
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening

Verksamhetsberättelse
2021
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 ämnen som etik, vetenskap, forskning,
utbildning, global hälsa, prevention och eHälsa.

Under 2021 har den nationella styrelsen arbetat för att förtydliga vår verksamhet och mål, våra
kommunikationskanaler samt självklart arbetat med respektive fokusområde. Det har varit ett aktivt
år för SLS KUF och många föreläsningar och webinar har skapats för våra medlemmar, samtidigt som
arbetet fortfarande till stora delar präglats av den rådande pandemin.

Föreningens aktiva medlemmar har, med stöd från den 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
verksamhetsåret 2022!
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Några ord från ordförande och vice ordförande
Inledande delen av året 2021 präglades ännu av covid19-pandemin. Inledande styrelsemöte och

internat tvingades hållas digitalt, och vi gjorde vårt bästa för att lära känna varandra och vårt

engagemang på distans. Efter hand som året löpte släpptes restriktionerna mer och mer, och vi

kunde till vår stora glädje ses fysiskt som styrelse för första gången under hösten. En väldigt lärorik,

spännande och kul helg.

Fokus i år för våra sekreterare har legat på etableringen av en intressegrupp inom respektive område,

ett uppdrag från årsmötet 2020. Intressegrupperna inom vissa områden har blomstrat och fungerat

som en viktig bas för fortsatt rekrytering av medlemmar. Föreläsningsserier, paneldiskussioner och

Master Classes har skapats. Arbetet kommer fortgå under kommande verksamhetsår för att stärka

etableringen av intressegrupperna och fortsätta att sprida ordet till våra medlemmar.

Ett område som har legat varm om hjärtat för styrelsen 2021 har varit arbetet mot diskriminering

inom vården och i samhället i stort. Som del av intressegruppen inom etik har en arbetsgrupp för

antidiskrimineringsarbete skapats. Vi deltog fysiskt på en fortbildningsdag om likarätt som
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arrangerades av Region Skåne och Länsstyrelsen i Skåne, i samarbete med SLS KUF. Vi har bidragit

med en artikel till en likarättstidning och vi har arrangerat en paneldiskussion i samarbete med en

kurs på läkarprogrammet på Karolinska Institutet med fokus på rasism i vården. Arbetet kommer

fortsätta under 2022 och vi planerar för ett bidrag under Stora Likarättsdagarna 2022.

Pandemin har inneburit hårda prioriteringar i verksamhetsplanen. Många planerade event kunde

genomföras online, men flera fick också ställas in. Det gäller särskilt lite större master classes. De

events som däremot hölls online var väldigt lyckade och fick en stor nationell spridning samt en

större genomkraft då materialet även spelades in och finns att beskåda i efterhand. 

Lokalortsordförandena har samarbetat tätare och har tillsammans utvecklat en nationell

värvningsmodell, med informationskvällar online under både vår och hösttermin. Ett koncept som vi

kommer bygga vidare på för att bredda vår verksamhet kommande år.

Styrelsen har varit väldigt aktiv och skapat oerhört mycket spännande evenemang och material

under året. Vi vill rikta ett varmt tack till alla engagerade styrelsemedlemmar och

föreningsmedlemmar och ser fram emot verksamhetsåret 2022.

Sara Wide Gustafsson, Ordförande och Nils Karlsson, Vice ordförande

Kommunikation
Under året 2021 har återigen styrelseposten Kommunikatör varit tillsatt efter ett års vakans. Under

första halvåret rådde pandemirestriktioner som sedan hävdes under hösten. I början av året

undervisades både kommunikatören och programsekreteraren i hur hemsidan fungerar och vi har

sedan dess flitigt uppdaterat hemsidan på egen hand. Dessutom har vi lagt till en sida för podcasten

The Swedish Global Health Podcast och kalendern med alla våra aktuella event. Vi har bloggat under

fliken Nyheter och planerar för att lägga ut en beskrivning av intressegrupperna samt lokalorterna

innan året är slut. 

Vi har även etablerat ett gott samarbete mellan programsekreteraren och kommunikatören.

Tillsammans har vi planerat och delat upp arbetet kring marknadsföring av event och publicering av

olika inlägg, till exempel utlysning av priser, eventinformation och bilder från möten. Förutom

hemsidan har vi använt oss av den nationella Facebook-sidan och verktyget Facebook business suite.

Vi har använt det för att schemalägga inlägg och händelser i förväg, samt för betald marknadsföring

av vårt innehåll, vilket har bidragit till ökad trafik till våra sociala medier. Instagram har uppdaterats

vid varje tillfälle och vid större event har eventsamordnaren fått tillgång till inloggning för en så kallad

Instagram takeover, där personen fått ta över kontot för en dag. Dessa sparas under en höjdpunkt

och finns sedan med i vår Instagram-profil även efter händelsetiden på 24 timmar passerat. Styrelsen

presenterades på samtliga tre medier: Instagram (inlägg + händelse + höjdpunkt), Facebook (inlägg)

och hemsidan (nyhetsinlägg). 

Som kommunikatör har jag arbetat med lättare fotoredigering, till exempel med bilderna på

kontaktfliken på hemsidan. Detta genomfördes med hjälp av det kostnadsfria

bildredigeringsverktyget Gimp. I framtiden skulle det gynna kommunikatören att ha tillgång till

Photoshop, bildbank samt grafikprofil för SLS, men i nuläget har detta inte varit aktuellt och SLS

kansli har hjälpt till med banners till event.
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Vår förhoppning i år var att börja skicka ut nyhetsbrev, men detta blev tyvärr inte av under första

halvan av verksamhetsåret. Mot slutet av året är min förhoppning att skicka ut ett medlemsbrev med

kortare ”blurbs” av våra nyhetsinlägg med länk, som en lista på årets höjdpunkter för att

sammanfatta och avsluta det gångna året. 

