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Introduktion 
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarföreningen (SLS KUF) arbetar för att 

läkarstudenter och unga läkare fram till legitimation ska ha en plattform inom Svenska 

Läkaresällskapet (SLS). Det gör vi genom att fokusera på fyra kärnområden: Etik, vetenskap, 

forskning och utbildning. Under 2019 har vi även haft två ytterligare fokusområden: Global hälsa och 

eHälsa. 

Under 2019 har den nationella styrelsen arbetat för att förtydliga vår verksamhet, våra 

kommunikationskanaler och våra åsikter. Föreningens aktiva medlemmar har, ofta med stöd från 

nationella styrelsen, skapat verksamhet för våra medlemmar som vi hoppas bidrar till deras utveckling 

till kunniga läkare med en stark etisk kompass. 

På de kommande sidorna beskriver styrelsemedlemmarna själva sin verksamhet. Välkommen att läsa 

och tveka inte att ta kontakt med föreningen om du vill vara med under nästa år! 
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Föreningsutveckling – några ord från ordförande och vice ordförande 
Året 2019 har varit viktigt och det är vår förhoppning att det arbete som den nationella styrelsen har 

lagt ned kommer att underlätta engagemang under lång tid framöver. 

En åsiktsenkät har gått ut till föreningens målgrupp och över 150 svar har inkommit. Efter analys av 

dessa, samt tidigare styrelsers arbete och SLS idéprogram har ett åsiktsprogram skapats. I detta 

framgår föreningens ståndpunkt i flera för oss grundläggande frågor. Avsikten är att åsiktsprogrammet 

ska vara ett levande dokument, som vid behov kan uppdateras av årsmötet. Genom att tydliggöra 

föreningens åsikter blir det lättare för styrelsen att kommunicera dessa både inom SLS och i 

samhällsdebatten, samtidigt som medlemmar tydligare kan engagera sig i vårt påverkansarbete. SLS 

KUF har även tagit fram en klimatpolicy, som kommer att ligga till grund får vårt vidare engagemang 

i frågan.  

Styrelsen har på uppdrag av årsmötet 2018 berett och utsett vinnare av våra två nya priser: 

Debattpriset Röst och Etikpriset Columna, med syfte att lyfta upp unga läkare och studenter som 

engagerar sig i samhällsdebatten i frågor som rör läkaryrket och patienter. Många nomineringar kom 

in, och vi är stolta över att för första gången kunna dela ut dessa priser tillsammans med Asklepios-

prisen på vår medlemsdag i december. 

Medlemsdagen har kommit till efter upprepade förfrågningar från tidigare nämndledamöter och 

diskussion i flera nationella styrelser, en diskussion som startade efter att den tidigare Riksstämman 

slutade anordnas. På sikt hoppas vi att medlemsdagen ger våra medlemmar nya möjligheter att umgås, 

utbyta erfarenheter från kliniken och att lära känna SLS och SLS KUF som föreningar. Vi hoppas att 

den kan bli den mötesplats för medlemmar som många saknar.  

Den nationella styrelsen har övervägande arbetat på distans, och uppdaterat varandra genom 

Skypemöten en gång i månaden. Totalt har även tre styrelsemöten hållits. Att arbeta på distans medför 

specifika utmaningar, trots detta har samarbetet varit gott. För att förtydliga kommunikation både 

inom styrelsen och till externa parter, minska föreningsengagemangets sammanblandning med 

privatlivet (vilket ofta lyfts upp som en orsak till negativ stress bland föreningsaktiva) och underlätta 

framtida överlämningar har styrelsen även ansökt om och beviljats g.suites för icke vinst-drivande 

organisationer, vilket innebär att vi från och med nästa år kommer att ha post-specifika mailadresser 

och en gemensam och lättåtkomlig dokumentlösning. För att förtydliga kommunikation till 

medlemmar har vi även startat ett medlemsbrev, som i skrivande stund har kommit ut två gånger. 

Föreningen har sedan flera år återkommande utmaningar, som vi aktivt behöver fortsätta arbeta med. 

