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Valberedningen, sammansättning och arbetssätt 
 
Valberedningen 2018 har bestått av 3 ledamöter; Mia Engström (ordförande 2015-2016), Lis 
Abazi (ordförande 2013-2014) och Magnus Hallor (vice ordförande 2017). Mia Engström har 
varit sammankallande, mottagit kandidaturer och nomineringar, samt utfört intervjuer under v 
48.  
Under intervjuerna har det förts anteckningar utefter en frågemall för att försäkra sig om att 
likartad information inkommer från samtliga kandidater. Kandidaturer har bestått av kontakt 
och muntlig återgivelse av CV, och i de fall det funnits flera kandidaturer till samma post, 
samt på de mest ansvarstyngda posterna, även skriftligt dito. Samtliga i avgående styrelse 
har blivit tillfrågade om fortsatt önskat engagemang. Utlysning har skett till medlemmar via 
mail, hemsida och facebook. Samtliga inkomna kandidaturer och nomineringar som nått 
valberedningen senast 181130 har kontaktats via det medel som tillståtts, i de allra flesta fall 
inledningsvis mail med efterföljande telefonintervju. I de fall mailen förblivit obesvarade har 
valberedningen upprepat mail och vid fall av flera nomineringar av en person, eftersökt flera 
kontaktsätt. 
Valberedningen har sedan gemensamt diskuterat igenom kandidaterna under 
skypekonferens 181201 och kommit fram till ovan angivna förslag till årsmötet. 
 
 
Kommentar till förslaget 
 
Vi konstaterar att det i år var ett svårt val på främst två poster. Två mycket kompetenta 
kandidaturer inkom till posten som  ordförande , med viss nyansskillnad mellan dem båda. 
Båda kandidater har lång erfarenhet av styrelsearbete och ordförandeskap. Emedan  Maria 
Belikova  som vice ordförande 2018 har mycket god insikt i ordförandeskapet, och 
exempelvis representerat Kandidat- och underläkarföreningen på Svenska 
Läkaresällskapets nämndmöten majoriteten av dess sammankomster under året, har 
Anna-Theresia Ekman  en något längre och bredare erfarenhet av ordförandeskap i stora 
organisationer i förändring (IFMSA). Det var, helt enkelt, inte ett lätt val, och vi tror att båda 
kandidater hade gjort ett gott arbete som ordförande. Marias stora kompetens inom 
utbildning, inte minst som tidigare generalsekreterare för OMSiS, anser vi är oerhört 
värdefullt att ta vara på, inte minst med det arbete som nu ligger framför oss med ny, 
reformerad 6-årig utbildning med avskaffandet av AT. Vi anser att det därför är väldigt 
angeläget att Maria kvarstår som vice ordförande med tanke på dessa kompetenser. 
 
Liknande situation uppträdde vid val av  Global Hälsa-sekreterare . Detta lyxproblem att 
väga mellan tre oerhört kompetenta kandidater gav oss mycket möda. Liksom vid förslaget 
till ordförande, är vi övertygade att  Hana Awil ,  Lotta Velin  och  Adelina Mazhiqi  samtliga hade 
fyllt denna post och gjort arbetet med bravur. Att vi slutligen landade i Hana Awil, beror på å 
ena sidan ett utmärkande CV, och å andra sidan en del praktikaliteter. Då Adelina Mazhiqi 
kommer befinna sig på utbyte under vårterminen, finns ett argument för att välja kandidat 
som befinner sig på plats om kompetensen är densamma. Vi vill poängtera att alla tre 
kandidater är ett bra val för årsmötet, och samtliga innehar kompetenser som av styrelsen 
kan vara ovärderliga och är unika för var kandidat. Därför föreslår vi Lotta Velin som 
preventionssekreterare, och Adelina Mazhiqi som särskilt adjungerad, med förhoppningen 
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att dessa tre, med flera i styrelsen, skulle kunna bilda en arbetsgrupp. Valberedningens 
samlade erfarenhet av styrelsearbete i KUF säger oss att sådana arbetsgrupper gärna och 
lyckligen uppstår med gemensamma intressen och att det då kan vara mindre viktigt vilken 
post man ursprungligen sitter på. Vi hoppas på detta sätt att samtliga dessa tre begåvade 
kvinnor känner sig välkomna och uppskattade i styrelsen 2019. 
 
