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Verksamhetsberättelse 2018 – Kandidat- och underläkarföreningen (KUF) 
 
Välkommen till verksamhetsberättelsen för 2018-års styrelse i Svenska Läkaresällskapets Kandidat- 
och Underläkarförening! På kommande sidor summeras vår verksamhet under året, först kortfattat 
utifrån rubrikerna uppdrag, mål, aktiviteter, aktuella frågor samt ledamöter. Därefter följer 
detaljerade redogörelser från var och en av styrelsens ledamöter. 
 
 
Uppdrag 
KUF vänder sig till läkarstuderande vid svensk läkarutbildning och underläkare fram till 
legitimation. Syftet med föreningen är att erbjuda ett forum för medlemmar med aktiviteter som 
främjar utbildning, vetenskap och etik. Föreningen ska vara en aktiv röst för studenter och 
underläkare på lokal och nationell nivå. KUF ska både bidra till att stärka SLS och dra nytta av dess 
styrkor, samt representera medlemmarnas intressen i SLS delegationer och kommittéer. 
 
Mål 
Kandidat- och underläkarföreningens mål för året var att särskilt fokusera på fyra områden: 

1. Organisation och sjukvårdsstyrning 
2. Medicinska forskningens roll under utbildningen och i samhället 
3. Kvalitet och bredd i läkarutbildning och allmäntjänstgöring 
4. Global hälsa 
5. eHälsa 

 
Målsättningen var att öka antalet medlemmar i föreningen genom att synliggöra och kommunicera 
värdet av medlemskap, att aktivt delta i SLS Nämnd samt de delegationer och kommittéer där 
föreningen finns representerad, och att driva ett effektivt och professionaliserat styrelsearbete. 
 
Aktiviteter och hur de bidragit till måluppfyllelse 
KUF har haft en omfattande verksamhet under 2017. Föreningen har organiserat ett antal 
föreläsningar, seminarier och workshops på nationell och lokal nivå runt om i landet. Health Night 
var ett stort paraply av event med många deltagare och KUF släppte rapporten om global hälsa. 
Under veckan har KUF varit medarrangör till 3 lokala event inom global hälsa. Under året har det 
på lokal nivå bedrivits sutur-kvällar, föreläsningar, flera av dem tvärvetenskapliga och vissa i 
samarbete med lokala läkarföreningar. KUF anordnade ett välbesökt event om sjukvårdsstyrning i 
samarbete med läkarprogrammet på Karolinska Institutet. KUF har under 2018 svarat på remissen 
om bastjänstgöring, skapat ett strukturerat och standardiserat arbetssätt kring granskningen av 
Asklepiospriset och arbetat med ett nytt debattpris som planeras delas ut 2019. 
 
Vi har representerat läkarstudenter och underläkare i flera delegationer och kommittéer, deltagit i 
utformningen av tisdagssammankomsterna och av julföreläsningen samt deltagit i diskussionerna 
om den nya verksamhetsstrukturen inom SLS. KUF har deltagit i Patientsäkerhetskonferensen och 
seminarium om patientmedverkan samt varit aktiva i nätverket Sveriges Hälso- och 
Sjukvårdsstudenter, som driver gemensamma frågor tillsammans med representanter från en andra 
vårdutbildningar. 
 
Under året har KUF påbörjat arbete inom en arbetsgrupp om hur man ska göra föreningen till en 
naturlig del av läkarstudenters och underläkares liv och därmed främja medlemskap i SLS. Inom 
ramen för detta har vi tagit fram grafiskt material i form av roll-ups och broschyrer som vi använt 
oss av vid events för att öka synligheten. Fokus har även legat på att stötta de lokala föreningarna 
där vi har arbetat med att skaffa mentorer till lokalotsrepresentanterna för att stödja dessa. 
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Under 2018 publicerade Kandidat- och underläkarföreningen 3 uppskattade debattartiklar. ”Öka 
patientsäkerheten - ordna fler AT-platser” i Göteborgs-Posten, ” Att bemanna sjukvården med 
ännu inte färdigutbildade läkare drabbar patienterna” i Sydsvenskan och ”Fokusera på systemfelen 
istället” i Dagens Medicin. 
 
Aktuella frågor 

• Forskningsmöjligheter för läkarstudenter på olika orter och arbete för att inspirera till 
forskning. 

• Sjukvårdsstyrning och organisation där det planeras flera aktiviteter för att stödja det 
intresse som finns bland medlemmar. 

• Vi arbetar med att bevaka implementeringen av den kommande sexåriga läkarutbildningen 
och bastjänstgöringen. 

• Global hälsa är alltid ett aktuellt område där det planeras en master class.  
 
Lista över ledamöter 2018 
Ordförande    Hampus Holmer 
Vice ordförande  Maria Belikova 
Programsekreterare  Maria Öhman 
Vetenskaplig sekreterare Caroline Schagerholm 
Global Hälsa-sekreterare Anna-Theresia Ekman 
Etik-sekreterare  Alice Claesson 
Utbildningssekreterare  Tove Freiburghaus  
Redaktör SLS-aktuellt  Hanna Jerndal 
eHälsosekreterare  Sami El Amrani 
Preventionssekreterare  Anna Radman 
Kvalitetssekreterare  Christoffer Hintze 
Adjungerad ledamöter  Julia Bielik & Elias Berge 
Lokalordförande Umeå Hanna Jerndal 
Lokalordförande Uppsala Josefin Aldén 
Lokalordförande Örebro vakant 
Lokalordförande Stockholm Magnus Winther  
Lokalordförande Linköping Ellen Björheden & Amanda Furbacke 
Lokalordförande Göteborg vakant 
Lokalordförande Skåne Adelina Mazhiqi & Lotta Velin 
Valberedning   Mia Engström 
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Ordförande 
 
Som ordförande är jag mycket stolt över vad Kandidat- och underläkarföreningen har åstadkommit 
under 2018. Trots motgångar i form av ett fortsatt sjunkande medlemsantal har styrelsen gjort ett 
enastående arbete som representanter i kommittéer och delegationer, genom att organisera flera 
lysande evenemang – många av dem banbrytande på olika sätt – och genom inspel i den offentliga 
debatten. Föreningen har en viktig roll att spela för läkarstudenter och yngre läkare i Sverige, men 
även för Svenska Läkaresällskapet i stort, och som en röst i samhällsdebatten. Vi har fortsatt att 
fokusera på utbildning, forskning, e-hälsa, sjukvårdsorganisation och global hälsa, genom egna 
evenemang, initiativ och representations- och påverkansarbete, men även i form av nära samarbete 
med vänföreningar som IFMSA och Läkarförbundet Student. Samarbetsklimatet i styrelsen har 
varit mycket bra och vi har haft tre fysiska möten och fem Skypemöten under året. Även om fysiska 
möten är dyrare än Skypemöten upplever vi att de är viktiga för att föra arbetet framåt. 
 
