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Utskottet för välfärd i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 

om ungdomsmottagningar i Norden 

Förslag 

Utskottet för välfärd i Norden föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med medlemsförslag A 1799/välfärd om ung-

domsmottagningar i Norden 

Bakgrund 

Förslaget togs upp första gången under temasessionen 2019 i Köpenhamn. Efter dis-

kussion kom utskottet fram till att förslaget kunde inarbetas i betänkandet över med-

lemsförslaget om suicidprevention i Norden. 

 

Socialdemokratiska gruppens förslag 

Den självskattade psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Utvecklingen är 

likartad i hela Norden, enligt en rapport från Nordens Välfärdscentrum, ”When so-

meone has to take charge”. Många unga upplever oro, ångest och sömnsvårigheter. 

Det är viktiga signaler och samhället måste möta detta med olika typer av åtgärder. 

Unga måste snabbt kunna få hjälp med sina frågor, problem och svårigheter.  

 

Elevhälsan i skolan gör en bra insats, men den behöver kompletteras med mer all-

männa och mer specificerade mottagningar. I Sverige har vi ungdomsmottagningar 

på ett flertal orter. Dit kan unga mellan 13 och 20 år (ibland upp till 25 år) vända sig 

med sin oro eller med sina funderingar. Vårdmottagningen för unga där de kan er-

bjudas hjälp kring preventivmedel och sexuell identitet, frågor kring hälsa och bero-

ende samt stödsamtal vid psykisk ohälsa. Mottagningarna arbetar med ett helhets-

bemötande, kopplat till sexuell och psykisk ohälsa. De arbetar också utifrån ett ung-

domsperspektiv, vilket innebär att personalen ska bemöta ungdomar med respekt 

och förståelse utifrån deras upplevelse och berättelse. Mottagningarna ska vare en 

lågtröskelverksamhet med god tillgänglighet för alla, oavsett kön, sexualitet, etnici-

tet och funktionsvariation.  
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Det finns olika yrkesgrupper som jobbar på en ungdomsmottagning och de arbetar 

nära varandra. Personalen har ofta vidareutbildning inom sexologi och samtalsmeto-

dik för att lätt kunna hjälpa unga som har flera problem samt enkelt kunna förmedla 

kontakt till annan yrkesgrupp inom teamet eller remittera personen vidare till rätt 

hjälp.  

 

Enligt uppgifter från en ungdomsmottagning i Sverige, så finns inte den här typen av 

mottagning i resten av Norden. Det är viktigt att skapa jämlika villkor inom hälsovår-

den i Norden samt sprida goda exempel vidare. Norden har en stor glesbygd och där 

skulle man kunna se över möjligheten att införa mobila ungdomsmottagningar som 

besöker bygden vid ett antal tillfällen i månaden. Samarbete och kunskapsutbyte är 

styrkan i det nordiska samarbetet. 

Utskottets synpunkter 

Utskottet anser att frågan mycket väl kan hanteras gemensamt med medlemsförsla-

get om suicidprevention i Norden och har därför bett sekretariatet att arbeta in detta 

förslag i A 1796/välfärd – Suicidprevention i Norden. 
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