Jowana Joher, Kommunikatör

Program
En av de viktigaste uppgifterna som programsekreterare är att stå för samordning och stöd till

föreningens arrangemang, både lokalt och nationellt. Detta sker framför allt i samarbete med

kommunikatören, där vi under året arbetat fram en bokningsstrategi med kalendarium som

inbegriper KUF:s samtliga evenemang. Därutöver har en som programsekreterare kontinuerlig

avstämning med lokalordföranden vilka evenemang som planeras och hur det ska samordnas. 

En ytterligare aspekt som jag varit med och utvecklat är föreningens PR-strategi och utformning av

KUF:s hemsida. Även detta i nära samarbete med kommunikatören där vi utifrån beställningar av

evenemang lägger upp en plan för PR enligt skapat bokningssystem. Som tidigare nämndes har jag

även sett över KUF:s hemsida och regelbundet uppdaterat sidans ”nyheter” och kalendarium. En

annan uppgift som inför nästa verksamhetsår planeras ingå som en del i det programsekreteraren

gör är att ha koll på föreningens medlemsregister. 

Vidare har jag som programsekreterare representerat föreningen i Svenska Läkaresällskapets

programkommitté. Där har vi stämt av såväl vilka evenemang som planeras inom SLS som inom KUF.

En idé inför kommande verksamhetsår är att ha 1–2 möten per termin med kansliet där

evenemangskalendariet gemensamt stäms av, detta för att SLS och KUF ömsesidigt ska få möjligheten

att marknadsföra varandras evenemang för en ännu större spridning.  

Utöver detta har jag varit med och arrangerat två digitala medlemsinfokvällar där hela styrelsen varit

med och berättat om respektive styrelsepost och vilka frågor och projekt som bedrivs inom KUF. Jag

har därtill haft en arbetsledande roll inför årets upplaga av medlemsdag och gala vilken i år blir fysisk

på plats i Svenska Läkaresällskapets hus i Stockholm. Som en del i detta har kommunikatören och jag

stått för marknadsföring och publicering av vinnarna av de vetenskapliga priserna Asklepios,

etikpriset Columna och debattpriset Röst.  

I samarbete med sekreterarna för global hälsa, prevention och etik har jag varit aktiv inom de

uppstartade intressegrupperna för respektive område. Inom gruppen för global hälsa har jag varit

med och arrangerat en digital masterclass med temat ”Mat för planet och hälsa”, deltagit i journal

clubs och planerat Global Health Week i år med temat ”Health Equity”. Vad gäller gruppen för

prevention har jag suttit med i en arbetsledande grupp för uppdateringen av boken ”Global Hälsa en

praktisk guide” där olika möjligheter till engagemang och arbete inom fältet prevention, folkhälsa,

och global hälsa presenteras. Som en del av etikgruppen har en intern föreläsning med temat ”rasism

och diskriminering inom vården” anordnats där forskaren Emelie Kristoffersson föreläste om sin

avhandling. Jag har också varit med och skrivit en artikel inom temat diskriminering inom vården

med fokus på läkarstudenter och unga läkare.

Victoria Carxon, Programsekreterare
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Global hälsa
Global hälsa är ett ämne som engagerar många av SLS KUF:s medlemmar. Detta år har vi tagit vara på

detta engagemang genom att organisera oss i en nationell intressegrupp. Mycket av global

hälsa-evenemangen under året har utgått från denna grupp. I början av våren hade vi två

uppstartsmöten då vi först bekantade oss med varandra och kom fram till hur vi ville att

Intressegruppen preliminärt skulle organiseras. Därefter lade vi upp en plan för vad vi vill jobba med

under verksamhetsåret. Vi bestämde oss för att fokusera på två teman; 1) mat, klimat och hälsa

respektive 2) Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Under våren träffades vi digitalt en gång i månaden och hade då journal clubs på något av tidigare

nämnda teman samt planeringsmöte för andra aktiviteter. Journal clubs blev mycket uppskattades

och vi turades om att två och två ansvara för att hitta passande artikel och förbereda

diskussionsfrågor. I maj anordnade vi en Masterclass på temat ”Mat för planet och hälsa”, en

tredagars digital masterclass då vi lärde oss mer om matens roll för planetär och mänsklig hälsa. Vi

anordnade även i samarbete med sekreterarna för etik respektive prevention och folkhälsa ett

panelsamtal om det aktuella ämnet vaccinrättvisa.

Under året har jag varit delaktig i kommittén för global hälsa. I kommittén har vi fokuserat på att

uppdatera och förtydliga kommitténs syfte och sammansättning. Det ledde till att vi under hösten

omorganiserade kommittén och rekryterade flera nya medlemmar. Under våren blev jag även

sammankallande för poddgruppen som driver SLS KUFs och global hälsa-kommitténs podd The

Swedish Global Health Podcast. Vi nylanserade podden och släppte avsnitt varannan vecka innan det

blev dags för sommaruppehåll.

Efter sommarpausen fokuserade vi fullt på Global Health Week som hölls två veckor i oktober. Temat

var ”Global Health Equity – the what, the why and the how” och från nationellt håll bidrog vi till det

digitala utbudet med en paneldiskussion om Glocal Health Equity, om de nationella ojämlikheterna i

hälsa och arbetet för att minska ojämlikheterna i hälsa. Vi hade även en journal club på temat SRHR

och organiserade en workshop på medlemsdagen på temat mat, klimat och hälsa.