Inför det kommande verksamhetsåret finns en rad spännande idéer och projekt att realisera, både 
nya och nygamla, t.ex. inom sjukvårdsorganisation där föreningen kan spela en potentiellt mycket 
viktig roll för att förbättra svenska läkarstudenters och yngre läkares möjligheter till förkovran inom 
ledarskap och organisation. Arbetet med att säkra medlemsantalet och sprida kunskap om 
föreningen fortsätter, inte minst med att nå ut till de orter där vi tyvärr inte haft någon verksamhet 
under året. 
 
Detta är mitt andra och sista år som ordförande, och mitt femte år i Kandidat- och 
underläkarföreningen. Det har varit en otroligt givande och rolig tid som givit vänner och 
erfarenheter för livet. Tack för mig, och lycka till! 
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Vice ordförande 
 
Jag blev rekryterad till KUF som vice ordförande av valberedningen i december 2017. Tidigare 
hade jag inte haft något engagemang i Svenska Läkaresällskapet. Under detta år har jag haft 
möjlighet att lägga ner tid vid sidan av min forskning på arbete med KUF. Jag har under detta år 
försökt vara behjälplig ordförande med dennes arbetsuppgifter och suttit som KUF’s representant 
i Nämnden vid de flesta sammankomster. Med en ganska brant startsträcka kom jag snabbt in i 
arbetet och känner att jag nu har ganska bra koll på situationen. 
 
Jag har försökt vara delaktig inom de flesta verksamhetsområdena. Under detta år har jag förutom 
Nämnden deltagit på andra evenemang i syfte att representera KUF till exempel tillsammans med 
SHSS, OMSiS och ett möte om patientmedverkan. Tillsammans med flera från styrelsen har vi 
skrivit två debattartiklar om AT-bristen och jag har även skrivit en replik själv på ett debattinlägg. 
Jag har även börjat arbeta med ett nytt budgetformat. Utöver det har jag deltagit i arbetet med ett 
nytt debattpris och med en video om den nya läkarutbildningen.  
 
Något som har varit väldigt kul var att jag tillsammans med läkarprogrammet på Karolinska 
Institutet arrangerade en paneldebatt om unga läkares sätt att påverka med politiker, fackliga 
representanter och akademiker. Den var välbesökt och vi har nu börjat arbeta för att det ska vara 
ett inslag i början av varje termin.  
 
Som representant för KUF i Nämnden har jag suttit i arbetsgruppen som ska arbeta fram 
organisationsomställningen i Svenska Läkarsällskapet. Vårt och därmed mitt mål har varit att vi ska 
bli ”riktiga” medlemmar i SLS med t.ex. rösträtt på Fullmäktige.  
 
Precis som förra vice ordförande hoppas jag att KUF i framtiden blir en naturlig del av 
läkarstudenters och yngre läkares vardag och en källa för inspiration och kunskap kring våra 
fokusområden. Till nästa år hoppas jag kunna spendera mer tid med att arbeta med just denna 
fråga.  
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Programsekreterare 
 
Jag har i egenskap av programsekreterare för Kandidat och Underläkarföreningen (KUF) deltagit i 
SLS programkommittés möten under året. Stort fokus har legat på diskussion och analys av den 
medlemsenkät som skickats ut och hur/om SLS skulle kunna utveckla sitt programutbud baserat 
på svaren i enkäten. Under mötena har även program för tisdagssammankomster hösten 2018 och 
våren 2019 i stora drag färdigställts.  
 
Jag har varit i kontakt med Mats E Nilsson angående möjligheter att ordna ett symposium om 
stamceller på en av tisdagssammankomsterna. Tyvärr var det inte möjligt att få till detta under våren 
2019 men det finns fortfarande intresse från Mats att eventuellt hålla seminariet under hösten 2019 
istället. Kontaktuppgifter kan lämnas till efterträdande vid överlämningen.  
 
Jag har tillsammans med Eva Kenne på kansliet kontaktat Johan Ludvigsson som kommer att hålla 
en julföreläsning på SLS den 11/12 i samband med den årliga julsupén. Detta är samma kväll som 
Asklepiospriset kommer att delas ut och blir förhoppningsvis ett tillfälle för medlemmar ur både 
SLS och SLS KUF att mötas.  
 
Under våren har jag tillsammans med ordförande Hampus Holmer och kommunikationsansvarig 
Jaana Logren tagit fram material i form av roll-ups och broschyrer som skickats ut till samtliga 
aktiva lokalorter. Vi skickade även broschyrer till AT beach 2018 som delades ut i goodie-bags till 
alla deltagare.   
 
Under verksamhetsåret har jag och ordförande Hampus Holmer påbörjat en process för att 
rekrytera mentorer till lokalorterna. Tanken är en senior kollega från SLS som kan agera stöd och 
bollplank för KUF lokalt och även förmedla kontakter till föreläsningar och andra events. Ett 
utskick för hur man nominerar mentorer har gjorts genom våra kanaler. Nomineringarna har 
skickats till ordförande Hampus Holmer.  
 
