
Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och Underläkarförening

Verksamhetsberättelse
2022

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, eHälsa och

Under 2022 har den nationella styrelsen arbetat för att förtydliga vår övergripande verksamhet och
mål, men även med våra specifika fokusområden. Föreningens aktiva medlemmar har, med stöd från
den nationella styrelsen, skapat verksamhet för våra medlemmar som vi hoppas bidrar till att de
utvecklas 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 2023!
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Några ord från ordförande och vice ordförande
I slutet av 2021 hoppades nog många av oss på att pandemin skulle vara över. Men tyvärr präglades

även den inledande delen av 2022 av covid-19. Årets första styrelsemöte och internat hölls digitalt,

och vi gjorde vårt bästa för att lära känna varandra och vårt engagemang på distans genom att

avsluta lördagens möte med ett quiz och digitalt umgänge. Efter hand som våren löpte släpptes

restriktionerna mer och mer, och vi kunde till vår stora glädje ses fysiskt som styrelse för första

gången i april 2022. En väldigt lärorik, spännande och kul helg som tillbringades i Mälarhöjden i

Stockholm.

I och med pandemin har vår verksamhet de senaste åren gått mer och mer från att vara lokalt

baserad till att bli nationell. Många evenemang har blivit digitala vilket möjliggör en bredare

spridning av deltagare, men tyvärr går vi då miste om den lokala förankringen och det naturliga

samspelet mellan föreläsare och åhörare som blir när evenemang sker fysiskt. Då vi har haft svårt att

rekrytera lokalordföranden på flera orter har diskussion förts inom styrelsen kring lokalorternas

framtid och hur vi på bästa sätt ska utveckla vår verksamhet framåt så den moderniseras och

fortsätter att engagera.

I och med att allt fler BT-läkare som har studerat utomlands blir aktiva och att året då samtliga

läkarstudenter vid svenska medicinska fakulteter kommer genomgå BT närmar sig med stormsteg så

har diskussioner förts inom styrelsen men också i nämnden om var medlemsbasen för dessa

personer lämpligen bör vara. Vi har även blivit kontaktade av flertalet läkarstudenter som studerar

utomlands som önskar bli medlemmar i SLS KUF, vilket för närvarande tyvärr inte är möjligt. Därav

har även detta lyfts upp för diskussion och genomgång. Dessa frågor är stora och kräver

stadgeändringar såväl inom SLS KUF som SLS, varför arbete tillsammans med kansliet kvarstår.

Engagemanget har fortsatt inom SLS nämnd för ordförande Sara och det är alltid lika lärorikt att delta

på dessa möten och ha möjligheten att föra fram studenter och de unga läkarnas perspektiv.

Upplevelsen är att SLS nämnd är lyhörda och alltid vill få med dem unga på tåget, vilket är både kul

och inspirerande. Vice ordförande Victoria deltog i sin tur på plats på SLS Fullmäktige i maj månad.

Spännande diskussioner kring SLS organisation och framtid genomfördes och äntligen kunde även en

lunch föregå mötet så möjligheten till spontana diskussioner gavs.

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

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

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

Både Sara och Victoria har i år varit fortsatt delaktiga och arrangerat en paneldiskussion under termin

11 på läkarprogrammet på KI inom ramen för kursen Hälsa, samhälle och miljö. I år var fokus läkarens

arbetsmiljö och Sara agerade moderator tillsammans med Niki Shams, tidigare engagerad i Svenska

Läkarförbundet student. Panelen bestod av initiativtagarna från nätverket Vem tar hand om

doktorn?, representant från SYLF samt en docent i arbetsmiljö vid KI. Väldigt givande digital

diskussion!
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Vi bidrog även med en programpunkt under Stora Likarättsdagarna i Malmö i år. Det kan ni läsa mer

om under uppdrag från årsmötet 2021. Men sammanfattningsvis var det ett väldigt givande, viktigt

och intressant arrangemang och visar på hur vi tillsammans behöver kämpa för en mer jämlik värld.

Ytterligare ett samarbete som vi har fortsatt att jobba på är det med IFMSA. Memorandum of

Understandning som har signerats av ordförande i båda föreningarna har uppdaterats och förlängts i

ytterligare två år. Ett samarbete som vi i KUF uppskattar och vill fortsätta värna om!

Styrelsen har varit aktiv och skapat mycket spännande evenemang och material under året. Vi vill

rikta ett varmt tack till alla engagerade styrelsemedlemmar och föreningsmedlemmar och ser fram

emot verksamhetsåret 2023.

