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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 och eHälsa. 
 
Under 2020 har den nationella styrelsen arbetat för att förtydliga vår verksamhet, våra 
kommunikationskanaler och våra åsikter, samtidigt som arbetet till stora delar präglats av den 
rådande pandemin. Föreningens aktiva medlemmar har, ofta med stöd från nationella styrelsen, 
skapat verksamhet för våra medlemmar som vi hoppas bidrar till deras utveckling till kunniga läkare 
med en stark etisk kompass. 
 
På de kommande sidorna beskriver styrelsemedlemmarna själva sin verksamhet. Välkommen att läsa 
och tveka inte att ta kontakt med föreningen om du vill vara med under nästa år! 
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Några ord från ordförande och vice ordförande 
 
2020 har präglats av covid19-pandemin. Under våren ändrades fokus till att hjälpa SLS att nå ut med 
information om covid19. Vi anordnade två informations- och diskussionskvällar om covid19, en som 
organiserades av SLS KUF Uppsala och en som organiserades av den nationella styrelsen. Trots att 
flertalet nationella styrelsemedlemmar har ryckt in och arbetat extra inom vården har stämningen 
varit god och föreningen har upprätthållit sin grundverksamhet, och delar i år ut båda 
Asklepiosstipendierna, samt debattpriset Röst och etikpriset Columna. 
 
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, och 
föreläsningar som berörde svåra ämnen såsom diskriminering, där online-formatet inte räckte till. 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.  Alla 
styrelsemöten, samt vår medlemsdag med vintergala, hölls också online. 
 
Styrelsen har varit otrolig i årets omställning och tillsammans har vi kunnat fokusera på att bidra i 
covid19-responsens och mer genomgripande verksamhetsutveckling. Lokalortsordförandena har 
samarbetat tätare och har tillsammans utvecklat en nationell värvningsmodell, med informations-
kväll online för intresserade och gemensamt PR-material. Styrelsen har även tagit initiativ till att 
starta nationella intressegrupper för KUFs olika verskamhetsområden med syfte att öka och 
underlätta till engagemang bland medlemmarna. Ett nytt material för vidareutbildning av 
underläkare som handleder har tagits fram, vi har skrivit debattartiklar inom global hälsa och etik 
och recenserat läroböcker inom eHälsa. Vi hoppas att detta arbete kommer nästa styrelse till godo 
och vill avsluta med att tacka årets styrelse för stort engagemang och goda arbetsinsatser! 
 
Anna-Theresia Ekman, ordförande, och Emma Hammarlund, vice ordförande 

Umeå 
 
SLS KUF Umeå planerade initialt att hålla ett antal event med lunchföreläsningar utanför Medicinska 
Biblioteket på Norrlands Universitetssjukhus för att uppmärksamma olika dagar inom global hälsa så 
som World Malaria Day, World Tuberculosis Day med flera. Vi hade även planerat att följa upp med 
ett event som fokuserade på Global Kirurgi från förra årets verksamhetsberättelse. P.g.a. Covid-19 så 
fick tyvärr alla fysiska event ställas in och jag själv fick mindre tid att lägga på dessa event då jag blev 
omplacerad att jobba kliniskt på Infektionskliniken under pandemin.  

Detta ledde även till mindre tid för att rekrytera nya medlemmar lokalt i Umeå. Jag har även suttit 
som Preventionssekreterare i nationella styrelsen i år, så jag har försökt nominera andra lämpliga 
kandidater. Då ingen ny person kandiderade så har jag varit ställföreträdande i rollen under året.  

Totalt så höll vi tre event i år, bland annat ett under Global Health Week 2020 – se nedan. Vi har också 
fortsatt samarbetat med Läkare För Miljön (LfM) Västerbotten, en förening som är associerad till SLS. 
LfM är engagerade i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, kemikalier oh 
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livsstilsfrågor. Den 14 februari så höll vi ett gemensamt event i Umeå med titeln ”Klimatpåverkan – 
Sjukvårdens Roll” där Maria Wolodarski, sammankallande för SLS Klimatgrupp, föreläste.  

 

Events SLS KUF Umeå 2020 

Digital kväll om Covid-19 
Vad vet vi om det nya coronaviruset? Vad behöver vi veta? Hur kan vi förbereda oss i 
Sverige? Läkare från Smittskyddet, Vårdhygien och Infektionskliniken i Umeå höll 
tillsammans en kortare presentation följt av tid avsatt för frågor från publiken. Lokal media 
rapporterade från eventet bland annat Sveriges Radio, Västerbotten.  

