
 
 
 

 
SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING 
HANDLINGAR ÅRSMÖTE 2017 
 
 
 
Innehållsförteckning 
 
1. Styrelsens sammansättning 2017 ......................................................................................................... 2 
2. Verksamhetsplan 2017 .......................................................................................................................... 3 
3. Verksamhetsberättelse 2017 ................................................................................................................. 5 
4. Nuvarande stadgar ................................................................................................................................. 15 
5. Förslag till stadgeändring ...................................................................................................................... 20 
6. Föreslagen arbetsordning ..................................................................................................................... 24 
7. Nomineringar till 2018 års styrelse ..................................................................................................... 26 
8. Förslag till 2018 års verksamhetsplan ................................................................................................. 27 
 
  



Handlingar Årsmöte 2017-12-09 
SLS Kandidat- och Underläkarförening 

2 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2017 
 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening 2017 
 
Ordförande .................................... Hampus Holmer, hampusholmer@gmail.com 
Vice ordförande ............................. Magnus Hallor, magnus.hallor@gmail.com  
Vetenskaplig sekreterare .............. Emilia Carlqvist, carlqvist.emilia@gmail.com  
Global Hälsa-sekreterare .............. Anna-Theresia Ekman, annatheresia.ekman@gmail.com  
Etik-sekreterare ............................. Tove Freiburghaus, tovefreiburghaus@gmail.com  
Utbildningssekreterare .................. Sofia Zettermark, sofia.zettermark@gmail.com  
Redaktör SLS-aktuellt ................... Stina Fredriksson, stina.fredriksson@hotmail.com  
Evenemangssekreterare ................ Vakant 
eHälsosekreterare .......................... Sami El Amrani & Christoffer Hintze, innove.stud@gmail.com 
 
Adjungerade ledamöter 
Preventionssekreterare ................. Anton Jarnheimer, anton.jarnheimer@gmail.com  
Kvalitetssekreterare ....................... Anton Jansson, anton.rahm.jansson@gmail.com  
Adjungerad ledamot ..................... Adelina Mazhiqi, adelina.mazhiqi@gmail.com  
Adjungerad ledamot ..................... Anna Sundin, annasofiasundin@gmail.com  
 
Lokalordförande 
Göteborg ........................................ Vakant 
Linköping ....................................... Ellen Björheden, ellbj388@student.liu.se 
Skåne ............................................... Jaskirt Matharu, jaskirt.matharu@gmail.com 
Stockholm ...................................... Magnus Winther, magnus.winther@icloud.com 
Umeå ............................................... Hanna Jerndal, hanna.jerndal@medicinska.se 
Uppsala ........................................... Maria Öhman, mariaceciliaohman@gmail.com 
Örebro ............................................ Sebastian De Brun Mangs, dbmangs@gmail.com 
 
Valberedning 
Ordförande .................................... Mia Engström, mia.engstrom1@gmail.com 
Ledamot .......................................... Lis Abazi, lis.abazi@gmail.com  
Ledamot .......................................... Fredrik Oher, fredrikoher@gmail.com  
Ledamot .......................................... Sara El Gharbi, saraelgharbi@live.se  
  



Handlingar Årsmöte 2017-12-09 
SLS Kandidat- och Underläkarförening 

3 

VERKSAMHETSPLAN 2017 
 
Kandidat- och underläkarföreningen vänder sig till dig som är läkarstuderande vid en svensk medicinsk 
fakultet eller AT-läkare. Vi vill skapa ett forum för våra medlemmar och främja utbildning, vetenskap och 
etik för att stärka nuvarande och blivande läkare i deras patientarbete. Detta gör vi genom att anordna 
seminarier, journal clubs, tisdagssammankomster och diverse andra aktiviteter. 
 
Vision 
För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället genom att bredda och fördjupa läkarrollen utifrån ett student- 
och yngreläkarperspektiv 
 
Strategi 
Kandidat- och underläkarföreningen ska vara en aktiv röst för studenter och underläkare på lokal och 
nationell nivå genom att organisera evenemang och forum för diskussion och förkovran, genom samarbete 
med relevanta aktörer samt genom att delta i samhällsdebatten via sociala och traditionella media. Kandidat- 
och underläkarföreningen ska både bidra till att stärka Svenska Läkaresällskapet och dra nytta av dess 
styrkor, samt representera medlemmarnas intressen i SLS kommittéer och delegationer. För verksamhetsåret 
2017 har vi fyra särskilda fokusområden: 

1. Organisation och sjukvårdsstyrning 
2. Den medicinska forskningens roll under utbildningen och i samhället 
3. Kvalitet och bredd i läkarutbildning och allmäntjänstgöring 
4. Global hälsa 

 
Mål 
Vi har definierat följande mål för verksamheten. 
 
1. Kandidat- och underläkarföreningens grundverksamhet 

1.1. Representation 
1.1.1. Att delta aktivt i SLS Nämnd samt de delegationer och kommittéer där KUF finns 

representerade 
1.1.2. Att synas på årets SLS konferens ”Framtidens Medicin och Hälsa” 
1.1.3. Att verka för att representera KUF i andra relevanta möten och fora 

1.2. Kommunikation 
1.2.1. Att kommunicera ut vår verksamhet genom SLS hemsida, sociala media, traditionella media 

1.3. Styrelsearbete 
1.3.1. Att ha ett aktivt styrelsearbete inom KUF 
1.3.2. Att genomföra urval av årets Asklepiospristagare 
1.3.3. Att genomföra en revidering av KUFs stadgar 
1.3.4. Att revidera arbetsordningen för KUF 
1.3.5. Att ta fram en rekryteringsstrategi för KUF 
1.3.6. Att verka för ökat samarbete mellan styrelseledamöter samt mellan nationell och lokal nivå 
1.3.7. Att verka för ökat internationellt samarbete 

2. Organisation och sjukvårdsstyrning 
2.1. Att organisera debattforum 
2.2. Att skapa en föreläsningsserie på temat ”hur fungerar och styrs sjukvården”, med tjänstemän och 

politiker, tillsammans med Svenska Läkarförbundet Student 
2.3. Att organisera seminarium om styrmodeller i sjukvården 
2.4. Att påbörja samarbete med kommittén för medicinsk kvalitet samt bevaka utvecklingen av en 

eventuell SLS-delegation för kvalitet 
 
3. Den medicinska forskningens roll under utbildningen och i samhället 

3.1. Att organisera symposium i samband med utdelning av årets Asklepiospris, 
”Asklepiossymposium” 

3.2. Att skapa en mall för journal clubs och stödja genomförandet av journal clubs på lokalorter 
3.3. Att verka för att skriva en debattartikel om medicinsk forskning ur student och 

underläkarperspektiv 
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3.4. Att inventera hur den vetenskapliga utbildningen ser ut på landets sju läkarutbildningar 
 
4. Kvalitet och bredd i läkarutbildning och allmäntjänstgöring 

4.1. Att bevaka utvecklingen av nya läkarutbildningen 
4.1.1. Att företräda KUFs nuvarande och framtida medlemmar i diskussioner om nya 

läkarutbildningen 
4.1.2. Att informera om utvecklingen av nya läkarutbildningen, exempelvis genom SLS aktuellt och 

sociala medier 
4.1.3. Att anordna lokala evenemang med syfte att bidra till kompetensutveckling, såsom 

workshops, föreläsningar och diskussioner 
 
5. Global hälsa 

5.1. Att anordna föredrag och workshops 
5.2. Att anordna filmvisning med efterföljande diskussion 
5.3. Att inventera svenska studentorganisationer med fokus på global hälsa och verka för samarbeten 

dem emellan. 
5.4. Att verka för att hålla en ”global hälsa-vecka” med fokus på global hälsa nationellt och lokalt 

genom SLS och KUFs kanaler. 
 
 
 
  



Handlingar Årsmöte 2017-12-09 
SLS Kandidat- och Underläkarförening 

5 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
Ordförande | Hampus Holmer 
Det har varit ett väldigt roligt år som ordförande för Kandidat- och Underläkarföreningen, tack vare en helt 
enastående styrelse. Se bara på de kommande sidornas sammanställningar av årets verksamhet! Även om vi 
vid årets början hade många vakanser lyckades vi snart fylla nästan alla poster i styrelsen, och expanderade 
dessutom med kvalitets- och preventionssekreterare. Vid vårt första möte tog vi också fram en solid 
verksamhetsplan med utgångspunkt i SLS kärnvärden – vetenskap, etik, utbildning och kvalitet – och fokus 
på fyra specifika områden: global hälsa, forskning, utbildning och sjukvårdsorganisation.  
 
Verksamhetsplanen medförde ett välbehövligt fokus för KUF som under de senaste åren kämpat med en 
viss otydlighet jämtemot medlemmarna kring vad vi står för och arbetar med. Våra fokusområden är sådana 
områden där vi har en unik nisch och mervärde jämfört med andra studentföreningar. Denna aspekt är 
viktig eftersom det finns många andra föreningar som tävlar om ett begränsat antal studenter, t.ex. 
Läkarförbundet Student, IFMSA och kårerna. Samtidigt har vi aktivt försökt åstadkomma starka samarbeten 
med andra föreningar, vilket lett till framgångsrika evenemang på flera orter, inte minst under Global Health 
Week. 
 
Jag upplever att föreningen är på uppåtgående, även om vi ännu inte kunnat se en tydlig ökande trend i vårt 
medlemsantal, som just nu är strax över 1100. Tidigare år har Riksstämman utgjort en viktig rekryteringsbas 
för KUF, vilket säkert påverkar vårt medlemsantal idag, men jag tror att vårt arbete med att tydligare 
definiera vår verksamhet för medlemmarna är avgörande för både föreningen och medlemsantalet framöver. 
Vi har diskuterat sätt att kommunicera mer direkt med medlemmarna, via mailutskick och sociala media, 
samt att anordna fler, bättre och mer angelägna evenemang. Även SLS arbetar just nu med att finna sin roll 
i läkarkåren, vilket påminner om vårt arbete med att bli än mer relevanta för våra medlemmar. 
 