Sara Wide Gustafsson, Ordförande
Victoria Carxon, Vice ordförande

Kommunikation
Som i många andra ideella organisationer är sociala medier fundamentala för att sprida våra

evenemang och möjligheter till såväl aktuella som potentiella medlemmar. Hos SLS KUF har

kanalerna bestått av tre huvudsakliga kanaler, nämligen hemsidan, Facebook och Instagram. I år har

även ett tillskott gjorts med ett konto på LinkedIn.

Ansvarsfördelning

Kontona på sociala medier har skötts av kommunikatören, medan webbsidan skulle likt föregående

år hanteras av programsekreteraren. I och med dennes avgång tog vice ordförande sig an den rollen.

Modellen med fler personer som arbetar med kommunikationen är såväl givande som effektivt, då

det gör att fler synvinklar kan tas i beaktning i utformandet av exempelvis texter och bilder. Vad gäller

framtagandet av bilder till inlägg har det kunnat göras av kommunikatören själv, som har haft

kompetens i området. Det har varit fördelaktigt, i synnerhet för att kunna ta fram grafiska profiler

under pressade deadlines. Att sträva efter att ha sådan kompetens inom styrelsen är till stor fördel, i

jämförelse med tidigare år då kansliet har behövt vara behjälpliga i den frågan.

Innehåll

Likt föregående år är innehåll centrerat kring evenemang, styrelsepresentationer och olika

utlysningar. I vissa fall har det varit motiverat att köpa annonsplatser på exempelvis Facebook och

Instagram för att öka synligheten. I syfte att öka räckvidden på våra inlägg har kommunikatören följt

andra medicinska föreningars Instagram-konto, och förfrågat delning av vårt innehåll. Det har lett till

en markant ökning vad gäller antal följare på Instagram.

Antal inlägg

Bevisligen har även kommunikationsarbetet intensifierats, vilket syns på antalet inlägg som har

publicerats på bland annat Instagram, där antal publicerade inlägg har ökat från 49 till 65. Det

motsvarar en ökning på cirka 33% (detta i jämförelse med hela 2021 och perioden

2022-01-01-2022-10-25). Ökningen beror dels på de olika evenemang som har hållits under året,
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men också en förstärkt rutin om att publicera flera påminnelseinlägg. Detta har resulterat i att vi har

aktiva konton.

LinkedIn-sida

Under året har även ett tillskott gjorts i form av en LinkedIn-sida. I takt med att plattformen börjar bli

mer populär för de inom hälsosektorn, däribland läkarstudenter, blev det ett naturligt steg i hur

förbundet har utvecklats strategiskt i sin kommunikation. Eftersom kontot skaffades under mitten av

styrelseåret blir det en uppgift för kommande styrelse att utvärdera effektiviteten, förslagsvis under

sommaren 2023.

Sociala medier i siffror

Nedan följer en jämförelse mellan året 2021 och år 2022, period 2022-01-01 till 2022-10-25.

Instagram:

Följare: Ökat från 119 till 413 följare (ökning med cirka 347%)

Facebook

Gilla-markeringar: Ökat från 1421 till 1470 gilla-markeringar (ökning med cirka 3%)

Inför nästa år

Under kommande år bör styrelsen undersöka möjligheten att även publicera innehåll som ger ett

mervärde till följarna, exempelvis tips och råd kring studier. Det kan attrahera fler till våra kanaler.

Under året har vi kunnat få visst utrymme i nyhetsbrevet till SLS, men det vore även intressant att

undersöka möjligheten till ett eget månadsbrev till KUF.

Brendan R. Joseph, kommunikatör

Program
Posten som programsekreterare har varit vakant men arbetet har ändå fortlöpt i möjligaste mån. En

digital medlemsinfokväll anordnades i mars och hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. Därtill har

KUFs nyhetsbrev kunnat skickas ut med generös hjälp från SLS kansli. I nära samarbete med KUFs

kommunikatör har medlemmar således fått tagit del av det fortlöpande arbetet. Vidare anordnas den

årliga medlemsdagen den 26 november och äger rum i SLS-huset i Stockholm. Detta är en dag som vi

verkligen värnar om, dels för att skapa en mötesplats för våra medlemmar och dels för att möjliggöra

kunskapsutbyte och lyfta fram läkarstudenter respektive unga läkare som bidragit till forskning och

samhällsdebatten. Inför nästa verksamhetsår är förhoppningen att fortsätta utveckla KUFs hemsida,

medlemsvärvningsstrategier och programverksamheten i stort!