Deltagare: Anders Johansson (Universitetslektor i infektionsjukdomar och överläkare i 
infektionssjukdomar och vårdhygien. FoU-ansvarig på Infektionskliniken, Norrlands 
universitetssjukhus), Stephan Stenmark (Smittskyddsläkare, Infektionsläkare 
Smittskyddsenheten Västerbottens läns landsting. Ordförande i Nationella Strama och 
Strama Västerbotten) Moderator: Hanna Jerndal, Preventionssekreterare SLS KUF och 
Lotta Velin, Global hälsa-sekreterare SLS KUF. 
  
Klimatförändringar – Sjukvårdens Roll? 
Vilka effekter har sjukvården på klimatförändringar - positiva och negativa? Varför måste vi 
inom sjukvården engagera oss? Maria Wolodarski är onkolog och biträdande Överläkare på 
Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är engagerad inom Sjukhusläkarnas klimat och hälsa 
grupp, sitter som vice ordförande för Läkare För Miljön i Sverige och är sammankallande i 
SLS Klimatgrupp. Maria berättade om hälsoaspekter av klimatförändringar och sjukvårdens 
påverkan på klimatet. Hon pratade även om hur klimatsmart och hållbar sjukvård kan se ut. 
Föreläsningen riktade sig till personal och studerande inom sjukvården och var ett 
samarbete med IFMSA Norr och Läkare För Miljön.  
  
Global Trade & Public Health - What Are The Connections? 
Under Global Health Week 2020 så fokuserade vi i Umeå på hälsodeterminanter och deras 
roll för den globala folkhälsan. Miguel San Sebastian, PhD och Professor på Epidemiologen i 
Umeå, föreläste om rollen av olika globala handelsavtal inom World Trade Organisation och 
deras effekter på global hälsa och jämlikhet.  
  

Informationskväll med SLS KUF 
SLS KUF Umeå kommer att deltog i SLS KUF:s Informationskväll i oktober. Detta känns 
extra viktigt i år då vi inte har kunnat informera eller rekrytera nya medlemmar vid fysiska 
event på samma sätt som tidigare.  

Hanna Jerndal, ställföreträdande ordförande Umeå 
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Linköping 
 
Året i Linköping började tufft med enbart ordförande som engagerad medlem på plats. Målet med 
året var därför att KUF Linköping skulle vara en välfungerande och levande del av föreningen innan 
årsskiftet. Efter uppstartsmöte och spridning av föreningen på sociala medier var vi tre till fyra aktiva 
medlemmar under våren. Det gjorde att vi planerade att arrangera suturkväll för läkarstudenter, 
föreläsning Med Michaela Jung med Tips och Trix för underläkare samt föreläsning med Professor 
Markus Heilig om Cannabis och dess påverkan på kropp och knopp. I och med rådande distansläge 
och önskemål från föreläsare att skjuta upp sitt evenemang var det vi fick till en föreläsning med 
Michaela Jung, en presentation som blev väldigt uppskattad av yngre kollegor. Då den hölls digital 
fanns även möjligheten för alla medlemmar ute i landet att delta, väldigt roligt!  
 
Försök har gjorts till samarbete med Linköpings Läkaresällskap. Lokalordförande i KUF var i tät kontakt 
med en av medlemmarna, och deltog även på årsmötet 2020. Väldigt kul och inspirerande att höra 
alla erfarna röster, men något som saknades var just yngre läkare och läkarstudenter, varför ett 
samarbete med KUF skulle gynna båda föreningarna. Planerna var att det skulle genomföras en 
gemensam pubkväll i Läkaresällskapets medlemshus som del i sedan tidigare planerad serie av pubar. 
Tyvärr kunde detta inte genomföras på grund av rådande restriktioner.  
 
Hösten rivstartades med deltagande i eventet Amazing Race under mottagningsveckorna för de nya 
studenterna. Eventet arrangerades av två medlemmar från Linköping tillsammans med stöd från 
nationella ordförande i KUF, mycket uppskattat att hon tog sig ner till Linköping med tåget. Väldigt 
rolig kväll där KUF stod för de absolut bästa tilltuggen från Östgötakök och ett mycket uppskattat quiz 
om global hälsa inspirerat av Hans Rosling.  
 
Under hösten deltog Linköping i Global Health Week tillsammans med Global Hälsa sekreterare och 
de övriga lokalorterna. Vi ordnade på temat Jämlik Hälsa en föreläsning via Zoom och Facebook med 
professor emerita och specialist i socialmedicin Margareta Kristensson. Väldigt intressant presentation 
om rådande ojämlikheter i det svenska samhället! På samma tema höll vi i ett Global Hälsa Quiz på 
studentpuben Kårhuset Kollektivet på plats i Linköping. Linköping har varit väldigt aktiva i nystartade 
Global Hälsa Gruppen i nationella styrelsen och bland annat deltagit i planering och skapande av The 
Swedish Global Health Podcast.  
 