Till dessa hör en oklar föreningsstruktur på studieorter, där mycket arbete faller på några få personer, 

och att det blir allt svårare att nå ut via för oss traditionella kommunikationskanaler. Det är vår 

förhoppning att det arbete som 2019 års nationella styrelse har utfört hjälper nästa års styrelse i deras 

viktiga arbete med att möta dessa utmaningar. 

Slutligen, och kanske viktigast av allt, vill vi ge ett stort tack till den nationella styrelsen. Det har varit 

otroligt roligt och givande att arbeta med er under året! 

 

Anna-Theresia Ekman (ordförande) 

Maria Belikova (vice ordförande) 
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Utbildning 
Under året har fokus inom utbildningsområdet framför allt legat på utvecklingen av det nya sexåriga 

läkarprogrammet och införandet av bastjänstgöring. Inom detta har KUF bevakat utvecklingen av de 

nya läkarprogrammen på lärosätena. KUF har även skapat och givit ut en informationsvideo om det 

nya 6-åriga läkarprogrammet och bastjänstgöring vars arbete påbörjades redan under förra året. 

Videon har spridits till våra medlemmar via alla tillgängliga informationskanaler med syfte att både 

medlemmar och icke-medlemmar ska få en tydligare bild av vad övergången till det nya systemet med 

bastjänsgöring och legitimation efter examen kommer innebära såväl som ge bakgrund till beslutet. 

Nytt för i år är arbetet i Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige (OMSiS) där KUF har 

fått en plats med närvaro- och yttranderätt. OMSiS består av utbildningsråd som representerar 

studenterna på samtliga läkarutbildningar i Sverige och är ett nationellt forum där aktuella 

utbildningsfrågor diskuteras. Detta har inneburit att jag i rollen som utbildningssekreterare deltagit på 

OMSiS möten under året och varit med i bevakningen och planeringen av samtliga lärosätens 

utformning av det nya sexåriga läkarprogrammet. Efter våren utvärderade vi rollen i OMSiS och 

beslutade att KUF fortsatt ska delta i OMSiS och att den uppgiften naturligt faller inom 

utbildningssekreterarens ansvarsuppdrag. 

SLS utbildningsdelegation har haft fyra möten under året. Jag har haft möjlighet att delta fysiskt på två 

av dessa. Arbetet i delegationen har likt tidigare år framförallt fokuserat på nya sexåriga 

läkarprogrammet och möjligheter till ökad fortbildning för specialister. 

 

Rasmus Larsson (utbildningssekreterare) 

 

Etik 
Som etiksekreterare har jag under året deltagit i alla Delegationen för medicinsk etiks sammanträden 

förutom ett. Inom medicinsk etik har KUF inte några fastlagda åsikter, utan diskussioner där får tas 

utifrån personliga resonemang inom styrelsen och med grund i medicinetiska principer – att ta 

ställning i värdefrågor utifrån eget tyckande är vanskligt när man representerar andra. 

 

Utifrån arbetsordningen har jag försökt anordna evenemang inom ämnet medicinsk etik. Detta har 

medfört att jag bistått i workshopplanering på den master class i vaccin som vår folkhälsosekreterare 

varit drivande i. Jag har bistått lokala ordföranden i Stockholm med planering av ett moment gällande 

läkares roll utifrån ett flykting- och katastrofperspektiv, där momentet tyvärr inte blev av pga. 

schematekniska skäl. Jag har vidare instiftat Etikpriset Columna, som delas ut under KUF :s 

medlemsdag i december och planeras vara en återkommande utmärkelse.  Jag har därutöver anordnat 

en etikworkshop på medlemsdagen, i syfte att belysa hur och på vilka premisser läkare bör engagera 

sig i den offentliga debatten. 

 

Johan Nilsson (etiksekreterare) 

 

Global Hälsa 
Hälsa och god hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet och en bra investering i framtiden. Oavsett 

var i världen vi arbetar och bor berör global hälsa oss alla. I alla länder - oavsett om det är låg-, medel- 

eller höginkomstländer - finns det skillnader i hälsosituationen för olika sociala grupper. Ju lägre en 

individs socioekonomiska ställning, desto högre är risken för dålig hälsa.  
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Som ansvarig för global hälsa har jag deltagit på möten med SLS Kommitté för Global Hälsa, både 

fysiska och vila länk. Under året har jag varit med och planerat/arrangerat/deltagit på flera event: 

• Masterclass: Global Barnhälsa (januari) - med IFMSA-Sweden. 