Victoria Carxon, vice ordförande

Global hälsa
Global hälsa engagerar många av SLS KUF:s medlemmar och detta år har vi fortsatt att odla detta

engagemang genom den nationella intressegrupp som startades förra året. Nya som gamla

medlemmar, har under terminerna träffats på regelbundna möten varje månad. Upplägget för

mötena har varit liknande som förra året med dels planeringsmöten och dels journal clubs för intern

utbildning.
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Ett stort fokusområde för våren var global psykisk hälsa, inför vår masterclass på detta område. Vi

hade journal clubs på ämnet under våren och tog då kontakt med föreningen Nätverket för global

psykisk hälsa som vi arrangerade vår masterclass tillsammans med. Det låg ett stort planeringsarbete

bakom denna första fysiska masterclass som föreningen arrangerat sedan pandemin! Den gick av

stapeln helgen 17-18 september och förutom arrangörer och engagerade föreläsare som deltog var

15 anmälda deltagare. Vi hade lagt mycket tid på att få fram ett varierande och tankeväckande

program med en rad experter. Återkoppling från deltagarna var också att utbildningen höll mycket

hög kvalité!

Under hösten efter masterclassen har vi lagt om gruppens fokus till hållbarhet och hälsa, för dels

global health week och dels kommande journal clubs i gruppen. Global health week skedde vecka 42

i år och hade titeln “lokal hållbarhet i en global kontext” där vi försökte hålla lokala event på så

många orter som möjligt. Vi hade tyvärr problem att lösa evenemang på flera orter men fick till fina

föreläsningar i både Örebro/Karlstad och Jönköping på ämnet. I gruppen har vi även kontinuerligt

spridit tips på diverse evenemang och möjligheter inom global hälsa. I december har vi julavslutning

och blickar framåt mot 2023!

Utanför GH-gruppen har flera från KUF varit engagerade i den podcast som föreningen har

tillsammans med Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. Jag har varit sammankallande

för den grupp genom vilken vi återlanserat “Global hälsa-podden” - nu på svenska. Vi har spelat in

cirka 10 avsnitt som vi börjat klippa och släppa från juli månad. Först ut hade vi en serie fokuserade

på politik och global hälsa inför valet som därefter breddats till en rad spännande ämnen - allt ifrån

hälsa hos samer till global mun- och tandhälsa. Dessutom har arbetet med en uppdaterad guide i

global hälsa fortskridit med förhoppning att denna ska bli färdigställd under året.

Som representant för KUF i kommittén för global hälsa har jag haft huvudansvar för PR, där jag skrivit

en PR-plan för året och ansvarat för att veckovis sprida global hälsa-material på facebook till

kommitténs följare. Jag har även varit aktiv representant i SIGHTs

nätverk för studentorganisationer, och deltagit på digitala och fysiska möten.

Efter ytterligare ett spännande och intensivt global hälsa-år ser jag fram emot att se vilka viktiga

hälsofrågor som KUF kan komma att lyfta framöver!

Sixten Elén, global hälsa-sekreterare

eHälsa
I början av året hade vi en person på styrelseposten som Ehälsosekreterare, men hen tvingades

tyvärr avsäga sig sitt uppdrag redan under våren på grund av personliga skäl. Därför har aktiviteten

vad gäller eHälsa tyvärr varit låg i år. Inga evenemang på ämnet har arrangerats och vi har tyvärr inte

heller haft någon person adjungerad i SLS kommitée för eHälsa. Jag som ordförande har haft

upprepad kontakt med ordföranden för kommitéen och vi har försökt hitta en person som kunnat

representera KUF, men tyvärr har detta inte varit möjligt.

Sara Wide Gustafsson, ordförande
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Utbildning
Posten som utbildningssekreterare var vakant fram till maj månad, då jag tillträdde. Som adjungerad i

SLS Utbildningsdelegationen har jag sedan dess gått på ett antal möten där flera viktiga ämnen

diskuterats.

Det har rapporterats om övergången till sexåriga läkarprogrammet. Det finns ingen samsyn

universiteten emellan huruvida man kan gå över från gamla till nya utbildningen – universiteten är

egna myndigheter och bestämmer själva. Det har även tagits upp att nya utbildningen är

resurskrävande och man har påtalat behovet av fler praktikplatser.

SLS är är ansvariga för ett certifieringsarbete för särskilda kompetenser inom olika basspecialiteter,

ett arbete som började 2017 inom interventionell radiologi. Utbildningsdelegationen har haft i

uppgift att bereda ansökningar, och har nu berett fyra ansökningar. Nästa steg är att nämnden skall

fatta beslut om ansökningarna skall skickas på internremiss inom SLS.

KUF har haft en plats i Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige (OMSIS), dock har vi

ej haft möjlighet att delta på möten under detta verksamhetsår.

Tillsammans med andra i styrelsen har jag varit med och arrangerat kursen Att leda som underläkare,

som planeras att genomföras under Medlemsdagen i november. Jag har också deltagit i

planeringsarbetet för Medlemsdagen.