 
 
Vad har varit bra? 
Det har varit väldigt roligt och givande att delta i SLS programkommittés möten. Förutom att 
det ger en insikt i vad som händer i stora SLS är det tydligt att KUF’s närvaro uppskattas. Det 
är ett mycket öppet och trevligt klimat med stora möjligheter för KUF att påverka, finns framför 
allt möjlighet att vara med och anordna tisdagssammankomster vilket kan vara ett bra sätt att 
synliggöra vår förening mer i SLS. 
 
Vad har varit mindre bra? 
Jag har i år tyvärr inte haft tid att som programsekreterare vara aktiv i arbetet med Global Health 
Week, men tror att samarbete mellan program- och global hälsasekreterare kan vara givande 
inför kommande GHW.  
 
Rekommendation för 2019 
Fortsatt arbete med mentorprogrammet. Uppföljning av stamcellsseminarium.   
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Etiksekreterare 
 
Under verksamhetsåret så har mitt arbete dels fokuserat på att representera föreningen inom SLS 
Delegation för Medicinsk Etik och dels på KUF:s egna arbete med etikfrågor. Etikdelegationen 
har haft flera sammanträden under året och vid de möten som jag inte kunnat delta på plats vid har 
jag försökt ge skriftlig input i frågor som särskilt rör kandidater och underläkare. Det har också 
skett diskussioner inom delegationen per mail mellan mötena och jag har även följt dessa. Några 
av de frågor som diskuterats inom delegationen under året har t ex gällt SLS riktlinjer kring beslut 
om behandlingsbegränsingar, sena aborter och frågor kring dödshjälp. 
 
Inom KUF så har det tidigare inte funnits särskilt mycket arbete som sätter etiken i fokus och så 
inte heller under detta verksamhetsår. Istället har jag försökt bidra till det arbete som sker inom 
KUF:s fokusområden och då lyfta fram etiska aspekter i det arbetet. Jag har också försökt ge stöd 
till lokalt aktiva kring arrangemang med etikfokus. 
 
 
 
Det som varit bra 
Arbetet med SLS etikdelegation har varit intressant och det verkar finnas ett stort intresse inom 
delegationen att se studentengagemang inom etik. 
 
Det som varit mindre bra 
Rollen som etiksekreterare är inte särskilt tydligt definierad och det har varit svårt att tydligt 
definiera mål och arbetsuppgifter. 
 
Rekommendationer 
Mina rekommendationer skulle vara att tydliggöra vilka ansvar som posten innebär inför 
kommande verksamhetsår och även hur KUF vill arbeta med etikfrågor. Det skulle underlätta 
för kommande etiksekreterare att kunna sätta tydliga mål för året och hitta ett välfungerande 
arbetssätt.  
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Vetenskaplig sekreterare 
 
Det stora arbetet år 2018 har varit att skapa ett strukturerat arbetssätt kring granskningsarbetet av 
Asklepiospriset. Stort fokus har lagts på att utveckla en manual för att konkretisera och 
standardisera rättningen samt att ge alla granskare en god förutsättning för att utföra uppdraget 
med stor eller mindre stor erfarenhet av vetenskaplig granskning och forskningsarbete.  
Vidare har implementering av samtliga medicinska lärosätens forskningsmöjligheter för 
läkarstudenter påbörjats och är under uppbyggnad för att utvecklas. 
Deltagande och diskussion vid mötena med Delegationen för forskning har även varit en del av 
arbetet, där bland annat åsikter om forskningsetik, brukarmedverkan, primärvårdsforskning och 
doktorandmöjlligheter i utbildningen har diskuterats. En debattartikel är även under arbete med 
fokus på brukarmedverkans roll i forskning, ur utbildnings och yrkesperspektiv.  
Arbete i övrigt i KUF har inneburit en del inom Global Hälsa, så som föreläsning/workshop vid 
Global Health Research Conference samt deltagande vid Global Health Night. 
Samarbete med Studenter i Forskning har även inletts med sikte på att få en nationell samverkan 
för forskningsinspiration, intresse samt diskussionsforum och nätverk. 
 
 
 
Bra 
Asklepiospriset har nu en granskningsmanual och granskningsarbetet en fastare grund att stå på. 
En implementering av lärosätenas forskningsmöjligheter har initierats. Stort medhåll från 
Delegationen för forskning inom frågan. 
 
Mindre bra 
Ej hunnit att arrangera evenemang inom forskning eller uppstartande av journal clubs eller dylikt.  
 
Rekommendation 

• Fortsätta arbeta med Asklepios och se över hela processen och där evaluera de dokument som 
framtagits 2018. 

• Fortsätta implementeringen av status på forskningsmöjligheter på de olika lärosätena, samt 
diskussionenen rörande vad SLS kan göra för att göra det mer jämställt och även bättre nationellt. 

• Se över möjligheten till och utföra forsknings- och/eller vetenskapliga evenemang 
• Skriva debattartikel och påverka! 
• Fortsätta arbetet i KUF och använda kompetenserna i gruppen för samverkan! 
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Utbildningssekreterare 
 
Under året har fokus på utbildningsområdet framför allt legat på situationen mellan examen och 
AT samt förslaget om införandet av bastjänstgöring. KUF har på dessa teman publicerat en rad 
debattartiklar som fått spridning. Rörande bastjänstgöring skickade vi i början av året in ett svar på 
remissen ”Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare”. Jag skrev även en krönika om nya 
läkarutbildningen och förslaget kring bastjänstgöring till senaste numret av SLS aktuellt. Ett arbete 
med en animerad informationsvideo om nya läkarutbildningen och BT påbörjades under året, med 
manus och animering färdigt. Arbetet slutfördes tyvärr inte.  
 
Jag har parallellt med rollen som utbildningssekreterare även deltagit i det relativt nystartade 
nätverket SHSS (Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter). Detta nätverk är ett försök att samla 
representanter från Sveriges samtliga vårdutbildningar för att kunna bedriva gemensamt 
påverkansarbete. Nätverket har fått mycket uppmärksamhet i bl.a. Almedalen och har främst lyft 
frågor rörande ökad samverkan över utbildningarna. Det saknas dock än så länge en tydlig riktning 
på gruppens arbete.  
 