• Masterclass: Tuberkulos (mars) - med Världsinfektionsfonden. 

• Masterclass: Klimat & Hälsa (december) - med IFMSA-Sweden. 

• Vintergala: Global hälsa workshop under medlemsdag (december). 

• Workshop inom etik & global hälsa “När patienten kommer i andra hand” blev tyvärr inställd. 

• SLS fortbildningsdag om Global hälsa och hållbar utveckling (november) blev tyvärr inställd. 

• Global Health Week - tema klimat & hälsa (v45, november) med online kampanj, event i 

Umeå, Uppsala och Skåne.  

• Securing long and healthy lives for generations to come - a youth lead conversation. Ett 

panelsamtal i samarbete med SIGHT (april). 

• Panelsamtal under AT-stämman om Global Hälsa (april). 

• Global Health Night (oktober) - SLS KUF haft en mindre roll i arrangemanget. 

• Swedish Global Health Conference 2020 - planering inför event. 

• Artiklar: Läkartidningen om Agenda 2030 och global hälsa. 

Jag har även ansvarat för att trycka Global Hälsa Rapport 2018 som varit mycket uppskattad bland 

våra medlemmar och via SLS kommitté för Global Hälsa deltagit i en nylanserad podd. 

 

Hana Awil (global hälsa-sekreterare) 

 

eHälsa 
Sittande eHälsa sekreterare Sami hade ej möjlighet att fullfölja sitt uppdrag i den mån som hade 

önskats. Därav påbörjades i mars 2019 ett arbete tillsammans med ordförande Anna-Theresia med 

syftet att hitta en efterträdare till posten som eHälsa sekreterare och Jingcheng Zhao valdes in som 

ersättare.  

Aktiviteter pågick dock under perioden en ny eHälsosekreterare eftersöktes. Vi fick möjlighet att via 

samarbete med den stora eHälsomässan Vitalis att lotta ut konferensbiljetter till läkarstudenter 

Utannonsering av dessa platser ägde tyvärr ej rum då godkännandet inföll för tätt inpå mässan samt 

krockade med övriga nationella aktiviteter. Arbete med att förtydliga och föreslagit teman på 

evenemang där området eHälsa överlappar i KUF’s övriga fokusområden har fortgått. Parallellt har ett 

fortsatt arbete bedrivits med syfte att visualisera och intressera läkarstudenter för området eHälsa 

genom att sprida artiklar och relevanta evenemang på sociala medier. 

Under sista kvartalet har en överlämning skett till den tillträdande eHälsa sekreteraren Jingcheng 

Zhao, som har: 

• Representerat KUF på seminariet för den statliga utredningen “Digifysiskt vårdval” på SFS  

• Deltagit i utformningen av remissvaret till utredningen “Digifysiskt vårdval” 

• Planerat en serie på sociala medier med axplock från den nya utredningen, “Digifiskt vårdval” 

• Representerat KUF på HoSIT, en konferens om it inom hälso- och sjukvården.  

• Deltagit i det löpande arbete i SLS eHälsokommitté, med fokus på eHälsodagarna 2020 

 

Sami El Amrani och Jingcheng Zhao (eHälsosekreterare) 
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Prevention 
Under verksamhetsåret 2019 har vi utvecklat vårt arbete med folkhälsofrågor genom aktivt deltagande 

i preventionskommittén, medlemsaktiviteter med fokus på preventionsämnen och skrivandet av en 

policy om klimat och hälsa. I preventionskommittén har jag deltagit som KUF-representant i 

planerandet av Preventionsdagen 2020 där temat kommer att vara ”Matvanor – ska det vara så svårt?”. 