Det behöver också kommenteras om  adjungeringar . Det har inkommit och i samtal uppstått 
ett antal förslag på adjungerade ledamöter. Så som valberedningen läser stadgarna, är det 
inte upp till årsmötet utan till den nyvalda styrelsen att utse adjungeringar, och inte 
valberedningens sak att bereda dessa poster. Då informationen nått oss och intervjuer har 
genomförts, kommer valberedningen vidarebefordra dessa uppgifter till den nya styrelsen, 
för beslut om adjungering. Vad gäller  Adelina Mazhiqi  frångår vi denna princip, av 
ovanstående resonemang, det vill säga att hon besitter en säregen expertis. Mer finns att 
tillgå under motiveringar, som följer. 
 
Vad gäller de  vakanser  som nu finns på listan ovan, arbetar valberedningen vidare med 
dessa poster fram till årsmötet. Vi har goda förhoppningar om att kunna hitta rätt person för 
majoriteten av dessa poster. Vad gäller de lokalorter som innevarande år stod vakanta 
(Göteborg, Örebro) är prognosen än så länge dock något sämre.  
 
Generellt  med förslaget är valberedningen nöjd med den spridning geografiskt och 
terminsmässigt vårt angivna förslag ger. Det finns en god förankring efter drygt halva 
läkarutbildningen vilket vår erfarenhet återspeglar KUFs medlemmar i stort. Vi har också sett 
positivt på en tydligare förankring post-examen, en mångårig ambition både från KUF och 
SLS. 
 
Vårt arbete i år har i vissa delar inte varit enkelt, men vi hoppas att årsmötet tar våra 
överväganden till sig och överlämnar härmed det förslag till styrelse för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019 som vi sammanvägt anser bäst lämpad. 
 
/Valberedningen 
genom  
Mia Engström, sammankallande 2018 
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Motiveringar 
 
Ordförande: Anna-Theresia Ekman 
Forskar, Stockholm, examen januari 2018 
 
Valberedningen föreslår  Anna-Theresia Ekman  som ordförande för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Anna-Theresia har en stor erfarenhet av både ordförandeskap 
(IFMSA-Sweden 2016) och projektstyrning, och har visat stor insikt i ledarskap och 
utvecklande av gruppdynamik. En utmärkande egenskap är hennes förmåga att se 
potentialer, och efterföljande effektiva utvecklingsarbete. Som Global Hälsa-sekreterare för 
KUF 2017 och 2018, samt som samordnare för Swedish Global Health Research conference 
2018, anordnat av Svenska Läkaresällskapet, har hon erfarenhet av arbete med SLS, dess 
nämnd och dess kansli från flera håll. Sammantaget tror vi att Anna-Theresia skulle vara en 
strålande kandidat för ordförandeposten, där hon skulle kunna potentiera resterande 
styrelses kompetenser, utveckla relationerna med SLS, samt stärka KUFs ställning hos 
potentiella medlemmar. 
 
 
 
Vice ordförande: Maria Belikova 
Doktorand, KI, examen januari 2018 
 
Valberedningen föreslår  Maria Belikova  som vice ordförande för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Maria har innehaft denna post under 2018, och gjort detta med 
bravur, och blivit hemmastadd i SLS Nämnd. Med sin tidigare erfarenhet som 
generalsekreterare för OMSiS (2017) har hon ett starkt och brett utbildningsperspektiv med 
heltäckande nationella utbildningskontakter, vilket kommer att vara oerhört värdefullt för 
styrelsen under de kommande åren, med tanke på kommande reform av läkarprogrammet. 
Vi hoppas att Marias senioritet kan komplettera förslaget till utbildningssekreterare och stötta 
denne i sitt arbete, likväl föra dessa frågor gentemot SLS. För att bäst få nytta av hennes 
kompetenser även inom styrelsearbete, anser vi henne som utmärkt förslag till vice 
ordförande. 
 
