
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening

Verksamhetsplan
2022
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) vänder sig till läkarstudenter

vid en svensk medicinsk fakultet och läkare i Sverige fram till legitimation. Vi främja utbildning,

etik, kvalitet i sjukvården, eHälsa, global hälsa, prevention och vetenskap och forskning, för att

stärka nuvarande och blivande läkare i deras yrkesroll – gentemot patienter, sjukvården och

samhället, i Sverige och globalt. Arbetet sker genom att anordna föreläsningar, workshops,

webinar samt andra aktiviteter. KUF deltar även aktivt i samhällsdebatten, delar ut stipendier och

priser samt representerar våra medlemmar i Svenska Läkaresällskapets (SLS) nämnd, delegationer

och kommittéer.

VISION

Verka för förbättrad hälsa och sjukvård genom att bredda och fördjupa läkarrollen utifrån ett

student- och underläkarperspektiv.

STRATEGI

KUF 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. KUF ska både

bidra till att stärka SLS och dra nytta av dess styrkor, samt representera medlemmarnas intressen i

SLS nämnd, kommittéer och delegationer.

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 och i samband med detta lyfta fram yngre läkare samt
läkarstudenters perspektiv och synpunkter.

1.1.2 Att integrera användning av Åsiktsprogrammet och klimatpolicy i befintlig och ny
verksamhet.
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1.1.3 Att verka för att representera KUF i andra relevanta möten och fora, inklusive
pågående statliga utredningar.

1.1.4 Att aktivt samverka med för KUF relevanta samarbetspartners, såsom International
Federation of Medical Student’s Association-Sweden (IFMSA-Sweden),
Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige (OMSiS), Sveriges
Läkarförbund (SLF) och Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) kring ämnen som rör
vår vision.

1.2 Kommunikation

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

1.2.2 Att fortsätta utveckla KUFs interna och externa kommunikationsstrategi.

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 hålla KUFs arbetsordning uppdaterad.

1.3.4. Att verka för samarbete mellan styrelseledamöter samt mellan nationell och lokal
nivå.

1.3.5 Att verka för samarbete mellan sekreterare för att utveckla
intressegruppsverksamheten.

1.4 Stipendier och priser

1.4.1. Att genomföra urval av årets Asklepiospristagare.

1.4.2. Att genomföra urval av pristagare samt utdela KUFs debattpris á 4000 kronor.

1.4.3. Att    genomföra    urval    av    pristagare    samt    utdela KUFs etikpris á 4000 kr.

1.4.4. Att sprida möjlighet att söka introduktionsstipendium för forskning
(sommarforskningsstipendiet).

1.4.5 Utforska möjligheten att instifta ett stipendium eller bidrag för forskning med fokus
på diskriminering.

1.5 Lokalverksamhet

1.5.1. Att verka för att samordna evenemang mellan KUFs aktiva lokalorter. Till exempel
genom att anordna föreläsningar med ett gemensamt tema på flera orter samtidigt
för att nå större genomslag nationellt.

1.5.2. Att verka för att säkerställa verksamhet på alla sju studieorter.
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1.6 Nationella events

1.6.1. Att, då det är lämpligt, sprida nationella, och lokala evenemang via
videolänk.

1.6.2. Att erbjuda helt digitala evenemang, till exempel webinar.

1.7 Utveckling av grundverksamheten

1.7.1 Att arbeta och utveckla en långsiktig strategi för föreningen. Framför allt
med fokus på övergången till det 6-åriga läkarprogrammet, införandet av
bastjänstgöring och dess påverkan på medlemskrav samt
medlemsvärvning.

1.7.2 Att arbeta kontinuerligt med översyn och uppdatering av föreningens
stadgar.

2. Organisation och sjukvårdsstyrning

2.1 Att delta aktivt med ledamot i SLS Delegation för Medicinsk kvalitet.

2.2 Att organisera debattforum och utbildningstillfällen för att väcka intresse och
uppmärksamhet kring sjukvårdsstyrning ledarskap bland unga läkare och
läkarstudenter.