Under året har vi arrangerat diverse medlemsaktiviteter kopplade till preventionsfrågor – exempelvis 

en Masterclass om klimat och hälsa i Umeå tillsammans med IFMSA-Sweden, en Masterclass om 

vaccin i Lund och en interaktiv workshop tillsammans med SIGHT, EAT och IFMSA-Sweden om 

mat, klimat och hälsa under EAT Forum i Stockholm.  

Klimatet har varit en tongivande fråga i samhällsdebatten 2019 och dess kopplingar till hälsa har också 

lyfts fram. Vi i KUF tyckte därför att det var hög tid att vi skrev en policy vilket också är föreningens 

första policydokument! Vidare har jag deltagit i SLS arbetsgrupp för klimat och hälsa för att ta fram 

en klimatpolicy även för SLS. 

 

Lotta Velin (preventionssekreterare) 

 

Kvalitet 
Under verksamhetsåret 2019 har jag som kvalitetssekreterare medverkat i SLS Kvalitetsdelegation 

som studentrepresentant från SLS KUF. Delegationen är relativt nystartad och född ur Kommittén för 

medicinsk kvalitet som funnits länge. Den nystartade delegationen har under året, likt föregående år, 

varit i en uppstartsprocess och mycket fokus varit på att definiera begreppet “kvalitet” och vad det 

innebär inom hälso- och sjukvård. Med delegationen har det alltså inte anordnats några event eller 

sammankomster utöver interna möten ännu, men det har planerats för det. Delegationen ställer sig 

mycket positiv till oss som förening och är öppna för samarbeten och exempelvis kommer ordföranden 

för kvalitetsdelegationen dela ut Debattpriset vid prisutdelningsceremonin under vår medlemsdag i 

december. 

Som kvalitetssekreterare har jag även varit ansvarig för det nyinstiftade Debattpriset Rösten. Det är 

första gången vi delar ut priset och nästkommande styrelse får avgöra om det är något SLS KUF vill 

fortsätta med. Under året samt under föregående år har jag tillsammans med en grupp inom styrelsen 

arbetat fram en beskrivning, kriterier samt prissumma.  

Övrigt engagemang det här året har varit arbete med KUFs åsiktsenkät som skickades ut till studenter 

och underläkare innan legitimation. Flera i styrelsen har varit delaktiga i utformningen av enkäten. 

Enkäten är ett verktyg till vårt kommande åsiktsprogram, för att avgöra var vi ska lägga vårt fokus 

som förening. De fokusområden som avhandlades var folkhälsa, utbildning, kvalitet och E-hälsa och 

jag har ansvarat för sammanställning av resultaten.  

Jag har även engagerat mig lokalt i SLS KUF Uppsala där jag tidigare var ordförande och där jag 

studerar. SLS KUF Uppsala har anordnat flertalet event under året. 

 

Josefin Aldén (kvalitetssekreterare) 
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Vetenskap 
Under 2019 har fokus legat på dels att fortsätta det arbete med implementering av lärosätenas 

forskningsmöjligheter som startades under 2018 men framförallt att arbeta fram och initiera en 

medlemsdag för att på ett bättre sätt uppmärksamma våra Asklepiospristagare men även för att 

inspirera, utbilda och bygga en starkare samhörighet bland våra medlemmar.  

Under det första kvartalet utvecklades i samråd med Studenter i Forskning en enkät för att undersöka 

forskningsmöjligheterna för läkarstudenter på de olika lärosätena runt om i landet. Arbetet var en 

fortsättning på förra årets vetenskaplig sekreterares initiativ att göra en ordentlig genomgång av hur 

det ser ut på de olika lärosätena. Syftet var att tillsammans med SLS Forskningsdelegation komma 

fram till hur man bäst utjämnar skiljaktigheter samt tillgodoser de behov i form av mer information 

och inspiration som efterfrågas på de olika lärosätena. Enkäten skickades först ut efter sommaren och 

fick ca 100 svar, men då spridningen ej var optimal speglade den tyvärr inte Sveriges 

läkarstudentspopulation. Preliminärresultatet presenterades för Forskningsdelegationen och för KUFs 

styrelse och visade på att läkarstudenter efterfrågar mer information om hur man börjar forska samt 

hur man fortsätter sin forskarkarriär. 