Under hösten har initiativ tagits för att starta upp en forskningssektion i KUF Linköping, något som vi 
alla tycker saknas på universitetet. Vi har haft möte med nuvarande och tidigare vetenskapliga 
sekreterare och diskuterar hur vi kan gå till väga. Kontakt har tagits med andra föreningar för 
eventuellt samarbete, bland annat med Studenter i Forskning. Ett arbete vi ser fram emot att fortsätta 
med nästa år. Självklart har även Linköping deltagit i granskningen av vetenskapliga arbeten och 
artiklar inför utdelning av Asklepiospriset.  
 
För att följa upp rekrytering ordnades ett uppstartsmöte även på hösten med totalt sex deltagande 
medlemmar, varav två stycken i de tidigare terminerna. Fokus har legat på att etablera en grund och 
ett växande engagemang på lokalorten varför det filas på förändring i uppbyggnaden av verksamheten 
i Linköping inför nästa verksamhetsår. Detta har varit ett spännande och lärorikt år och väldigt roligt 
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med den snabba digitala omställningen, men tyvärr har distansläget gjort fysisk medlemsrekrytering 
än svårare. Vi ser fram emot nästa år och en växande lokalverksamhet i Linköping!  
 
Sara Wide Gustavsson, ordförande Linköping 

Uppsala 
Under verksamhetsåret 2020 har jag aktivt deltagit i styrelsearbetet på kickoff, styrelsemöten, mejl 
och Slack. I styrelsen har jag varit med i planeringen av Global Health Week och den infokväll som 
arrangeras 27:e oktober. I Uppsala har jag tillsammans med den lokala gruppen av aktiva medlemmar 
arrangerat två onlineföreläsningar. Den första föreläsningen handlade om COVID-19 och genomfördes 
i samarbete med Utrikespolitiska Föreningen (UF) Uppsala och IFMSA Uppsala och var till en början 
planerad att ske på plats i mitten av mars. Den blev dock lite för aktuell då pandemin kom till Sverige 
och föreläsningen fick istället ske online. Karin Tegmark-Wisell, chef på Folkhälsomyndigheten, Erik 
Salaneck, infektionläkare på Akademiska sjukhuset, och Nils Gottfries, Professor emiritus i 
nationalekonomi deltog i panelen. Evenemanget fick stor spridning och gav många studenter 
möjlighet att lära sig mer om COVID-19 och ställa frågor. Föreläsningen sändes via Facebook live och 
spelades in av UF Uppsala och har lagts upp på SLS KUF:s hemsida. 
 
Den andra föreläsningen handlade om barnhälsa i klimatförändringarnas tid och arrangerades inom 
Global Health Week. Då medverkade Anna Rutgersson, professor i meteorologi och Stefan Swartling 
Peterson, professor i global hälsa samt tidigare hälsochef på UNICEF. Föreläsningen sändes via Zoom 
och har spelats in och kommer läggas upp på SLS KUF:s hemsida.  
  
Under hösten har vi i Uppsala även startat upp ett mentorskapsprogram för läkarstudenter i Uppsala. 
Det är ett pilotprojekt som görs i ett samarbete med ULF (Uppsala läkareförening) där vi ska matcha 
ihop studenter med seniora läkare från ULF. För att delta måste man vara med i båda föreningarna. I 
dagsläget har vi startat med ett trettiotal studenter och väntar in några fler anmälningar från framtida 
mentorer. Under november kommer vi att börja para ihop mentorpar för att sedan försöka få till ett 
första möte innan jul. Tanken är att projektet ska utvärderas efterhand för att sedan kunna förbättras 
och utökas. 
  
Under verksamhetsåret har medlemsrekrytering och rekrytering till den aktiva gruppen legat i fokus. 
Det har dock varit svårt när man inte har kunnat ha mötts fysiskt med potentiella medlemmar. Till den 
aktiva gruppen en person rekryterats, tre andra har först visat intresse men sedan tyckt att de haft för 
mycket andra åtaganden i dagsläget. Förhoppningsvis kan fler rekryteras under infokvällen. Detta är 
annars ett område som måste förbättras för att föreningen fortsatt ska finnas kvar i Uppsala. En annan 
svårighet har varit att få folk att delta på våra evenemang. Vi har varit snabba på att ställa om till digital 
form, men det har varit svårt att få spridning och tittare.  
  
Avslutningsvis tycker jag att det mycket vi har åstadkommit under året och det finns mycket som vi 
kan arbeta vidare med nästa år! 
 