SLS utbildningsdelegation har haft 3 möten under året. Jag har haft möjlighet att delta fysiskt på 
ett av dessa. Arbetet i delegationen har under året fokuserat framför allt på nya läkarutbildningen 
samt möjligheterna till utökad fortbildning som färdig specialist. För diskussion runt det 
sistnämnda bjöd man bl.a. in politikern Anna Starbrink (L) för samtal. 
 
 
 
Vad som varit bra 

- KUF har bidragit med många bra inlägg i debatten om nya läkarutbildningen och bastjänstgöring.  
- Spännande diskussioner i SLS utbildningsdelegation kring nya läkarutbildningen och BT. 

 
Vad som varit mindre bra 

- Påbörjade projekt som inte slutförts, så som informations-filmen. 
- Tidvis bristande kommunikation mellan SLS och KUF som gjorde arbetet svårare. Exempelvis 

när vi blev tillfrågade om att bidra till ett remissvar ett par veckor före sista svarsdatum. 
 

Rekommendationer 
- För att få mer genomslag i olika sakfrågor vore det bra med ökade samarbeten med andra 

organisationer som delar KUFs intresseområden, exempelvis SYLF. 
- Om framtida utbildningssekreterare/ KUF styrelse anser att vi bör delta i SHSS behöver vi 

diskutera vad vi vill få ut ur detta deltagande.  
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Global Hälsa-sekreterare 
 
Globala hälsofrågor är viktigt för föreningen, vilket gör mig som global hälsa-sekreterare glad. Vi 
har under året varit delarrangörer av Berzeliussymposiet Swedish Global Health Research 
Conference 2018: How can Sweden contribute to the Sustainable Development Goals? From 
Research to Action! Som global hälsa-sekreterare är jag extra glad över att detta gett oss anledning 
att utveckla närmare relationer med andra global hälso-organisationer i Sverige som riktar sig till 
studenter och unga tidigt i karriären. Jag är också glad att vi har varit med i programplaneringen 
inför konferensen och därigenom kunna trycka på att dels ha programpunkter för yngre, t.ex. 
genom en workshop med fokus på hur man börjar forska inom global hälsa, och genom att utforska 
nya möjligheter för yngre ännu ej etablerade forskare att delta aktivt på konferensen, till exempel 
genom att vara så kallade junior facilitators. 
 
Vi har även deltagit aktivt i SIGHT Student Organization Network, som nu har utvidgats till att 
även inkludera organisationer som traditionellt inte har arbetat med global hälsa, så som till exempel 
utrikespolitiska föreningar. Nätverket är ännu nytt, men börjar hitta sin form. T.ex. har en 
Facebook-grupp och ett SLACK-konto startats för att förenkla kommunikationen. På höstens sista 
möte ska vi även diskutera eventuella gemensamma projekt som kan genomföras under 2019. 
 
Global Health Week har arrangerats igen och denna gång deltog fyra orter. Vi har i år varit bättre 
på att samla in bilder, men nyckeltal om t.ex. antalet deltagare har visat sig svårare att få tag på. 
Vissa av dessa kvälla hölls i samarbete med andra organisationer, till exempel IFMSA-Sweden. Nytt 
för i år var att samarbetet med kommittén förstärkts, mycket på lokalorternas initiativ som bjudit 
in ledamöter som föreläsare. På samtliga orter fanns föreläsare med koppling till kommittén. 
 
Rapporten Global hälsa – en praktisk guide lanserades i april 2018 i samband med Global Health 
Night Stockholm. Under året har nästan 1000 exemplar delats ut och nu planerar vi att trycka upp 
ytterligare ex. Den har delats ut bland annat i samband med konferenser, på nollningsevent, och i 
samband med SLS verksamhet. Sammantaget har den fått mycket gott genomslag och det finns 
flera tankar inom kommittén och SLS KUF på hur vi ska gå vidare utifrån denna erfarenhet. 
 
Som adjungerad till Svenska Läkaresällskapets Kommitté för global hälsa har mycket fokus varit 
på konferensen och på att ta fram en konferensrapport. Nu diskuterar man en ny konferens 2020 
i Lund och arbetar även med att öka möjligheterna för svensk sjukvårdspersonal att bidra med sin 
kunskap i samband med humanitära katastrofer. Jag har tagit anteckningar på samtliga möten, 
försökt att hålla liv i kommitténs Facebooksida och kontinuerligt arbetat för att länka kandidat- 
och underläkarföreningens arbete i globala hälsofrågor med kommitténs arbete. 
 
 
 
Rekommendationer 
Inför nästa år föreslår jag att föreningen arbetar vidare på årets arbete, bland annat genom att 
vidareutveckla Global Health Week utifrån årets erfarenheter. Två möjligheter som ännu inte är 
fullt utforskade, att använda hemsidan för att förmedla möjligheter till lokalt engagemang inom 
global hälsa och att anordna en sommarskola, hoppas jag även att föreningen överväger.  
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eHälsa-sekreterare 
 
Under verksamhetsåret 17/18 har arbetet med eHälsa fortsatt sen dess start verksamhetsåret 
16/17. Det är ett område där mycket sker på många olika fronter samt i hög takt. En stor del av 
utvecklingen sker i Stockholm varför även den största aktiviteten har varit koncentrerad dit. 
 
Följande aktiviteter har anordnats under året:  

• Samarbete med den stora eHälsomässan Vitalis där vi fick möjligheten att lotta ut biljetter 
till läkarstudenter att delta under konferensen som hålls årligen i Göteborg. 

 
• Tillsammans med Innovationsplatsen KS Huddinge arrangerat evenemanget ”Microsoft 

HoloLens i svensk sjukvård” där vi diskuterat innovation i sjukvården med representanter 
från Microsoft. Antalet deltagare uppgick till ca 25 personer. 

 
• Diskuterat studentdeltagande i FVM med SLF students ordförande André Hermansson 

samt innovationslandstingsrådet Daniel Forslund. Fortsatt arbete. 
 

• Medverkat i planerandet för ehälsokommitténns inspirationsdag med tema 
digitalisering och primärvård.  

 
• Planlagt för deltagande i utbildningsrådet för att beakta utbildningsperspektivet under 

införandet av FVM i SLL.  
 
