi har granskat FSUM:s årsbokslut och bokföring samt styrelsens förvaltning för år 2021. Det är 

styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala 

oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision. 

 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen innefattar att granska 

ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I revisionen 

ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma 

den samlade informationen i årsbokslutet. 

Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att bedöma om 

FSUM:s verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt och därmed följt 

föreningens stadgar eller årsmötesprotokoll. 

 

Verksamhetsberättelsen och årsbokslutet har upprättats enligt god revisionssed och ger en tydlig 

bild av föreningens verksamhet. 

 

Vi anser att vår revision ger oss en rimlig grund för att tillstyrka att årsmötet fastställer 

resultaträkningen och balansräkningen för föreningen och beviljar styrelsens ledamöter 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 
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Till FSUM:s årsmöte 2022.04.07 
 

Motion angående antirasistiskt arbete  
 
Vi är en samling ungdomsmottagningar spridda över Stockholms län som med denna motion vill 
uttrycka att vi ser ett behov av en generell kunskaps- och kompetenshöjning i frågor kring rasism 
på landets ungdomsmottagningar. Vi önskar därför att FSUM aktivt arbetar med denna fråga.  
 
Vi ser ett behov av att arbeta med normkritik och bemötande av de ungdomar vi på 
Ungdomsmottagningen möter, samt ett behov av kunskaps- och kompetensutveckling i frågor som 
rör rasism samt antirasism. Några viktiga saker kan exempelvis vara hur rasism ser ut och kommer 
till uttryck i Sverige idag och hur det sett ut historiskt, hur vithets- och svenskhetsnormer kan 
påverka vårt bemötande, samt hur utsatthet för rasism kan påverka en individs psykiska, fysiska 
och sexuella hälsa.  
 
I Barnombudsmannens rapport ”Om barns och ungas utsatthet för rasism” som utkom i december 
2021 framkommer att barn och ungdomar i alla åldrar upplever rasism och att rasism är en del av 
deras vardag. Barnombudsmannen föreslår bl.a. mer kunskap om rasism för vuxna som arbetar 
nära barn, samt metodstöd och verktyg för att för att arbeta mot rasism i praktiken.  
 
Vi behöver arbeta för att ungdomsmottagningarnas verksamhet bedrivs så att rasism och 
vithetsnormer motverkas i det dagliga arbetet. En antirasistisk diplomering skulle kunna vara en 
väg att gå, såsom många mottagningar genomgått HBTQ-diplomering och inom Region Stockholm 
en Funkis-diplomering. En sådan diplomering skulle ta avstamp i diskrimineringslagen och syfta till 
att främja lika rättigheter och möjligheter, samt att ge ett likvärdigt bemötande och därmed göra 
ungdomsmottagningen mer tillgänglig.  
 
Vi som undertecknat motionen yrkar därför:  

- Att FSUM aktivt lyfter och jobbar med frågan om antirasism på 
ungdomsmottagningen  
- Att FSUM uppmuntrar, hjälper och stöttar landets ungdomsmottagningar att 
genomföra utbildningar och fördjupningar i ämnet – såsom en antirasistisk diplomering.  

 
 
Stockholm 2022-02-04 
 
 
Järva Ungdomsmottagning  
Skärholmens Ungdomsmottagning  
Huddinge Ungdomsmottagning  
Sollentuna Ungdomsmottagning  
Västerorts Ungdomsmottagning  
Södertälje Ungdomsmottagning  
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Svar på motionen från FSUM:S styrelse 
 
FSUM:s styrelse vill börja med att tacka för motionen. 
Vi delar motionärernas åsikter att denna fråga är viktig att arbeta vidare med eftersom det är av 
stor vikt att belysa inkluderingsfrågor från olika håll och perspektiv. 
FSUM tycker att det antirasistiska arbetet ska belysas och förstärkas på våra mottagningar för att 
vår målgrupp, ungdomar och unga vuxna ska få ett gott och jämlikt bemötande och för att bidra till 
ett ännu bättre normkritiskt arbete. 
FSUM ser gärna att detta kan vara en av våra fokusfrågor under nästa verksamhetsår men även 
framåt. 
  