Adam Syk, ordförande Uppsala 
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Stockholm 
Under året har SLS KUF Stockholm varit verksamt inom flera områden framför allt inom global hälsa. 
Det skapades en global hälsa grupp där Stockholm har varit en del av arbetet och bland annat bidragit 
till publiceringen av en debattartikel i läkartidningen om vikten av global hälsa i läkarutbildningen. 
Global hälsa gruppen har också gjort det möjligt för lokalordföranden att delta i olika nätverksmöten 
såsom UD:s aktörsmöten och SIGHT:s studentnätverk. Det har under året även varit ett samarbete 
mellan de olika lokalorterna och övergången till digitala event har gjort att alla orter kunnat delta på 
alla event, något som varit väldigt positivt.  

Under hösten planerades det för en master class inom klimat och hälsa som tyvärr inte kunde 
genomföras. Tanken var att få till en interdisciplinär kurs med studenter och nyligen examinerade från 
olika program i Stockholm och tillsammans arbeta med frågor kopplade till klimat och hälsa. Planerna 
och materialet finns dock kvar med möjligheten att genomföra kursen under nästa år.   

Då COVID-19 begränsade möjligheterna till fysiska event och gjorde att mycket av aktiviteterna fick 
skjutas upp under våren valde vi istället att fokusera mer långsiktigt och bygga upp en bra grund för 
nästa styrelse. Det har planerats för en medlemskampanj under slutet av året för att rekrytera nya 
medlemmar och öppna upp möjligheterna för ett mer aktivt medlemskap. Intressegrupper för de olika 
verksamhetsområdena och lokalgrupper har satts upp som under nästa verksamhetsår kan hjälpa 
lokalordföranden och områdessekreterarna att driva projekt.  

Robert de Meijere, ordförande Stockholm 

Örebro 
Under avslutande årsmöte 2019 valdes lokalordförande in för Örebro som sedan ett antal år tillbaka 
inte haft en. Planen var initialt fokuserad kring medlemsrekrytering samt fokus på de 
medlemsförmåner KUF erbjuder som inga andra aktiva föreningar i Örebro tidigare prioriterat på 
samma sätt, fr.a. global hälsa, forskning och professionell utveckling. Målsättningen var dessutom två 
utbildande föreläsningar kring ojämlik vård, både mellan patient och vårdpersonal, samt situationer 
där vårdpersonalen kan vara utsatt på grund av olika faktorer. Situationen komplicerades tyvärr tidigt 
pga Covid-19 pandemin. Studenter i Örebro avråddes från att befinna sig på campus och allt 
digitaliserades. Det blev därför mycket svårt att etablera KUF som förening i Örebro. Det mesta arbetet 
centrerades därför kring de nationella evenemangen.  

KUF Örebro deltog även i Global Health Week, då vi bjöd in Birgitta Essén, professor i internationell 
kvinno- och mödrahälsovård (Uppsala), och Josefine Guldbrand, verksamhetschef för Kvinnohuset 
Örebro, för att föreläsa om olika former av våld mot kvinnor, läkarens roll och vad som ligger utanför 
läkarens arbetsområde. Birgitta berättade även om kulturella skillnader bland olika patientgrupper 
och hur en hanterar sina fördomar genom att söka sig till kunskap, för att ge god och patientsäker 
vård.  Föreläsningen avslutades med diskussion och frågor från publiken. I det stora hela var det ett 
mycket lyckat event och trots covid-19 var digitaliseringen av eventet snarare fördelaktigt, då vi hade 
möjligheten att bjuda in föreläsare från andra städer.  

Vi hoppades på att kunna hålla fysiska event till hösten, men så blev det tyvärr inte. Eftersom de 
föreläsningar som initialt planerades berörde känsliga ämnen togs beslutet att inte hålla dessa digitalt. 
Detta år har satt stora krav på föreningens online-närvaro och trots färre event än önskat är det 
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tacksamt att omställningen gått tämligen smidigt. Det är till stor del tack vare stark uppslutning i 
styrelsen.  

Nationella projekt som KUF Örebro har varit delaktiga i: 
·       Under sommaren granskades olika artiklar som nominerats för Asklepiospriset.  
·       Under årets gång har ett podcastavsnitt planerats tillsammans med Lotta Velin, Global 
hälsa sekreterare: Student in Global Health, om är en del av serien Global Health 101. 
Inspelningen har tyvärr blivit uppskjuten, men avsnittet är färdigplanerad både översiktligt 
och i detalj.  
·       Lokalordförande Jowana Joher deltog i ett podcast avsnitt om KUF.  
·       Deltagit i projektet ”Pedagogik för UL som handleder studenter”, ett långsiktigt projekt 
som hittills mestadels enbart påbörjats. 

Tack för mig och ett, trots omständigheterna, mycket trevligt år! 