Som global hälsa-sekreterare har jag även varit ansvarig för SLS kommitté för global hälsas

Facebook-sida vilken jag har försökt hålla uppdaterad kontinuerligt, något som gått lite upp och ned.

Jag har även varit med på några nätverksträffar med Swedish Institute for Global Health

Transformation (SIGHT). I detta nätverk sammanstrålar olika studentorganisationer inom global hälsa

ett par gånger om året för nätverksmöten där vi delar uppdateringar från våra föreningar. Vid dessa

träffar brukar vi även få lyssna på en föreläsning och diskutera ett ämne inom global hälsa baserat på

föreläsningens tema.

Detta år som global hälsa-sekreterare har varit otroligt spännande och lärorikt och med kraften i den

nationella intressegruppen är jag övertygad om att vi KUFare blir en progressiv röst i global

hälsa-debatten att räkna med!

Hedda Ottesen, Global Hälsa sekreterare
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eHälsa
Under verksamhetsåret 2021 har jag som eHälsosekreterare medverkat i SLS eHälsodelegation som

studentrepresentant från SLS KUF. Fokuset detta år har varit att försöka starta upp en intressegrupp

och intressera fler läkarstudenter och underläkare för området e-hälsa.

Under våren hade vi ett första möte där medlemmar var med och spånade idéer om framtida event.

Jag har även startat en dialog med MedGine (ett nytt initiativ i Göteborg vars mål är att introducera

fler studenter och yrkesverksamma till innovation inom hälso- och sjukvården) för ett eventuellt

samarbete. 

Vi planerar att anordna en inspirationskväll i slutet på året med mål att fler ska få upp ögonen för

eHälsa, hur man kan forma/utveckla vården istället för att vara passiva mottagare och öppna upp för

fler karriärmöjligheter.

Nira Nirmalathas, eHälsosekreterare

Utbildning
I början på verksamhetsåret var det fortfarande pandemi och medföljande restriktioner vilket gjorde

att allt hölls fortsatt digitalt.

Utbildningsdelegationen har haft flertalet möten och där har diskussionerna gått kring

bastjänsgöringen (BT). Den första terminen av läkarstudenter som kommer genomföra BT påbörjade

sina studier på läkarprogrammet hösten 2021. Pandemins påverkan på utbildningen gällande

universitet, AT och ST har även det varit centralt, likadant med övergången från digitalt till fysiskt

efter avvecklingen av restriktionerna.

KUF har likt föregående verksamhetsår fått en plats i Ordförandekonventet för medicine studerande i

Sverige (OMSiS) varav mötena hittills varit digitala. Det har fungerat bra och nu senast var Umeå värd

för mötet. I december hålls det fysiskt i Lund och vi ser fram emot att ta del av arbetet på plats denna

gång.

Under våren skrev KUF en debattartikel som publicerades i Läkartidningen. Hindra inte läkarstudenter

från att byta lärosäte var titeln och artikeln handlade om svårigheterna som uppkommer för de

läkarstudenter som hamnar emellan nya och gamla läkarprogrammet som behöver eller vill byta

lärosäte, men blir nekade.

Innan årets slut kommer det förhoppningsvis finnas en handledarutbildning tillgänglig antingen

online eller om det hålls som ett evenemang digitalt, då det verkar ha funnits både önskar och behov

av detta.

Aida Saketi, Utbildningsekreterare.

Forskning och vetenskap
Internutbildning inför granskning av Asklepiospriset genomfördes i april med ordförande för

forskningsdelegationen, Ola Winqvist samt forskningssekreterare Tina Henriksson. Utlysningen av

Asklepiospriset skedde i maj månad och precis som förra året kom det in ett 20-tal ansökningar.
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Granskningen under sommaren skedde utan större fördröjningar och nämnden fick möjlighet att

välja ut pristagarna under sitt möte i slutet på augusti. Under medlemsdagen i november planeras

pristagarna få motta sina diplom samt få presentera sina arbeten. En workshop i forskningsetik

kommer även att hållas under medlemsdagen tillsammans med Niklas Juth associerad professor i

medicinsk etik.

Avseende introduktionsstipendiet för läkarstudenter gjordes reklam för detta i sociala medier en

månad före deadline. Kontakt har tagits med forskningsdelegationen avseende möjlighet för ett

potentiellt framtida stipendium öronmärkt för forskning inom diskriminering på uppdrag av SLS KUF:s

styrelse. 

En intressegrupp för forskning startades tidigt under verksamhetsåret. Under våren genomfördes två

intresseföreläsningar. Det första i april med postdoktor Björn Wieslander med inriktning på hur

läkarstudenter kan börja forska. Den andra föreläsningen var med Malin Sund, professor i kirurgi,

som handlade om hur man kan kombinera en klinisk läkarkarriär med forskning. Även

genusperspektivet inom kirurgi belystes under föreläsningen. Under State of the Art Covid i

november planeras två workshops tillsammans med SLS KUF:s sekreterare för etik och prevention.

Den ena handlar om forskningsetik under Covidpandemin och den andra belyser unga forskares roll

under Covidpandemin.

Sara Tabari, Vetenskaplig sekreterare

Prevention

Under året har vi startat upp KUF:s intressegrupp för prevention och folkhälsa vari det funnits

möjlighet att utbyta tips och idéer samt driva igenom olika projekt inom området. Denna har i

nuläget ett 20-tal medlemmar och även om aktiviteten i den varierat under året så är den i gång och

har förutsättningar för att utvecklas vidare under kommande verksamhetsår.