Utlysning av Asklepiospriset genomfördes i maj och vi erhöll fler sökande i år än föregående år i 

kategorin Bästa Projektarbete. Till vår hjälp i granskningsarbetet fanns en granskningsmall framtagen 

av föregående styrelse som användes med stor nytta. Dock hann den aldrig utvärderas ordentligt och 

kommer att behöva revideras för att få en mer nyanserad granskning.  

Det största arbetet, men även det roligaste, under året har varit att tillsammans med styrelsen utveckla 

samt arbeta fram KUFs medlemsdag för att inspirera samt utbilda våra medlemmar, dela ut KUFs 

priser från det gångna året samt att skapa en mötesplats. Förhoppningarna är att medlemsdagen ska 

vara ett återkommande inslag i vår årliga verksamhet och med åren växa sig större. Förutom 

Asklepiosprisutdelning, är ett inslag i årets gala är en workshop med fokus på forskning - “Att forska 

som ung läkare”.  

Deltagande och diskussion vid Forskningsdelegationsmötena har varit en del av årets arbete. 

Forskningsdelegationen ställer sig väldigt positivt till att få fler unga läkare och läkarstudenter till att 

börja/fortsätta forska varför de för två år sedan införde Sommarforskarstipendiet. Det finns väldigt 

mycket potential för att i samråd med Forskningsdelegationen utveckla fler idéer varav en är att 

samordna ett poster-symposium för examensarbeten på en nationell nivå. 

 

Emma Hammarlund (forskningssekreterare) 

 

Kommunikation 
Detta verksamhetsår har mycket tid ägnats åt att ta fram en PR-plan och på olika sätt arbeta med att 

synas för våra medlemmar. Jag har jobbat med ett dokument om vad SLS KUF kan erbjuda 

medlemmar som ska vara som ett stöd för styrelsen och lokalorter när det kommer till 

medlemsaktiviteter. Under året har jag skickat tre medlemsmail, öppnat ett instagram-konto, och 

arbetat med att synas där samt på Facebook. På sociala medier har jag gjort PR för nationella och 

lokala event, spridit enkäter och delat intressanta nyheter och artiklar.  Jag har jobbat med att vi ska 

kunna använda g.suite. nästa år och sett till att vår grafiska profil överensstämmer med SLS grafiska 

profil. Under senare delen av året har jag arbetat med medlemsdagen och PR kring denna.  

 

Rebecka Dejby (kommunikationsansvarig) 
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Programverksamhet 
Jag har i egenskap av programsekreterare för Kandidat och Underläkarföreningen (KUF) deltagit i 

SLS programkommittés möten under året. Tyvärr ställdes mötet i Maj in pga sjukdom och jag har 

under hösten missat både möten, dels pga suboptimal schemaläggning av PK där man la möte samma 

dag som terminsstart och sedan pga sjukdom i familjen. Bemötande och deltagandet i PK har varit 

trevligt, vi har god kontakt med ansvariga, ffa Ola Björgell och de upplever oss i KUF som viktiga i 

arbetet kring programmet. 

 

Under hösten har mycket fokus legat på att planera kandidatdagen den 14/12 som vi tror kommer bli 

ett mycket lyckat event. Under hösten har även ett förslag på nationell kalender tagits fram för att 

underlätta kommunikationen mellan olika lokalorter samt för att undvika onödiga kollisioner mellan 

evenemang.  

 

Vad har varit bra? 

Det har varit väldigt roligt och givande att delta i SLS programkommittés möten. Förutom att det ger 

en insikt i vad som händer i stora SLS är det tydligt att KUS’s närvaro uppskattas. Det är ett mycket 

öppet och trevligt klimat med stora möjligheter för KUF att påverka, finns framför allt möjlighet att 

vara med och anordna tisdagssammankomster vilket kan vara ett bra sätt att synliggöra vår förening 

mer i SLS. Samarbetet med resten av styrelsen har fungerat bra och vi är duktiga på att täcka upp för 

varandra. 

 

Vad har varit mindre bra? 