• I den första att satsen föreslår styrelsen att vi under nästkommande verksamhetsår 
kommer anordna en kunskapshöjande insats till våra medlemmar genom föreläsning alt 
workshops. Detta vill vi gärna göra i dialog med motionärerna. 

• I den andra att satsen gällande en antirasistisk diplomering önskar FSUM en vidare dialog, 
då vi ställer oss tveksamma till om diplomeringar är rätt insats. Tveksamheten består bla i 
hur en förvaltning av en diplomering ska säkerhetsställas samt kostnaden och 
arbetsinsatsen för FSUM som är en ideell förening. 
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Verksamhetsplan 2022-2023 för FSUM  
 
FSUM kommer att fortsätta sitt arbete med att driva fram och lyfta behovet av kvalitetsindikatorer för 
ungdomsmottagningens verksamhet till myndigheter och politiken. Önskemål om ett nationellt 
uppdrag och nationellt register. Att ungdomsmottagningen blir en lagstadgad verksamhet  
Ansvar: Styrelsen gemensamt 
 
Deltagande i nätverk för samordnare för UM-verksamheter (UMSAM) 
Ansvar: Ordförande/Eva Holmberg  
 
Medverka i relevanta projekt där FSUM är med som projektansvariga, i referensgrupper eller som 
remissinstans. 
Ansvar: Styrelsen  
 
Medverka i expertråd/grupper där riktlinjer kring ungdomar och ungas hälsa diskuteras och beslutas 
Ansvar: Styrelsen 
 
Styrelsen fortsätter att hålla sig uppdaterad kring politiska beslut ang ungdomar och unga vuxna samt i 
SRHR frågor och nätverka med politiker och beslutsfattare. 
Ansvar: Styrelsen 
 
Fortsätta arbetet tillsammans med bla SKR för framtagande av nationell patientenkät till 
ungdomsmottagningarnas målgrupp. 
Ansvar: Carina Mäkinen tillsammans med styrelsen 
 
I samverkan med svenska barnmorskeförbundet driva frågan till politiken ang. utökad förskrivningsrätt 
för barnmorskor. Ingå i arbetsgrupp för att skriva motioner, artiklar osv med representanter från 
barnmorskeförbundet samt BMM samordningsansvariga. 
Ansvar: Ordförande 
 
Att samverka och nätverka samt föra dialog med andra aktörer och myndigheter som arbetar med 
frågor kring ungdomar och unga vuxnas hälsa t.ex. SKR, Länsstyrelsen, Socialstyrelsen, skolverket. 
Ansvar: Styrelsen 
 
Att kontinuerligt ha kontakt och dialog med samverkanspartner och/eller andra aktörer som möter 
ungdomar t.ex. UMO.se, FHM.  
Ansvar: Styrelsen  
 
Fortsätta ta fram marknadsföringsmaterial för FSUM 
Ansvar: Styrelsen /Marknadsföringsgrupp 
 

Utåtriktad verksamhet/Lobbyverksamhet vid konferenser, mässor och andra arenor i form av 
utställare, föreläsare, debatter eller i workshops. FSUM kommer tillexempel vara närvarande vid 
Barnrättsdagarna i Karlstad 24/25 Maj samt under Järvaveckan i Stockholm 1-5 Juni. 
Ansvar: Styrelsen  
 
Mediakontakt vb i frågor som rör ungdomsmottagningsverksamhet 
Ansvar. Ordförande eller annan delegerad   
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Fortsatt arbete med FSUM-konferensen 2023 samt påbörja arbetet med konferensen 2024 
tillsammans med konferensvärdar. 
Ansvar: Ordförande tillsammans med konferensansvariga 
 
Fortsätta uppdatera och utveckla FSUMs nya hemsida 
Ansvar: Charlotte Farringston Salomonsson 
 
Fortsatt samarbete med nära samarbete med RFSU kring utbildningsinsatser till våra medlemmar. 
Utbyta kunskap och erfarenheter  
Ansvar: Styrelsen  
 