Inom denna medlemsgrupp har vi haft återkommande möten, framför allt under våren då vi satte

upp ett antal arbetsgrupper. Dessa var bland annat inom områdena karriärmöjligheter inom

folkhälsa, TB-prevention, ungas psykiska ohälsa, glesbygdsmedicin, covid-19 och global

vaccinrättvisa. Vi har också haft bra samarbete med andra intressegrupper inom KUF, där exempelvis

jag och Emma Stenbacka i styrelsen under hösten anordnade en gemensam journal club på temat

prevention av sexuellt våld. Några SLS aktiviteter som vi i gruppen lyft fram har bland annat varit

event från Läkare för miljön, rapporten Kraftsamling för ungas psykiska hälsa och det vetenskapliga

mötet State of the Art Covid-19.

Vi har i gruppen arrangerat flera lyckade evenemang under året. Vi har haft två större webinar med

expertpaneler; den första diskuterades EndTB-strategin och den andra global covid-19 vaccinrättvisa.

Vi gästades av flera duktiga och engagerade talare och responsen på dessa event var väldigt god.

Dessutom finns de inspelade och tillgängliga för allmänheten på SLS Youtube. Framöver kommer jag,

Hanna Jernberg och Sara Tabari från styrelsen att hålla i en programpunkt på årets State of the

Art-covid-19, med fokus på forskningsetik och vetenskaplig produktivitet under en pandemi. På

liknande tema håller vi i samarbete med etik-delen av KUF en mindre digital föreläsning om
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förebyggandet av framtidens pandemier. Denna gästas av Niklas Arnberg som är virolog och

ordförande för Pandemifonden. Det ser vi fram emot!

I preventionskommittén för SLS har jag varit adjungerad under året och deltagit aktivt på samtliga

möten. Kommittén har agerat remissinstans i en stor mängd områden såsom hälsosamma

levnadsvanor, ungas psykiska hälsa, och utbildning av nya ST-läkarutbildning inom prevention.

Kommittén höll sin preventionsdag i februari om covid-19s effekter på folkhälsan och efter detta

skrev vi en debattartikel i läkartidningen på ämnet. I denna betonade vi att rusta för folkhälsa för att

sluta hälsoklyftorna - vilket nu är än mer angeläget då covid-19 som “syndemi” drabbat de mest

utsatta i samhället som hårdast. Just nu sitter jag även i arbetsgruppen som ska planera

preventionsdagen 2022 på temat jämlik hälsa - etik och policy.

Vid sidan om detta har jag i min styrelseroll engagerat mig brett i KUF:s andra ämnesområden. Jag

har deltagit aktivt i grupperna för etik och global hälsa där jag bland annat har anordnat flera journal

clubs, hjälpt till med planering av Global health week samt representerade KUF på Region Skånes

fortbildningsdag i lika rätt. Jag var även med och arrangerade de två webinar vi haft i samarbete med

läkarprogrammet på Karolinska institutet om eHälsa respektive diskriminering i vården. Det har alltså

varit ett produktivt och väldigt roligt år som preventionssekreterare!

Sixten Élen, Preventionssekreterare

Etik
I enlighet med mål 17 inom FN:s hållbarhetsmål så har vi inom SLS KUF ökat upp våra samarbeten -

både internt och externt. Under året har flera samarbeten i SLS KUF ägt rum inom bland annat

grupperna för etik, prevention, global hälsa och forskning. Därmed återkommer en del av våra event

under flera rubriker.

Nytt för i år är att vi har startat upp SLS KUF:s intressegrupp för Etik, eller förkortat: Etikgruppen. I

gruppen har det funnits möjlighet att utbyta tips och idéer samt driva igenom olika projekt och event

inom området. Etikgruppen har i nuläget 13 medlemmar som visat intresse för olika frågor inom

medicinsk etik. De flesta av medlemmarna är även aktiva i fler grupper inom KUF. Vi hade ett

uppstartsmöte under våren och har därefter haft regelbundna möten inför de evenemang som vi

planerat. Vi har som sagt haft ett nära samarbete med andra intressegrupper inom KUF, där

Etikgruppen varit välkomna på gemensamma journal clubs på ämnen inom global hälsa, prevention

och etik. 

Fokusfrågor för Etikgruppen under året har varit jämlik hälsa, diskriminering, rasism, genus, covid-19,

global vaccinrättvisa, ungas psykiska ohälsa, forskningsetik, vårdtillgänglighet och resursprioriteringar.

I våras ordnade vi en internutbildning med styrelsen för SLS KUF om diskriminering under

läkarprogrammet och i vården. Denna gästades av forskaren Emelie Kristoffersson. På temat

diskriminering valde vi i KUF att sedan att skriva en artikel till Likarättstidningen under hösten. Delar

av styrelsen deltog på Region Skånes likarättsdagar och en arbetsgrupp planerar nu för ett event

under de Stora Likarättsdagarna 2022. 

Vi har i gruppen arrangerat flera lyckade evenemang under året. Tillsammans med

Preventionsgruppen anordnade vi två större webinar med expertpaneler; den första diskuterade
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EndTB-strategin och den andra global Covid-19 vaccinrättvisa. Vi gästades av flera experter och

engagerade talare vilket ledde till mycket intressanta samtal. Dessa event finns inspelade och

tillgängliga för allmänheten på SLS Youtube-kanal. 

I september så arrangerade vi tillsammans med KUF:s ordförande Sara Wide Gustafsson ett webinar

om diskriminering i vården. Detta var i samarbete med läkarprogrammet på Karolinska institutet och

en kurs som de håller, men eventet var också öppet för allmänheten. Under Global Health Week var

vi aktiva och lyfte flera etiska aspekter, bland annat i ett panelsamtal om "Glocal Health Equity". 