Jowana Joher, ordförande Örebro 

Global hälsa 
 
Global hälsa är ett ämne som de senaste åren har väckt stort intresse bland läkarstudenter och vars 
roll har blivit oundkomligt tydlig år 2020. I år har jag haft nöjet att arbeta på många spännande global 
hälsa-projekt tillsammans med flera andra medlemmar i SLS KUF:s styrelse och SLS kommitté för global 
hälsa. Inom KUF så var årets största projekt Global Health Week. Sedan flera år har KUF arrangerat 
denna vecka där ett övergripande ämne inom global hälsa belyses ur olika perspektiv genom 
föreläsningar och event arrangerade av olika lokalorter. Med anledning av den rådande pandemin blev 
året Global Health Week helt digital vilket medförde en del fördelar, som det faktum att vi kunde 
koppla ihop samtliga event till en gemensam serie som alla våra medlemmar kunde ta del av, oavsett 
vart i landet man befann sig. Årets tema var "Folkhälsa i världen" och detta ämne angrep vi genom 
föreläsningar och paneldiskussioner om kvinnors hälsa, barnhälsa i en tid av klimatförändringar, jämlik 
hälsa i en svensk kontext, internationella handelsavtal och hälsa, samt "global hälsa - vad, varför och 
hur?".  
 
Under året har jag även fått glädjen att arbeta nära tillsammans med övriga ledamöter i SLS kommitté 
för global hälsa. Som ledamot i kommittén har jag deltagit i kommittémöte, och försökt vara behjälplig 
i olika kommittéinitiativ. I början av året tog jag initiativ tillsammans med andra ledamoter i KUF och 
kommittén för global hälsa till en debattartikel, vid titeln "Alla läkare behöver kunskap om global 
hälsa" som publicerades i Läkartidningen. Idén till denna artikeln föddes då det pågick en debatt om 
de nya läroplanerna för det sexåriga läkarprogrammet, där global hälsa får en större roll, vilket har 
fått möta en del kritik. I skrivande stund planerar vi i kommittén även en webinar-serie om hur Covid-
19 har påverkat global hälsa. Nu i november 2020 var det även tänkt att Swedish Global Health 
Conference (SGHC) skulle äga rum. Jag har under året arbetat tillsammans med tidigare global hälsa-
sekreterare Hana Awil om kommunikation och sociala medier för konferensen, men under sommaren 
kom beslutet att konferensen skulle skjutas upp på obestämd tid.  
 
Som global hälsa-sekretarare har jag även varit ansvarig för SLS kommitté för global hälsas Facebook-
sida som jag har försökt hålla uppdaterad kontinuerligt. Som ett samarbete mellan kommittén och 
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KUF finns även SLS global hälsa-podcast sedan cirka ett års tid. Under året har jag arbetat tillsammans 
med representanter från både KUF och kommittén för att driva podcasten vidare. Detta har varit 
väldigt roligt, och vi har en rad spännande avsnitt planerade, men det har tyvärr varit svårt att få ett 
bra och långsiktigt hållbart arbetsflöde i att planera avsnitten, spela in de och sen planera nya. 
 
Under kommittén ligger även SLS arbetsgrupp för klimat och hälsa som jag har suttit med i sedan dess 
start för två år sedan. I början av verksamhetsåret antog SLS den policy som vi arbetade på under förra 
året, och under året har vi därför jobbat fortlöpande med att utveckla SLS hållbarhetsarbete i linje 
med policyn.  
 
Som global hälsa-sekreterare har jag även fått möjligheten att arbeta tillsammans med andra 
studentorganisationer inom nätverket SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation). 
Genom SIGHT:s studentnätverk sammanstrålar olika studentorganisationer inom global hälsa ett par 
gånger om året för nätverksmöten där vi delar uppdateringar från våra föreningar. Vid dessa träffarna 
brukar vi även få lyssna på en föreläsning och diskutera ett ämne inom global hälsa baserat på 
föreläsningens tema. Under våren bjöd SIGHT in till en "youth consultation" där jag, tillsammans med 
andra studentrepresentanter, fick diskutera den nya Lancet-rapporten om barnhälsa i förhållande till 
nutida och framtida utmaningar som klimatförändringar osv. I november 2020 kommer denna rapport 
officiellt att lanseras i Sverige och jag har då fått en inbjudan att vara studentrepresentant i en 
paneldiskussion med bland andra Stefan Swartling-Petersson som är en av rapportens författare. 
Under november månad kommer även Global Health Night samt utdelningen av årets SIGHT Award 
att äga rum - ett projekt lett av SIGHT där vi i KUF har varit delaktiga i planeringen. 
 