Parallellt med detta har arbete bedrivits med syfte att visualisera och intressera läkarstudenter för 
området eHälsa genom att sprida artiklar och relevanta evenemang på sociala medier. Detta 
inkluderar även ett twitterkonto där deltagande i debatten kring eHälsa tagit plats. Löpande 
kommunikation och deltagande i eHälsokommittén inom SLS företagande har bedrivits under hela 
verksamhetsperioden. Under året har eHälsa-grenen framgångsrikt förankras internt inom KUF:s 
styrelse men även gentemot läkarstudenter över hela Sverige genom olika kanaler. Detta har varit 
en av målsättningarna med eHälsoarbetet under året. 
 
 
 
Rekommendationer 
Kommande verksamhetsperiod föreslås eHälsoarbete med liknande riktning som under 
nuvarande period, dvs att fortsätta samarbeten med aktörer inom eHälsa-området för att kunna 
bjuda in läkarstudenter att delta och bidra med sina unika perspektiv, bland annat 
Innovationsplatsen vid KS Huddinge.  
 
Fortsätta arbeta med att belysa nyheter inom eHälsa genom spridning av relevanta artiklar inom 
området. Utveckla samarbeten med eHälsa-aktörer på en mer nationell basis och nära de övriga 
universiteten. Utforma masterclasses för särskilt intresserade läkarstudenter. 
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Kvalitetssekreterare 
 
Under året har KUF varit med och startat upp en ny delegation i SLS: Svenska Läkaresällskapets 
kvalitetsdelegation som leds av Karin Pukk. Syftet med delegationen är lyfta det professionella 
perspektivet på kvalitet inom hälso- och sjukvården bl.a. genom att initiera frågor och debatt kring 
medicinsk kvalitet, verkat som en remissinstans i frågor m.m.  
 
Dialog har under året etablerats med konstellationer och gruppering där bland annat 
socialmedicinsk och studenters intresse av sjukvårdstyrning initierats där KUF representerat i 
egenskap av studenter. 
 
Inom temat för organisation och styrning har en paneldebatt organiserats under året av KUF vice 
ordförande med temat ”hur kan yngre läkare” påverka politiska beslut där juniora tillsammans med 
seniora personer inom sjukvården diskuterat centrala frågor kring sjukvårdsstyrning.   
 
Vidare har det planerats för att konstruera ”webinars” inom temat för styrmodeller och 
organisation av sjukvården med utgångspunkt att det varit svårt att locka sjukvårdsstudenter att 
komma på fysiska seminarium. Planerats för att introducera ett mindre mentorsskapsprogram för 
studenter speciellt intresserade för sjukvårdsstyrning och organisation har varit i planeringsfas, 
någon som dessvärre bordlagds tills vidare pga. tids- och resursprioriteringar under året.  
 
 
 
Rekommendationer 
Till nästkommande verksamhetsår rekommenderas att hitta verktyg och adekvata forum för att 
locka och initiera ett intresse för sjukvårdsfrågor bland studenter och unga läkare. Under året 
har det blivit tydligt att yngre generationens läkarstudenter tar till sig information på nya, 
annorlunda sätt än tidigare. Därför kan rekommenderas att nyttja forum såsom pod-casts, 
webinars instället för sedvanliga seminarium. Slutligen rekommenderas en aktiv position i 
samhällsdebatt för att föra fram unga läkares tankar och funderingar kring styrning av 
sjukvården.  
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Preventionssekreterare 
 
Under året har jag haft som plan att starta upp ett projekt tillsammans med WHO Clinical Health 
Promotion Center med inriktning prevention för ungdomar. Projektet byggde på ett samarbete 
med Stiftelsen Choice, men det visade sig att ett samarbete inte skulle vara möjligt i slutändan med 
Choice. Om vi för fram förslag så får det vara på eget initiativ av KUF, vilket kräver ny planering. 
Förövrigt har jag deltagit i mötet med Preventionskommittén för SLS där det finns möjligheter för 
samarbete som kan utforskas framöver samt tagit del av Folkhälsodagen arrangerad av DN.  
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Skåne 
 
Johan von Schreeb föreläste under våren kring kirurgi med begränsade resurser med fokus på 
katastrofer och konflikter. Mycket lyckat event som hölls Lund, ca 50 personer kom. Starkt 
samarbete med IFMSA Skåne och Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). Under hösten 
arrangerades ett event inom ramen för det nationella initiativet Global Health Week. Kvällen 
planerades tillsammans med SLS lokala Läkarsällskap LiL (Lunds Läkarsällskap) och IFMSA-
Skåne. Vi höll hus i LiLs hus, vilket var väldigt trevligt, men då utrymmet var begränsat så fick vi 
begränsa antalet platser till kvällen. Intresset för kvällen var stort men endast 50 personer fick en 
plats, varav 40 dök upp. Vi hade en blandad publik med medlemmar från KUF, IFMSA-Skåne och 
LiL. Då flertalet deltagare var internationella studenter från MPH-programmet så körde vi eventet 
på engelska. Tobias Alfvén pratade om barns hälsa i världen och Anette Agardh arrangerade ett 
panelsamtal om SRHR tillsammans med forskarkollegor från diverse länder. Det blev ett väldigt 
interaktivt event och många intressanta diskussioner ägde rum. Vid kvällen slut delade vi ut guiden 
till global hälsa vilket uppskattades väldigt mycket. 
 

 
Det som varit bra 

• Enormt stöd från GH-sekreterare 
• Andra lokalortsaktiva har verkat som bollplank för idéer 
• Samarbeten med flertalet föreningar 
• SLS är en guldgruva för att finna potentiella föreläsare, kom i kontakt med Johan von 

Schreeb på detta sätt 
• Jag tycker att konceptet om Global Health Week är väldigt lyckat och hoppas att det 

fortsätter nästa år. 
 