24–25 november kommer jag, Sixten Elén och Sara Tabari från styrelsen att hålla i en programpunkt

på årets State of the Art-Covid-19, med fokus på forskningsetik och vetenskaplig produktivitet under

en pandemi. Hur påverkar det forskningen positivt/negativt? På liknande tema håller vi i samarbete

med preventionsgruppen en mindre digital föreläsning om förebyggandet av framtidens pandemier

den 2 november. Denna gästas av Niklas Arnberg som är virolog och ordförande för Pandemifonden. 

Som vanligt så delar vi ut etikpriset Columna till en läkarstudent eller underläkare som visat på en

god moralisk kompass. Årets pristagare kommer att tillkännages inom kort och kommer att få ta

emot priset i samband med vår Medlemsgala 20 november. I samband med detta så arrangerar vi

tillsammans med Kvalitetssekreterare Adam Syk en workshop på temat "Vad är Diskriminering?" för

att lyfta både vardagliga exempel och strukturell diskriminering samt diskutera vad vi kan göra för att

förebygga och motverka detta.

Några SLS-baserade aktiviteter som vi i gruppen har lyft fram har varit uttalanden från SLS Delegation

för Medicinsk Etik om till exempel vaccinpass och prioriteringar i vården. Vi har även

uppmärksammat etiska aspekter inom event från Läkare för miljön, rapporten Kraftsamling för ungas

psykiska hälsa och snart också det vetenskapliga mötet State of the Art Covid-19. I SLS Delegation för

Medicinsk Etik (DME) har jag som Etiksekreterare varit adjungerad under året och deltagit aktivt på

möten. Delegationen har agerat remissinstans i frågor, program och rapporter på en stor mängd

områden såsom vaccinpass, resursfördelning, katastrofberedskap, genetik, provmaterial,

vårdtillgänglighet, evidensbaserad vård m.m. 

Tillsammans med DME spelade jag in material om likarätt inom vården som blev en del av en ST-kurs

som presenterades på konferensen Framtidens Specialistläkare. Just nu sitter jag med i

arbetsgruppen som planerar för Etikdagen 2021, som går av stapeln den 29 november, på temat

Post(?)pandemi-Etik. 

Vid sidan om detta har jag i min styrelseroll engagerat mig brett i KUF:s andra ämnesområden. Jag

har deltagit aktivt i grupperna för prevention och global hälsa där jag bland annat har hjälpt till med

planering och genomförande av global health week, deltagit i skrivandet av nya global hälsa guiden,

spelat in poddavsnitt med mera. Sammantaget så har det varit ett händelserikt och intressant år som

Etik-sekreterare! Förhoppningsvis kan vi nå ut till fler intresserade under nästa år så att Etikgruppen

kan få fler nya och engagerade medlemmar. 

Hanna Jerndal, Etiksekreterare

9



Kvalitét
Jag axlade rollen som Kvalitetssekreterare innan sommaren då jag flyttade från Uppsala och lämnade

rollen som lokalortsordförande. Under våren hade positionen varit vakant, men jag hade även då

deltagit vid kvalitetsdelegationens möten. Inom kvalitet har det inte funnits någon intressegrupp och

jag bedömde det som alltför optimistiskt att försöka starta upp en under hösten men hoppas att det

kommer att ske i framtiden. 

Höstens arbete har i stället fokuserats på nomineringen och valet av pristagare till debattpriset Röst

som skett tillsammans med etiksekreterare Hanna Jernberg och etikpriset Columna. Nu har två

pristagare utsetts och vi håller på att utforma en workshop under medlemsdagen som tangerar dessa

pristagares ämnen, nämligen diskriminering.

Diskriminering har även varit ett fokusområde inom styrelsen under verksamhetsåret och det har

bildats en diskrimineringsgrupp som jag har varit med i. Där har vi diskuterat olika sätt som SLS KUF

kan vara med att påverka och även arbetat med en artikel och en workshop som är tänkt att ske på

Likarättsdagarna 2022. 

Under året har jag lyckats delta på alla delegationsmöten som varit och det har varit spännande att

delta i diskussionerna kring sjukvårdens styrning och organisation. Det är komplexa frågor och det är

väldigt många andra kompetenta deltagare men jag har bidragit med perspektivet från yngre läkare

och läkarstudenter när det har passat.

Utöver det har jag under hösten stöttat lokalföreningen i Uppsala både under Global Health Week då

Uppsala anordnade en föreläsning om Decolonizing Global Health. Samt i uppstartandet av en ny kull

inom mentorskapsprogrammet.

Adam Syk, Kvalitetssekreterare

Ledamot
Verksamhetsåret 2021 ingick i SLS KUF även styrelseposten ledamot. Som ledamot har jag under året

deltagit aktivt i det allmänna styrelsearbetet och i flertalet ovan nämnda arrangemang och

aktiviteter. Bland annat Master Class om Mat, klimat och hälsa, webinar, journal clubs inom de

nystartade intressegrupperna i global hälsa samt prevention och folkhälsa, deltagit i arbetet med de

vetenskapliga priserna Asklepios, debattpriset Rösten och etikpriset Columna. Planeringen fortsätter

också inför Stora Likarättsdagarna 2022.

Det har varit ett väldigt givande och utvecklande år att arbeta tillsammans med alla andra

engagerade i SLS KUF:s styrelse, och som ledamot har det funnits en stor möjlighet att delta brett

inom de olika områdena. Tack för ett väl genomfört arbetsår!

Emma Stenbacka, Ledamot

Lokalorter
I år har SLS KUF haft aktiv verksamhet på fem av sju orter där läkarprogrammet bedrivs. De orter där

vi har saknat lokalordförande under året är Örebro och Stockholm. Vi har arbetet inom styrelsen för
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att utöka samarbetet mellan de olika orterna för att lära av varandras verksamhet. Något positivt

som pandemin först med sig är de digitala evenemangen som tillåter spridning nationellt även av de

lokalt arrangerade evenemangen. Nedan hittar ni mer information om verksamheten på respektive

ort.