Mitt år i KUF nationellt har blivit långt ifrån det jag tänkte mig. Under våren var jag i Kina på utbyte 

där möjligheterna till att jobba via distans var små och gick sämre än förväntat, censuren satte mycket 

käppar i hjulet. Under hösten har mitt arbete påverkats mycket av sjukdom inom familjen vilket har 

omöjliggjort att lägga den tid på KUF som kanske förväntats och som det förtjänar. Jag hoppas och 

tror att min efterträdare kommer göra en mycket bättre insats ifrån sig och jag kommer lägga stort 

fokus på vår överlämning för att bistå den nya i att kunna prioritera rätt samt att få en smidig/lätt 

introduktion till programkommitteen och arbetet som programsekreterare. 

 

Lucas Grzechnik Mörk (programsekreterare) 

 

Linköping  
Under 2019 har vi tyvärr tappat flera av de tidigare engagerade i föreningen vilket lett till att färre 

evenemang än önskat kunnat genomföras. Det har fungerat bra med två lokalortsordföranden för att 

kunna dela på uppgifterna. Under året har vi:  

• Arrangerat suturkväll (april) – en introkurs för nybörjare med teori och praktisk övning. 

Underläkare från hand- och plastik har hållit i undervisningen.  

• Arrangerat suturkväll (september) i Kalmar – suturkväll för utlokaliserade läkarstudenter i 

Kalmar, öppet både för nybörjare och mer vana.  

• Arrangerat lunchföreläsning (oktober) – ”Att jobba som underläkare” med Michaela Jung 

som handlade om tips och trix inför blivande underläkare.  

Det fanns även planer att göra ett kombinerat evenemang med SWESEMjr i prehospitalt 

omhändertagande men tyvärr fanns inte möjlighet för någon militärläkare att delta något datum nu 

under hösten och detta får därför skjutas upp på framtiden. Vi har dock fått mycket positiv respons 

från SWESEMjr angående ett samarbete.  
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De evenemang som vi har haft under året har fått mycket god uppslutning och positiv återkoppling 

från deltagarna!  

 

Sofia Sandquist och Lovisa Lyttbacka Kling (Linköpings-representanter) 

 

Skåne 
En master class i vaccin arrangerades i Skåne i september. Representanter från Folkhälsomyndigheten 

respektive Lunds Universitet närvarade som experter. Global health week arrangerades i samarbete 

med IFMSA-Skåne. Det avslutades med ett föreläsningsevent där tre föreläsare delade med sig av sin 

expertis. 

I egenskap av styrelsemedlem har jag även också hjälpt till med att skriva KUFs klimatpolicy, deltagit 

i Svenska föreningen för medicinsk psykologis skrivartävlings jury, varit en del av planeringsteamet 

till masterclass i klimat och hälsa, samt representerat KUF i olika sammanhang, bland annat IFMSA-

Swedens nationella helg i Örebro. 

 

Matilda Stjernqvist (Skåne-representant) 

 

Stockholm 
Under året har jag varit ansvarig för arbetet med en aktivitetslista som ska vara ett stöd för kommande 

styrelse och lokalföreningar. Den innehåller många olika idéer på aktiviteter kollade till olika 

fokusområden och förslag på sätt att integrera fokusområden i medlemsaktiviteter. Det planerade 

eventet ”När patienten inte kommer först” kunde tyvärr inte genomföras, men planering för detta event 

kan användas i framtiden för att försöka få det till stånd nästa år om intresse finns. Efter inbjudan från 

Apotekarsällskapet har jag diskuterat ett event om läkemedelsstudier som man skulle kunna anordna 

tillsammans, detta ligger dock fortfarande i planeringsfasen. För att öka intresset bland studenter i 

Stockholm har jag deltagit i in infopub på Medicinska Föreningen på Karolinska Institutet. I 

Stockholm har jag hjälpt till med arrangering av två paneldebatter tillsammans med ordförande och 

vice ordförande. I januari anordnades paneldebatt om läkares arbetsmiljö där både politiker, fackliga 

representanter och forskare deltog. Det blev en bra och informativ kväll med god uppslutning.  I 

september anordnades ”Att hantera sjukskrivningar som ung läkare – hur blir det bättre?” där vi hade 

representanter från fack, Försäkringskassan samt tjänstemän. 