Mindre bra + förbättringar 

• Pga endast en lokalortsordförande så hade ökat medlemsengagemang varit fördelaktigt.  
• Samarbeten med andra föreningar har dock underlättat detta arbete enormt. 
• Högt deltagarantal, dock måste vi bli bättre i vår profilering utåt för att öka antalet 

medlemmar. 
• Lokalortsordförande rekryterade föreläsare och förberedde, men kunde ej vara med på 

plats p.g.a. konferens. Dock så tog samarbetsföreningarna stort ansvar på 
föreläsningsdagen.  

• Att tydliggöra att det inte är en hel vecka i Lund, alternativt ändra strukturen på veckan 
så att det faktiskt blir ett par event under veckan. Som det blev i år, enbart ett event, så 
upplevde vissa det förvirrande att eventets namn antydde att det var en hel vecka 

• Att bättre samarbeta med andra lokalorter för bättre spridning online och en tydligare 
känsla av att det är ett gemensamt initiativ  

• Utveckla arbetet inom andra områden än Global Hälsa - t ex etik och digital hälsa 
Utveckla starkare samarbeten med relevanta aktörer som t ex LiL, IFMSA-Skåne  
Rekrytera fler medlemmar  

• Tydligare etablera KUF som en organisation i Skåne där dess syfte och vision är tydliga 
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Linköping 
 
2018 har varit ett tyngre år än 2017 för KUF i Linköping. Amanda har som ny ordförande varit 
duktig på att engagera sig och försökt att dra i trådar lokalt för att få evenemang genomförda och 
ligger till stor del bakom genomförda aktiviteter under hösten. Ellen däremot har haft det tyngre 
med studierna under hösten vilket har visat sig genom ett minskat engagemang inom KUF. Det 
har fungerat väl med två lokalortsordföranden då vi har kunnat hjälpas åt och täckt upp för 
varandra när det varit mycket med studier etc.  
 
Evenemang under 2018: 

- Suturkväll fortsättningskurs 12/4, suturkväll introkurs 23/4. Vi ska även hinna med en till 
suturkväll innan denna termin är slut. 

- Lunchföreläsning 8/10 med Helena Frielingsdorf angående fältarbete i Läkare utan 
gränser. Genomfört som del i GHW. 

- Föreläsning ”Att jobba som underläkare”. Förberedande föreläsning med Michaela Jung 
angående vad som kan vara bra att tänka på inför sitt första UL-vik. 
 

Vi hade även som plan att ha pubkväll/musikquiz tillsammans med SLS i Linköping. Vi har försökt 
att ta kontakt via mail för att använda lokalen i Linköping men har inte fått något svar på lång tid. 
Att upprätta kontakt en kontakt med dem är något som man bör överväga att försöka igen 
framöver. 
 
 
 
Det som har varit bra: 

- Amanda har visat stort engagemang i den lokala aktiviteten vilket smittar av sig på andra 
lokalt aktiva 

- Fungerat väl med samarbetet mellan Amanda och Ellen  
- Vi har lyckats genomföra 2 (snart 3) suturkvällar vilket är ett mycket uppskattat moment 

som vi haft under flera år i Linköping 
 

Förbättringsområden: 
- Engagemanget i den nationella styrelsen har varit rekordlågt i år. Vi upplever att vi under 

en längre tid i Linköping haft svårigheter att engagera oss i de nationella mötena, både 
de fysiska och skypemöten. Vi finner att det tyvärr ibland är en hel del punkter på mötena 
som inte känns riktigt relevanta för oss lokalt i Linköping och att mötena därför ibland 
kan uppfattas som mer tidskrävande än vinsten av att ha dem. Samtidigt förstår vi ju att 
det är viktigt att engagera sig nationellt och över de olika orterna eftersom vi ju tillhör 
samma förening och delar på medlemmar och således även ekonomi. 
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Stockholm 
 
Vårens stora event var Global Health Night (GHN), som avslutade SLS:s stora 2-dagarskonferens 
om global hälsa-forskning. GHN gjordes i samarbete med några andra studentorganisationer i 
Sthlm och lockade hundratals deltagare. Det var även på denna konferens som SLS/KUF:s rapport 
om global hälsa offentliggjordes, vilket ökade publiciteten. Ett mycket lyckat event rakt igenom 
som samtliga involverade var nöjda med. GHN växte sedan till ett nationellt event i cirka 7 städer 
där KUF varit medarrangör i 3 andra (Lund/Malmö, Uppsala och Umeå).  
 
Vi upprepade även Uppsalas event med Christian Unge som föreläsare. Trots finaste majsolen kom 
en skara på cirka 15 personer. Mycket trevligt även detta. Höstens hade inte samma flyt och arbete, 
och det enda planerade eventet (Global Health Week) fallerade kort innan det skulle gå av stapeln. 
I övrigt har arbetet enbart varit i form av representation vid samtal med andra nätverk så som 
SIGHT student.  
 
 
 
Det som varit bra 

• Uppmärksamheten och effekten av vårens event var himla stor!  
• Att ha en publicerad rapport att visa upp är bra och stärker arbetet 
• Samarbetet mycket med andra föreningar i Sthlm för att inte konkurrera.  
• Samarbetet har även varit på nationell nivå med både mobila event och streaming av våra 

event, något  
 
Mindre bra 

• Brist på medlemsengagemang har gjort att jag varit själv och när min tid saknats har 
arbetet stagnerat.  

• Dålig pentrans till UL/AT-läk i Sthlm, fortsatt problem att nå denna stora 
medlemsgrupp.  

• Många deltagare på de event som hålls, men ingen rekrytering.  
 
Rekommendationer 

• Samarbeta mer inom styrelsen i form av de andra posterna; etik, eHälsa, vetenskap osv. 
för att göra det roligare, bättre och därmed mer hållbart och gångbart på sikt.  

• Vi har tidigare sagt att KUF riktar sig mer mot klin samt efter examen, men denna 
målgrupp är svårare att nå då det är en mer heterogen och geografiskt splittrad grupp. 
Ingen UL har visat särskilt intresse, likväl har dessa färre andra grupper att verka inom 
så det är fortsatt en bra målgrupp, men det kan vara värt att diskutera att stärka vår 
ställning i prekliniska terminer först för att få studenter att få upp ögonen för oss.  