Linköping
Året 2021 för SLS KUF Linköping började med Amazing Race tillsammans med andra föreningar vid

Linköpings Universitet, där syftet var att presentera föreningen för de nyantagna läkarstudenterna.

Eventet hölls över Zoom på grund av Covid-19 restriktioner, men var ändå lyckad. I samband med

Amazing Race anordnades en tävling för medlemsrekrytering med presentkort på Vårdväskan samt

KUF – prylar i vinstpotten.

Tätt inpå påbörjades ett samarbete med KirLiU, Kirurgiska föreningen för studenter vid Linköpings

Universitet där en suturkväll planerades. Månaderna flöt på med ett möte per månad för att

fastställa arbetet under vårterminen. Ett ytterligare samarbete som initierades var med

hypocampus.se, där tanken var att ha föreläsningar eller samarbeten på plats vid Linköpings

Universitet, men på grund av rådande omständigheter var det inte genomförbart och väntas

återupptas när det är möjligt.

Det största projektet under vårterminen var att starta upp studentstödet som jag , Sophia Huda,

tillsammans med min vän Rima Al-Hamoodi, har arbetat fram under cirka 2 års tid i samarbete med

läkare, studievägledare, professorer samt studenter. Studentstödet startades upp under namnet

Medicinska Fakultetens Studentstödsförening Linköping då det förekom oklarheter som tog tid att

reda ut kring hur SLS KUF:s namn skulle inkluderas. Ett namnbyte är planerat för att tydliggöra

samarbetet. Stödet har varit mycket uppskattat och utvecklats vidare i snabb takt. Vårterminen

avslutades med medverkande i Svenska Läkaresällskapets webinar Kraftansamling för barn och

ungas psykiska hälsa med ett inlägg i andan av Studentstödsföreningen verksamhet, kring just vikten

av att stötta läkarstudenter.

Under sommaren granskades bidrag som nominerades till Asklepiospriset.

Höstterminen startades med ytterligare ett Amazing Race för de nyantagna, men denna gång på plats

vid Linköpings Universitet. Även vid detta Amazing Race hölls en tävling med medlemsvärvning.

Höstterminen fortlöp och deltagande från Linköpings sida under Global Health Week var planerat,

dock fick det ställas in tätt inpå eventet då föreläsaren lämnade återbud.

Under hela verksamhetsåret har mycket fokus legat på medlemsrekrytering och rekrytering av

engagerade personer till den lokala styrelsen. Marknadsföringen har varit svårt på grund av

distansläge, men har ändå nått ut till en del via sociala medier vilket förhoppningsvis har öppnat upp

ögonen hos studenter för SLS KUF.

Trots en annorlunda tid som vi nu förhoppningsvis lämnar bakom oss har det ändå varit ett

spännande, lärorikt och roligt år. Jag tackar för mig och önskar kommande styrelse ett stort lycka till!

Sophia Huda, Lokalordförande Linköping
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Umeå
På grund av numera välbekanta omständigheter blev även vårterminen 2021 utan fysiska

sammankomster. Undertecknad, som ny i föreningen och styrelsen, passade på att sätta sig in i

föreningens struktur och arbetsgång genom att delta på styrelsemöten och i intressegrupper, framför

allt folkhälsa och prevention.

I styrelseuppdraget ingår dessutom att vara delaktig i bedömningarna till SLS KUF:s olika priser, så

precis som andra styrelsemedlemmar var jag delaktig i att utse vinnare till Asklepiospriset, Columna

och Röst.

En viktig del av uppdraget som lokalordförande är också PR och nyrekrytering. Strategin där har varit

att försöka vara så aktiv som möjligt på sociala media, och sprida ordet till personer jag träffar. Jag

har också medverkat med en kort presentation av lokalorten på årets två digitala infokvällar. Jag har

också upprätthållit kontakten med IFMSA Norr, som är en viktig samarbetspartner vid lokala

arrangemang.

Slutligen fick vi äntligen till ett evenemang, en lunchföreläsning om samisk hälsa och kulturförståelse

i vården med Sofia Kling och Risten Utsi från Kunskapsnätverket för samisk hälsa, som Umeås bidrag

till Global Health Week. Föreläsningen hölls digitalt och lockade ett 10-tal intresserade åhörare. Det

ledde till många nya insikter och kunskaper, och var mycket uppskattat av deltagarna. Även

föreläsarna var nöjda, och är öppna för framtida samarbeten.

Martin Nilsson, Lokalordförande Umeå

Uppsala
I Uppsala har vi i år en stark projektgrupp som är engagerade i många olika frågor – roligt! I år har

fokus legat på att utveckla mentorskapsprogrammet som startade 2020, men också att vara delaktiga

i Global Health Week. Året inleddes med Adam Syk som ordförande, men togs sedan över av Alice

Åhréus Lunnemark i samband med Adams examen i juni.

Mentorskapsprogrammet i Uppsala etablerades för att fylla de luckor av personlig och professionell

utveckling som programmet och handledning på kliniken inte täcker, såsom frågeställningar kring AT,

ST och forskning, samt det allmänna livspusslet och rollen som förälder och läkare. Efter årets

anmälningar har vi nu matchat över 60 studenter med läkare ifrån alla delar av karriären – otroligt

kul! Enligt utvärderingarna från i våras är initiativet dessutom väldigt uppskattat, där medelbetyg för

programmet som helhet var 9 på en 10-gradig skala, och 8 av 10 skulle träffas igen (även efter

föregående år präglat av pandemivänliga promenader på avstånd). Utmaningen i år låg i att finna

tillräckligt med mentorer till den stora efterfrågan från studenter, men efter hjälp från

ST-studierektorer och diverse läkarföreningar i Uppsala lyckades vi rekrytera tillräckligt många. I år

har vi även förbättrat arbetsgruppen genom att rekrytera en ”supermentor”, dvs en mentor som är

medlem i Uppsala Läkareförening som representerar mentorernas sida i programmet som

samarbetar med oss studenter som arbetar med projektet. Nästa år vill vi utöka programmet ännu

mer!