Vetenskap är en av de centrala pelarna inom SLS, och därför har jag även försökt att jobba med några 
forskningsprojekt om global hälsa och studenter i Sverige under året. Detta har dels skett i form av ett 
samarbetsprojekt med Anette Agardh, ställföreträdande ordförande i kommittén för global hälsa 
2020, och Tobias Alfvén, ordförande för SLS, där vi har intervjuat nyckelpersoner inom svensk 
läkarutbildning för att få en förståelse om deras uppfattningar av global hälsa och agenda 2030s roll i 
läkarutbildningen. Som ett andra projekt har jag även jobbat tillsammans med KUF-ordförande Anna-
Theresia, Anette, med flera för att påbörja ett nytt projekt där vi undersöker en liknande fråga ur 
studentperspektiv. Som ett förstadium till detta skrev jag, Anna-Theresia, Hanna Jerndal 
(preventionssekreterare) och representanter från IFMSA-Sweden en kortare artikel om 
studentperspektiv på global hälsa till Socialmedicinsk tidskrifts temanummer om global hälsa som 
planeras att släppas under 2021.  
 
Som global hälsa-sekretarare har jag försökt bidra till initiativ kring olika frågor som rör Covid-19. 
Tillsammans med Hanna Jerndal arrangerade vi en paneldiskussion på temat "Läkarstudent / Ung 
Läkare under Covid-19 - vad är min roll?" där vi bjöd in Niki Shams, ordförande i SLF-Student, 
Madeleine Liljegren, ordförande i SYLF, och Anders Johansson, ordförande i Svenska 
Hygienläkarföreningen. Som en uppföljning av detta webinar skrev jag och Hanna sen en debattartikel 
"Listening to the hopes and fears of Swedish medical students and junior doctors" som publicerad i 
World Medical Association's Junior Doctor's Newsletter.  
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Sammantaget sett så har det varit ett väldigt roligt och händelserikt som global hälsa-sekreterare! Den 
fortsatta pandemin gör vikten av global hälsa tydlig och mig ännu mer övertygad om att ungt 
engagemang i global hälsa är oumbärligt!  
 
Lotta Velin, global hälsa-sekreterare 
 

Forskning 
  
Utlysningen av Asklepiospriset skedde i maj och fick god spridning nationellt vilket resulterade 
i rekordmånga ansökningar till såväl priset för vetenskaplig artikel som projektarbete. KUF-
styrelsen har sedan under sommaren och hösten granskat ansökningarna enligt en av tidigare 
styrelse framtagen granskningsmall. 
  
Med tanke på det större antalet sökande bör granskningsformatet ses över inför nästa års 
utlysning för att säkerställa en rättvis process och det äldre styrdokumentet för 
Asklepiospriset bör även det aktualiseras och stämmas av med Nämnden. 
  
Ytterligare en del av arbetet har innefattat deltagande i SLS Forsknings-delegationens möten. 
Bl.a. har detta för KUF:s del inneburit att styrelsen varit med och utlyst 
introduktionsstipendierna som i tre år delats ut till läkarstudenter för att finansiera 
sommarforskning. I skrivande stund är det ännu inte bestämt huruvida detta projekt kommer 
till att fortsätta kommande år men KUF kommer att verka för att stipendierna ska få finnas 
kvar. 
  
En forskningsguide för KUF-medlemmar har varit ett projekt som under året inte lämnat 
startgropen. I och med KUF:s nya digitala plattform har det funnits tankar kring att direkt 
producera något i ett digitalt format men inget konkret ramverk för detta finns ännu. 
 
Mot verksamhetsårets slut togs det i KUF beslut om upprättandet av intressegrupper inom 
ramen för KUF:s intresseområden där ett kommer innefatta forskning. Precis hur 
grupparbetet kommer att se ut är ännu inte klarlagt men kommer att utvecklas under årets 
sista del och kommande verksamhetsår. Flera intresserade medlemmar har tagit kontakt och 
det finns goda möjligheter och engagemang för att styra upp en nationell intressegrupp för 
forskning. 
 
Sina Raiss, vetenskaplig sekreterare 
 

Prevention 
Under verksamhetsåret 2020 så har klimatet fortsatt varit en tongivande fråga i samhällsdebatten och 
i vårt arbete med prevention och kopplingen mellan klimat och hälsa.  
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Vi i KUF skrev förra året en klimatpolicy då Lotta Velin satt som Preventionssekreterare. Denna policy 
har under året fortsatt implementerats och kommunicerats i föreningen. I samband med Covid-19 så 
har antalet resor minskat och övergången till digitala mötesformer i föreningen påskyndats. 

