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verksamhetsåret 2020 
 

Ordförande 
Valberedningen nominerar Anna-Theresia Ekman till ordförande för verksamhetsåret 2020. 
Anna är för närvarande doktorand vid institutionen för global folkhälsa på Karolinska 
Institutet i Stockholm och kommer till hösten att söka forskar-AT.  

Anna har varit verksam i KUF’s styrelse i två år, som global hälsa-sekreterare under 2018 och 
som ordförande 2019 och har genom detta god insikt i SLS arbete. Hon har även gedigen 
erfarenhet av föreningsarbete och ordförandeskap sedan tidigare, bl.a. som ordförande för 
IFMSA Sweden. Anna har imponerat under sitt år som ordförande där hon aktivt drivit KUF 
framåt. Tillsammans med styrelsen har hon lagt ned ett stort arbete på att driva igenom 
frågor som valberedningen bedömer kommer gagna föreningen långsiktigt. Styrelsen har 
under Annas ledning tagit fram ett åsiktsprogram och en klimatpolicy för SLS KUF samt 
organiserat en mycket ambitiös nationell medlemsdag som planeras bli ett årligt 
återkommande evenemang. Anna kommer att forska under det kommande året och 
eventuellt arbeta kliniskt under hösten. Utöver en planerad forskningsresa under sommaren 
kommer hon att vara baserad i Stockholm.  

Vice ordförande 
Valberedningen nominerar Emma Hammarlund till vice ordförande för verksamhetsåret 
2020. Emma går termin 6 på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Hon har under 2019 
suttit som vetenskaplig sekreterare i styrelsen där hon bl.a. arbetat med att kartlägga 
forskningsmöjligheter för studenter på de olika universitetsorterna, samt med utlysning av 
Asklepiospriset. Emma har även varit engagerad i utformningen och organiseringen av SLS 
KUF’s medlemsdag. Hon har en vision att arbeta vidare med medlemsdagen och inspirera, 
utbilda och bygga en starkare samhörighet bland SLS KUF’s medlemmar. Ett arbete som 
valberedning anser mycket värdefullt för föreningen. Emma kommer att fortsätta sina 
studier under året samt åka på ett planerat utbyte april, maj och juni. Hon kommer under 
dessa månader att vara tillgänglig för digitala möten. Till hösten kommer hon skriva 
examensarbete och planerar att forska vid KI.  

Preventionssekreterare 
Valberedningen nominerar Hanna Jerndal till preventionssekreterare för verksamhetsåret 
2020. Hanna är AT-läkare i Umeå och forskar vid institutionen för Immunologi. Hon har 
under 2,5 års tid varit verksam inom KUF’s nationella styrelse som lokalordförande i Umeå 
där hon drivit ett stort antal samarbeten med bl.a. IFMSA Norr. Hanna har imponerat under 
sina år som lokalordförande och hållit en hög kvalité och aktivitetsnivå i Umeå med fokus på 
global hälsa, prevention/folkhälsa, immunologi och klimathälsa.  Hon har ett etablerat 
nätverk i Umeå med goda möjligheter till fortsatta samarbeten inom preventionsfrågor och 
folkhälsa som skulle kunna gagna KUF långsiktigt både lokalt i Umeå och nationellt. Hanna 
kommer under året att fortsätta sin AT och forskning i Umeå och har inga längre resor 
planerade. Hon kommer ha goda möjligheter att närvara vid möten, såväl digitala som 
fysiska både med styrelsen och preventionskommittén.  

 



Etiksekreterare  
Valberedningen nominerar Johan Nilsson till etiksekreterare för verksamhetsåret 2020. 
Johan arbetar som underläkare i Landskrona där han också planerar att göra sin AT. Han har 
under året suttit som etiksekreterare för SLS KUF och har även gedigen erfarenhet av 
föreningsarbetet sedan tidigare bl.a. som ordförande för IFMSA nationellt och regionalt. 
Johan har under året gjort ett mycket bra jobb i att representera KUF i etikdelegationen där 
han deltagit på i princip samtliga möten. Detta har gett KUF en mycket bra representation i 
delegationen vilket valberedningen bedömer värdefullt att bibehålla. Johan har vidare 
arbetat med etikpriset Columna som nu delats ut för första gången och som planeras bli ett 
etablerat pris med utdelning en gång per år. Johan kommer under året att fortsätta arbeta 
kliniskt och vara stationerad i Landskrona med goda möjligheter att resa på fysiska möten 
både i styrelsen och etikdelegationen.  

