
 

Verksamhetsberättelse Svensk Förening för Sexologi (SfS) 2019 

 

Sittande vid årsmötet 2019: Lennie Lindberg; ordförande, Hanna Byström; vice ordförande, 

Maria-Carola Bure; kassör, Susanne Axelsson; sekreterare, övriga ledamöter; Ingela Steij 

Stålbrand, Eva Öster, Gudrun Edholm 

Inga styrelseledamöter avgick vid årsmöte 2019 men förändring gjordes på olika poster. Ny 

sekreterare Susanne Axelsson valdes på 3 år, och ny vice ordförande Hanna Byström valdes 

på 2 år. 

Till ny valberedning valdes Axel Brattberg, Annelie Sundgren, Luz Maria Diaz Gonzalez och 

Eva Damberg 

 

Auktorisationskommittén 

Samtliga ledamöter i den svenska auktorisationskommittén har en mandatperiod på tre år.  

Till auktorisationskommittén för kliniska auktorisationer valdes: Pia Jonason, Lennie 

Lindberg och Hanna Möllås där samtliga hade ett år kvar av mandatperioden.  

Till den svenska auktorisationskommittén valdes för auktorisationer inom sexologisk 

vetenskap och sexologiskt hälso- och utbildningsarbete: Suzann Larsdotter; ett år kvar av 

mandatperioden.  

 

Diplomeringskommittén  

I diplomeringskommittén satt för 2019: Ingela Steij Stålbrand, Catharina Lundgren Idh, Jack 

Lukkerz och Stefan Balogh och samtligas mandat går ut.  

 

Etiska kommittén 

Inget att rapportera 

 

NACS Curriculum 

Ingela Steij Stålbrand och Jack Lukkerz har valts in som SfS representant. På agendan är nu att 

göra en översyn kring olika länders utbildningssystem samt uppdatera NACS hemsida gällande 

curriculum 

  

NACS-presidiet 



 

Hanna Byström valdes in som Sveriges representant i styrelsen för NACS. Där har arbetet 

påbörjats med att skapa en ny hemsida för det sexologiska arbetet på nordisk nivå. 

 

NACS har beslutat om nya stagar med en officiell inregistrering av organisationen. 

Organisationen kommer att betjäna hela Norden och Baltikum. 

En ny medlemsorganisation (professionell organisation) har beviljats inträde: Dansk 

Sexologisk Selskab.  

 

Styrelsearbete och möten 

Under 2019 har åtta styrelsemöten hållits: Göteborg 26-27 januari, Stockholm 9-10 mars, 

Skype 16 april, Göteborg i samband årsmötet 3 maj, Skype 18 juni, Skype 27 augusti, 

Göteborg i samband med NACS 22 september, Skype 12 november 

Styrelsen har under 2019 godkänt 37 medlemsansökningar. Vilket är en ökning jämfört med 

2018 då det godkändes 32 nya medlemmar. Föreningen hade vid årsskiftet 233 medlemmar 

varav 192 stycken varit betalande medlemmar.  

Kommunikation med medlemmar har skett genom sociala medier samt genom föreningens 

nyhetsbrev. På Facebook har föreningen en sluten grupp för betalande medlemmar samt en 

öppen sida med information som kan nås av allmänheten. Sociala medier har fyllt en funktion 

i att löpande uppdatera medlemmar om aktuella sexologiska frågor, styrelsens och 

föreningens arbete samt möjliggjort kommunikation mellan medlemmar. 

Huvudfokus för styrelsen har under gångna året varit att sjösätta och genomföra NACS 2019 

som genomfördes i Göteborg under 19-22 september med temat ”The sexual urge - crossing 

borders and breaking boundaries”. Konferensen startade upp med en prekonferens där Maria 

Carola Bure tillsammans med Jack Lukkerz höll en workshop om SAR.   

Styrelsen har tagit hjälp av några personer som vi vill tacka för fina insatser under NACS 

konferensen. Suzann Larsdotter hade uppgiften att bevaka och förse medlemmar i den slutna 

Facebookgruppen med smått och gott från föreläsare och utställare. Tillsammans med Jack 

Lukkerz som ansvarig för karaoke och Hanna Möllås som galamiddagsvärdinna lades 

grunden för en mycket lyckad festkväll. Robin Björkas fungerade som en extraresurs under 

hela konferensen och stöttade upp med att hantera praktiska saker. Vi vill också tacka 

programkommittén som bestått av Ingela Steij Stålbrand, Jack Lukkerz, Inga Tidefors och 

Malin Lindroth för deras fina arbeta med att skapa en innehållsrik konferens. 

Konferensen besöktes av 167 deltagare och det har resulterat i en fin vinst till föreningen. 

NACS-konferensen 2020 kommer äga rum i Aalborg, Danmark, tillsammans med EFS 23-26 

november 

http://www.europeansexologyconference.org/


 

Maria Carola Bure har föreläst på WAS-kongressen i Mexico om Svensk föreningen för 

sexologis SAR-kurser. Hon delade också med sig av referat från konferensen som medlemmar 

kunde ta del av via den slutna Facebookgruppen.  

En grundkurs i SAR/SSA, 25 timmar, hölls i juni i Uppsala och en fortsättningskurs hölls i 

april i Kungälv. 

 

Remissvar  

Två remisser från Socialstyrelsen har besvarats: Ryggmärgsskador och Parkinson.  

14 remisser från regionalt cancercentrum (RCC) angående nationella vårdprogram cancer har 

besvarats: peniscancer, äggstockscancer, vulvacancer, matstrups- och magsäckscancer, 

levercancer, myelom, livmoderhalscancer, bröstcancer, analcancer, tumörer i hjärnan och 

ryggmärgen, tjocktarms- och rektalcancer, struphuvudcancer, nationellt vårdprogram för 

palliativ vård av barn och prostatacancer. 

Vid förra årsmötet framfördes önskemål om att få ta del av hur SfS svarar i sina 

remissyttranden. Styrelsen har börjat diskuterats detta men vi har ännu inte hittat en lösning 

och i vilken form det skulle vara möjligt att presentera svaren.   

 

Auktorisationer och diplomeringar   

Ingen medlem har i år godkänts som specialister i klinisk sexologi (NACS) 

En ansökan om att bli auktoriserad handledare i sexologi (NACS) har godkänts; Dubravka G. 

Håkansson. 

Som specialist i sexologisk rådgivning (NACS) godkändes; Luz Maria Diaz Gonzales, Siw 

Blom, Els-Marie Rasmusson 

Ingen har godkändes som specialist i sexologiskt hälso- och utbildningsarbete (NACS).  

Sedan 2018 diplomerar Svensk Förening för Sexologi (SfS) sexualupplysare som arbetar med 

sexuell hälsa i sitt arbete. Under 2019 har följande godkänts: Amanda Lönnstig, Åsa Enervik 

samt Fox Foxhage 

 

Malmö den 24 april 2020 

Styrelsen för Svensk Förening för Sexologi 
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