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ÅRSRAPPORT OCH 
PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 
UNGOMSMOTTAGNING OLSKROKEN 2019 

Förslag till beslut 
 

1. Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda godkänner årsredovisning och 

patientsäkerhetsberättelse 2019 för Ungdomsmottagningen Olskroken.  

2. Stadsdelsnämnden översänder årsredovisning och patientsäkerhetsberättelse till 

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.  

3. Stadsdelsnämnden beslutar att sammanfattningen i patientsäkerhetsberättelsen 

anslås på sådant sätt att den är lätt tillgänglig för besökarna från den 1 mars 2020. 

 

Sammanfattning 
Årsredovisning för 2019 redovisas som en gemensam årsberättelse för samtliga 

mottagningar i Göteborgs Stad. Patientsäkerhetsberättelse, avvikelser och synpunkter 

ingår också i årsredovisningen, men är specifika för respektive mottagning. Statistik 

bifogas som bilaga 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Ungdomsmottagningen Olskroken ligger organisatoriskt inom stadsdelsnämnd Örgryte-

Härlanda och avtal mellan nämnden och Hälso- och Sjukvårdsnämnd i Göteborg (HSNG) 

har slutits för mottagningens verksamhet och finansiering. Finansieringen 2019 fördelas 

så att regionen står för 85 % av kostnaderna och staden 15 %. Inför 2020 förändras 

fördelningen till 75/25. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.  

 

Bedömning ur social dimension 
Förvaltningen bedömer att den sociala dimensionen har blivit väl omhändertagen för de 

ungdomar som har behov av Ungdomsmottagningens insatser. 

 

Samverkan 
Information i Lokal samverkansgrupp den 11 februari 2020.  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-02-10  

Diarienummer N133-0026/20 

 

Handläggare 

Lena Stenfeldt 

Telefon: 031-365 51 90 

E-post: lena.stenfeldt@orgryteharlanda.goteborg.se  
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Bilagor 

1.  Årsredovisning för UM Göteborg och patientsäkerhetsberättelse 2019,   

UM Olskroken 

2.  Statistikbilaga för Ungdomsmottagning Göteborg 2019 

 

Ärendet  

Att godkänna årsrapport och patientsäkerhetsberättelse för Ungdomsmottagning 

Olskroken. 

Beskrivning av ärendet 
Ungdomsmottagning Göteborg är en verksamhet för unga i åldern 13-24 år. Det finns sex 

ungdomsmottagningar (UM) i Göteborg; Angered, Centrum, Gamlestaden, Hisingen, 

Olskroken och Väst. Unga kan oavsett bostadsadress välja vilken av de sex UM de önskar 

besöka. De sex mottagningarna har även två gemensamma verksamheter: HälsUM, som 

ansvarar för att leda UM:s utåtriktade, förebyggande arbete och Ung Utsatt som bedriver 

behandling för unga som utsatts för sexuella övergrepp.   

Det övergripande målet för UM är att främja ungas hälsa, med fokus på sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) och psykisk hälsa. Arbetet utgår från en 

helhetssyn samt ett rättighetsperspektiv där unga har rätt till information, kunskap, stöd 

och behandling. Alla ungdomar - oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsvariation 

är välkomna och ett normkritiskt förhållningssätt präglar verksamheten. UM värnar unga 

människors integritet och arbetar alltid på uppdrag av den unge, det vill säga med 

frivillighet som grund och aldrig på en vuxens eller annan verksamhets uppdrag.  

UM:s hälsofrämjande arbete syftar till att påverka de faktorer som bidrar till en positiv 

och jämlik hälsoutveckling. För att lyckas med detta arbete, erbjuds dels generella 

insatser till samtliga unga i Göteborg, dels insatser som är riktade till prioriterade 

målgrupper, det vill säga grupper som utgör riskgrupper när det kommer till SRHR och 

psykisk hälsa eller som i mindre utsträckning nyttjar UM.  

UM ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till kommunens 

hälsofrämjande och förebyggande arbete. UM har en omfattande samverkan med andra 

verksamheter som arbetar med unga. 

1 maj i år tar Västra Götalandsregionen över driften av alla Ungdomsmottagningar i 

Göteborg. Detta på grund av att det inte är förenligt med kommun hälso- och sjukvård att 

fortsätta driva dem i kommunal regi.   

 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att Ungdomsmottagningen är en verksamhet som bedrivs med 

god kvalitet och med hög kompetens. Stadsdelen lämnar över huvudmannaskapet för 

Ungdomsmottagningen till regionen den 1 april 2020.  
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Beslutet skickas 
Beslutet expedieras till Hälso-och sjukvårdsnämnd Göteborg 

 

 

 

 

Gitte Caous   Ing-Marie Larsson 

Tf. Stadsdelsdirektör  Tf. sektorschef 