Cecilia Klanger, Utbildningssekreterare

Forskning och vetenskap
Asklepios

Ett av målen för året var att se över Asklepiosprocessen. Vi hade haft diskussioner inom styrelsen hur

man kunde göra granskningarna för Asklepios genomförbara om mängden sökande ökade. Ett tidigt

förslag var att man skulle involvera delar av avgången styrelse i granskningarna och på så vis

säkerställa att det gick att upprätthålla god kvalitet i granskningarna trots den ökade volymen.

Till årets Asklepios ringdes det samtal och skickades ut mejl till kursadministratörer för

projektarbeteskurser vid lärosätena någon vecka före studenterna hade planerade oppositioner eller

examen, vilket undertecknad tror var en påminnelse i rätt tid. Dessförinnan hade vi ett färre antal

projektarbetesansökningar. Följderna av de länkar och informationsmejl som gick ut till de kandidater

som bevakade sina mejlkorgar inför opponering eller examen blev att en stor mängd ansökningar

skickades in de sista dagarna.

När granskningsprocessen då väl skulle starta var styrelsen mindre än föregående verksamhetsår och

ansökningarna att granska var 150% fler. Delar av fjorårets styrelse kunde stötta nuvarande styrelse

med några granskningar i bägge granskningsomgångarna.

Det nuvarande upplägget för granskningsprocessen är inte dimensionerat för att möta en mängd

ansökningar i paritet med årets, än mindre om mängden ansökningar ökar även nästa år.
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Bedömningsmallen har närmast lämnats orörd i sin text, men uppdaterats i sin form och finns nu

som excelark.

Delegationsarbete

På grund av dröjsmål med besked kring schemaläggning på arbetsplatsen har jag inte haft möjlighet

att planera för att deltaga fysiskt på delegationens möten utan att ta ut semesterdagar. Efter

diskussion med en godhjärtad driftsansvarig läkare på akutmottagningen kunde jag förskjuta min

arbetstid till kvällstid och på så vis deltaga närmast fullt på internatet för delegationen för forskning

via länk. Jag närvarade även vid möte med delegation i maj via länk under resa från annat nationellt

möte.

Stöttandet av unga forskande läkare och läkarstudenter

I början av verksamhetsåret blev SLS KUF kontaktade av en representant för unga i Uppsala

Läkareförening (ULF) som drev ett projekt lokalt för att få till ett pris att dela ut för bästa arbete på

läkarprogrammet i Uppsala. Det är glädjande att se att det skapas fler möjligheter för unga att få upp

ögonen för forskning genom att belysa ett välutfört arbete.

KUF bistod ULF med underlag för granskningsmallar, som en del av lösningen på ett problem alla

tillfälliga granskningskommittéer kan tänkas stå inför, nämligen hur man upprätthåller en god kvalitet

i granskningarna trots att det inte finns utrymme för studier i hur κ ter sig inom gruppen och vad

man kan göra för att bättra på sin inter-rater reliability. ULF har nu ett pris för bästa vetenskapliga

projektarbete vid läkarprogrammet vid Uppsala universitet och det har delats ut. Glädjande att se!

William Bronge, Vetenskaplig sekreterare

Prevention
Ett av mina mål under året var att väcka ett intresse för och få fler medlemmar att bli engagerade i

folkhälsofrågor inom SLS KUF. Trots flera försök fick jag tyvärr ingen respons och beslutade därför att

lägga ambitionsnivån till vad jag själv hade kapacitet för.

Verksamhetsårets första aktivitet blev ett webinarium med introduktion till livsstilsmedicin, som ägde

rum i början av mars. Benno Krachler, docent i hållbar hälsa vid Umeå universitet och

verksamhetschef på livsstilsmedicin Österåsen, Region Västernorrland, höll ett intressant föredrag för

ett 10-tal åhörare.

Jag har också deltagit som adjungerad vid några möten med SLS Preventionskommitté, och där varit

med och författat SLS remissvar till regeringens utredning om gårdsförsäljning av alkohol.

Sommarmånaderna blev intensiva för oss alla i styrelsen, med rekordmånga bidrag till Asklepiospriset

att granska. Ett tidskrävande, men lärorikt arbete!

Under hösten har fokus legat på att delta och bidra i det fortlöpande styrelsearbetet. Mitt

huvudsakliga engagemang därutöver har varit kring planering och genomförande av medlemsdagen,

inklusive utformandet av ledarskapskursen som utgjorde en programpunkt. Utöver det hann jag
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också med ett uppdrag som mötesordförande på fullmäktige hos vår samarbetspartner

IFMSA-Sweden.