Jag har som representant i SLS Klimatgrupp skrivit ett utkast på en guide med praktiska tips för att 
koppla klimatpolicyn till de event som planeras inom SLS och SLS KUF. Jag har även jobbat med 
gruppen i andra processer såsom att kommunicera rapporten från ”The EAT Lancet Comission on 
Food, Planet & Health” inom föreningen och i instiftandet och utdelandet av SLS Hållbarhetspris. Priset 
instiftades i juni 2020 och belönar insatser inom området hållbar sjukvård. Priset tilldelas läkare som 
främjar och arbetar med sjukvårdens hållbarhet och därigenom blivit en förebild för kollegor, 
medarbetare och studenter. Klimatgruppen har även jobbat med en webinarie-serie om Hållbar 
Sjukvård som kommer att visas under hösten 2020.  

SLS preventionskommitté har under året varit vilande i samband med omstrukturering, men kommer 
att ha ett uppstartsmöte den 27 oktober där jag kommer att delta som KUF-representant.  

Tillsammans med vår Global Hälsosekreterare Lotta Velin så höll vi ett webinarie den 16 april om 
läkarstudenters och underläkares roll under Covid-19. Detta gjordes i samarbete med SYLF och SLF 
student. Eventet har haft totalt 578 visningar på SLS Youtube-kanal.  Detta ledde till en artikel på 
samma tema som senare i juli blev publicerad i Junior Doctors Network Newsletter nr 19.  

I Umeå så har vi samarbetat med deras lokala förening av Läkare För Miljön (LfM), en förening som är 
associerad till SLS. LfM är engagerad i hälso- och miljöaspekter på klimatförändringar, läkemedel, 
kemikalier oh livsstilsfrågor. Den 14 februari så höll vi ett gemensamt event i Umeå med titeln 
”Klimatpåverkan – Sjukvårdens Roll” där Maria Wolodarski, sammankallande för SLS Klimatgrupp, 
föreläste.  

Under året har vi arrangerat diverse medlemsaktiviteter kopplade till preventionsfrågor på olika sätt 
– exempelvis en del av de aktiviteter som hölls under Global Health Week 2020 så som ”Global Trade 
& Public Health – What Are The Connections” tillsammans med SLS KUF Umeå & ”Barnhälsa i 
klimatförändringarnas tid - Vad händer i världen? ” genom SLS KUF Uppsala.  

Jag har även varit delaktig i planeringen av ett flertal Podd-avsnitt inför re-lanseringen av SLS KUFs 
Global Health Podd liksom i planeringen av workshops inför den digitala Medlemsdagen 2020.  

Tillsammans med SLS KUFs lokalordförande i Stockholm, Robert de Meijere, så började vi att planera 
ett interprofessionellt event med fokus på klimat och hälsa för hösten 2020. P.g.a. Covid-19 så kunde 
vi inte genomföra planen med ett fysiskt event med ca 100 deltagare och vi hann tyvärr inte göra om 
konceptet till en digital version. Mallen finns färdig ifall framtida styrelser skulle vilja jobba vidare med 
idén. Jag hade även ett event kring prevention och klimatpåverkan planerat för konferensen 
Framtidens Specialistläkare hösten 2020 med en föreslagen workshop, men konferensen flyttades 
fram till hösten 2021 istället pga Covid-19.  

Innan även Global Health Conference 2020 flyttades fram ett år så diskuterades hur prevention kunde 
vävas in i SLS KUFs aktiviteter där. Förhoppningsvis kan detta följas upp av nästa års 
Preventionssekreterare.  

Hanna Jerndal, preventionssekreterare 
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Kvalitet 
En av de viktigaste uppgifterna som kvalitetssekreterare är att under året delta i SLS 
Kvalitetsdelegation som representant från SLS KUF. Delegationen har haft flera möten och 
har i år fokuserat mycket på diskussionen kring standardiserade vårdförlopp (SVF). Vi har även 
agerat remissinstans vid flera tillfällen, bland annat i den statliga utredningen God och Nära 
Vård. 
  
Jag deltog även på SLS ordföranderåd som representant för SLS KUF. Fokus för 
ordföranderådet var åter frågan om SVF, och mötet gästades dessutom av Socialminister Lena 
Hallengren som berättade om aktuella departementsfrågor. Som kvalitetssekreterare har jag 
även ansvarat för utdelning av SLS KUF:s debattpris Rösten, ett nystartat projekt sedan förra 
året som styrelsen ställt sig positiva till att fortsätta med framöver. Utmärkelsen har även 
väckt uppmärksamhet i sociala medier och uppmuntrat till större engagemang bland unga 
läkare i sjukvårdsdebatten, vilket är önskvärt. 
  
På grund av pandemin har antalet medlemsaktiviteter varit begränsade, men inom 
kvalitetsområdet anordnades bland annat ett uppskattat panelsamtal om hur unga 
läkare/läkarstudenter kan engagera sig för en bättre sjukvård som gästades av Anders W 
Jonsson (pediatriker samt vice ordförande för Centerpartiet), Madeleine Liljegren (ordf. SYLF) 
och Linnea Axelsson (drivande inom Stockholms sjukvårdupprop). 
  
