
Bilaga 3 – Övriga motioner 

Motion till Svenska Läkaresällskapets Kandidat- och underläkarförenings årsmöte 2018  
Införande av debattpris 
 
SLS Kandidat- och underläkarföreningen värderar engagemang hos studenter och yngre läkare 
högt. Nu vill vi införa vårt eget debattpris som ska heta ”SLS Kandidat- och underläkarföreningens 
Röst”, ett pris som delas ut årligen av SLS Kandidat- och underläkarföreningen. Se mer om prisets 
syfte, kriterier, urvalsprocessen samt priset i sig på nästkommande sida.  
 
Jag föreslår att vi på årsmötet 2018 beslutar om: 
- Vi vill införa priset eller ej 
- Tidpunkt under året priset ska delas ut 
 
Jag föreslår att vi inför ”SLS Kandidat- och underläkarföreningens Röst” och att vi delar ut priset 
under månaden april varje år.  
 
Josefin Aldén 
I Debattprisgruppen tillsammans med Anna-Theresia Ekman och Maria Belikova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 – Övriga motioner 

SLS Kandidat- och underläkarföreningens Röst 
- Ett pris skapat för att uppmuntra Sveriges läkarstudenter och yngre läkare att ge sig in i 

sjukvårdsdebatten för en bättre hälso- och sjukvård 
 
Syfte 
Svensk sjukvård står inför stora utmaningar. Det pågår en ständig debatt i medier om 
sjukvårdsstyrning, resursfördelning och etiska dilemman. Ofta är det sjukvårdens politiska ledare 
eller andra seniora inflytelserika personer, både läkare och icke-läkare, som syns i debatten. I SLS 
Kandidat- och underläkarförening vill vi föra fram den framtida läkarens perspektiv – läkaren 
under utbildning och den som befinner sig tidigt i sin karriär. Vilka problem ser yngre läkare i 
dagens organisation? Vilka hinder finns för att läkare ska få den bästa möjliga utbildningen? Vilka 
förväntningar har yngre läkare på sitt yrke i framtiden?  
 
SLS Kandidat- och underläkarföreningen vill prisa det mod som krävs för att ge sig in i debattens 
hårda klimat. Särskilt på grund av den yngre läkarens beroendeställning till sina äldre kollegor i 
och med läkarens behov av handledning genom sin karriär.  
 
Kriterier 

- Pristagaren ska vara en nuvarande eller potentiell medlem av SLS Kandidat- och 
underläkarförening (SLS KUF). Det vill säga läkarstuderande vid svensk fakultet eller 
läkare innan legitimation. Det är ingen förutsättning eller nödvändighet att pristagaren 
gjort sitt initiativ i enlighet med SLS eller SLS KUFs åsiktsprogram.  

- Pristagaren ska kunna beskrivas som modig, nytänkande och engagerad 
- Pristagaren ska ha tagit ett initiativ genom exempelvis en debattartikel, en rörelse eller ett 

evenemang för att förbättra dagens hälso- och sjukvård 
- Pristagaren ska ej ha blivit tilldelad priset tidigare 
- Pristagaren ska ej vara medlem i styrelsen för SLS Kandidat- och underläkarföreningen det år då det 

nominerade engagemanget ägt rum 
- Pristagaren kan ha identifierat ett problem inom hälso- och sjukvården och presenterat en 

lösning vilken beskrivs som nytänkande och konkret 
- Pristagaren kan ha tagit initiativ till något som förbättrat situationen för andra 

läkarstudenter eller läkare tidigt i sin karriär 
- Pristagaren kan ha tagit initiativ till något som förbättrat patienters situation i vården  
- Pristagaren kan ha haft stort genomslag i debatten och mött ett stort gensvar  

 
Urvalsprocess 

- Vem som helst kan föreslå kandidater till SLS Kandidat- och underläkarförenings 
nationella styrelse efter annonsering i SLS medier (Facebook, hemsida, SLS Aktuellt). 

- De aktuella kandidaterna diskuteras i en särskild ansvarig grupp inom styrelsen 
- Styrelsen beslutar om pristagare utefter urval gjort av den ansvariga gruppen 
- En lämplig vinnare väljs ut med stöd från kriterierna ovan 

 
Priset 

- 5000 kronor  
- Betalt medlemskap i SLS det aktuella samt nästkommande året 
- Utdelning i samband med en tisdagssammankomst eller annat av SLS anordnat 

evenemang  
- Publikation i SLS medier 


