Valberedningens förslag
KUF 2022

Ordförande: Sara Wide Gustafsson
Sara arbetar som underläkare, och påbörjar AT-tjänstgöring februari 2022. Sara är SLS
KUF:s nuvarande ordförande, och är motiverad att stanna i posten ett verksamhetsår till.
Sara har under året visat på god ledarskapsförmåga och kraft att styra föreningen, och delta
på en operativ nivå för att stötta projekt och initiativ.
Sara önskar under 2022 fortsätta utvecklingen av den långsiktiga strategin för SLS KUF,
såväl som fördjupa samarbetet med SLS och kansliet. Sara betonar också vikten av att
stimulera till hållbart engagemang hos både styrelseledamöter och medlemmar. Sara har
under året plockat upp ett flertal strategier och förhållningssätt, och hoppas kunna övergå till
mer strategiskt arbetsätt under verksamhetsåret.
Valberedningen bedömer att Sara Wide Gustafsson är en stark kandidat till
ordförandeposten för SLS KUF och att föreningen hade gynnats med Sara i rollen under ett
andra år.

Vice Ordförande: Victoria Carxon
Victoria är AT-läkare i Torsby och har under det senaste året suttit med i KUF som
programsekreterare. Victoria har under året fått en god insikt i KUFs verksamhet och en stor
förståelse för hur gott samarbete mellan de olika posterna ska uppnås. Hon kommer således
förmå stötta de sedan tidigare engagerade samt nytillkomna styrelseledamöter i deras
positioner och utveckling. Victoria har även representerat KUF i arbete med externa
kontakter och alltid stått till förfogande för styrelsens arbete utöver sina egna arbetsuppgifter.
Victorias mål för nästa år är bland annat att driva de projekt som redan är igång framåt
samtidigt som att fokus och prioritet ska vara på de projekt som styrelsen som helhet brinner
för. Utöver detta ser hon vikten av att arbeta mot att öka KUFs rekrytering, vilket kommer att
kräva en övergripande planeringsförmåga vilket Victoria erhållit i rollen som
programsekreterare.
Victoria har visat på stor samarbetsvillighet, kommunikationsförmåga samt förståelse för
KUFs verksamhet och förbättringsområden, varför vi anser att Victoria är en ytterst lämplig
kandidat för posten som Vice ordförande för SLS KUF 2022.
Utbildningssekreterare: Nils Karlsson
Nils läser nu sista terminen på läkarprogrammet vid Karolinska Institutet. Nils har under året
suttit som vice ordförande I KUF och utfört ett enormt arbete med föreningens stadgar och
förbättrat förutsättningarna för KUFs verksamhet. Utöver detta har han ett mångårigt
föreningsengagemang i bagaget med bland annat vice ordförande för SLF student, ledamot i
Saco Studentråd samt lokalt engagemang inom studentkåren och IFMSA.

Nils ser gärna att ett SHSS-samarbete väcks till liv igen inför nästa verksamhetsår, vilket
skulle innebära att KUF verkar för det interprofessionella lärandet mellan de olika
vårdprofessionerna. Därtill har NIls tankar kring fortsatt arbete med överlämningar och
“föreningsminnet”, således ett ökat fokus på KUFs interna utbildningsmöjligheter.
Vi anser att Nils med sin mångåriga bakgrund inom föreningsarbete och breda kompetens
samt engagemang inom utbildningsfrågor samt strategi kommer att göra sig utmärkt som
utbildningssekreterare i SLS KUF 2022 med fokus på dels intern såväl som extern
utbildning.
Etiksekreterare: Axel Edman
Axel tog läkarexamen vid Karolinska Institutet under 2021 och arbetar idag som underläkare
på hematologen. Vid sidan av sitt arbete studerar Axel medicinsk juridik. Axel har tidigare
erfarenhet från styrelsearbete genom att ha lett utskott inom den lokala studentkåren, mer
specifikt utskottet Queerolinska.
Axels intresse för medicinsk etik väcktes i samband med de kliniska frågeställningar hos
svårt sjuka patienter som det finns gott av på hans nuvarande arbetsplats, och började
studera medicinsk juridik för att bättre förstå ett ämne som påverkar de valmöjligheter läkare
ställs i samband med etiska frågeställningar.
Valberedningen bedömer Axel som en stark kandidat till posten som etiksekreterare med
god sakkunskap och viss organisationserfarenhet.