eHälsosekreterare 
Valberedningen nominerar Jingcheng Zhao till eHälsosekreterare för verksamhetsåret 2020. 
Jingcheng gör forskar-AT på Karolinska, har hälften avklarat, och påbörjar sin psykplacering i 
september. Jingcheng tog examen förra sommaren tillsammans med en kandidatutbildning 
från Handelshögskolan. I oktober detta verksamhetsår tog Jingcheng över posten som 
eHälsosekreterare efter Sami El Amrani trädde av sin post. Han orienterade sig snabbt i sin 
roll och han under en kortare introduktionstid hann representera KUF i flertalet fysiska 
forum inklusive HoSIT (konferens om IT inom hälso- och sjukvården). Därtill har Jingcheng 
varit aktiv inom SLS Kommittee för eHälsa och gjort ett avtryck i remissvaret vad gäller den 
statliga utredningen ”Digifysiskt vårdval”. Inför kommande år finns planer att etablera en 
långsiktig policy kring eHälsa inom KUF i ett samspel med SLS för att i sin tur få in detta i 
grundutbildningen hos läkarstudenter nationellt. Framgångsfaktorer under året har varit den 
serie Facebook-inlägg Jingcheng författat i syfte att sänka tröskeln för kandidater att 
engagera sig i SLS och inom eHälsa i allmänhet. Avslutningsvis befinner sig Jingcheng i 
Stockholm under verksamhetsåret och upplever sin tillgänglighet att vara god med 
reservation för en period som är mer forskningsintensiv. 
 

Global hälsa-sekreterare 
Valberedningen nominerar Lotta Velin till global hälsa-sekreterare för verksamhetsåret 2020. 
Lotta är läkarstudent på Lunds universitet och just nu research associate på Harvard Medical 
School, till posten som global hälsa-sekreterare. Lotta har suttit i KUFs styrelse i två år, 
senast som preventionssekreterare. Hon har även erfarenhet från IFMSA och som 
ungdomsrepresentant i Sveriges officiella delegation till klimatförhandlingarna på COP24. 
Lotta har en bred erfarenhet av såväl ämnet global hälsa som de olika arbetssätt som ämnet 
kan omfatta – från forskning till påverkans- och policyarbete. Hon är dessutom väl förtrogen 
med Svenska Läkaresällskapet och KUF och har redan en rad spännande idéer för det 
kommande verksamhetsåret. Även om hon kommer att vara bortrest under första halvan av 
året så kommer hon att kunna ta sig an arbetet på distans, och är beredd att lägga ner den 
tid som krävs. Till hösten kommer hon att vara baserad i Malmö, där årets nationella global 
hälsa- konferens hålls den 24-25 november. Lotta har även uttryckt sig positiv till 
möjligheten till nära samarbete med två lokalordförande med särskilt fokus på global hälsa, 
som exempelvis skulle kunna representera föreningen på de möten där Lotta inte kan 
närvara.  



Lokalordförande Uppsala 
Valberedningen nominerar Adam Syk till lokalordförande för Uppsala för verksamhetsåret 
2020. Adam läser termin 9 på läkarprogrammet vid Uppsala universitet och befinner sig i 
Uppsala med omnejd under nästkommande år. Adam har gedigen erfarenhet inom KUF i 
egenskap av lokalortsaktiv inom KUF Uppsala sedan drygt 1,5 år tillbaka. Utöver detta har 
Adam varit aktiv inom andra ideella verksamheter i Uppsala, exv Medecenarna, men trivs 
lika bra i skidspåret inför träning till Vasaloppet 2020. Inför nästkommande verksamhetsår 
har Adam idéer på att integrera en etisk prägel i lokalortsaktiviteterna och fortsätta utveckla 
relationen mellan KUF och Medicinska föreningen för ömsesidigt utbyte. Då flertalet aktiva 
inom KUF Uppsala börjar bli mer seniora i sina läkarkarriärer ser Adam ett behov inför 
nästkommande år att attrahera juniora doktorer att engagera sig inom lokalortsarbetet för 
att stärka verksamheten inför framtiden. Adam visar ett driv och har identifierat 
förbättringsmöjligheter inför kommande verksamhetsår exv kring utmaningar att locka 
studenter till att komma på aktiviteter/föreläsningar. Adam upplever sig ha god tillgänglighet 
under året att både närvara på fysiska och digitala möten. 
Lokalordförande Skåne 
Valberedningen nominerar Adelina Mazhiqi till lokalordförande för Skåne för 
verksamhetsåret 2020. Adelina läser sista terminen på läkarprogrammet vid Lunds 
universitet och tar examen i januari 2020. Hon kommer därefter börja arbeta som 
underläkare i Ängelholm och planerar att söka AT i region Skåne. Adelina har varit verksam 
inom KUF’s styrelse sedan 2018, både som tidigare lokalordförande för Skåne och som 
adjungerad ledamot. Adelina har ett stort intresse för forskningsfrågor och global hälsa och 
har under det gångna året arbetat som forskningsassistent inom global kirurgi vid Harvard 
Medical School i Boston. Hon har genom utbytet skaffat sig värdefull erfarenhet både inom 
global hälsa och vetenskap. Hon har sedan tidigare ett gediget nätverk i Lund där hon 
anordnat flertalet aktiviteter i samarbete andra lokala föreningar, bl.a. IFMSA Skåne. Adelina 
kommer under året att fokusera på sitt kliniska arbete och vara tillgänglig för både digitala 
och fysiska möten.  

