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Välkommen på UMO:s användarforum! 

UMO har sedan 2008 arbetat för att skapa trygg, inkluderande och kvalitetssäkrad 
information som miljoner unga både tagit del av och bidragit till att forma.  

Vi är många i olika regioner och kommuner som arbetar med ungas hälsa. UMO vill bjuda in 
er till en nationell samverkan för att kunna ge alla unga samma 
tillgång till bra och rätt information om sin sexuella, fysiska och 
psykiska hälsa.  

Under våren startar därför UMO ett användarforum för dig 
som jobbar i kommuner och regioner som vill föra en dialog om 
behov och utvecklingsförslag i våra tjänster.  

För vem? 

Användarforumet är öppet för alla, men kan vara särskilt relevant för dig som verkar inom 
ungdomsmottagningsverksamhet, skolan, inom barn- och ungdomshälsa, elevhälsa, BUP 
eller familjeenhet bland annat.  

När? 

Under våren 2023 kommer vi att bjuda in till två möten: 

• 14 februari, kl. 13.00–14.30 digitalt. 

• 11 maj, kl. 13.00–14.30 digitalt. 

Utifrån intresse och behov kan vi till hösten anpassa antalet möten. Du hittar mer information 
om vårt användarforum och om hur du anmäler dig här. Forumen genomförs digitalt för att ge 
många möjlighet att delta. Länk skickas ut vid anmälan. 

Vad? 

På första mötet kommer vi presentera UMOs arbete, vilka vi är och vilka utmaningar vi har.  

Vi vill också lyssna in vilka behov som finns hos er i kommuner och regioner och ha en 
dialog med er om UMO:s utveckling och framtid. 

Sprid gärna inbjudan till personer i din region eller kommun som du tror kan ha ett intresse 
av att delta.  

Välkomna! 

http://www.umo.se/
https://www.inera.se/om-inera/anvandarforum-och-branschforum/anvandarforum/
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Om UMO  

UMO är en digital tjänst för unga om hälsa, sex och relationer. Vi vänder 
oss till unga mellan 13 och 25 år som kan få svar på frågor om kroppen, 
sexualitet, identitet, relationer, psykisk hälsa och mycket annat.  

Genom UMO:s anonyma frågetjänst kan unga få svar på sina frågor av 
någon som jobbar på en ungdomsmottagning. På UMO.se kan unga också 
läsa tidigare ställda frågor och svar, själva ställa frågor och få svar från 

andra unga eller lyssna på vår podd där både experter och unga medverkar. 

UMO startades 2008 på initiativ av FSUM (Föreningen för Sveriges 
ungdomsmottagningar) och förvaltas idag av Inera AB. UMO har en 
hög kännedom och ett stort förtroende både hos unga och hos de 
professionsgrupper som möter unga på till exempel 
ungdomsmottagning och i elevhälsa men även etablerade 
civilsamhällesaktörer och kommunala verksamheter använder UMO 
i hög utsträckning.  

 

Om Youmo 

Youmo är UMOs systersajt om sex, hälsa och jämställdhet för unga mellan 13 och 20 år som 
är nya i Sverige. Sajten finns på sex språk; arabiska, dari, engelska, somaliska, tigrinska och 
lätt svenska och har besökare från hela värden. 

Youmo har funnits sedan 2017 och startade som ett regeringsuppdrag och har utförts i nära 
samverkan med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).  

Youmo är ett koncept med flera delar: 

• Youmo skola riktat till lärare på gymnasiets 
språkintroduktionsprogram. Materialet innehåller övningar som 
passar i svenska, samhällskunskap och biologi men även 
övriga ämnen.  

• Rätt att veta! Ett utbildningspaket med utgångspunkt i Youmo, som är ett stöd för att 
skapa trygga och inkluderande samtal om ämnen som ibland kan vara svåra att 
närma sig. De fyra delarna är: Grundutbildning, SRHR, Trauma, Hedersrelaterat våld 
och förtryck.  

• Vägledningen Youmo i praktiken vänder sig till vuxna som möter unga som är nya i 
Sverige. Vägledningen ger vuxna verktyg och kunskap att prata om sexualitet, hälsa, 
relationer och jämställdhet med unga som är nya i Sverige på ett inkluderande sätt. 

http://www.inera.se/
http://www.youmo.se/
https://www.youmo.se/skola/
https://www.mucf.se/verktyg/ratt-att-veta
https://www.youmo.se/skola/prata-om-halsa-sexualitet-och-jamstalldhet/