 

Daniel Andersson (Stockholms-representant) 

 

Umeå 
Under året har SLS KUF Umeå jobbat tillsammans med IFMSA Norr för att sprida kunskap om främst 

global hälsa, epidemiologi och klimatförändringar och hälsa. Vårt mål är att skapa interprofessionella 

plattformar för idé-utbyten och konkreta projekt för att främja global hälsa och de hållbara 

utvecklingsmålen inom Agenda 2030. Vi har även jobbat aktivt med internationaliseringsarbetet vid 

Medicinska fakulteten genom vår representation inom Rådet för Internationalisering av Utbildningarna 

samt Internationella Kommittén vid Umeå Universitet. 

 

Alla våra events, föreläsningar och workshops hålls på engelska för att kunna välkomna alla studenter 
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och personal i Umeå och för att bidra till en internationell arbetsmiljö. En arbetsgrupp med fokus på 

förbättringsarbete för att motverka negativ klimatpåverkan inom sjukvården har startat inom SLS KUF 

UMEÅ under hösten 2019. Med avstamp i SLS klimatpolicy så arbetar vi numera tillsammans med 

Läkare För Miljön och har genom dem startat en egen lokalgrupp i Umeå. Vi har även initierat ett 

samarbete med Region Västerbottens Klimatsamordnare och ämnar att gå vidare för att se över 

förbättringsarbete tillsammans med miljöombud på olika avdelningar och kliniker i Region 

Västerbotten.  

 

Fokusområden inför nästa verksamhetsår kommer att ligga på medlemsrekrytering samt att utöka våra 

arbetsområden för att bättre inkludera kirurgiska aspekter av Global Hälsa. Vi hoppas även kunna 

fortsätta med vårt påverkansarbete genom debattartiklar, infographics och liknande. 

 

Hanna Jerndal (Umeå-representant)  

 

Uppsala 
Vi i Uppsala har haft ett väldigt spännande och roligt år. Vi hade lite motgångar under våren med 

föreläsare som slutade svara men allt som allt är jag väldigt imponerad av vårt arbete! I Uppsala har vi 

en styrelse med flera engagerade där jag varit ordförande.  

Vi började våren med en föreläsning ”Pengar som drivkraft i vården” med Johan von Schreeb. Vi hade 

en otroligt givande och livlig diskussion om allt från Kry till västvärldens insatser i utsatta områden 

världen över. 

Hösten inleddes med en diskussion om Genteknik – CRISPR/cas9 med KI-forskare Fredrik Lanner 

och Niklas Juth, docent i medicinsk etik på KI. Det lyftes fram många intressanta vinklar samt 

möjligheter och svårigheter med genteknik. 

Till sist toppade vi av året med Global Health Week där vi hade en föreläsningsserie med flyktinghälsa 

som tema. Först ut var Omar Alshogre, överlevare från ett av världens farligaste fängelser, som 

berättade om sin historia och om trauma som drivkraft. Han berättade om hur sin tid i fängelset och 

hur han kom till Sverige. En otroligt inspirerande historia och vi är så lyckligt lottade att få ha tagit del 

av Omars historia. 

Sist ut var Soorej Jose Puthooppara, som har en PhD i internationell hälsa och migration. Vi hade en 

otrolig kväll där vi redde ut begrepp inom migration och diskuterade fördomar och svårigheter vi som 

läkare kommer att ställas inför i vårt framtida arbetsliv. 

Vi fortsätter vårt arbete med att öka spridningen bland studenter såväl som underläkare. Utmaningen 

för oss har vi känt är att nå ut till tillräckligt många människor. Vi jobbar mycket med Facebook men 

eftersom de gjort om sina algoritmer har det blivit allt svårare. Detta är en utmaning som vi kommer 

att fortsätta att jobba vidare med nästa år. 

Allt som allt, ett otroligt spännande och lärorikt år! 

Fanny Wiklund (Uppsala-representant) 