 
 
Vetenskaplig sekreterare: Emma Hammarlund 
T4, Stockholm 
 
Valberedningen föreslår  Emma Hammarlund  som vetenskaplig sekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Under sina fyra år inom forskarvärlden på Yale University, USA, 
har hon nu vid sina läkarstudier vid Karolinska Institutet ett bredare perspektiv på hur 
forskning för yngre kollegor kan organiseras, uppmuntras och förenklas. Med detta 
annorlunda perspektiv är hon bevisat klarsynt i de officiella och inofficiella hinder som kan 
begränsa svenska läkarstudenters väg in i forskarvärlden, en fråga som länge gäckat denna 
styrelsepost. Vi tror att Emma skulle göra ett starkt jobb som vetenskaplig sekreterare och 
rekommenderar henne varmt till årsmötet.  
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Etiksekreterare: Johan Nilsson 
T10, Lund 
 
Valberedningen föreslår  Johan Nilsson  som etiksekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Som ordförande för IFMSA 2017 har han god styrelsevana och 
även ett redan etablerat gott samarbete med föreslagen ordförande. Under detta 
ordförandeskap växte hans etikintresse vilket grundades med kurs i praktisk filosofi, en 
kunskap som kommer vara en mycket god tillgång för de praktiska diskussionerna i 
Etikdelegationen. Vi anser Johan vara ett mycket kompetent val till Etiksekreterare och även 
en god tillgång i sig, i den nationella styrelsen. 
 
 
Global Hälsa-sekreterare: Hana Awil 
AT-läkare, Mora 
 
Valberedningen föreslår  Hana Awil  som global hälsa-sekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Hana har stor kompetens av arbete med global hälsa både 
nationellt och internationellt genom IFMSA, där hon haft flera framträdande poster, såsom 
ordförande för IFMSA-Sweden 2015 och därefter internationell direktör för mänskliga 
rättigheter och fred. Utöver denna organisatoriska kompetens besitter hon även stor 
handfast kunskap i policyutformning och projektutförande genom de många olika projekt hon 
startat, drivit och utformat inom global hälsa. Valberedningen är övertygade om att Hana 
kommer vara en mycket stark tillgång för KUF, nationellt och dess styrelse, samt inte minst 
för SLS kommitté för Global Hälsa genom denna post. 
 
 
Utbildningssekreterare: Rasmus Larsson 
T3 Uppsala 
 
Valberedningen föreslår  Rasmus Larsson  som utbildningssekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Rasmus blev direkt intresserad av studiebevakning och 
medicinsk pedagogik vid påbörjandet av sina läkarstudier, vilket ledde till engagemang i 
remissvarskrivandet till förslaget om 6-årig utbildning. Valberedningen finner det 
anmärkningsvärt vilket driv Rasmus har i dessa frågor så tidigt i sin utbildning och anser det 
mycket värdefullt att få kanalisera detta till KUFs medlemmar och SLS till gagn. Vi tror även 
att Rasmus skulle ha en stark samarbetspartner i dessa frågor i föreslagen vice ordförande, 
Maria Belikova.  
 
 
Redaktör: Rebecka Assarsson 
T11 Umeå 
Valberedningen föreslår  Rebecka Assarsson  som redaktör för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Rebecka har, även hon, en bakgrund i IFMSA, som nu 
avgående ordförande för IFMSA-Sweden (2018). Genom detta engagemang är hon skicklig 
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på informationsförmedling och PR, vilket valberedningen förutspår kommer bli en viktig 
uppgift i nästa års styrelse, där föreslagen ordförande uppgett detta som ett fokusområde 
inför nästa år. Hennes alldeles färska rötter i IFMSA kommer till mycket god nytta här, med 
tanke på de många samarbeten som finns mellan organisationerna.  
 
 
Programsekreterare: Lucas Grzechnik Mörk 
T6 Uppsala 
Valberedningen föreslår  Lucas Grzechnik Mörk  som programsekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Lucas har sedan ett drygt år tillbaka varit engagerad lokalt i 
Uppsala och där både deltagit i och arrangerat ett antal events och workshops. Hans driv att 
nu ta det till en högre nivå påvisar ett engagemang att ta tillvara på. Vi tror att posten som 
programsekreterare skulle passa honom utmärkt och att styrelsen får en god kompetens från 
lokalorten i denna kandidat.  
 
 
Preventionssekreterare: Lotta Velin 
T7 Malmö 
Valberedningen föreslår  Lotta Velin  som preventionssekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Lotta har en bakgrund av starkt engagemang inom folkhälsa 
genom IFMSAs arbetsgrupp, och besitter därigenom både kompetenser och kontakter med 
stort värde för denna post. Hennes framträdande engagemang för framförallt kombinationen 
klimat och folkhälsa tror vi kommer särskilt bidra till SLS preventionskommittés arbete, likväl 
som för KUF i stort, ett perspektiv som är mycket aktuellt och av stor vikt, som behöver 
denna starka, kompetenta röst Lotta innehar. Därför rekommenderar vi henne varmt till 
denna post. 
 