Slutligen har jag även deltagit i planeringen av den årliga Vintergalan (medlemsdagen) där 
vinnaren av debattpriset (och övriga pristagare) traditionsenligt modererar varsin workshop.  
 
Lukas Johannesson, kvalitetssekreterare 
 

Etik  
 
Som etiksekreterare har jag under året deltagit i majoriteten av Delegationen för medicinsk etiks 
sammanträden. Genom delegationen har vi tagit initiativ och skrivit utkast till debattartikel om 
läkaretik och kommersialisering, vilken sedermera blev publicerad i DN med god respons. Utifrån 
arbetsordningen har jag försökt anordna evenemang inom ämnet medicinsk etik vilket försvårats 
avsevärt på grund av covid19-pandemin. Under året har vi ändå haft den andra utdelningen av 
Etikpriset Columna där årets Hippokratespristagare är planerad att delta som prisutdelare. Detta är 
glädjande då det är i linje med den ursprungliga målsättningen att låta Columna vara en 
återkommande utmärkelse och knyta KUF tätare till SLS. En utmaning för området medicinsk etik inom 
KUF är svårigheten att upprätthålla stående verksamhet. Under hösten kommer KUF gemensamt och 
så även inom etik starta upp nationella intressegrupper, där förhoppningen är att ha ett forum för 
kontinuerligt engagemang. En ytterligare förhoppning för framtiden är att hitta en tydligare profilfråga 
för KUF att driva inom medicinsk etik, där underlag för ett föreslaget ämne kommer förberedas till 
årets årsmöte.  
 
Johan Nilsson, etik-sekreterare 
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Utbildning 
 
Arbetet under året har präglats av den rådande covid-19 pandemin. Detta har påverkat och begränsat 
en del diskussioner som uteslutande varit digitala under året.  
Fokus har fortfarande varit kring BT (bastjänstgöring) och 6-åriga läkarprogrammet. 
Implementeringsfasen är fortfarande igång, några få BT-läkare har börjat. Detta är ett arbete som 
pågått en längre tid och som kommer att fortsätta behöva bevakas.  
  
Nytt från förra året har varit KUF:s plats i Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige 
(OMSiS). Även där har mötena varit till stor del digitala. Under året har det varit svårt att delta på 
dessa möten och utbytet har tyvärr varit begränsat när det gäller andra ämnen. Förhoppningsvis kan 
det bli lättare med samarbetet i framtiden när man kan vara på plats.  
 
Arbetet i Utbildningsdelegationen har fortsatt till stor del handlat om AT, BT och vidareutbildning för 
ST. KUF kom med synpunkter och har ställt sig bakom Remissvar: Förslag till nya ändrade regler om ST 
och AT (dnr 4.1-6870/2020) där även BT tas upp. Fortfarande saknas vissa övergångsregler men 
förhoppningsvis kommer beslut fattas kring detta inom kort.  
 
Tidigare har det uttryckts en önskan och behov av handledarutbildning för underläkare och AT-läkare 
som handleder juniora kollegor. Under året har arbetet att ta fram en sådan påbörjats. Det är ännu 
inte fastställt i vilken form och hur detta kommer presenteras, men detta kommer blir mer aktuellt 
under kommande år.  
 
Johanna Henriksson, utbildningssekreterare 
 

eHälsa 
 
Under verksamhetsåret 2020 har Jingcheng Zhao varit KUFs eHälsosekreterare och adjungerad 
ledamot i SLS Kommité för eHälsa.  
 
Inom eHälsa har verksamheten haft som mål att gagna juniora läkares utbildning samt 
karriärsmöjligheter inom eHälsa.  
 

● Remisssvar till Digifysiskt vårdval - Tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet 
(SOU 2019:42) 

● Remisssvar till Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om 
läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar 

● Remisssvar till God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 
2020:19)  

● Remisssvar till Hälso- och sjukvård i det civila försvaret – underlag till försvarspolitisk inriktning 
(SOU 2020:23) 
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● Remisssvar till Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från 
exemplet NKS (SOU 2020:15) 

● Remisssvar till Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)  
● eHälsosekreterare Jingcheng Zhao publicerade en bokrecension i Läkartidningen tillsammans 

med Anna Rossander om den första läroboken om eHälsa på svenska 
● Utvecklat koncept för en ny podcast om eHälsa 
● Tillsammans med kansliet och en arbetsgrupp byggt en ny webb-plattform för KUF 

(www.slskuf.se)  
 

 
 

 
 
 