En viktig och intressant diskussion under året har handlat om huruvida vi bör fokusera på arbetet i den 
nationella styrelsen, d.v.s. representera medlemmarna i SLS nämnd, delegationer och kommittéer, samt hålla 
arrangemang på nationell nivå; eller om vi också bör satsa på att bibehålla en lokalortsverksamhet. 
Diskussionen utmynnade i att båda delar behövs eftersom lokalrepresentationen innebär en bättre 
förankring hos medlemmarna och en styrka i det nationella arbetet. Samtidigt är det en ständig utmaning att 
upprätthålla lokalverksamheten och många som sitter på lokalordförandeposten upplever arbetet som 
ganska ensamt. En tänkbar väg är att tillsätta flera lokalansvariga eller en lokal styrelse, men nackdelen med 
detta är att det förstås kräver ännu fler aktiva. 
 
Under året har vi arbetat med en revision av KUFs stadgar, och även hur föreningen passar in i SLS stadgar. 
En del stadgeändringsförslag har inkommit redan till detta 2017 års årsmöte, men arbetet med fortgår även 
2018. För att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet beslutade styrelsen under året också att föreslå årsmötet 
att anta verksamhetsplan för det kommande året. Denna plan kan naturligtvis revideras av den nya styrelsen, 
men innebär trots allt en viktig utgångspunkt och riktmärke för den nya styrelsen. 
 
Jag var under årets första sex månader ordförande på distans från Sierra Leone. Detta fungerade bra tack 
vare goda internetförbindelser, men en lärdom har trots allt varit att det är viktigt att också träffas fysiskt 
ibland. Att sköta uppdraget på distans innebar också att jag tvingades delegera en del uppgifter, t.ex. 
deltagande i nämndmöten, till andra styrelseledamöter, vilket visade sig vara mycket lyckosamt då det gav 
fler möjligheten att se SLS arbete på nära håll, och gav SLS nämnd möjlighet att lära känna fler av KUFs 
ledamöter. 
 
Sammanfattningsvis har vi under året arbetat med en rad spännande frågor, genomgått en viktig 
självrannsakan och stakat upp en intressant väg framåt för föreningen, med mer tydlighet, mer debatt och 
angelägna evenemang och nya grepp. Det har varit en ynnest att få arbeta med en så engagerad och 
motiverad styrelse, och oerhört lärorikt att ta sig an föreningens, och medlemmarnas utmaningar 
tillsammans. 
 
Det mesta har fungerat bra under året. Vi har haft ett flertal mycket bra möten, både via Skype och fysiska 
möten. Vi har haft mycket intressanta diskussioner och de allra flesta har bidragit med åtskilligt. Utmaningar 



Handlingar Årsmöte 2017-12-09 
SLS Kandidat- och Underläkarförening 

6 

som kvarstår är ibland att hålla deadlines och få aktiviteter att hända även när livet kommer emellan, men 
också att lyckas rekrytera lokalortsrepresentanter på alla orter. Förhoppningsvis kan föreningen lyckas med 
detta under 2018. 
 

*** 
 
Vice ordförande | Magnus Hallor  
Jag blev fyllnadsinvald på ett styrelsemöte 2017-03-08. I stort har jag försökt underlätta ordförandes 
vardagliga arbete och i möjligaste mån ersätta ordförande då han inte kunnat närvara som KUF-representant 
vid nämndmöten eller som mötesordförande vid styrelsemöten. 
 
Som vice ordförande har jag främst varit aktiv i diskussioner och tankar kring att utveckla föreningens 
framtida kärnverksamhet och långvariga strategi. Tillsammans med ordförande har jag diskuterat hur KUF 
bör växa och vilket syfte föreningen kan spela framöver. 
 
Jag började min tid som vice ordförande med att försöka göra en övergripande budget för föreningen. Då 
vi fått halverat anslag från Svenska Läkaresällskapet samtidigt som vi planerade markant ökad verksamhet, 
så var det centralt att få en första överblick av hur mycket pengar vi hade att inrikta på olika delar av 
verksamheten. Detta födde också en diskussion med SLS angående vad som bör belasta våra anslag och vad 
som bör betalas av berörda utskott och andra delar av SLS. 
 
Jag har tillsammans med ordförande arbetat för att fylla de olika vakanserna i styrelsen. Främst genom 
kontakt med lokala representanter i orter där vi inte hade representation. 
 
För framtida vice ordförande tror jag att det är viktigt att ha ett bra och nära samarbete med ordförande 
och försöka ha inplanerade avstämningar med viss regelbundenhet. Beroende på föreningens ekonomiska 
situation och verksamhetskostnader kan övergripande ekonomiska ansvaret bli mer betungande, men där 
är också viktigt att använda den expertis som finns på SLS-kansli.  
 
Jag önskar att KUF funderar på hur man ska få en självklar plats i läkarstudenters vardag och medvetande, 
förhoppningsvis kan vi fylla rollen som centrum för de som intresserar sig för frågor kring global hälsa eller 
förbättringsarbete. Jag hoppas att nästa års vice ordförande kan vara drivande i dessa diskussioner, men 
också våga beröra de mer tuffa besluten kring hur KUF kan bli tydligare och därmed också vad vi inte bör 
syssla med.  
 

*** 
 
Vetenskaplig sekreterare | Emilia Carlqvist  
I rollen som vetenskaplig sekreterare har fokus under det gångna verksamhetsåret legat på samordning av 
processen kring Asklepiospriset. Efter utlysning och kontakt med alla studieorter inkom totalt 30 
ansökningar, och efter en granskningsprocess i två steg korades en vinnare av bästa projektarbete respektive 
bästa vetenskapliga artikel. Därutöver påbörjades en kartläggning av möjligheterna till forskning bland SLS 
yngre medlemmar, i samråd med utbildningssekreteraren. Sist men inte minst har den vetenskapliga 
sekreteraren i egenskap av adjungerade ledamot aktivt deltagit i sammankomster för Delegationen för 
Forskning, bland annat vid det årliga internatet.   
 
Pågående arbeten som ska slutföras innan verksamhetsårets slut 
- Färdigställa styrdokument gällande processen kring Asklepiospriset, från utlysning till utdelning. 
- Organisera utdelningen av priset samt arrangera ett seminarium om forskningen roll för yngre forskare 

i samband med prisutdelningen   
 
Förslag på aktivitet för nästa år 
- Anordna ett seminarium nästa år angående artikelgranskning, dels för KUF:s styrelse, dels för 

föreningens medlemmar  
- Vara behjälplig i att informera om sommarforskningsstipendiet 
- Samordna/delta i utvärdering av sommarforskningsstipendiet  
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Kort utvärdering 
+ Medlemmarna i Delegationen för forskning är intresserade av yngre läkarperspektiv, vilket bl.a. varit till 
nytta vid stiftandet av ett sommarforskningsstipendium för yngre läkare och medicine kandidater.    
 - Negativt: svårt att närvara på många delegationsmöten då de ligger på arbetstid. Därutöver är det oftast 
en stor mängd inläsningsmaterial, tyvärr bristande kontinuitet i nyttjandet av förvärvad kunskap i och med 
att vetenskapliga sekreteraren har ett mandat på ett år.  
 

*** 
 
Global Hälsa-sekreterare | Anna-Theresia Ekman  
Globala hälsofrågor är viktigt för föreningen, vilket gör mig som global hälsa-sekreterare glad. Vi har under 
året arrangerat två större event, samt ett par mindre. Global Health Week 2017 hölls under oktober, och 
bestod av fem dagar där lokala evenemang inom globala hälsofrågor samkördes. Fyra studieorter kunde till 
slut delta, och de aktiva på dessa orter ska ha en eloge för bra och engagerat arbete. Totalt hölls 20 separata 
event (till exempel föreläsningar, workshops och filmvisningar), ibland i samarbete med lokala 
samarbetsorganisationer. Nyckelantal avseende deltagare samlas in i skrivande stund. Vi har utvärderat 
eventet, som bygger på det tidigare konceptet Global Health Month, och hoppas att det ska kunna 
genomföras årligen. 
 
I Stockholm har vi arbetat i samarbete med andra studentorganisationer inom global hälsa, vilket resulterade 
i att den seminarieserie som genomfördes första gången 2016 kunde genomföras igen. Denna gång var temat 
Global Health and Ethics, och fokus på interaktiva workshops där studenter och seniora experter kunde 
mötas och tillsammans utforska etiska dilemman inom det globala hälsofältet. På de tre första kvällarna 
utforskades etiska frågeställningar inom katastrofmedicin, arbetet inom internationella non-governmental 
organisations och migration och rätten till vård i Sverige. Kvällarna var mycket populära och anmälan blev 
full inom en timme vid varje tillfälle. Seminarieserien avslutades med en större kväll på Kungliga 
Vetenskapsakademin, arrangerad av Swedish Institute for Global Health Transformation (SIGHT), där 
Melinda Gates deltog. 
 
Arbetet med den rapport om global hälsa som initierades förra året har fortsatt. Det har dragit ut mer på 
tiden än vad som var beräknat, vilket dock har fört med sig flera fördelar. Vi har i dagsläget fler och bättre 
bilder att utgå ifrån, och rapporten har en starkare förankring inom kommittén för global hälsa. Vi har även 
haft möjlighet att presentera rapporten, bland annat det aktörsmöte inom global hälsa som regelbundet 
sammankallas av Sveriges ambassadör för global hälsa. Officiellt release-datum är nu slutgiltigt satt till 18–
19 april 2018. 
 
Jag har även bidragit till styrelsens allmänna arbete genom att föra protokoll vid några av våra möten, och 
bistått ordföranden i vårt engagemang inom det nystartade nätverket Sveriges hälso- och sjukvårdstudenter 
(SHSS). Detta engagemang har bland annat lett till en debattartikel. 
 
Som adjungerad till Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa gick årets första månader åt tlll att 
sätta mig in och förstå kommittén vision och arbetssätt. Jag har sedan tagit anteckningar på samtliga möten 
(ett utmärkt sätt att lära sig en ny verksamhet på), dragit i gång kommitténs Facebooksida och arbetar nu 
främst med den forskningskonferens om globala hälsofrågor som kommer att arrangeras i april 2018. Jag 
har även försökt att kontinuerligt länka kandidat- och underläkarföreningens arbete i globala hälsofrågor 
med kommitténs arbete. 
 