 
Kvalitetssekreterare: Josefin Aldén 
T8 Uppsala 
Valberedningen föreslår  Josefin Aldén  som kvalitetssekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Josefin har under verksamhetsåret 2018 varit lokalordförande 
för Uppsala, en lokalort som senaste få åren blomstrat och under detta år arrangerat många 
uppskattade events och workshops. Josefin brinner för personcentrerad vård, 
vårdorganisation och styrning i vården, och vill nu skifta sitt engagemang till nationell nivå 
och via styrelsearbetet under detta år följt denna posts arbete. Valberedningen anser att 
Josefin passar utmärkt på posten som kvalitetssekreterare med tanke på hennes driv och 
intresse, där hon kan utveckla sitt bidrag till KUF. 
 
 
E-hälsosekreterare: Sami El Amrani 
T7 Stockholm 
Valberedningen föreslår  Sami El Amrani  som e-hälsosekreterare för Kandidat- och 
underläkarföreningen 2019. Sami har innehaft denna post under verksamhetsåret 2018 och 
även under uppstartandet av den 2017, och har bidragit mycket, på ett beaktansvärt sätt, 
med utvecklandet av posten och frågan i KUF. Hans engagemang inom e-hälsa belyses väl 
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av det nätverk han och studiekollega startade på Karolinska; ett nätverk för innovation och 
e-hälsa i vården. Vi är övertygade om att detta engagemang både kan få chans att växa i 
och bidra till arbetet i frågan inom KUF och inte minst SLS, och rekommenderar ånyo Sami 
till denna post. 
 
 
Lokalordförande Uppsala: Fanny Wiklund, T7 
Fanny har under det senaste året varit del av den engagerade gruppen i Uppsala, som 
arrangerat många uppskattade events av vitt skilda slag på orten. Vi tror Fanny kommer 
fortsätta göra ett mycket fint jobb i Uppsala och därtill bli en god tillgång till styrelsearbetet för 
KUF. 
 
 
Lokalordförande Umeå: Hanna Jerndal, underläkare 
Hanna har under senaste året dels varit lokalordförande för Umeå, och sedan redaktör. 
Hanna har ett starkt intresse av global hälsa och infektionssjukdomar, och vi tror att hon kan 
utöver anknytningen lokalt i Umeå kan bidra mycket gott till arbetet med de globala frågorna i 
styrelsen. Vi vill också poängtera det värdefulla i att Hanna har tagit examen och att det finns 
fina möjligheter att utveckla just de lokala arrangemangen även post-examen genom henne, 
vilket vi tror blir en spännande potential. 
 
 
Adjungerad ledamot: Adelina Mazhiqi, T10 Lund 
Valberedningen föreslår att  Adelina Mazhiqi  blir adjungerad ledamot i Kandidat- och 
underläkarföreningens styrelse 2019. Vi framför detta som en rekommendation med tanke 
på Adelinas mycket starka kompetenser inom området av Global Hälsa. Valberedningen har, 
som reflekteras i diskussion ovan, tyvärr inte hittat en styrelsepost för Adelina 2019, i 
avvägan med andra kandidater, men vill understryka hur värdefull hon hade varit för nästa 
års styrelsearbete. Med tanke på hur global hälsa kommit att bli en så viktig fråga för 
föreningen, kan det argumenteras att sådan expertis Adelina sitter på inte kan undvaras om 
den erbjuds. Hon har erfarenhet både lokalt och nationellt, som tidigare lokalordförande i 
Skåne, samt handfast erfarenhet av arbete med global hälsa från bland annat Kosovo och 
Tanzania, där hon för tillfället befinner sig. Adelina kommer vara på utbyte på Harvard, USA, 
inom ett projekt för global kirurgi under hela våren, och skulle därför lämpa sig bäst, 
sammantaget, som särskilt adjungerad expertis.  
 
 
Valberedning: Hampus Holmer, Maria Öhman 
Valberedningen föreslår avgående ordförande Hampus Holmer samt avgående 
preventionssekreterare Maria Öhman till valberedning. Valberedningen bör, av kvalitetsskäl, 
främst bestå av tidigare engagerade styrelsemedlemmar, och dessa två skulle utgöra en 
utmärkt grund inte minst med tanke på deras verbala gåvor. Arbetet fortsätter för att finna 
deras tredje kompanjon. 
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