Martin Nilsson, Preventionssekreterare

Etik
Under verksamhetsåret 2022 har arbetet fokuserats på enstaka engagemang relaterade till faktiskt

etik, såväl som att vara behjälplig för övriga styrelsens arbete och att hjälpa till vid nominering av

Asklepiospriset. Utöver det var jag i min roll som etiksekreterare med och arrangerade föreläsning

under Global health week i Jönköping inom ämnet parasitologi, där ämnet brist på snabbtest för

malaria på grund av prioriterad produktion av snabbtest för Covid-19 lyftes. Tio personer deltog på

plats.

Under maj månad anordnades en digital föreläsning med Erica Falckenström, SMERs pristagare 2021

där hon presenterade sitt arbete hur väl man tog i beaktande de etiska principerna i samband med

Covid-19 pandemin. Fem personer deltog.

I september startade nomineringen för Columna och Rösten, och pristagare utnämndes i både

kategorierna. Året har också inneburit att sitta med i Delegationen för medicinsk etik, där jag suttit

som adjungerad och i styrelsen och reviderat olika remissvar.

Det har varit ett spännande år med många nyttiga upplevelser och mycket lärorikt!

Axel Edman, Etiksekreterare

Kvalitét
Tyvärr har posten som kvalitetssekreterare varit vakant under hela verksamhetsåret 2022. Men vi har

trots detta fått in en del kvalitetsarbete i år. Till exempel anordnas en internutbildning vid ett av våra

månatliga digitala styrelsemöten om kunskapsstyrningen. Karin Pukk Härenstam, ordförande i

kvalitetsdelegationen föreläste om konceptet kunskapsstyrning och hur SLS är engaerade i frågan.

Väldigt intressant och lärorikt!

Sedan planeras en fortbildning i ledarskap för läkarstudenter och yngre läkare under SLS KUFs

medlemsdag 2022. Kursansvariga är Mikael Hoffman och Stella Cizinsky, båda ledamöter i SLS nämnd

och med gedigen erfarenhet av ledarskap. Detta blir ett pilotprojekt och kommer sedan utvärderas

för att avgöra om detta är något som SLS kan göra i större skala längre fram. Vi ser mycket fram emot

denna utbildning!

Sara Wide Gustafsson, ordförande

Ledamot
Under året som ledamot har jag engagerat mig i sedvanligt styrelsearbete. Utöver detta har mitt

fokus främst legat på arbetet under temat global hälsa. Jag har varit inblandad i arbetet med årets
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Masterclass på temat ”Global psykisk ohälsa”, deltagit och anordnat journal clubs inom

intressegruppen för global hälsa samt producerat avsnitt till Global hälsa-podden som görs i

samarbete med Kommittén för Global hälsa hos SLS.

Utöver detta arbete arrangerade jag även ett offentligt samtal med Stockholms sjukvårdsupprop inför

valet 2022 och jag har även bidragit till arbetet med att ta fram vinnare av Asklepiospriset för bästa

vetenskapliga arbete.

Som ledamot har det funnits stor frihet att själv styra fokus för sitt engagemang och det har varit

mycket givande att få ta del av en så innehållsrik förening.

Sophie Kebede Löfström, Ledamot

Lokalorter
I år har SLS KUF haft aktiv verksamhet på tre av sju orter där läkarprogrammet bedrivs, varav en utan

lokalordförande och därmed inte representation i den nationella styrelsen. De orter där vi har saknat

lokalordförande under året är Uppsala, Linköping, Skåne, Umeå och Stockholm. Nedan hittar ni mer

information om verksamheten på respektive ort.

Uppsala
SLS KUF i Uppsala har under 2022 varit vilande, då ingen ordförande tillsatts och en stor del av

projektgruppen tagit examen. Däremot har mentorskapsprogrammet, som KUF Uppsala startat

tillsammans med Uppsala Läkareförening 2020, fortfarande varit igång. Under hösten 2022 startades

en ny anmälningsomgång, och under sen höst planeras ett mingel för alla mentorer och studenter

som är med i programmet. Då utvärderingarna från föregående år varit mycket positiva hoppas

projektgruppen kunna utöka utbudet av mentorer denna omgång, eftersom efterfrågan bland

studenter varit mycket stor. SLS KUF Uppsala hoppas på nya engagerade medlemmar som både vill

fortsätta med mentorskapsprogrammet kommande år – men också dra igång övrig verksamhet som

KUF Uppsala tidigare ägnat sig åt!

Alice Åhréus Lunnemark, lokalordförande Uppsala 2021 men fortsatt engagerad i

mentorskapsprogrammet under 2022.

Göteborg
Efter flera år utan ordförande på orten blev föreningen återigen aktiv under verksamhetsåret 2021.

Arbetet har fortsatt under 2022 men detta år har jag har som ordförande inte varit på annan plats än

Göteborg under stor del av året vilket har försvårat den fysiska kontakten med våra medlemmar.