• På temat av ovanstående punkt kommer arbetet med vår profil. Svårt att hitta en tydlig 
arena för KUF att verka på senaste två åren. Många andra grupper/föreningar som 
verkar i samma frågor.  

• Fortsätta med streaming då det är så pass enkelt, inte minst efter den praktiska lathunden 
vi nu har.  
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Uppsala 
 
Jag tog över posten från Maria Öhman som startat upp KUF i Uppsala föregående år. Vi var då 
fyra personer samt två extramedlemmar från andra utbildningar som engagerade sig i vår Global 
Health Night om antimikrobiell resistens ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Därefter tog några 
medlemmar examen/åkte på utbyte och vi började om med en ny grupp. Den växte på sig bra utan 
större marknadsföring. Någon kom fram efter ett evenemang och frågade om möjligheten till att 
engagera sig i föreningen, andra tillkom genom tips från befintliga medlemmar. I nuläget är vi sex 
aktiva medlemmar i KUFs lokala arbetsgrupp i Uppsala. 
 
Det vi gjort under året är en föreläsning av läkaren Christian Unge, ett tvärvetenskapligt evenemang 
om antimikrobiell resistens som vi höll tillsammans med Utrikespolitiska föreningen i Uppsala, ett 
evenemang om global kvinnohälsa (som var en del av GHW) samt ett evenemang som ska hållas 
nu i december om eutanasi. Hälften av evenemangen har varit på engelska – vilket ibland varit en 
utmaning då det ifrågasatts av svenskspråkiga föreläsare (majoriteten av publiken har trots allt varit 
svenskspråkig). Vi är dock glada över att vi kunnat inkludera fler i dessa evenemang. Evenemangen 
har generellt varit välbesökta och när vi skickat ut enkäter till deltagare har svaren varit mycket 
positiva.  
 
Utmaningarna är fortfarande att profilera oss som förening i Uppsala och att nå ut med SLS 
stipendier och liknande. Det var exempelvis väldigt få studenter från Uppsala som tog emot SLS 
introduktionsstipendium för medicinsk forskning vilket motiverar mer intensiv marknadsföring 
nästkommande år. Andra utmaningar är att fortsätta rekryteringen till lokalorten då medlemmarna 
går T6 och uppåt. En annan fråga i arbetsgruppen som lyfts är styrelsefrågan. Det börjar kännas 
naturligt att skapa en styrelse med mer officiella poster och arbetsfördelning för att förenkla arbetet. 
I nuläget har vi använt oss av en mer projektinriktad modell då varje projekt haft olika personer på 
olika ansvar. Det är en fråga för nästa lokalortsrepresentant, men om gruppen fortsätter vara av 
samma storlek föreslår jag en enklare styrelsebildning. Annars anser jag att arbetet kan fortsätta 
som det gör – med fokus på att anordna sammankomster av hög kvalitet, att profilera oss och att 
rekrytera nya medlemmar. 
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Umeå 
 
Förra året utformades en tydlig profil för SLS KUF i Umeå med fokus på global hälsa, 
katastrofmedicin, hållbar utveckling, hälso-politik och interprofessionalitet med en internationell 
profil. Tidigare hade lokalföreningen anordnat regelbundna workshops för suturering och EKG-
tolkning men denna verksamhet har i Umeå tagits över av Sveriges Läkarförbund Student och av 
IFMSA Norr genom deras Kirurgiska Utskott ”KirUme”. 
 
Aktiviteter inom de ämnen vi nu valt att fokusera på har efterfrågats av studenter, underläkare och 
forskare i Umeå under en längre tid vilket märks på det stora intresset och deltagandet vid 
föreläsningar och interaktiva presentationer. Det finns också en bred kompetens och erfarenhet 
vid Umeå Universitet inom dessa ämnen med många aktiva internationella samarbeten. Det ger oss 
möjligheter att erbjuda många intressanta och inspirerande presentationer men också ett forum där 
studenter och unga forskare kan få upp ögonen för projekt som finns vid universitetet och knyta 
kontakter över generationsgränserna. 
 
Då vi representanter även varit aktiva inom IFMSA, Umeå Medicinska Studentkår och 
Internationella Kommittén vid Umeå Universitet under året så har vi kunnat bygga vidare på det 
samarbete som vi påbörjade förra året. Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa har stöttat 
vårt arbete genom att sprida information om våra aktiviteter och genom att bjuda in föreläsare. 
 
Global Health Week 2018  
SLS KUF i Umeå ordnade flera aktiviteter under Global Health Week i samband med det event 
som samordnades nationellt av SLS KUF i mitten på oktober. Hela programmet hölls på engelska 
för att välkomna även utbytesstudenter och internationell vårdpersonal. Följande aktiviteter 
anordnades under Global Health Week 2018:  
Tisdag 9/10: 
Common Ground 12.15-12.45 
Disaster Medicine & Global Health - An Introduction 
Hanna Jerndal & Joakim Bergman, Medical Doctors & IFMSA Certified Disaster Medicine 
Trainers 
 
Onsdag 10/10: 
Common Ground 12.15-12.45 
Ujamaa - Rape Prevention Programs in Nairobi 
John Kinsman, Associate Professor in Global Health, Epidemiology and Global Health Unit, 
Umeå University 
 
Torsdag 11/10: 
Common Ground 12.15-12.45 pm 
Malaria - Experiences From Working Abroad  
Johan Normark, Medical Doctor, Specialist in Infectious Diseases at the Umeå University Hospital 
 
Umeå University Hospital, Floor 9, Room D 15-16.30 pm 
Internationalisation at home - overcoming challenges 
Dr. Jennifer Valcke, Senior lecturer and and education developer 
 
Fredag 12/10: 
Common Ground 12.15-12.45 pm 
Disaster Medicine - When You Are First At The Site 
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Hanna Jerndal & Joakim Bergman, Medical Doctors & IFMSA Certified Disaster Medicine 
Trainers 
 
Under dessa aktiviteter hade vi en bred publik med majoritet läkarstudenter och underläkare men 
även sjuksköterskor, fysioterapeuter, studenter, doktorander och master-studenter inom global och 
public health, mikrobiologi m.m. Vid varje tillfälle deltog mellan 70-120 personer i olika åldrar och 
från ett flertal olika länder.  
 