Vetenskaplig sekreterare: William Bronge
William tog läkarexamen under 2021 från Lunds Universitet och ska snart påbörja sin
forskar-AT i Malmö. Under året har William suttit som lokalortsordförande i Skåne samtidigt
som han har varit en aktiv del i den nationella styrelsens arbete. Utöver sitt engagemang i
KUF har William sedan tidigare en gedigen erfarenhet av föreningsarbete via kårarbete, där
han har haft ett långvarigt engagemang som volontär och styrelseledamot.
William bedriver idag forskning inom området för gott åldrande i projektet GÅS (Gott
Åldrande i Skåne) och påvisar stor passion för sitt forskningsområde. Vi anser att William
kommer göra sig mycket väl som Vetenskaplig sekreterare med tanke på hans redan
demonstrerande strukturella arbete och motivation samt driv i den nationella styrelsen vilket
krävs för att ta sig an postens utmaningar och utveckla dessa.
Valberedningen vill därför rekommendera William Bronge till Vetenskaplig sekreterare i SLS
KUF 2022.

eHälsosekreterare: Vakantsatt

Programsekreterare: Zahraa Al-Hakeem
Zahraa är AT-läkare i Karlskrona och har studerat läkarutbildningen i Gdansk, Polen. Hon
har som student varit med i olika vetenskapliga grupper och organiserat välgörenhetsevent,
ffa vid barnkliniken och hjälpt deras arbete.
Trots att Zahraa är ny till föreningen har hon många idéer på hur SLS KUF kan utvecklas
vidare som förening. Som styrkor är Zahraa duktig på att organisera event, varför vi tror att
Zahraa skulle kunna bidra till styrelsearbetet som programsekreterare där man har en
central roll i styrelsen bland annat genom att stötta organisering av olika event under året.
Zahraa har en sprudlande energi och stor motivation. Valberedningen vill därför
rekommendera Zahraa Al-Hakeem till Programsekreterare i SLS KUF 2022.
Kvalitetsekreterare: Maria Zeaiter
Maria är AT-läkare i Karlskrona. Maria tycker att det är viktigt med personlig utveckling, och
att detta är något som inte ges stort utrymme under utbildningen. Genom KUF vill Maria
därför ge fler chans till detta. Marias hjärtefrågor är rasism, diskriminering och utanförskap
vilket är viktiga frågor för sjukvårdens organisation och kvalitet, och således viktiga frågor
som kan drivas av kvalitetsekreteraren.
Under studietiden fokuserade Maria främst på utbildningen, men hon känner nu att hon vill
hitta ett föreningsengagemang. Maria har en stark motivation och ett stort engagemang i
samhällsfrågor.
Valberedningen tror därför att Maria Zeaiter är en utmärkt kandidat till posten som
Kvalitetsekreterare i SLS KUF 2022 och föreslår henne.
Global Hälsosekreterare: Sixten Elén
Sixten går termin 10 på läkarprogrammet i Lund och har under det senaste året suttit som
preventionssekreterare i SLS KUF. Engagemanget för global hälsa-frågor har funnits med
Sixten under hela studietiden och har bland annat yttrat sig i form av arbete med sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter inom IFMSA-Sweden och Kärleksakuten, där han även har
utvecklat god erfarenhet av styrelsearbete. Sedan dess har han fördjupat sig i globala
infektionssjukdomar och för tillfället forskar han på hiv/aids, vilket är en hjärtefråga. Sixten
upplevs ha god uppfattning av postens omfattning och har för nuvarande inga andra
tidskrävande engagemang.
Sixten har under året varit aktiv i den nystartade intressegruppen för global hälsa, och har
genom detta fått god förståelse för postens ansvar, möjligheter och utmaningar. Han önskar
utveckla intressegruppen vidare under kommande verksamhetsåret och ser möjligheter i att
samarbeta med andra, mer nystartade intressegrupper exempelvis genom gemensamma
journal clubs.
Valberedningen har stort förtroende för Sixten och vill därför rekommendera Sixten Elén till
Global Hälsosekreterare i SLS KUF 2022.