Inför nästa år föreslår jag att föreningen arbetar vidare på årets arbete, bland annat genom att vidareutveckla 
och åter genomföra Global Health Week och delta på Svenska Läkaresällskapets forskningskonferens om 
globala hälsofrågor. Två möjligheter som ännu inte är fullt utforskade, att använda hemsidan för att förmedla 
möjligheter till lokalt engagemang inom global hälsa och att anordna en sommarskola, hoppas jag även att 
föreningen överväger.  
 
Med förhoppning om ett gott 2018 
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*** 
 
Etik-sekreterare | Tove Freiburghaus  
Detta år har jag i rollen som etiksekreterare främst deltagit i möten med SLS etikdelegation. Här har vi 
diskuterat en rad olika ämnen bl.a.: dödshjälp, vaccination, tvångsmedicinering i samband med avvisning 
och särskilt kostsamma läkemedel. Året inleddes med ett mycket trevligt 2-darags internat på Hesselby slott 
i Stockholm. Här fick jag lära känna de andra i delegationen (väldigt kul bara det!) och börja få insyn i de 
frågor delegationen berör. Pga krockar med obligatoriska moment i skolan missade jag 50% av årets möten 
vilket så klart varit tråkigt. Det har dock funnits möjlighet att delta på distans i de mail-diskussioner vi haft 
kring både remissvar, debattartiklar och frågor som skickas till etikdelegationen för utlåtande.  
 
För framtiden hoppas jag att posten som etiksekreterare kan utvecklas till att bli mer tydligt anknuten till 
studenter och underläkare. Ett förslag som lyfts är att medlemmar i SLS/ KUF får maila etiksekreteraren 
med egna etiska funderingar som de stöter på i kliniken både under studierna och som nyutexaminerad. 
Dessa frågor kan därefter lyftas i delegationen varefter återkoppling sker. På så vis blir posten som 
etiksekreterare en tydlig brygga mellan SLS etikdelegation och student- och underläkare. Det är så klart 
viktigt att nå ut med denna förmån till våra medlemmar, t.ex. genom inlägg på facebook och på hemsidan. 
Vidare finns förslag om att instifta ett etikpris för en essä eller liknande som tar upp ett etiskt dilemma. 
Detta är ännu i sin linda men för nästa verksamhetsår finns stort utrymme att tillsammans med 
etikdelegationen och KUF utforma ramarna för denna tävling. Slutligen finns stor möjlighet för att under 
nästa verksamhetsår samarbeta med våra olika lokalorter för att anordna evenemang med etik-tema. Från 
KUF har det talats om att anordna regelbundna tisdagssammankomster på de olika lokalorterna. Detta är 
perfekta tillfällen att också inkludera event under tema etik.   
 
*** 
 
Utbildningssekreterare | Sofia Zettermark  
Året började med ett uppstartsmöte där föreningens syfte och fokusområden togs fram, där ett av områdena 
var kvalitet och bredd i utbildning och allmäntjänstgöring. I mars deltog jag som representant i SLS nämnd 
och berättade bland annat om KUFs nystart och våra fokusområden. Under våren deltog jag och Mia 
Engström även i ett möte med regeringens utredare Jens Schollin angående nya AT, tillsammans med 
representanter från andra student- och underläkarorganisationer. Vi förde fram ståndpunkten att 
samordning mellan landsting och universitet behövs för att undvika flaskhalsar.  
 
Under sommaren granskades Asklepeiospristagarna i två omgångar, där jag deltog i även i den andra 
omgången med att läsa de 12 högst rankade artiklarna och studentarbeten. Jag deltog också i ett andra fysiskt 
styrelsemöte. 
 
Under hösten hade jag ett möte med Elias Berge på Hypocampus där vi diskuterade problematiken kring 
pedagogiken på läkarprogrammet, och idén med ett interaktivt seminarium om detta föddes. Tillsammans 
med Stina Fredriksson påbörjades planering av ett sådan seminarium i Göteborg, där flera intressanta namn 
kom upp. Dock avstannade planerna när vi insåg att det inte gick att hinna ordna lokal och föreläsare under 
2017. Denna tråd skulle med fördel kunna tas upp igen under nästa år.  
 
Ett utkast till debattartikel angående nya AT skrevs under oktober och väntar i skrivande stund på 
kommentarer från övriga styrelsemedlemmar. Planer på att inleda samtal med SKL, efter att ha konsulterat 
SLS Stefan Lindgren, angående utbildningsplatser och samordning är satta i verket.  
 
Under december planeras ett seminarium i Malmö i samarbete med föreningen En annan vård är möjlig 
samt Socialepidemiologiska enheten vid Lunds universitet, med fokus på ojämlikheter i hälsa, där jag ska 
föreläsa och företräda KUF. 75 personer är i skrivande stund anmälda på Facebook, med över 600 
intresserade.  
 
Under året har jag också försökt hålla mig uppdaterad angående läget med nya läkarutbildningen och AT, 
samt vidarebefordra denna information till styrelsen. En målsättning med nästa år är att i högre grad nå ut 
till medlemmarna med sådan information.  
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Tyvärr har jag inte kunnat delta i något av de två möten som utbildningsdelegationen hållit, och de har inte 
enligt protokollen diskuterat student- eller underläkarperspektiv alls, vilket synliggör vår viktiga roll i 
delegationen. Jag har inte heller varit drivande i att inventera forskningens roll i utbildningen på de olika 
lärosätena, vilket var planerat, eller skrivit en debattartikel angående forskning och utbildning. Jag tycker 
således att både representation och kommunikation delvis brustit från min sida, framförallt på grund av 
tidsbrist, men att arbetet med utbildningsfrågor ändå fortgått på ett hjälpligt vis under året.   
 

*** 
 
Redaktör SLS-aktuellt | Stina Fredriksson  
Som redaktör har jag under året mestadels ansvarat för Kandidat- och underläkarföreningens sidor i SLS 
aktuellt. Första numret kom ut i februari, förbereddes av avgående redaktör och innehöll intervjuer med 
förra årets Asklepiospristagare samt en krönika av föreningens nytillträdda ordförande. Andra numret kom 
ut i maj och fokuserade på studentengagemang. Tredje numret kom ut i september och handlade om E 
hälsa. Sista numret kom ut i november och hade temat forskning. Under året fick styrelsen önska tema för 
varje nummer och sedan sammanställde jag intervjuer, reportage och krönikor. Jag höll också en nära 
kommunikation med SLS pressekreterare och deltog i tidningens redaktionsråd 2 gånger.  
 
Utöver sammanställningen av sidorna i SLS aktuellt deltog jag i det löpande styrelsearbetet och bidrog 
framförallt till framtagande av aktivitetsplan samt förslag till stadgerevision och arbetsordning. Arbetet med 
stadgerevisionen och arbetsordningen genomfördes under hösten och mynnade ut i fortsatt arbete med att 
definiera KUF:s förhållande till SLS.  
 
Vidare medverkade jag i gruppen som tog fram en kommunikationsstrategi och ansvarade kort för 
uppdateringar på Kandidat- och underläkarföreningens facebook-sida. Jag tog även initiativ till att 
streamlinea alla lokalorts-sidor på Facebook så att de numer har samma typ av namn, detta för att göra det 
mindre förvirrat för våra medlemmar. 
 
Slutligen representerade jag KUF på SLS fullmäktigemöte och rapporterade om mötet till styrelsen samt 
skickade in styrelsens synpunkter på SLS åsiktsprogram till nämnden.  
 
Sammanfattningsvis har jag alltså fokuserat på administrativa uppgifter men deltagit i påverkansarbete via 
styrelsemötena. 
 
Förslag på aktivitet till nästa år (förstår inte riktigt om det ska vara aktivitet för redaktören men antar det): 

- Fortsatt arbete för att hålla vår facebooksida ständigt aktuell  
- Uppdatera arbetsordningen  

 
*** 

 
eHälsosekreterare | Sami El Amrani & Christoffer Hintze 
Under verksamhetsåret 16/17 initierades arbetet med eHälsa i maj 2017 i samband med att Sami El Amrani 
och Christoffer Hintze invaldes som eHälsosekreterare i styrelsen. KUF har tidigare inte arbetat med eHälsa 
inom organisationen varför detta är nytt för i år men avses framgent att integreras till ordinarie verksamhet.  
 
Följande aktiviteter har anordnats under året:  
- Deltagande och rapportering från Läkarförbundets Karriärmässa, med fokus på eHälsa som hölls den 

5 april.  
- Tillsammans med Innovationsplatsen KS Huddinge arrangerat evenemanget “AI i vården” den 28 april 

där företag och kliniker presenterade hur AI kan appliceras i vården. Antalet deltagare uppgick till ca 60 
personer varav ca 10 läkarstudenter.  

- Arrangerat seminarium tillsammans med företaget BYON8 den 12 september där möjligheterna till att 
använda digitala verktyg i länder med låg tillgänglighet till sjukvård diskuterades. Antalet deltagare 
uppgick till ca 30 läkarstudenter.  
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- Hållit föredrag och deltagit i paneldiskussion vid SLS tisdagssammankomst den 19 september med tema 
“Att förbereda framtidens läkare för en digitaliserad värld”. Antalet deltagare på plats uppgick till ca 20 
personer och flertalet eftervisningar av den inspelade videon. Det har även skrivits minst 3 artiklar om 
symposiet.  

- Författat ett uppslag om ämnet i eHälsa i den senaste utgåvan av SLS aktuellt.  
 
Parallellt med detta har arbete bedrivits med syfte att visualisera och intressera läkarstudenter för området 
eHälsa genom att sprida artiklar och relevanta evenemang på sociala medier. Detta inkluderar även ett 
twitterkonto där debatten deltagande i debatten kring eHälsa tagit plats. Löpande kommunikation och 
deltagande i eHälsokommittén inom SLS företagande har bedrivits under hela verksamhetsperioden.  
 
Under året har eHälsa-grenen framgångsrikt förankras internt inom KUF:s styrelse men även gentemot 
läkarstudenter över hela Sverige genom olika kanaler. Detta har varit en av målsättningarna med 
eHälsoarbetet under året.  
 
