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I SAMARBETE MED:

Dags att flytta?
Varför inte ringa Ales största mäklare?

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent, Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare,  
Nadia Largo Westin - mäklare, Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se

NÖDINGE. Funderingar 
kring såväl identitet 
som sexualitet och 
kroppens utveckling 
hör tonåren till.

Behovet av en trygg 
plats, en frizon, där 
man kan få stöd och 
svar på sina frågor är 
därför stort.

På Ale ungdomsmot-
tagning fi nns såväl 
kurator som barnmor-
ska på plats som stöd 
genom en känslig tid.

I samma lokaler på Södra 
Klöverstigen har Ale Ung-
domsmottagning funnits 
ända sedan slutet av 80-talet. 

Otaliga är de tonåringar 
som genom åren suttit i det 
ombonade väntrummet med 
huvudet fullt av funderingar 
och bläddrat i broschyrer om 
ämnen som är för intima och 
känsliga för att tas upp någon 
annanstans. 

Sedan i vintras är Ale ung-

domsmottagning även HBT-
diplomerade.

Två kuratorer och lika 
många barnmorskor finns på 
plats för att hjälpa till med 
allt från preventivmedel, 
undersökning och provtag-
ning till att samtala kring det 
som känns jobbigt eller bara 
finnas som ett bollplank för 
tonårens alla tankar.

– Vi ska vara en lågtröskel-
verksamhet och en frizon dit 
man kan komma och få träffa 
en neutral vuxen som även 
har tystnadsplikt. Ungdoms-
mottagningen är ofta den 
första instansen dit ungdo-
mar kommer på eget initiativ 
och det är viktigt att man får 
en bra upplevelse, säger Ylva 
Fälth, kurator.

Mycket stress
Mycket fokus ligger på det 
förebyggande arbetet, exem-
pelvis genom att tillhanda-
hålla gratis kondomer, akut-
p-piller och provtagning för 
alla könssjukdomar. 

Enligt Ann-Katrin 
Blomster, barnmorska, ökar 
inte antalet tonårsaborter, 
men däremot könssjukdo-
marna. 

– Fler sexpartners och mer 
oskyddat sex är bakomlig-
gande orsaker. 

Ylva Fälth menar att också 
underlivsproblemen ökar.

– Det gäller för både tjejer 
och killar och där finns en 

tydlig koppling till rakning. 
Det är ett utbrett problem 
och det enda vi kan göra är 
att informera om att det inte 
är bra.

Många stressade
När det kommer till det psy-
kiska upplever hon att många 
ungdomar känner sig stres-
sade, något som är en speg-
ling av hela samhället.

– Det är tufft för ungdo-
mar att komma in i sam-
hället. Arbetslöshet och 
bostadsbrist leder till stress 
och ökade prestationskrav 
i skolan. Att man dessutom 
jämt förväntas vara tillgäng-
lig genom mobiltelefonen 
och sociala medier gör att 
ungdomar aldrig får tid för 
återhämtning.

Nu på måndag den 9 sep-

tember infaller den nationellt 
uppmärksammade Klamy-
diamåndagen. Då kommer 
Ale ungdomsmottagning att 
finnas på plats på Lärlings-
gymnasiet i Älvängen för att 
informera och erbjuda tester. 

– På Ale ungdomsmottagning 
är stödet aldrig långt borta

En frizon 
för unga
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Johanna Roos
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Samlad kompetens. Ann-Katrin Blomster, barnmorska och Ylva Fälth, kurator hälsar alla aleungdomar välkomna till Ale ung-
domsmottagning, som numera går under Närhälsan och även HBT-diplomerades i vintras. 