Det vi tar med oss från Global Health Week är erfarenheten i att ju fler samarbetspartner vi är, 
desto större möjligheter får vi och desto bredare publik når vi. Vi lärde oss från förra året att börja 
koordinera aktiviteterna tidigare och att dela upp praktiska uppgifter som att hämta fika under 
lunchtid vilket underlättade årets evenemang. 
 
Övriga Aktiviteter 
 
Global Health Forum med Dr Tedros 
Lördag 20/10 09:30 - 09:50  
HONORARY DOCTOR LECTURE 
Ebola In Times Of Conflict 
Arrangerad av Umeå Universitet i samarbete med SLS KUF Umeå 
 
12:00 - 14:00  
GLOBAL HEALTH FORUM 
An Opportunity To Explore Current Issues In Global Health. 
Arrangerad av Epidemiologen and Global Hälsa & Medicinska Fakulteten vid Umeå Universitet i 
samarbete med SLS KUF Umeå 
 
Nuvarande Generaldirektören för WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, studerade år 1997 
epidemiologiska fältstudiemetoder vid Umeå Universitet. Kontakten till Umeå har funnits kvar 
under åren medan Dr Tedros har nått nya inflytelserika positioner internationellt. Bland annat så 
har det lett till att ca 15 doktorander från Etiopien har kunnat slutföra sina studier vid Umeå 
Universitet.  
 
Representanter från SLS KUF Umeå hade nöjet av att få samordna en interaktiv diskussionsstund 
med Dr Tedros under Umeå Global Health Forum med studenter och yrkesutövare inom Global 
Hälsa från många olika länder. Generaldirektören från WHO svarade på frågor och tryckte på 
vikten av ungas engagemang inom global hälsa och hållbar utveckling. Ca 250 personer med olika 
bakgrund och i olika åldrar deltog under dagen.  
 
Konferenser 
 
Tillsammans med Umeå Medicinska Studentkår, IFMSA Norr och Internationella Kommittén så 
samordnade vi en bussresa för studenter och doktorander i Umeå för att delta vid SLS Global 
Health Research Conference. 
 
Busskostnaden sponsrades av Internationella Kommittén. Detta blev mycket uppskattat och ca 45 
personer deltog från Umeå Universitet vid konferensen. De flesta av dem var master-studenter i 
Public Health.  
 
Curious About Disaster Medicine & Bioterrorism? 
Onsdag 28/11  
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Common Ground 12.15-12.45 pm  
Urban Johansson Kostenniemi 
Urban Johansson Kostenniemi arbetar som läkare på Infektionskliniken i Umeå och undervisar 
även i katastrofmedicin vid Umeå Universitet med fokus på epidemiologi – prevention och 
kontroll. I en interaktiv föreläsning presenterades bioterrorism som fenomen genom historien fram 
till idag. Aktuella katastrofmedicinska begrepp som ”hazard” och ”vulnerability” presenterades och 
olika potentiella agens egenskaper diskuterades.  
 
Nobels Fredspristagare 2018 Dr Denis Mukwege 
Lördag 15/12 
Aula Nordica 
Arrangeras av Umeå Universitet i samarbete med Internationella Kommittén och SLS KUF Umeå 
 
Dr Denis Mukwege, som har varit hedersdoktor vid Umeå Universitet sedan 2010, blev tilldelad 
Nobels Fredspris i år 2018 tillsammans med Nadia Murad för deras kamp mot sexuellt våld som 
krigsföring. Dr Denis Mukwege kommer att hålla en föreläsning i Umeå om sitt arbete med att 
stoppa konfliktrelaterat sexuellt våld i D.R. Kongo och presentera den holistiska modellen för vård 
och omvårdnad till de utsatta. 
 
Internationalisering vid Umeå Universitet 
Studentrepresentanter inom SLS KUF Umeå har under de senaste 2 åren jobbat aktivt tillsammans 
med Internationella Kommittén och Umeå Medicinska Studentkår med att öka 
internationaliseringen vid den medicinska fakulteten och vid hela universitetet. Vi har bland annat 
varit med i framtagandet av en Internationaliseringsstrategi och en omfattande studentenkät kring 
internationalisering och utbyten som kommer att lanseras i slutet på 2018/början på 2019. Vi har 
också aktivt jobbat för att öka möjligheterna till utbytesstudier för studenter i Umeå. 
 
 
 
Framtida Mål 
Vår målsättning för nästkommande år är att öka antalet aktiva medlemmar i norr och ge dem 
möjligheter att arrangera events och aktiviteter utefter deras intressen och utefter vad som 
efterfrågas bland studenter och underläkare. Det finns budget för fler aktiviteter både inom SLS 
KUF Umeå och genom Internationella Kommittén vid Umeå Universitet som vi inte nyttjat till 
fullo de senaste 2 åren vilket ger kommande års verksamhet goda förutsättningar. Vi hoppas 
kunna erbjuda aktiviteter på fler av studieorterna som hör till Umeå Universitet i den norra 
regionen. Vi jobbar nu på att få tillstånd att få filma i landstingets lokaler så att vi kan streama 
föreläsningarna från Umeå.  
 
Vi hoppas fortsatt att kunna driva frågor inom global hälsa och internationalisering samt öka 
interprofessionella samarbeten i den norra regionen men också globalt. Det samarbete som i har 
lyckats bygga upp med Umeå Universitet och andra lokala aktörer är av stor betydelse och något 
vi hoppas kunna utveckla ännu mer.  
 
Vi önskar också att samarbeta mer med de andra lokalorterna och med den nationella styrelsen 
i SLS KUF kring evenemang och påverkansarbete. Eftersom det fanns ett stort intresse bland 
studenter och doktorander i Umeå att delta vid SLS Global Health Research Conference i 
Stockholm i april 2018 så ska vi försöka att samordna fler resor till konferenser med Umeå 
Medicinska Studentkår och Internationella Kommittén. 
 

 