Kommande verksamhetsperiod föreslås eHälsoarbete med liknande riktning som under nuvarande period, 
dvs att fortsätta samarbeten med aktörer inom eHälsa-området för att kunna bjuda in läkarstudenter att 
delta och bidra med sina unika perspektiv, bland annat Innovationsplatsen vid KS Huddinge. Fortsätta 
arbeta med att belysa nyheter inom eHälsa genom spridning av relevanta artiklar inom området. Utvärdera 
önskan hos läkarstudenter att inkludera mer eHälsa på läkarutbildningen med en nationell enkät. Utveckla 
samarbeten med eHälsa-aktörer på en mer nationell basis och nära de övriga universiteten. 
 

*** 
 
Preventionssekreterare (adjungerad ledamot) | Anton Jarnheimer  
Under verksamhetsåret har jag medverkat som KUFs representant i SLS kommitté för prevention och 
levnadsvanor. Jag har deltagit på två av kommitténs tre fysiska möten i Stockholm (fjärde mötet hålls senare 
i december). Under mötena, och i arbetet däremellan, har jag bidragit med tankar från ett 
yngreläkarperspektiv. Kommittén har under året bl a arbetat med planering av 2018 års Preventionsdag med 
temat Hälsofrämjande för äldre, ett fetmaupprop (dock ej i SLS namn) och granskning av 
preventionsexamination på läkarprogrammet. Rollen har företrädelsevis varit observerande, men jag har 
även varit med och granskat hur prevention och levnadsvanor examineras under AT. Målet är att 
granskningen skall utmynna i en vetenskaplig artikel och på sikt leda till ökat fokus på prevention i AT-
utbildningen. 
 

*** 
 
Adjungerad ledamot | Adelina Mazhiqi 
Vad jag gjort under året samt utvärdering: 
- EKG-workshop i maj 

o Mycket uppskattat bland studenter (ca 20 studenter), men organiserades ej med ett tydligt syfte, 
samt att vi ej profilerade oss utåt på ett ordentligt sätt. 

- Global Health Week i oktober 
o Styrkorna var bl.a. att olika teman inom global hälsa täcktes, att dessa genomfördes i olika 

former (filmvisning, workshop, journal club samt föreläsning), samt att vi hade flera 
samarbetspartners. Det som kan förbättras är bättre framförhållning och fler 
samarbetspartners. 

o 25-30 studenter/event, samt 40 st sista dagen. 
- Arbetat tillsammans med SLS programkommitté för Framtidens Medicin & Hälsa (som ju tyvärr ej blev 

av), men där jag tillsammans med ordförande samt ett flertal styrelsemedlemmar arbetat fram ett 
åsiktsprogram, som kommer att utvecklas till ett idéprogram för KUF. 

- Deltagit på aktörsmötet (Sweden for Global Health) 
- Representerat KUF på ”Youth, Health and The Global Goals: Dialogue with Melinda Gates”. 
 
Förslag på aktiviteter för nästa år: 
- Global Health Week (Global Kirurgi?) 
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- Engagemang i ”Swedish Global Health Research Conference 2018” 
- Potentiellt framtida samarbete med SLS programkommitté 
 

*** 
 
Lokalordförande Linköping | Ellen Björheden 
Under året har SLS KUF Linköping arrangerat: 
- 2 st suturkvällar med ca 35 deltagare vardera samt 3-5 instruktörer 
- Filmvisning: ”The Checklist Effect”. Helena Frielingsdorf som jobbat med Läkare utan gränser 

berättade om sina upplevelser av jobbet samt svarade på frågor från deltagarna. Insamling till Lifebox 
Foundation. 10-15 deltagare. 

- Föreläsning om global kirurgi med kirurg Peter Andersson 
- Föreläsning om hur det är att jobba som militärläkare i konfliktdrabbade områden, hur man undviker 

PTSD. Ca 30 deltagare 
- Föreläsning om kvinnlig könsstympning med Elin Fredriksson. Ca 20 deltagare 
- Musikquiz på tema global hälsa med insamling till läkare utan gränser. 155 deltagare men alla var inte 

läkarstudenter och därmed inte heller medlemmar i KUF 
- Har försökt hålla en aktiv och uppdaterad facebooksida än tidigare år, mycket marknadsföring har gått 

genom den 
- I december kommer det hållas en crash course i prehospital sjukvård: ”L-ABCDE för dummies” 
 
Inför nästa år föreslås aktiviteter: 
- Minst 2 suturkvällar 
- Föreläsning om bensår 
- Musikquiz 
- Någon slags tävling där medlemmar även får lämna förslag på ämnen de skulle vilja att vi anordnade ett 

evenemang på i en ”Idé-/förslagslåda” 
- Gå ut till preklin-terminerna och presentera oss 
- Informationskväll för studenter som vill studera utomlands 
 
Positiva saker med året är att antalet deltagare på evenemangen har ökat. Vi har även haft bra 
kommunikation mellan de aktiva medlemmarna på lokal nivå vilket har lett till att vi har kunnat planera och 
sedan även genomföra alla aktiviteter som vi har satt upp. 
 
Förbättringsområden till nästa år är att öka antalet aktiva medlemmar i de prekliniska terminerna samt att 
sprida ut aktiviteterna mer över terminerna så att vi får ett jämnare flöde med evenemang. Vi skulle även 
vilja öka de lokala medlemmarnas kunskap om arbetet på nationell nivå. 
 

*** 
 
Lokalordförande Skåne | Jaskirt Matharu 
- EKG-workshop i våras. Vi bjöd in en ST-läkare från klinisk fysiologi som höll i en ekg-workshop. Vi 

hade lite problem med att komma in i salen som vi hade bokat, men det gick att lösa med en bärbar 
dator och handouts. Ca 15-20 studenter kom till workshopen. Ifall man kommer att planera en ny EKG-
workshop rekommenderar jag att man bjuder in någon som man känner till är duktig på att föreläsa om 
EKG. 

- Global Health Week: Planerade och utförde GHW tillsammans med IFMSA Skåne och Global Health 
Group. Då jag inte hade möjlighet att själv medverka under veckan var jag social media ansvarig och 
skrev inlägg på fb-eventet. Det fungerade super att samarbeta med dem andra organisationerna och alla 
hjälpte till. Vi hade ett sammanfattande möte i förra veckan med dem andra organisationerna för att 
diskutera hur vi tycker att eventet gick och fick mycket bra feedback om vad som kan förbättras och 
framtida projekt. Nästa gång hoppas vi på att börja planera lite tidigare, bjuda in andra 
studentorganisationer inom vården samt att ha tydligare ansvarsroller under eventet.  
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- Vi samarrangerar ”Den ojämlika hälsan – vad kan vi göra åt saken” tillsammans med En Annan Vård 
Är Möjlig i början av december. Jag kan tyvärr inte vara med på kvällen pga arbete, men hjälper till 
genom att sprida eventet på vår fb-sida. 

- Vi planerar en filmvisning av ”The Checklist Effect” tillsammans med IFMSA Skåne och GHG i slutet 
av november/början av december. Vi hoppas att en kirurg som arbetat utomlands ska kunna vara med 
och föra en diskussion tillsammans med publiken efter filmvisningen.  

 
Förslag på aktiviteter till nästa år: 
- Arrangera en Global Hälsa kväll i samband med Swedish Global Health Research Conference 2018, 

IFMSA Skåne och GHG är intresserade att vara medarrangörer. Möjlighet att bjuda in en gästföreläsare, 
ha en workshop eller filmvisning. 

- Samarbeta med global Goals Group ifall dem planerar att arrangera en ny vecka för att uppmärksamma 
SDGs. 

- Medverka på Almedalsveckan? IFMSA är intresserade att se om det finns möjlighet att medverka och 
att då tillsammans diskutera sjukvård och hälsa med andra organisationer på plats. 

- Börja arrangera tisdagssammankomster. Till en början tror jag att man får satsa på att ha alla events som 
KUF Skåne arrangerar på tisdagar och på så sätt implementera att KUF har events på tisdagar. 
Svårigheten med tisdagassammankomst tror jag är att hitta på nya events ofta.  

 
*** 

 
Lokalordförande Stockholm | Magnus Winther 
Våren 
Jag som lokalrepresentant blev invald i feb-mars och tog ett tag på mig att sätta mig in i verksamheten. Det 
var långt gånga planer på att arrangera en nationell filmvisning i maj, men då jag var på utbyte då fanns det 
inte resurser nog att dra igång ett förstaevent. Däremot initierades planer på en seminarieserie under hösten, 
detta tillsammans med flertalet andra organisationer i Sthlm. Även Fb-sida gjordes i linje med nationell 
överenskommelse.  
 
Hösten 
- Seminarium om ”etik vid katastrofsituationer” som en del av nämnd seminarieserie. Mycket uppskattat 

event. Platserna (30 st) tog slut på <10 minuter efter massivt tryck på anmälan.  Även från experternas 
håll positiv respons och intresse av uppföljning. 

- Brädspelkväll på temat katastrofer, 8 deltagare. Intressant och lyckat det med.  
 
Framtiden 
- Global Health Night 2018, i samarbete med fyra andra organisatörer.  
- Seminarium etc gällande idrottsskador.  
- Uppföljning på etikseminarium från i höst. 
 
Utmaningar och potentiella lösningar 
- Finna en naturlig plats bland Stockholms redan existerande studentorganisationer, t.ex. IFMSA, KirA, 

SWESAM jr. 
o Undvika tidsödslande konkurrerande verksamhet och istället fortsätta med samarbeten. Då 

underlättas arbetsbördan samtidigt som önskad målgrupp lättare får ta del av info eftersom fler 
kanaler finns. Ny och förhoppningsvis en mer intresserad och aktiv styrelse i IFMSA à ny 
kontakt med dem 

o Lyhördhet mot medlemmar om vad som är önskvärda ämnen att arbeta med ex som med 
idrottsskador som är tänkt för 2018 

o Nationellt samarbete; ger varje lokalort större tyngd när det är nationellt organiserat. Ex 
filmvisningar.  

- Marknadsföring på ett tydligt och bra sätt; Facebook, mer? Tillräckligt? Etcetera. 
o Samla in mailadresser från event (redan gjort) och använda dessa vid informationsspridning (i 

rimlig mängd) 
o Mail till registrerade medlemmar 
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o Samstråla med UL/AT-läkare i Sthlm för att komma in på deras sidor, nätverk etc. för att nå 
ut till denna grupp (just nu framförallt läkare innan examen som nås av info). 