Preventionssekreterare: Martin Nilsson
Martin läser termin 7 på läkarprogrammet i Umeå och har agerat lokalordförande för Umeå
under det gångna verksamhetsåret. Han har upplevt året som givande och vill nu ta sitt
engagemang i föreningen vidare. Martin är intresserad av folkhälsofrågor och har under året
varit aktiv i intressegruppen för prevention. Trots utmaningar till följd av pandemin, har Martin
varit aktiv och arrangerat föreläsningar och event online, och upplevt att han lärt sig mycket
från styrelsearbetet under året.
Martin har även tidigare styrelseerfarenhet från IFMSA Norr och mångårigt engagemang i
idrottsföreningar, och tävlar fortsatt i löpning. Om vald till posten vill Martin arbeta vidare med
intressegruppen för prevention samt arrangera föreläsningsserier och inspirationsdagar på
tema som livsstilsmedicin, glesbygdsmedicinskt perspektiv, vårdstyrning och hälsoekonomi.
Valberedningen ser stora möjligheter för Martin att lyfta föreningens arbete med
preventionsfrågor under kommande år, samt knyta samman prevention med föreningens
övriga verksamhet exempelvis genom samarbete med övriga sekreterare.
Valberedningen vill därför föreslå Martin Nilsson till Preventionssekreterare i SLS KUF 2022.
Kommunikatör: Brendan Rajakumar
Brendan studerar läkarprogrammet vid Uppsala Universitet, och är i sin prekliniska fas.
Brendan har god erfarenhet från föreningsliv via Röda Korsets Ungdomsförbund (RKUF),
där han suttit som lokalortsordförande i sin ursprungsort Sollefteå, och är nuvarande
ordförande för RKUF Uppsala. Brendan har därutöver studerat förändringsarbete och
ledarskap på deltid via Scouternas Folkhögskola. Brendan har en bakgrund i kommunikation
via sitt ordförandeskap och Unga Företagare, där han utmärkt sig för digital kommunikativ
förmåga.
Brendan har ett nuvarande brett engagemang med nuvarande åtaganden i RKUF,
Studentkårens styrelse, UF och Studenter i forskning. Flera av dessa är planerade att
avslutas innan årsskiftet, men kommer eventuellt att kandidera om till lokal ordförande för
RKUF Uppsala.
Brendan har tidigare varit i kontakt med global hälsagruppen och preventionsgruppen lokalt i
Uppsala, och vill nu arbeta mer med KUF, och ta del av mer av föreningens nationella
struktur och arbetssätt. Brendan har ett brett intresse, men tror sig kunna prestera bäst i
bland annat kommunikatörsrollen.
Valberedningen tror att Brendan är en stark kandidat till rollen som kommunikatör och en
tillgång som styrelseledamot, med sin gedigna bakgrund både i kommunikation och allmänt
styrelse- och föreningsliv. Valberedningen har bedömt och tagit hänsyn till Brendans breda
engagemang, och vi tror att rollen som kommunikatör erbjuder en hållbar arbetsbelastning
såväl som en aktiv roll i det nationella arbetet.

Ledamot: Sophie Kebede Löfström

Sophie tog läkarexamen 2021 och påbörjar i dagarna AT i Visby. Sophie har ett långvarigt
samhällsengagemang med studier på globala gymnasiet och detta låg även till grunden för
valet till att läsa på läkarprogrammet. Sophie har under studietiden varit aktiv i många olika
studentkommittéer, varit på internationellt utbyte och även haft viss erfarenhet av att göra
podcasts.
Sophie önskar som ledamot få en större inblick i föreningens arbete och framförallt arbetet
inom global hälsa. Sophie vill under året arbeta med olika evenemang såsom
paneldiskussioner och journal clubs, där hon tror att pandemin gett outforskade uppslag
inom global hälsa-området. Hon föreslår även att lyfta global hälsa som ämne inför
kommande riksdagsval, och uttrycker intresse för att stötta SLS pågående podcastprojekt.
Valberedningen bedömer att Sophie är en utmärkt kandidat till posten som ledamot, med ett
stort och genuint intresse för en av SLS KUF:s profilfrågor. Ledamotsposten erbjuder en bra
möjlighet till insikt och aktivt deltagande i föreningens arbete, både inom global hälsa och det
allmänna styrelsearbetet.

Lokalordförande Göteborg: Agnes Ander
Agnes studerar termin 9 på läkarprogrammet och är nuvarande lokalordförande i Göteborg.
Agnes har under året utvecklat sig inom allmänt styrelsearbete, genomförande av
evenemang och hur man arbetar med medlemsrektyering. Agnes har också deltagit i
planeringen och genomförandet av en Master Class under året.
Agnes önskar nu fortsatt på posten som lokalordförande och realisera de planer som finns
för 2022. Agnes hoppas specifikt få samlat en större grupp lokalt aktiva som kan anordna
evenemang tillsammans, och ser en möjlighet för detta i och med pandemirestriktionernas
slut. Agnes har också påbörjat diskussioner för att starta upp mentorskapsprogrammet i
Göteborg.
Agnes kommer vara på Zanzibar under februari-april, men har resonerat kring hur detta
påverkar posten och planerat för hur detta kan ske med minsta möjliga påverkan på det
lokala arbetet.
Valberedningen bedömer att Agnes är en utmärkt kandidat för ett år till som lokalordförande
för Göteborg, och är imponerade över Agnes utveckling under året då hon gick in i arbetet
utan tidigare föreningserfarenhet.

Lokalordförande Skåne: Vakantsatt
Lokalordförande Linköping: Vakantsatt
Lokalordförande Uppsala: Vakantsatt

Lokalordförande Stockholm: Vakantsatt
Lokalordförande Örebro: Vakantsatt
Lokalordförande Umeå: Vakantsatt