Utöver mentorskapet har Uppsala deltagit i KUF:s nationella Global Health Week 2021, där vi

anordnade en föreläsning med The Karolinska Chapter of Decolonizing Global Health på samma tema

– dekolonialiseringen av global hälsa. Det kolonialistiska synsättet diskuterades på såväl kliniskt

arbete som forskning i länder som historiskt varit utsatta för inskränkande maktutövande av mer
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suveräna stater. De tre föreläsarna från föreningen tackades av med en gåva skänkt till

organisationen No White Saviors som startats i Uganda som arbetar emot dessa krafter.

Föreläsningen anordnades i år digitalt för att samtliga lokalorter skulle kunna tillgodogöra sig den.

Under året har det försökts anordna andra digitala föreläsningar och seminarier, men mycket har

kommit emellan och saker har skjutits på framtiden. I början av nästa termin hoppas vi dock kunna

hålla en föreläsning med en plastikkirurg som öppnat ett brännskadecentrum i Addis Abbeba!

Under året har Uppsalas möten framför allt hållits digitalt, men fasades långsamt över till

kombinationsmöten med middag för de som varit på plats, samt tillsammans med de två

projektengagerade som numera bor på annan ort på länk. Målet är att nu helt övergå till fysiska

möten för att främja gruppens sammanhållning och relationer. Uppsala hälsar tack för ett roligt år

och ser fram emot nästa!

Alice Åhréus Lunnemark och Adam Syk, Lokalordföranden Uppsala

Skåne
Som styrelsemedlem har jag deltagit på styrelsehelg och nationella styrelsemöten. Jag har agerat

sekreterare och skrivit protokoll och varit med och skrivit remissvar.

Det planerades för att Skåne skulle ordna en föreläsning om vatten under Global Health Week, vilket

tyvärr inte roddes i hamn från min sida. Planerna är nu att ordna för ett sådant föredrag under våren

som lokalevent. Förhoppningarna lever att framtida event kan belysa vattnets roll i folkhälsoarbetet

från flera infallsvinklar. De första stegen mot att få igång ett mentorskapsprogram för läkarstudenter

vid Lunds universitet tas. Uppsalas projekt har varit fantastiskt inspirerande att höra om och kommer

man bara en bit så långt som de har så har man något att vara stolt över att lämna vidare.

Lärdomarna lyder:

Den överlägset största utmaningen i Skåne under året har varit bristen på etablerad förening och

avsaknad av överlämning.

För att arbetet nästa år ska leda någon vart är det av vikt att ordna fram rutiner för hur KUF ska hitta

tillbaka till rampljuset nu när föreningen en stund hamnat i skymundan. Som examinerade läkare har

jag haft längre till grundutbildningen än jag trodde att jag skulle ha, särskilt som de naturliga

kontaktytor som funnits innan lokalt för färdiga och blivande kollegor varit off-limits eller på paus

under pandemin, vilket har varit negativt för nyrekryteringen.

Jag vill tro att detta kan bli bra nästa år om starten blir bra och det tror jag att den kommer bli. Både

på att-sats-basis och på ett övergripande plan är jag glad och stolt över vad KUF har åstadkommit

under 2021 och jag ser fram emot att se vad KUF kommer åstadkomma under 2022.

William Bonge, Lokalordförande Skåne
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Göteborg
Med en ny lokalordförande i Göteborg har SLS KUF nu etablerat sig och blivit en mer välkänd förening

på orten efter många år av inaktivitet. Detta har visat sig både genom ökat deltagande i event,

aktivitet i sociala medier samt intresse av vårt arbete i stort.

Under våren har jag arbetat aktivt med medlemsrekrytering via en infokväll för studenter och läkare i

Göteborg. Flera var intresserade av föreningen men ingen hade tiden att engagera sig mer aktivt just

då. Göteborg deltog även i den nationella infokvällen där alla poster fick representera sig och sitt

arbete. Föreningen har även anordnat evenemang och synts mycket på sociala medier. Trots detta är

jag som lokalordförande fortfarande ensamt engagerad lokalt i Göteborg. Något som förhoppningsvis

ändras kommande år tack vare fler fysiska event och ökad synlighet bland potentiella medlemmar.

Under våren anordnades en Global hälsa serie i fem delar tillsammans med IFMSA Göteborg. Alla

delar sändes live via zoom, vilket möjliggjorde att medlemmar och andra intresserade kunde delta

från landets alla hörn.

Del 1: Först ut var Johan von Schreeb med en föreläsning om Katastrofmedicin och hur man arbetar

med detta, samt vägen dit och hur man som student eller ung läkare kan engagera sig inom ämnet.

Det blev väldigt stor spridning av eventet och väldigt uppskattat med över 130 deltagare från olika

delar av landet.

Del 2: Anders Björkman berättar om sitt arbete med infektionssjukdomar och hur man arbetar med

att utrota smittsamma sjukdomar.

Del 3: Interaktiv föreläsning och diskussion om att arbeta med global hälsa tillsammans med de unga

läkarna Hampus Holmer och Carl Fredrik Sjöland, båda just nu arbetande på Utrikesdepartementet

men sedan tidigare stor erfarenhet av global hälsa från många olika perspektiv. En kväll som väckte

många frågor och tankar hos en aktiv publik och väldigt uppskattad av de som deltog.