- Rekrytering (noll hitintills) 
o Även här saknas det vägar in till läkare efter examen. Behöver hitta kanaler till dessa (förslagsvis 

initialt via KUF-styrelsen som är har kontakter eller själva är i denna målgrupp) 
o Fler event skapar större intresse à folk kommer lättare rekryteras 
o Under arbetet med GHN18 (och eventuellt andra event som är tillräckligt stora för att hinna 

identifiera potentiella medlemmar) försöka identifiera intresserade och ta kontakt med dem 
redan innan eventet  

 
*** 

 
Lokalordförande Umeå | Hanna Jerndal 
Efter ett generationsskifte inom föreningen i Umeå så gick aktiviteterna på lågvarv under vårterminen inom 
SLS KUF. Tidigare har lokalföreningen anordnat regelbundna workshops för suturering och EKG-tolkning. 
I slutet på vårterminen så gjordes ett fyllnadsval då Rebecka Assarsson samt undertecknad valdes in som 
lokala representanter för Umeå. Vårt fokusområde i norr har legat inom Global Hälsa samt 
Katastrofmedicin då detta har efterfrågats av studenter och underläkare under en längre tid. Då vi 
representanter även varit aktiva inom IFMSA samt Umeå Medicinska Studentkår under året så har vi arbetat 
på att utveckla ett djupare samarbete med dessa båda organisationer. Vi har även varit i dialog med Rådet 
för Internationalisering vid Umeå Universitet och Institutionen för Epidemiologi. 
 
Efter att ha blivit återintroducerade inom SLS KUF så deltog vi i Umeå med aktiviteter under Global Health 
Week under det event som samordnades nationellt i mitten på oktober. Det var detta vi valde att fokusera 
på i år då vi ännu inte hunnit bygga upp en stark lokalförening utan under Global Health Week kunde 
samarbeta med de aktörer som nämns i stycket ovan. 
 
Följande aktiviteter anordnades under Global Health Week, hela programmet hölls på engelska för att 
välkomna även utbytesstudenter och internationell vårdpersonal: 
 
Monday, October 9 
- IFMSA Global Health Lunch 
Information about IFMSA projects and international exchanges. 
- Global Health Pub with Kåren 
Movie screening of "¡Salud! The movie", Global Health quiz and live music by JAMBB.  
 
Tuesday, October 10 
- Why is it important to continue aiming for a fact-based world view? 
Klara Johansson, PhD, Epidemiology and Global Health, Umeå University  
- Disaster Medicine - A Global Perspective 
Hanna Jerndal and Joakim Bergman, Disaster Medicine Trainers - IFMSA  
- Injury Prevention and Care Tanzania: Road Traffic Injuries 
Menti Ndile RNT MSc 
 
Wednesday, October 11 
- A world-view on health and well being 
Anne Ouma, PhD 
- How the climate change affects the lives of the people in the North. 
Birgitta Evengård, professor in Infectious Diseases, Umeå University  
 
Thursday, October 12 
- Using social science to maximize the effectiveness of Zika Risk Communication 
John Kinsman, Associate professor in Global Health, Umeå University 
- Child health in a global perspective 
Anneli Ivarsson, Professor in Global Health and Public Health Sciences, Umeå University 
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Friday, October 13 
- Antibiotic resistance in Vietnam - What can be done? 
Håkan Hanberger, Professor in Infectious Diseases, Linköping University  
 
Under dessa aktiviteter hade vi en bred publik med majoritet läkarstudenter och underläkare men även 
sjuksköterskor, fysioterapeuter, studenter och doktorander inom Global Hälsa, mikrobiologi m.m. Vid varje 
tillfälle deltog mellan 40-70 personer. Desvärre tog vi ej närvarolistor, men vi gjorde överslagsräkning samt 
beräknade på hur mycket fika som gick åt. 
 
Det vi tar med oss från Global Health Week är erfarenheten i att ju fler samarbetspartner vi är, desto större 
möjligheter – men att detta också ställer större krav på koordinering, planering och framförhållning.  
 
Vår målsättning för nästkommande år är att öka antalet aktiva medlemmar i norr och ge dem möjligheter 
att arrangera events och aktiviteter utefter deras intressen och utefter vad som efterfrågas bland studenter 
och underläkare. Vi hoppas fortsatt att kunna driva frågor som Global Hälsa och öka interprofessionella 
samarbeten.  
 

*** 
 
Lokalordförande Uppsala | Maria Öhman 
Våren 2017 ägnades åt rekrytering och planering av Global Health Week som hölls i Uppsala v.41. Vi 
arrangerade följande evenemang: 
- 9/10: filmvisning av filmen ”Salud” med efterföljande diskussion om läkarrollen mm. Det kom ca 25 

personer och vi hade en bra diskussion efteråt.  
- 10/10: Suturworkshop. Var mycket populär. De 32 platserna tog slut på 10 min och vi hade 40 reserver 

när vi stängde anmälan. 
- 11/10 Föreläsning om kvinnlig könsstympning med plastikkirurg Hannes Sigurjónsson. Det var också 

väldigt uppskattat. Det kom ca 35 personer. Hannes höll en ganska kort föreläsning och sen la vi fokus 
på diskussion vilket var jättebra. Det var flera som kom fram efteråt och var överraskade av hur lite de 
visste kring ämnet och påtalade att det borde vara mer undervisning i det på programmet. 

- 12/10 Global Health Night. Arrangeras av IFMSA Uppsala och Utrikespolitiska föreningen Uppsala 
på torsdagen och fick avsluta veckan. Det kom ca 60 personer. Ämnet var antibiotikaresistens och 
upplägget var paneldiskussion med olika experter. 

 
Vad gjorde vi bra?  
Marknadsföring och logistik fungerade bra. Vi nådde de vi ville och vi hade bra lokaler som cu fick låna 
utan kostnad. 
 
Vad ska vi förbättra? 
Ta in anmälningar via mail till samtliga events så att vi kan följa upp med utvärderingar. Informera mer om 
medlemskap i SLS, hur man blir medlem och vad det innebär. 
 
Inför våren 2018 
Vi har rekryterat Josefine Aldén, termin 6 och Lucas Grzechnic Mörk, termin 4 till KUF Uppsala, och vi 
planerar följande aktiviteter för VT 18:  
- tvärprofessionellt event kring antimikrobiell resistens tillsammans med organisationen OneHealth. Vi 

hade möte med deras styrgrupp i slutet av oktober och fick mycket positivt respons. De bidrar gärna 
med kontakter, söka pengar och lokaler. De kommer även kunna vara bollplank under planeringen.  

- ”Livesändning” av podcasten Ronden i Uppsala.  
- suturworkshop i maj 
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STADGAR FÖR SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS KANDIDAT- OCH 
UNDERLÄKARFÖRENING 
 
Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening grundades 2001 
Namnbyte till Kandidat- och Underläkarföreningen vid föreningens årsmöte 2015-12-04 
Ändringar antagna vid föreningens årsmöte 2007-12-01, 2009-11-27, 2015-12-04, 2016-12-10, samt 
extrainsatt årsmöte 2017-01-28 
 
För mer information kontakta Jaana Logren, jaana.logren@sls.se  
 
OM SYFTE 
  
§ 1 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening skall verka som en samlande instans för 
Svenska Läkaresällskapets studerandemedlemmar. 
  
Kandidat- och Underläkarföreningen skall verka för möjligheten för medicinstudenter och läkare innan 
legitimation att deltaga i och organisera aktiviteter inom medicinsk vetenskap, medicinsk etik, medicinsk 
filosofi och historia samt verka för en god gemenskap bland studerandemedlemmar och yngre läkare. 
Kandidat- och underläkarföreningen skall verka för att inspirera sina medlemmars intresse inom dessa 
verksamhetsområden. 
  
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening skall även verka för sina medlemmars fortsatta 
engagemang i Svenska Läkaresällskapet vid medlemmars legitimering samt för unga läkares engagemang i 
sina respektive specialistsektioner. 
  
OM MEDLEMMAR 
 
§ 2 
Medlemskap i Kandidat- och underläkarföreningen erhålles genom studerandemedlemskap i Svenska 
Läkaresällskapet samt uppfyllande av kriterierna i dessa stadgar. Medlemskap kan erhållas av varje studerande 
på Sveriges medicinska grundutbildningar samt läkare innan legitimation. Med studerande vid medicinsk 
grundutbildning avses den som är inskriven på svensk läkarutbildning och ej har studieuppehåll av annan 
anledning än graviditet, föräldraledighet, forskarstudier eller internationellt studieutbyte ingående i 
läkarutbildningens grundutbildning eller ej haft studieuppehåll av annan anledning längre än en termin.   
 
§ 3 
Styrelsen har möjlighet att avskilja medlem som ej uppfyller kriterierna för ledamotskap i dessa stadgar. 
  
§ 4  
Individuell prövning av medlemskap där kriterierna enligt §2 inte längre uppfylls, kan av styrelsen göras i 
särskilda fall. 
  
§ 5 
Medlemskap upprätthålles tills vidare, dock längst till dagen för legitimation eller tills ledamoten enligt § 3 
avskiljs. 
  
OM ORGANISATION 
 
§ 6 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening är en till Svenska Läkaresällskapet associerad 
förening. 
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§ 7 
Kandidat- och underläkarföreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse, sammansatt 
utav poster enligt § 8. Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen om den finner detta av värde. 
  
Styrelsen skall sammanträda vid ordförandens sammankallande eller om två av styrelseledamöterna så 
önskar. Vid styrelsesammanträde skall mötessekreterare utses. Mötessekreterare skall föra protokoll och tillse 
att detta arkiveras på därför av styrelsen avsedd plats. 
  
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsgivande röst. 
  
§ 8 
Styrelsen skall innehålla följande funktioner: 
 
Ordförande 
- har det övergripande ansvaret för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet 
- har ansvar för att dessa stadgar efterlevs 
- skall leda styrelsens sammanträden 
- skall sammankalla till styrelsesammanträde och årsmöte 
- skall representera Kandidat- och underläkarföreningen där detta anses tillrådligt 
- skall verka för goda relationer med Svenska Läkaresällskapets ledning 
- skall verka för att vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets nämnd 
- är tillsammans med skattmästare ansvarig för föreningens räkenskaper. 
 