2.3 Etablera en nationell intressegrupp om sjukvårdstyrning och kvalitet i vården.

2.4 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 med ledamot i SLS Delegation för Forskning.

3.2 Att lyfta medicinsk forskning gjord av studenter och yngre läkare genom
anordnande av symposium/workshop i samband med utdelning av årets
Asklepiospris.

3.3 Att årligen anordna ett seminarium för styrelsen gällande bedömning av arbeten till
Asklepiospriset.

3.4 Att utvärdera och uppdatera bedömningsprocessen och bedömningsmallen för
arbeten till Asklepiospriset.

3.5 Att fortsatt stödja implementeringen av sommarstipendium för forskning
för läkarstudenter som utlyses av SLS Delegation för Forskning.

3.6 Etablera en nationell intressegrupp för forskning och vetenskap.
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4. Arbete kring läkarutbildningen, allmäntjänstgöring och bastjänstgöring

4.1 Att delta aktivt med ledamot i SLS Delegation för Utbildning.

4.2 Att bevaka utvecklingen och implementeringen av nya 6 åriga läkarutbildningen och
införandet av bastjänstgöring.

4.2.1. Att företräda KUFs nuvarande och framtida medlemmar i diskussioner
om nya läkarutbildningen samt 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.

4.4 Etablera en nationell intressegrupp om utbildningsfrågor.

4.5 Fortsätta arbetet med att utveckla en handledarutbildning för yngre    läkare.

5. Global hälsa

5.1 Att delta aktivt som ledamot i SLS Kommitté för Global hälsa.

5.2 Att organisera det årliga evenemanget ”Global Health Week” på lokalorter och
nationellt. En vecka med fokus på global hälsa nationellt och internationellt, som
anordnas genom SLS och KUFs nätverk.

5.3 Att stötta aktiviteter inom samt anordna föredrag och workshops om ämnen som rör
global hälsa.

5.4 Arbeta för att stärka engagemanget i den nationella intressegruppen för global hälsa.

5.5 Att delta aktivt i SIGHTs studentnätverk samt representera föreningen vid
Utrikesdepartementets aktörsmöten för global hälsa.

5.6 Att fortsätta arbetet med en digitalisering och uppdatering av KUFs Guide till Global
Hälsa.

5.7 Att arbeta aktivt med SLS och KUFs podcast The Swedish Global Health Podcast.

6. eHälsa

6.1 Att delta aktivt med ledamot i SLS Kommitté för eHälsa.

6.2 Att bidra till att arrangera evenemang kring eHälsa nationellt och lokalt.

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.

6.4 Arbeta för att stärka engagemanget i den nationella intressegruppen för  eHälsa.
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7. Programverksamhet

7.1 Att delta aktivt med ledamot i SLS Programkommitté.

7.2 Att verka för ökad samverkan mellan SLS och KUF i utformandet av    evenemang.

7.3 Anordna en medlemsdag och medlemsgala 2022 med utdelning av KUFs priser

7.4 Anordna en informationskväll om KUF i syfte att stärka medlemsvärvningen i början
på varje termin.

7.6 Att bidra till att uppmärksamma SLS evenemang för KUFs medlemmar.

8. Prevention

8.1 Att delta aktivt med ledamot i SLS Preventionskommitté.

8.2 Att anordna och stödja evenemang kring folkhälso- och preventionsfrågor.

8.3 Arbeta för att stärka engagemanget i den nationella intressegruppen för
prevention.

9. Medicinsk etik

9.1 Att delta aktivt med ledamot i SLS etikdelegation.

9.2 Att stödja evenemang kring medicinsk etik

9.3. Att uppmärksamma SLS arbete inom området etik för KUFs medlemmar och
integrera etiska aspekter i all övrig verksamhet.

9.4 Att fortsätta arbetet med diskrimineringsfrågor och etableringen av en
intressegrupp för detta. Att verka för att antidiskrimineringsarbete genomsyrar
KUFs verksamhet.

9.3 Stärka engagemanget i den nationella intressegruppen för etik.

9.4 Att arbeta aktivt för att bidra med programpunkt till Stora Likarättsdagarna 2022.
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