Del 4: Henry Ascher pratade om migration och hälsa. Diskussion kring varför människor flyr, hur detta

påverkar ens hälsa, vård för papperslösa med stort fokus på etik och mänskliga rättigheter.

Del 5: Serien avslutades med Anna Mia Ekströms föreläsning om covid-19, hur pandemin påverkat

hälsan världen över samt hennes arbete med Covax tillsammans med WHO.

Under Global Health Week, som pågick under veckorna 41-42 var SLS KUF Göteborg delaktiga i det

nationella eventet, en paneldiskussion om Glocal health equity, med fokus på ojämlikheter inom

hälsan i Sverige. Under kväll som anordnades av Göteborg föreläste Gunilla Krantz inom ämnet Den

globala sjukdomsbördan - Varför din hälsa påverkas av var i världen du är född.

Veckan efter global health week representerade jag Göteborg under den nationella infokvällen för

medlemmar och andra studenter och unga läkare i Sverige.

Agnes Ander, Lokalordförande Göteborg
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Uppdrag till styrelsen från årsmötet 2020
Årsmötet 2020 uppdrog åt styrelsen vissa uppgifter utöver verksamhetsplanen.

Uppdatering av stadgar: Svenska Läkaresällskapets medlemsreform innebar bland annat att det inte

längre vore möjligt att samtidigt vara både studerandemedlem och föreningsanknuten medlem.

Frågan har diskuterats med Läkaresällskapet under året, särskilt farhågan att det inte längre skulle

vara möjligt att vara medlem i både Kandidat- och underläkarföreningen och SWESEMjr. En

granskning påträffade bara ett halvdussin läkarstuderande i Läkaresällskapets medlemsföreningar

och det har även framförts att SWESEM inte har för avsikt att övergå från att vara sektion till att vara

medlemsförening, vilket innebär att det även framledes kommer vara möjligt att vara medlem i både

Kandidat- och underläkarföreningen och SWESEMjr utan att några ytterligare stadgeändringar

behöver föreslås.

Långsiktig strategi: Styrelsen uppdrogs att utveckla en långsiktig strategi som sträcker sig över flera

år och att utreda om nuvarande styrelsestruktur är optimala för föreningens behov. Under

verksamhetsåret har ovan nämnda stadgeutredning varit en viktig fråga att få klarhet i. Därtill har det

även behövts tydliggöras detaljer i relationen mellan Kandidat- och underläkarföreningen och

Svenska Läkaresällskapet, vilket föranleder några förslag om stadgeändringar till detta årsmöte. Det

har även påbörjats utredning av möjligheten att införa associerade föreningar för Kandidat- och

underläkarföreningen, i likhet med Svenska Läkaresällskapet. Ett relativt stort fokus har alltså lagts på

föreningens organisation och externa relationsförutsättningar. Dagens styrelsestruktur har inte

utretts lika grundligt men det föreslås nu en ny roll, kassör, för att kunna avlasta ordföranderollen en

aning. I uppdraget ingick även att uppmärksamma diskriminering, vilket har gått som en röd tråd

genom många av föreningens verksamheter, till exempel etik, prevention, forskning och vetenskap,

kvalitet.

Stärkande av lokalorter: Som i ovan nämnda stycken kring verksamheten på lokalorter har vi detta år

arbetat för att fortsätta stärka samarbetet lokalorterna emellan. Bland annat har sammarvekan kring

Global health week varit stor. Uppsala har även fått presentera sin fina verksamhet med

mentorskapet för resterande lokalorföranden för att idéer och organisation ska kunna soridas och

etableras även på andra orter. På höstens styrelsemöte hade vi en separat gruppdiskussion där

samtliga lokalordförande deltog, just för att möjliggöra utökat samarbete.

Nationella intressegrupper: Nationella intressegrupper är ett sätt för intresserade medlemmar att

delta i föreningens arbete inom ett avgränsat område. De är tänkta att ledas av respektive

ämnessekreterare och kan fungera som plattform för ett aktivt engagemang, som avlastning för

ledamoten och som rekryteringsbas för framtida styrelser. Under året har arbetet fortgått med att

etablera dessa. Det har ännu inte framkommit något behov att ändra stadgar eller arbetsordning för

detta ändamål.

Asklepiosgranskningsprocess: Granskningsprocessen har diskuterats vid flera styrelsemöten för att

samla in tankar och åsikter från samtliga styrelsemedlemmar. Tanken var en uppdatering av

verksamhetsplan gällande punkten vetenskap och även skapande av mall för att underlätta framtida

granskningar. Tyvärr, på grund av tidsbrist, har detta inte gjorts innan årsmötet men plan kvarstår

ännu att granskningsprocessen ska utvärderas innan årsskifte och byte av styrelse, och eventuell

överlämning av uppgifter får ske till vetenskaplig sekreterare 2022.
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KUF-infokväll: Under hösten 2020 genomfördes en informationskväll över nätet och utvärderingen

var positiv. Styrelsen uppdrogs att anordna en informationskväll per termin. Detta genomfördes

under mitten av vårterminen där ett antal föreningsmedlemmar utanför styrelsen deltog. Därefter

ordnades en informationskväll under oktober månad strax innan rekryteringen till styrelsen 2022

avslutats. Nästintill samtliga styrelsemedlemmar deltog och presenterade sin del av verksamheten,

men tyvärr enbart två övriga föreningsmedlemmar. Kvällen spelades in och publicerades senare på

sociala medier och på hemsidan för framtida beskådning.
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