Vice ordförande 
- skall fullgöra ordförandens åligganden vid ordförandens frånvaro 
- kan inneha annan post i styrelsen 
- är Kandidat- och underläkarföreningens kontaktperson i AT-frågor 
- ska verka för att Kandidat- och underläkarföreningen finns representerad på Svenska 
Läkaresällskapets årliga AT-kväll 
  
Skattmästare 
- är ansvarig för att föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med årsmötets och 
styrelsens beslut 
- skall tillse att revisionsberättelse ingår i verksamhetsredogörelsen  
- är tillsammans med ordförande ansvarig för föreningens räkenskaper 
- sammanställer och redovisar föreningens ekonomiska läge inför varje styrelsemöte. 
  
 
 
Vetenskaplig sekreterare 
- skall ha stort intresse för och gedigna kunskaper om vetenskap och forskning och gärna vara registrerad 
som doktorand inom det medicinska vetenskapsområdet 
- är ansvarig för att Kandidat- och underläkarföreningens program inom det medicinsk-vetenskapliga 
området håller en hög klass 
- skall vara behjälplig de ledamöter som arrangerar aktiviteter inom det medicinskvetenskapliga området 
- skall verka för att vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation 
- ansvarar tillsammans med medicinsk-etisk sekreterare för tisdagsammankomster anordnande av Kandidat- 
och underläkarföreningen 
- är ansvarig för att utlysa och utdela Asklepiospriset 
- återrapporterar till styrelsen om arbetet i SLS forskningsdelegation inför varje styrelsemöte 
  
Medicinsk-etisk sekreterare 
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- är ansvarig för att Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom det medicinsk-etiska området 
håller en hög klass 
- skall vara behjälplig de ledamöter som arrangerar aktiviteter inom det medicinsk-etiska området 
- skall verka för att vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik 
- ansvarar tillsammans med vetenskaplig sekreterare för tisdagssammankomster anordnande i Kandidat- och 
underläkarföreningens namn 
- återrapporterar till styrelsen om arbetet i SLS delegation för medicinsk etik inför varje styrelsemöte 
  
Global hälsa-sekreterare 
- är ansvarig för Kandidat- och underläkarföreningens internationella kontakter 
- skall verka för goda relationer med motsvarande organisationer i andra länder 
- skall vara behjälplig medlemmar i internationella ärenden 
  
Utbildningssekreterare 
- är ansvarig för att Kandidat- och underläkarföreningens intressen för frågor som berör utbildning bevakas 
och rapporteras till styrelsen 
- skall verka för att vara adjungerad till Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation 
- skall verka för att de frågor som Kandidat- och underläkarföreningens medlemmar och/eller styrelse anser 
befogade lyfts upp i Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelegation  
- återrapporterar till styrelsen om arbetet i SLS utbildningsdelegation inför varje styrelsemöte. 
  
Redaktör 
- är ansvarig för marknadsföring av Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet samt för den interna 
och externa informationen och kommunikationen 
- ansvarar (tillsammans med ordförande) i samband med styrelsemöte för kallelse, anmälan och 
föredragningslistor 
- ansvarar i samband med styrelsemöte för att mötesprotokoll förs 
- skall verka för en god relation till Svenska Läkaresällskapets kanslipersonal och vara uppdaterad till vilka 
förmåner Kandidat- och underläkarföreningen åtnjuter i form av service från kansliet 
- är delaktig i Kandidat- och underläkarföreningens framtoning på Internet samt att regelbunden 
uppdatering sker av informationen på Internet i samråd med Svenska Läkaresällskapet 
- skall vara medlemmar behjälpliga i de fall medlemmar önskar marknadsföra en aktivitet inom Kandidat- 
och underläkarföreningen 
  
Riksstämmosamordnare 
- har det övergripande ansvaret för Kandidat- och underläkarföreningens aktiviteter i samband med 
Riksstämman 
- skall verka för att vara adjungerad till Svenska Läkaresällskapets Programkommitté 
- ansvarar för att kandidatsymposier arrangeras och är kring dessa behjälplig 
  
IT-samordnare 
- ska verka för att vara adjungerad till Svenska Läkaresällskapets IT-kommitté 
- ska underhålla Kandidat- och underläkarföreningens hemsida och sidor på sociala medier och ansvara för 
publiceringen från Kandidat- och underläkarföreningens sida på dessa plattformar 
 
Ortsrepresentant 
- skall finnas för samtliga lärosäten i Sverige som bedriver läkarutbildning på grundutbildningsnivå 
- har möjlighet att upprätta en lokal styrelse 
- väljs av årsmötet efter förslag av avgående ortsrepresentant eller valberedning, alternativt efter beredning 
av den eventuellt förekommande lokala styrelsen 
- ansvarar för lokala aktiviteter enligt Kandidat- och underläkarföreningens syfte 
- skall verka för goda relationer med det lokala Läkaresällskapet 
- skall verka för att den lokala styrelsen är representerad i det lokala Läkaresällskapets  
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styrelse 
 
Senior ledamot 
- posten kan innehas av tidigare styrelsemedlem som önskar kvarstå i styrelsen som resursperson 
- verkar som kontaktperson mellan styrelsen och Kandidat- och underläkarföreningens alumnimedlemmar 
- innehar ej rösträtt 
  
Hedersordförande  
Årsmötet kan utse en hedersordförande som sitter på livstid eller tills denne själv önskar avgå. 
Hedersordföranden har närvaro- men inte rösträtt på styrelsesammanträden.  
  
§ 9 
Årsmötet skall äga rum i anslutning till Svenska Läkaresällskapets medicinska riksstämma eller, under år då 
Riksstämman ej anordnas, runt motsvarande tid, och annonseras av styrelsen på Kandidat- och 
underläkarföreningens hemsida, i SLS-aktuellt, i Läkartidningen och/eller via brev till ledamöterna två 
veckor innan årsmötet. Yttrande-, yrkande- och rösträtt tillfaller den ledamot som uppfyller kriterierna enligt 
§2 och §5. För valbarhet krävs uppfyllande av samma kriterier. 
 
Årsmötet skall behandla följande ärenden: 
-  val av mötesordförande 
-  mötets giltiga utlysande 
-  granskning av verksamhetsberättelsen, vilken sammanställts av styrelsen 
-  styrelsens ansvarsfrihet 
-  val av styrelse 
 
Val av styrelse enligt §8. Valberedningen förbereder och föreslår enligt §10. Den nyvalda styrelsen väljs för 
följande kalenderår. 
 
Omröstning sker med acklamation om inte annat begärs av röstberättigad ledamot. 
  
§ 10 
För beredning av vid årsmöte förekommande val skall finnas en valberedning. Sittande i valberedningen får 
inte inneha styrelsepost eller väljas till sådan. Valberedningen består av minst tre medlemmar och utser inom 
sig en ordförande. Medlemmar väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Valberedningen skall senast 
en månad före årsmöte skriftligen inhämta föreningens medlemmars förslag till kandidater. Senast femton 
dagar före ordinarie Årsmöte skall Valberedningen tillkännage förslag till de val som skall förrättas. 
  
OM VERKSAMHETEN 
 
§ 11 
Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet skall vara inom de områden som föreskrivs i §1. 
  
§ 12 
Större arrangemang, såsom symposier, seminarier och föreläsningar, skall alltid, om de skall genomföras i 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförenings namn, rapporteras av ansvarig person till 
styrelsen, så att denna kan tillse att arrangemanget uppfyller Kandidat- och underläkarföreningens syften 
och kvalitetskrav. 
 
Den ansvariga sekreteraren har att vägleda arrangerande medlem för att uppnå högsta möjliga kvalitet. 
 
Alla vetenskapliga, filosofiska, etiska och historiska arrangemang skall präglas av saklighet, vetenskaplighet 
och opartiskhet. Ett arrangemang kan underkännas av styrelsen, genom ansvarig sekreterare, om det anses 
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hålla för låg kvalitet eller arrangeras främst för att föra fram enskild medlems uppfattning där inte flera sidor 
av ämnet för arrangemanget belyses. 
  
Sociala aktiviteter skall präglas av värdig anda och god kvalitet. 
  
Verksamhetsåret och den ekonomiska redovisningen skall löpa i enighet med den för Svenska 
Läkaresällskapet. 
 
OM STADGAR OCH UPPLÖSANDE 
 
§ 13 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes 
minst en månad före årsmötet till styrelsen. 
  
Förslag om stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas ledamöterna samtidigt med 
föredragningslista till årsmötet. 
  
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande ledamöterna är ense om beslutet. 
  
§ 14 
Upplösande av Kandidat- och underläkarföreningen kan fattas av ett enigt årsmöte eller av två tredjedelar 
av årsmötet, innehållande en därvid enig avgående styrelse. 
  
§ 15 
Kandidat- och underläkarföreningens associering till Svenska Läkaresällskapet kan upplösas av Svenska 
Läkaresällskapets Fullmäktige 
  
Rätten att använda namnet "Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening" kan upplösas av 
Svenska Läkaresällskapets Nämnd. 
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FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING 
 
Utlåtande från styrelsen: 
Inför Kandidat- och underläkarföreningens årsmöte 2017 har följande förslag till stadgeändringar inkommit, 
och styrelsen föreslår årsmötet att anta nedanstående stadgeändringsförslag i rött, samt därtill den nyskapade 
Arbetsordningen som följer efter stadgeändringsförslagen. 
 
 
STADGAR FÖR SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS KANDIDAT- OCH 
UNDERLÄKARFÖRENING 
 
Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening grundades 2001 
Namnbyte till Kandidat- och Underläkarföreningen vid föreningens årsmöte 2015-12-04 
Ändringar antagna vid föreningens årsmöte 2007-12-01, 2009-11-27, 2015-12-04, 2016-12-10, extrainsatt 
årsmöte 2017-01-28, samt årsmöte 2017-12-09 
 
För mer information kontakta Kandidat- och Underläkarföreningens ordförande på ordf.kandidat@sls.se  
 
OM SYFTE 
  
§ 1 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening skall vara en samlande instans för Svenska 
Läkaresällskapets studerandemedlemmar och medlemmar med läkarexamen fram till legitimation. 
  