Utveckla vidare utbildningsinsatser till våra medlemmar. Under verksamhetsåret 2022 kommer tex det 
antirasistiska arbetet belysas och förstärkas på ungdomsmottagningarna i form av kunskapshöjande 
insatser. 
Ansvar: Styrelsen  
 

FSUM kommer fortsätta vara delaktiga i arbetet med regeringsuppdraget som Folkhälsomyndigheten 
fått, nationella SRHR strategin som ska gälla 2023–2033. Styrelsemedlemmar kommer vara med i 
referensgrupper och/eller hearings. 
Ansvar: Ordförande/Styrelsen  
 
Delaktighet via referens, expert och hearingsarbete ang. Ineras regeringsuppdrag att se över 
journalåtkomst och åldersgräns för tjänster inom 1177 Vårdguiden. Nationellt arbete. 
Ansvar: Ordförande/Carina Mäkinen  
 
Fortsätta arbetet med den socioekonomiska rapporten. 
Ansvar: Ordförande /Carina Mäkinen  
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BUDGETFÖRSLAG 2022  

 

Inkomster  

Medlemsavgifter       675 000 

Stora Priset Allmänna Barnhuset                75 000 

Totalt        750 000 

 

Utgifter  

Styrelsekostnader       200 000 

Konferenser /Järvaveckan     100 000 

Webbsida       150 000 

Stipendier           60 000 

Administrationskostnader        90 000 

(revisor, bank, post, hemsida)  

Kompetens         100 000 

Övrigt           50 000 

Totalt        750 000 
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Valberednings förslag 
 
Val på 2 år 

 

Carina Mäkinen, verksamhetsutvecklare/barnmorska region Värmland - omval 

Ann Åkerman, barnmorska, Region Blekinge – omval 

Maja Gaudet, barnmorska Ungdomsmottagningen Alingsås/Lerum/Herrljunga/Vårgårda - omval 

Charlotte Farrington Salomonsson, barnmorska Södermalms UM. - omval 

Sara Daun, kurator Midsommarkransen ungdomsmottagning - omval 
 

Val på 1 år 

 

Eva Holmberg, psykolog Ungdomshälsan Umeå - omval 

 

Val att adjungeras på 1 år 

 

Malin Carlson, psykolog Farsta Um 

Hanna Eikman, barnmorska på Gottsunda Um  
Elina Sundberg, kurator Trelleborg/Vellinge Um 

 

Ordförande:  
Lilo Lindquist, barnmorska ungdomsmottagning Väst Göteborg 

 

Revisorer 

 

Ordinarie: Karin Johansson, barnmorska Um Örebro län 

Ordinarie: Timmy Leijen, samtalsterapeut Sälens Um 

Ersättare:  

 

Valberedning 

 

XX 

XX 

XX 

 

Ledamöter som sitter på valt mandat till 2023 

 

Josefin Andersson, barnmorska Skellefteå ungdomsmottagning 

Lilo Lindquist, barnmorska ungdomsmottagning Väst Göteborg 

Malin Cullberg, läkare i sthlm Olika mott 

Aysegül Aksoy, kurator på Solna ungdomsmottagning 

Sara Broger, kurator på Haninge ungdomsmottagning 

 

Inkomna nomineringar: 

 
Elina Sundberg, kurator Trelleborg/Vellinge Um 

Malin Carlson, psykolog Farsta Um 

Maisa Abd-Alwaheb, kurator Haninge Um 

Jonna Abelsson, kurator Haninge Um 

Hanna Eikman, barnmorska på Gottsunda Um  

 

 

 



FSUM-Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar – www.fsum.nu 

Sammanställning yrkeskategorier i valberednings förslag: 

 

BM: 5 

Kurator/psykolog: 5 

Läkare:1 Usk/fysioterapeut/Dietist eller annan: 0 

 

Adjungerade: 

Bm 1 

Kurator/ psykolog 2 

Usk/fysioterapeut/Dietist eller annan: 0 

 

Geografisk spridning: 

 

Stockholm   6 

Södra Sverige 2 

Mellan Sverige 4 

Norra Sverige 2 

 

 

 

 

 