Lokalordförande Linköping  
Valberedningen nominerar Sara Wide Gustafsson till lokalordförande i Linköping med särskilt 
fokus på global hälsa, före verksamhetsåret 2020. Sara är läkarstudent på termin 9 i 
Linköping, är ny i KUF men har tidigare varit aktiv i ett flertal föreningar, bl.a. som 
bankettansvarig för den nationella Studentiaden och som styrelseledamot i Läkar- och 
vårdstudenter Informerar om Vård och Hälsa (LIVH) inom IFMSA. Sara avslutar just nu en 
utbytes- och praktikperiod i Chile och Argentina, där hon bland annat har arbetat i ett 
projekt kring flickors hälsa. Sara är mycket intresserad av hälsa i ett större perspektiv, och 
särskilt rätten till hälsa. Hon brinner för att utöka ämnet global hälsa nationellt och lokalt i 
Linköping där det i nuläget exempelvis inte finns någon valbar kurs i ämnet. Under året 
kommer Sara att gå sina sista terminer i Linköping vilket kommer att innebära placeringar 
runt om Linköping, men hon är beredd att delta i nationella aktiviteter, bidra till global hälsa-
sekreterarens arbete och driva arbetet lokalt i Linköping, framför allt när det gäller global 
hälsa-evenemang som Global Health Night. Vi tror att Sara kommer att bli en enorm tillgång 
för KUF och global hälsa i Linköping och hela landet. 

 



Lokalordförande Stockholm   
Valberedningen nominerar Robert de Meijere till lokalordförande för Stockholm för 
verksamhetsåret 2020. Robert är examinerad läkare och just nu masterstudent i global hälsa 
på Karolinska Institutet, till posten som lokalrepresentant för Stockholm, med särskilt fokus 
på global hälsa. Robert är ny i KUF och tar med sig spännande erfarenheter från bl.a. arbete 
för Center for Global Health på Münchens tekniska universitet, rollen som chefredaktör för 
Medicor, kårtidningen på Karolinska Institutet, och som medlem i nätverket ’Global Shapers’. 
Hans brinnande intresse för global hälsa började redan på gymnasiet och fick honom att 
välja den valbara kursen i global hälsa under läkarutbildningen, och att nu läsa en master i 
global hälsa efter avslutad läkarutbildning. Intresset har också fört honom till bl.a. Indien, 
Kina, Tanzania och Malawi på praktik och volontärarbete. Robert har en unikt bred förståelse 
för global hälsa som inkluderar ekonomi och politik lika mycket som klinisk medicin – något 
som kommer att bli mycket värdefullt för föreningens arbete nationellt och lokalt. När 
läkarutbildningen görs om finns ett stort behov av att ha skickliga studeranderepresentanter 
som kan hjälpa till att sätta global hälsa på agendan, och koppla ihop klinisk medicin med 
samhällsförståelse lokalt och globalt. Genom sin kunskap och utbildning har Robert mycket 
goda förutsättningar för att bidra till detta arbete. Robert kommer att slutföra sin master i 
juni och planerar att stanna kvar i Sverige även om de exakta planerna inte är helt spikade 
ännu.  

Vakanser 
• Utbildningssekreterare  
• Kvalitetssekreterare  
• Redaktör 
• Programsekreterare  
• Vetenskaplig sekreterare 
• Lokalordförande Umeå 