Kandidat- och Underläkarföreningen skall verka för möjligheten för medicinstudenter och läkare innan 
legitimation att deltaga i och organisera aktiviteter inom medicinsk vetenskap, utbildning, etik och kvalitet 
samt verka för en god gemenskap bland studerandemedlemmar och yngre läkare. Kandidat- och 
underläkarföreningen skall verka för att inspirera sina medlemmars intresse inom dessa 
verksamhetsområden. 
  
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening skall även verka för sina medlemmars fortsatta 
engagemang i Svenska Läkaresällskapet efter legitimation samt för unga läkares engagemang i sina respektive 
specialistsektioner. 
  
OM MEDLEMMAR 
 
§ 2 
Medlemskap i Kandidat- och underläkarföreningen erhålles genom studerandemedlemskap, eller 
medlemskap efter läkarexamen innan legitimation, i Svenska Läkaresällskapet samt uppfyllande av 
kriterierna i dessa stadgar. Medlemskap kan erhållas av varje studerande på Sveriges medicinska 
grundutbildningar samt läkare innan legitimation. Med studerande vid medicinsk grundutbildning avses 
den som är inskriven på svensk läkarutbildning och ej har studieuppehåll av annan anledning än graviditet, 
föräldraledighet, forskarstudier eller internationellt studieutbyte ingående i läkarutbildningens 
grundutbildning eller ej haft studieuppehåll av annan anledning längre än en termin.   
 
§ 3 
Styrelsen har möjlighet att avskilja medlem som ej uppfyller kriterierna för medlemskap i dessa stadgar. 
  
§ 4  
Individuell prövning av medlemskap där kriterierna enligt §2 inte längre uppfylls, kan av styrelsen göras i 
särskilda fall. 
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§ 5 
Medlemskap upprätthålles tills vidare, dock längst till dagen för legitimation eller tills medlemmen enligt § 
3 avskiljs. 
  
OM ORGANISATION 
 
§ 6 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening är en till Svenska Läkaresällskapet associerad 
förening. 
  
§ 7 
Kandidat- och underläkarföreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse, sammansatt 
utav poster enligt § 8, mer specifikt beskriven i Kandidat- och Underläkarföreningens Arbetsordning. 
Styrelsen har rätt att adjungera personer till styrelsen om den finner detta av värde. 
  
Styrelsen skall sammanträda vid ordförandens sammankallande eller om två av styrelseledamöterna så 
önskar. Vid styrelsesammanträde skall mötessekreterare utses. Mötessekreterare skall föra protokoll och tillse 
att detta arkiveras på därför av styrelsen avsedd plats. 
  
Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat anges i denna stadga. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsgivande röst. För beslutsmässighet krävs att minst en tredjedel av styrelsens valda ledamöter är 
närvarande. 
 
§ 8 
Styrelseposter beskrivs i detalj i Kandidat- och underläkarföreningens Arbetsordning. För ändringar i 
Arbetsordningen krävs enkelt styrelsebeslut enligt §7. Styrelsen skall minst innehålla följande funktioner: 
 
Ordförande 
- har det övergripande ansvaret för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet 
- har ansvar för att dessa stadgar efterlevs 
- skall representera Kandidat- och underläkarföreningen där detta anses tillrådligt 
- skall verka för goda relationer med Svenska Läkaresällskapets ledning 
- skall verka för att vara adjungerad i Svenska Läkaresällskapets nämnd 
- är ansvarig för föreningens räkenskaper. 
 
Styrelseledamot 
- driver specifika frågor och representerar Kandidat- och underläkarföreningen i Svenska Läkaresällskapets 
kommittéer och delegationer 
 
Ortsrepresentant 
- skall finnas för samtliga lärosäten i Sverige som bedriver läkarutbildning på grundutbildningsnivå 
- har möjlighet att upprätta en lokal styrelse 
- ansvarar för lokala aktiviteter enligt Kandidat- och underläkarföreningens syfte 
 
§ 9 
Årsmötet skall äga rum i slutet av verksamhetsåret, och annonseras till medlemmarna av styrelsen två veckor 
innan årsmötet. Yttrande-, yrkande- och rösträtt tillfaller den medlem som uppfyller kriterierna enligt §2 
och §5. För valbarhet krävs uppfyllande av samma kriterier. 
 
Årsmötet skall behandla följande ärenden: 
-  val av mötesordförande, sekreterare och justerare 
-  mötets giltiga utlysande 
-  granskning av verksamhetsberättelsen, vilken sammanställts av styrelsen 
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-  styrelsens ansvarsfrihet 
-  val av styrelse för kommande verksamhetsår 
 
Val av styrelse enligt §8. Valberedningen förbereder och föreslår enligt §10. 
 
Omröstning sker med acklamation om inte annat begärs av röstberättigad medlem. 
  
§ 10 
För beredning av vid årsmöte förekommande val skall finnas en valberedning. Sittande i valberedningen får 
inte inneha styrelsepost eller väljas till sådan. Valberedningen består av minst tre medlemmar och utser inom 
sig en ordförande. Medlemmar väljs vid ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Valberedningen skall senast 
en månad före årsmöte skriftligen inhämta föreningens medlemmars förslag till kandidater. Senast två veckor 
före ordinarie Årsmöte skall Valberedningen tillkännage förslag till de val som skall förrättas. 
  
OM VERKSAMHETEN 
 
§ 11 
Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet skall vara inom de områden som föreskrivs i §1. 
  
§ 12 
Större arrangemang, såsom symposier, seminarier och föreläsningar, skall alltid, om de skall genomföras i 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförenings namn, rapporteras av ansvarig person till 
styrelsen, så att denna kan tillse att arrangemanget uppfyller Kandidat- och underläkarföreningens syften 
och kvalitetskrav. 
 
Alla vetenskapliga, filosofiska, etiska och historiska arrangemang skall präglas av saklighet, vetenskaplighet 
och opartiskhet. Ett arrangemang kan underkännas av styrelsen, genom ansvarig styrelseledamot, om det 
anses hålla för låg kvalitet eller arrangeras främst för att föra fram enskild medlems uppfattning där inte flera 
sidor av ämnet för arrangemanget belyses. 
  
Sociala aktiviteter skall präglas av värdig anda och god kvalitet. 
  
Verksamhetsåret och den ekonomiska redovisningen skall löpa i enighet med den för Svenska 
Läkaresällskapet. 
 
OM STADGAR OCH UPPLÖSANDE 
 
§ 13 
Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes 
minst en månad före årsmötet till styrelsen. 
  
Förslag om stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas medlemmarna samtidigt med 
föredragningslista till årsmötet. 
  
För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. 
  
§ 14 
Upplösande av Kandidat- och underläkarföreningen kan fattas av ett enigt årsmöte eller av två tredjedelar 
av årsmötet, innehållande en därvid enig avgående styrelse. 
  
§ 15 
Kandidat- och underläkarföreningens associering till Svenska Läkaresällskapet kan upplösas av Svenska 
Läkaresällskapets Fullmäktige 
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Rätten att använda namnet "Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförening" kan upplösas av 
Svenska Läkaresällskapets Nämnd. 
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ARBETSORDNING FÖR SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS KANDIDAT- 
OCH UNDERLÄKARFÖRENING 
 
Arbetsordning antagen vid föreningens årsmöte 2017-12-09 
 
Denna arbetsordning reglerar sammansättning och arbetsuppgifter för Kandidat- och 
Underläkarföreningens styrelse i enlighet med §8 i föreningens stadgar, reviderade 2017-12-09. 
 
Ordförande  
- Har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet 
- Har ansvar för att dessa stadgar efterlevs 
- Har ansvar för föreningens ekonomi 
- Skall sammankalla och leda styrelsesammanträde och årsmöte 
- Skall representera Kandidat- och Underläkarföreningen där detta anses tillrådligt 
- Skall verka för goda relationer med Svenska Läkaresällskapets ledning och vara adjungerad i Svenska 

Läkaresällskapets nämnd 
 
Vice ordförande 
- Samarbetar med ordförande kring valda fokusfrågor samt föreningens ekonomi 
- Tar ordförandes plats vid hens frånvaro 
 
Vetenskaplig sekreterare 
- Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom vetenskap 
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets forskningsdelegation 
- Ansvarar för att utlysa och utdela Asklepiospriset 
- Verkar för att arrangera evenemang kring forskning och vetenskap 
 
Global Hälsa-sekreterare 
- Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom global hälsa 
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Global Hälsa 
- Verkar för att anordna och stötta aktiviteter inom global hälsa 
 
Etik-sekreterare  
- Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom det medicinsk-etiska området 
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik 
- Ska vara behjälplig kring medlemmars etiska dilemman  
- Verkar för att anordna evenemang som rör etik 
 
Utbildningssekreterare  
- Ansvarar för utbildningsfrågor 
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Utbildningsdelegation 
- Följer utvecklingen av läkarutbildningen innan legitimation och stöttar evenemang med inriktning på 

utbildning 
 
Redaktör SLS-aktuellt  
- Ansvarar tillsammans med ordförande för Kandidat- och underläkarföreningens externa 

kommunikation 
- Verkar för en god kommunikation via Svenska Läkaresällskapets hemsida och sociala media  
- Ansvarar för Kandidat- och Underläkarföreningens bidrag i medlemstidningen SLS Aktuellt 
 
Programsekreterare  
- Står för samordning och stöd till föreningens arrangemang, både lokala seminarier och nationella 

konferenser 
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets programkommitté. 
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eHälsosekreterare  
- Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom eHälsofrågor 
- Stöttar evenemang kring eHälsa runt om i landet 
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets kommitté för eHälsa 
 
Preventionssekreterare 
- Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom preventionsfrågor  
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Prevention 
 
Kvalitetssekreterare 
- Ansvarar för Kandidat- och underläkarföreningens verksamhet inom kvalitetsfrågor, inklusive 

sjukvårdsorganisation och styrning 
- Stöttar evenemang kring kvalitetsfrågor, inklusive sjukvårdsorganisation och styrning 
- Representerar föreningen i Svenska Läkaresällskapets Delegation för Kvalitet 
 
Lokalordförande 
- Ansvarar för föreningens verksamhet på varje studieort (Göteborg, Linköping, Stockholm, Skåne, 

Umeå, Uppsala, Örebro) 
- Anordnar tisdagssammankomster och andra evenemang med stöd av nationella styrelsen 
- Representerar medlemmarna på studieorten i den nationella styrelsen 
- Har möjlighet att upprätta en lokal styrelse. 
 