Kommunikation och medlemsrekrytering har istället gjorts digitalt, framförallt via facebook. I övrigt

har strategin för vidare rekrytering fokuserat på att sprida föreningen via personliga kontakter och

våra nationella evenemang.

En mindre projektgrupp har formats under året vilket har stärkt föreningens engagemang i Göteborg.

Det har varit väldigt värdefullt att vara flera i gruppen för att kunna diskutera idéer och förslag till

vidare projekt.
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Under hösten etablerades kontakt med flera intressanta föreläsare för fysiska evenemang. Det var

dock inte möjligt att hitta ett datum som passade alla involverade och vi hoppas därför kunna ta med

oss dessa kontakter för ett samarbete under kommande år.

Utöver det lokala arbetet i Göteborg ingår det som styrelsemedlem att delta i SLS KUFs övriga projekt

och åtaganden under året. Jag har deltagit vid planering av den årliga medlemsgalan och varit med i

bedömning av pristagare för våra priser vilket bland annat inkluderar bedömning av ansökandes

artiklar och projektarbeten.

Sammanfattningsvis har det varit ett spännande år som lokalordförande i Göteborg med fortsatt

stort samarbete med den nationella styrelsen. Vi går in i ett nytt år med förhoppningen om fortsatt

engagerade medlemmar i Göteborg och möjligheten till fler fysiska evenemang.

Agnes Lundborg Ander, Lokalordförande Göteborg

Örebro
Uppdraget som lokalordförande i Örebro har under verksamhetsåret främst inneburit arbete med att

försöka etablera vår förening på orten. Jag tillträdde posten utan överlämning och det första målet

var därför att fånga intresse bland dem som ville engagera sig för föreningsarbete och bilda en lokal

styrelse. Tyvärr har detta visat sig vara svårt och det begränsade intresset som stundtals visats för

föreningen har ofta runnit ut i sanden; dels på grund av bristande regelbundenhet i den lokala

verksamheten, dels på grund av konkurrens med andra medicinska föreningar i lokalorten. Jag har

dessutom inte varit i Örebro större delen av verksamhetsåret då jag har haft praktik på annan ort.

Som en del av styrelsen har jag även bidragit till SLS KUF:s många arrangemang inom medicinsk

vetenskap, global hälsa, etik med mera. Exempelvis har vetenskapliga projekt granskats som en del av

bedömningen för Asklepiospriset. För Global Health-week anordnades även en föreläsning i Karlstad

gällande hållbarhet inom primärvården med möjlighet till både fysiskt och digitalt deltagande.

Dessutom har allmänna förberedelser utförts inför föreningens årliga medlemsdag.

Framöver kommer utmaningen för SLS KUF i Örebro vara att bibehålla kontinuitet. Förhoppningen är

dock stor för att föreningen fortsatt får fäste i Örebro och kan ge glädje till många fler.

Shinwar Syndy, Lokalordförande Örebro

Uppdrag till styrelsen från årsmötet 2021
Årsmötet 2021 uppdrog åt styrelsen vissa uppgifter utöver verksamhetsplanen. Dessa sammanfattas

och besvaras nedan.

Harmonisering av KUF och SLS stadgar om medlemskap
Den specifika frågan kring hur medlemskap reglerades i SLS stadgar och i SLS KUFs stadgar gällde

framför allt formuleringen kring när på året medlemskap i SLS KUF avslutas, då KUFs stadgar bygger

på och är beroende av SLS stadgar.
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I SLS KUF stadga framgår följande:

§ 2
Medlemskap upprätthålles som längst till sista kalenderdagen det år individen beviljats
läkarlegitimation, eller tills medlemmen själv avslutar sitt medlemskap.

I SLS stadga framgår följande:

§ 39 Kandidat- och underläkarföreningen
Kandidat- och underläkarföreningen är en samlande instans för SLS studerandemedlemmar och
medlemmar med läkarexamen fram till legitimation.

Detta togs upp till diskussion med juristerna Malin Henriksson och Susann Asplund på SLS kansli. De

gjorde en genomgång av KUFs tidigare stadgar. Det framgick då att tillägget som specificerar att

medlemskap pågår fram till sista kalenderdag det året då personen beviljas läkarlegitimation i KUFs

stadgar tillkom enbart för något år sedan då dåvarande styrelse ville förtydliga detta. Det innebär

dock inte att SLS och KUFs stadgar säger emot varandra utan SLS praxis är att alla medlemskap varar

året ut oavsett vilken typ det är, då det inte är administrativt möjligt att ändra medlemskapen under

året. Det ansågs därför inte nödvändigt att motionera på SLS Fullmäktige kring stadgeförändring av

detta i SLS stadgar, varför denna fråga anses färdigutredd av styrelsen 2022.