Adjungerad ledamot 
- Styrelseledamot som kan vara behjälplig med särskilda områden eller mer allmänt 
 
 
Icke-medlemmar 
 
Mentor 
- En senior kollega från Svenska Läkaresällskapet som utses av styrelsen 
- En person utses till varje studieort (Göteborg, Linköping, Stockholm, Skåne, Umeå, Uppsala, Örebro) 
- Har i uppdrag att ge stöd till lokalordförande och stärka banden med SLS ordinarie verksamhet samt 

med den lokala fakulteten och sjukvårdshuvudmannen 
 
Hedersordförande  
- Årsmötet kan utse en hedersordförande som sitter på livstid eller tills denne själv önskar avgå 
- Hedersordföranden har närvaro- men inte rösträtt på styrelsesammanträden 
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VALBEREDNINGENS NOMINERINGAR 
 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening 2018 
Inom parentes angivet eventuell post under nuvarande verksamhetsår. 
 
Ordförande .................................... Hampus Holmer (Ordförande) 
Vice ordförande ............................. Maria Belikova (Ny) 
Vetenskaplig sekreterare .............. Caroline Schagerholm (Ny) 
Global Hälsa-sekreterare .............. Anna-Theresia Ekman (Global hälsa-sekreterare) 
Etik-sekreterare ............................. Alice Claesson (Ny) 
Utbildningssekreterare .................. Tove Freiburghaus (Etik-sekreterare) 
Redaktör SLS-aktuellt ................... Hanna Jerndal (Lokalordförande Umeå) 
Programsekreterare ....................... Maria Öhman (Lokalordförande Uppsala) 
eHälsosekreterare .......................... Sami El Amrani (eHälsosekreterare) 
Preventionssekreterare ................. Vakant  
Kvalitetssekreterare ....................... Christoffer Hintze (eHälsosekreterare) 
 
Lokalordförande 
Göteborg ........................................ Vakant 
Linköping ....................................... Amanda Furubacke (Ny) och Ellen Björheden (Lokalordförande Linköping) 
Skåne ............................................... Vakant 
Stockholm ...................................... Magnus Winther (Lokalordförande Stockholm) 
Umeå ............................................... Vakant 
Uppsala ........................................... Josefin Aldén (Ny) 
Örebro ............................................ Vakant 
 
Valberedning 
Ledamot .......................................... Vakant* 
 
* Valberedningen har avstått från att nominera kandidater till valberedningen 
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FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2018 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening 
 
Kandidat- och underläkarföreningen vänder sig till läkarstuderande vid en svensk medicinsk fakultet och 
läkare i Sverige fram till legitimation. Vi främjar utbildning, vetenskap, etik och kvalitet för att stärka 
nuvarande och blivande läkare i deras yrkesroll – jämtemot patienter, sjukvården och samhället, i Sverige 
och globalt. Detta gör vi genom att anordna seminarier, journal clubs, tisdagssammankomster och diverse 
andra aktiviteter, delta aktivt i samhällsdebatten, dela ut stipendier samt genom att representera medlemmar 
i Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd, delegationer och kommittéer. 
 
VISION 
För förbättrad hälsa och sjukvård i samhället genom att bredda och fördjupa läkarrollen utifrån ett student- 
och underläkarperspektiv 
 
STRATEGI 
Kandidat- och underläkarföreningen ska vara en aktiv röst för studenter och underläkare på lokal och 
nationell nivå genom att organisera evenemang och forum för diskussion och förkovran, genom samarbete 
med relevanta aktörer samt genom att delta i samhällsdebatten via sociala och traditionella media. Kandidat- 
och underläkarföreningen ska både bidra till att stärka SLS och dra nytta av dess styrkor, samt representera 
medlemmarnas intressen i SLS nämnd, kommittéer och delegationer. För verksamhetsåret 2018 har vi fem 
särskilda fokusområden: 

- Organisation och sjukvårdsstyrning 
- Den medicinska forskningens roll under utbildningen och i samhället 
- Kvalitet och bredd i läkarutbildning och allmäntjänstgöring (inklusive för underläkare innan AT) 
- Global hälsa 
- eHälsa 

 
MÅL 
Vi har definierat följande mål för verksamheten: 
 
1. Kandidat- och underläkarföreningens grundverksamhet 

1.1. Representation 
1.1.1. Att delta aktivt i SLS Nämnd samt de delegationer och kommittéer där KUF finns 

representerade 
1.1.2. Att verka för att representera KUF i andra relevanta möten och fora, inklusive pågående 

statliga utredningar kring nära vård och framtidens vårdkompetens 
1.1.3. Att delta aktivt i det interprofessionella nätverket Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter 

(SHSS) 
1.2. Kommunikation 

1.2.1. Att kommunicera med medlemmar och omvärlden genom SLS hemsida, sociala media, 
traditionella media och nyhetsbrev 

1.2.2. Att genom redaktören bidra till KUFs uppslag i SLS Aktuellt fyra gånger per år 
1.3. Styrelsearbete 

1.3.1. Att ha ett aktivt styrelsearbete inom KUF 
1.3.2. Att skicka protokoll till SLS nämnd 
1.3.3. Att verka för en ny skrivelse i SLS stadgar gällande KUF 
1.3.4. Att uppdatera KUFs stadgar utifrån beslut i SLS Fullmäktige gällande KUFs status 
1.3.5. Att hålla KUFs arbetsordning uppdaterad 
1.3.6. Att verka för samarbete mellan styrelseledamöter samt mellan nationell och lokal nivå 
1.3.7. Att verka för ökat internationellt samarbete 

1.4. Stipendier 
1.4.1. Att genomföra urval av årets Asklepiospristagare 
1.4.2. Att skapa ett etikstipendium ihop med SLS Delegation för Medicinsk Etik 
1.4.3. Att skapa ett debattstipendium ihop med SLS Nämnd 

1.5. Lokalverksamhet 
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1.5.1. Att verka för att säkerställa verksamhet på alla sju studieorter 
1.5.2. Att verka för att huvudsakligen genomföra KUFs verksamhet i form av 

tisdagssammankomster 
1.5.3. Att verka för att samordna evenemang mellan alla orter 

1.6. Nationella events 
1.6.1. Att verka för att anordna nationella evenemang på flera orter 
1.6.2. Att sprida nationella evenemang via videolänk 
1.6.3. Att erbjuda helt digitala evenemang, s.k. webinar 

1.7. Övrigt 
1.7.1. Att delta aktivt med ledamot i Programkommittén 

1.7.1.1. Att verka för ökad samverkan mellan SLS och KUF i utformandet av evenemang 
1.7.2. Att delta aktivt med ledamot i Preventionskommittén 

1.7.2.1. Att stödja evenemang kring folkhälso- och preventionsfrågor 
1.7.3. Delegationen för Medicinsk Etik 

1.7.3.1. Att stödja evenemang kring medicinsk etik samt uppmärksamma SLS arbete för KUFs 
medlemmar och särskilt möjligheten att få råd kring medicinsk etik från Delegationen 
för Medicinsk Etik 

1.7.4. Att utreda möjlighet att delta i de kommittéer där KUF ej finns representerade (Kommittén 
för säker vård, medicinsk kvalitet, läkemedelsfrågor, samt medicinska språkfrågor) 

1.7.5.  
 
2. Organisation och sjukvårdsstyrning 

2.1. Att medverka aktivt i SLS Delegation för Medicinsk Kvalitet 
2.2. Att organisera debattforum 
2.3. Att skapa en föreläsningsserie på temat ”hur fungerar och styrs sjukvården” 
2.4. Att organisera seminarium om styrmodeller i sjukvården 
2.5. Att fortsatt delta aktivt i samhällsdebatten och verka som remissinstans för statliga utredningar 

 
3. Den medicinska forskningens roll under utbildningen och i samhället 

3.1. Att delta aktivt i arbetet med Delegationen för Forskning 
3.2. Att organisera symposium i samband med utdelning av årets Asklepiospris, 

”Asklepiossymposium” 
3.3. Att skapa en tydlig mall samt seminarium gällande bedömning av arbeten till Asklepiospriset 
3.4. Att skapa en mall för journal clubs och stödja genomförandet av journal clubs på lokalorter 
3.5. Att verka för att skriva en debattartikel om medicinsk forskning ur student och 

underläkarperspektiv 
3.6. Att inventera hur den vetenskapliga utbildningen ser ut på landets sju läkarutbildningar 
3.7. Att stödja implementeringen av sommarstipendium för forskning för läkarstudenter som utlyses 

av Delegationen för Forskning 
 
4. Kvalitet och bredd i läkarutbildning och allmäntjänstgöring 

4.1. Att delta aktivt i Delegationen för Utbildning 
4.2. Att bevaka utvecklingen av nya läkarutbildningen 

4.2.1. Att företräda KUFs nuvarande och framtida medlemmar i diskussioner om nya 
läkarutbildningen samt allmän- eller bastjänstgöring 

4.2.2. Att informera om utvecklingen av nya läkarutbildningen, exempelvis genom debattartiklar, 
SLS aktuellt och sociala medier 

4.3. Att anordna lokala evenemang med syfte att bidra till kompetensutveckling, såsom workshops, 
seminarier, föreläsningar och diskussioner 

 
5. Global hälsa 

5.1. Att delta aktivt i Kommittén för Global Hälsa 
5.2. Att bidra aktivt i genomförandet av Swedish Global Health Research Conference 2018 
5.3. Att verka för att återigen hålla en ”global hälsa-vecka” med fokus på global hälsa nationellt och 

lokalt genom SLS och KUFs kanaler 
5.4. Att anordna föredrag och workshops 
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5.5. Att anordna filmvisning med efterföljande diskussion 
5.6. Att inventera svenska studentorganisationer med fokus på global hälsa och verka för samarbeten 

dem emellan, inklusive genom Swedish Insitute for Global Health Transformation 
 
6. eHälsa 

6.1. Att delta aktivt i Kommittén för eHälsa 
6.2. Att bidra till att arrangera evenemang kring eHälsa nationellt och lokalt, med fokus på att sprida 

evenemang över landet 
6.3. Att verka för att belysa både fördelar och nackdelar med eHälsa, samt hur eHälsa är relevant för 

KUFs övriga fokusområden, exempelvis utbildning och global hälsa 