Långsiktig strategi SLS KUF
Hur SLS KUF ska fortsätta att utvecklas har diskuterats vid upprepade tillfällen inom styrelsen i år, och

vissa frågor har även lyfts på SLS nämndmöte av KUFs ordförande. Vissa frågor har vi kommit framåt

med och kan redan på årsmötet 2022 delge vår uppfattning om, men för vissa frågor kvarstår ännu

extensiv utredning med hjälp av jurister på SLS kansli då dessa frågor även beror av SLS och SLS

stadgar. Nedan följer mer ingående förklaring kring respektive ämne.

Medlemsbas SLS KUF - Övergången till sexåriga läkarprogrammet och införandet av BT

I nuläget är det studenter vid medicinsk fakultet samt examinerade innan legitimation som kan bli

medlemmar i KUF. Men när det sexåriga läkarprogrammet införs kommer samtliga få legitimation

direkt vid examen från läkarprogrammet vid svenska universitet. Detta medför att KUF förlorar en

stor medlemsgrupp, och även det positiva med KUF, att vi är en förening med stor bredd.

Denna fråga har diskuterats inom styrelsen 2022 och vi tror att det bästa för föreningen vore om BT

läkare innan ST kunde inkluderas i KUFs medlemsbas. Dock är ST läkare mindre aktuella för KUF i och

med att de ofta har specialistföreningar att välja och dessutom börjar i sin karriär komma långt ifrån

studenterna. Dock är situationen i nuläget osäker hur allt kommer vara upplagt när de första

studenterna tar examen och är även något som beror av SLS. För att vara proaktiva lyftes frågan på

SLS nämndinternat i augusti och frågan kommer tas vidare av juristerna på SLS kansli tillsammans

med KUFs ordförande.

De som i nuläget är BT läkare har tagit examen från medicinsk fakultet utanför Norden och kan därför

inte vara medlemmar i KUF med tanke på nedanstående.
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Medlemsbas för SLS KUF - Svenska läkarstudenter vid medicinsk fakultet utomlands

Styrelsen har fått flertalet förfrågningar från läkarstudenter vid universitet utanför Norden som

önskar bli medlemmar för att kunna ta del av medlemsförmåner. I nuläget regleras detta av SLS

stadgar, där det framgår följande:

§ 3 Medlemskap

Till enskild medlem i SLS kan efter ansökan den antas som avlagt läkarexamen i Norden eller innehar

svensk läkarlegitimation och som inte är medlem i medlemsförening.

Till studerandemedlem kan efter ansökan antas studerande under grundutbildning till läkare vid

svensk medicinsk fakultet.

Detta innebär att studenter på läkarutbildning utanför Norden inte kan bli medlemmar i KUF.

Styrelsen 2022 har diskuterat detta och kommit fram till att vi tror att dessa personer kan tillföra

mycket till föreningen om de antas som medlemmar. Därför har även denna fråga lyfts för diskussion

med SLS nämnd, som i det stora hela ställde sig positiva till en förändring men det krävs innan dess

en utredning i frågan med hjälp av juristerna på kansliet. Detta för att specificera exakt vilka grupper

det berör.. KUFs styrelse 2022 har därför formulerat en proposition angående motion till SLS

fullmäktige 2023. Vänligen se separat dokument.

Associerade föreningar till SLS KUF

Denna fråga har lyfts med SLS kansliet efter att IFMSA har skickat in en ansökan till SLS om att bli

associerad förening till SLS. Det ser ut som att detta inte är möjligt då associerade föreningar i SLS

kräver ett visst antal läkarmedlemmar med mera. Dock ställdes frågan från kansliet om IFMSA i stället

skulle kunna bli associerade till KUF. På ett möte tillsammans med IFMSAs presidium under våren

framkom det att IFMSA inte var intresserade av att vara associerade till KUF. Därefter har denna fråga

inte utretts närmare då det inte uppkommit intresse från någon annan studentförening att bli

associerad till SLS eller KUF.

Namnbyte av SLS KUF

Då vi i enlighet med diskussionen ovan ännu inte vet hur medlemsbasen kommer att se ut för SLS

KUF inom de närmaste åren så anser vi i styrelsen 2022 att ett namnbyte inte är något som är

aktuellt i nuläget utan får utvärderas längre fram. Detta för att ett eventuellt namnbyte ska inkludera

så många som möjligt av SLS KUFs medlemmar.

SLS KUFs styrelseuppbyggnad

Styrelsen har de senaste åren bestått av uppemot 20 styrelseledamöter, spridda över hela Sverige.

Detta är en stor styrelse och det har vid flera tillfällen varit svårt för valberedningen att tillsätta

samtliga poster. Det har framförallt varit utmanande att hitta personer till posterna som

lokalordförande. Det har tyvärr medfört att föreningen har tappat sin lokala anknytning på flera orter,

men har också medfört en omställning till en mer nationellt orienterad förening.
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Styrelsen 2022 anser därför att lokalordföranden bör tas bort som post i styrelsen och att

verksamheten ska koncentreras än mer på våra fokusområden och att valberedningen ska prioritera

att tillsätta sekreterarposterna. Vänligen se separat proposition till årsmötet 2022 angående

stadgeändringar för mer information.

Uppmärksammande av frågor kring diskriminering
I maj deltog två representanter från årets styrelse samt två från föregående år på Stora

Likarättsdagarna i Malmö. Ett arrangemang som lockade över 1000 deltagare och som pågick under

två dagar. Vi i KUF bidrog med en programpunkt under dag två under spåret som fokuserade på

rasism. Vi bjöd in två representanter från Nätverket för samisk hälsa som pratade om samisk

kulturförståelse i vården. Ett väldigt viktigt ämne att lyfta som slutade i en fin efterföljande

diskussion. Vi är väldigt tacksamma över möjligheten att få vara med och bidra till detta evenemang

och tackar varmt Likarättsakademin inom region Skåne, Länsstyrelsen i Skåne och SLS för detta!

Vi har på detta tema även spelat in två poddavsnitt i Global Hälsa podden. Ett som handlade om

likarätt där vi intervjuade Ola Björgell och Taiwo Draycott, två representanter från Region Skånes

Likarättsakademi. Ett annat där vi intervjuade Nätverket för Samisk hälsa, vilket också blev det första

avsnittet som spelades in live. Superkul och väldigt intressanta ämnen.

I övrigt har vi haft i bakhuvudet hur vi som förening kan utvecklas och hela tiden tänka på

diskrimineringsgrunderna och hur vi agerar då vi arrangerar evenemang. Tyvärr har vi i övrigt inte

haft möjlighet att anordna fler föreläsningar och workshops på ämnet.

Rekrytering av nya medlemmar
I våras anordnade vi en digital informationskväll likt tidigare år. Denna spelades även in och är

publicerad på vår hemsida. Tyvärr lockade denna enbart några enstaka åhörare och spridningen var

inte så stor som vi önskat, trots extensiv PR inför. Därför avstod styrelsen att arrangera en liknande

digital kväll under hösten och fokuserade istället på redan planerade evenemang såsom masterclass i

global psykisk hälsa, och gjorde vårt bästa för att locka och inspirera så många som möjligt.

Ämnet lyftes på styrelsens fysiska internat i april och diskuterades. Det som alla deltagande då var

överens om var att KUF bör koncentrera verksamheten och vårt engagemang än mer till våra

fokusområden, och på så sätt göra reklam för att vi finns och sticka ut ur mängden. En idé som lyftes

var att varje sekreterare ska göra en kort intervju med respektive delegations/kommittéordförande

och sedan dela detta filmklipp eller artikel på vår hemsida. Men på grund av tidsbrist då styrelsen i år

varit mindre än tidigare var detta aldrig realistiskt att genomföra men idén skickar vi gärna vidare till

styrelsen 2023.

Stärkande av lokalorterna
Styrelsen 2022 har jobbat för att stötta årets lokalordföranden och aktivitet på de orter där det har

funnits representanter. Samtliga lokalordföranden har varit aktiva på sociala medier för att sprida sin

verksamhet. Men tyvärr har enbart ett enstaka antal evenemnag kunnat skapas på lokalorterna och

det har varit svårt att rekrytera nya aktiva. I och med styrelsebeslutet att lägga fram en proposition

om borttagande av lokalordförande så har tyvärr inte mer aktivitet lagts på detta i år.
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Stärkande av de nationella intressegrupperna
Vissa intressegrupper, såsom intressegruppen i Global Hälsa har varit väldigt aktiva under året och

har haft regelbundna möten och dessutom arrangerat masterclass i global psykisk hälsa. Etikgruppen

har även den haft aktivitet i sin facebookgrupp och bland annat har läsvärda tips delats. Samma sak

gäller gruppen för prevention där även digitala möten har anordnats.

Tyvärr har det varit svårt att rekrytera till vissa grupper och det har varit svårt att få verksamheten

regelbunden. Eftersom styrelsen 2022 anser att föreningen bör koncentrera sig mer på

fokusområdena så är intressegrupperna något som bör fortsätta att utvecklas. Det finns en stor

potential i dessa grupper och ger KUF en möjlighet att sticka ut i mängden bland andra föreningar.
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