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1. Extern verksamhet 

 
1.1. Terminsinformation 

Terminsinformation är en hörnsten i SLF Student Stockholms verksamhet. Det är då en 

majoritet av studenterna för första gången får tillfälle att bekanta sig med förbundet. Målet med 

terminsinformationen är att introducera fackförbundet, informera om SLF Students verksamhet 

samt att rekrytera nya medlemmar. Terminsinformation är en presentation som hålls under 

pausen på en föreläsningsdag vid Karolinska Institutet, campus Solna. Det är en kort 

introduktion om förbundet både på en lokal samt nationell nivå som informerar om de förmåner 

som medlemmar kan utnyttja och gagnas utav. Därefter bjuds studenterna på fika och 

profilprodukter samt ges möjlighet till att mingla och samtala med lokala 

styrelserepresentanter. För SLF Student Stockholm innebär detta ett tillfälle att aktivt rekrytera 

nya medlemmar samt att svara på frågor om medlemskap och förbundet. Under eventet 

uppmuntras studenterna att fylla i anmälningsformulär för medlemskap som sedan lämnas in 

till SLF Student Stockholm och på så vis är de med i utlottningen av ett pris, exempelvis ett 

stetoskop.  

 

Nytt för höstterminen 2018 är att de fysiska formulären för ansökan om medlemskap utgått och 

studenterna måste därför ansöka om medlemskap via SLF Students hemsida. Detta medför att 

man inte kan kontrollera vilka medlemmar som rekryteras på plats utan man får förlita sig på 

att förbundet har marknadsförts väl. Istället tas en närvarolista som dels används för att äska 

pengar från förbundet centralt för arrangemanget och dels för utlottningen av ett pris. SLF 

Student Stockholm närvarade även vid “Infopuben” som anordnades av Medicinska 

Föreningen i september. Terminsinformation utförs två gånger per termin - ett event för termin 

1 respektive termin 4.  

 

Mål för 2019 är att genomföra två termins-infon per termin, dvs förslagsvis T1-info samt T4-

info, som skall hållas under både vår- och höstterminen, senast 6 veckor efter terminsstart. 

Rekryteringsmål baserade på tillgänglig statistik bör sättas i början på verksamhetsåret och 

sedan eftersträvas.  

 



Utfall: Uppnått. Under vårterminen och hösttermin 2019 arrangerades T1-info samt T4-info.. 

Det har varit positiva reaktioner från studenterna med rekrytering av nya medlemmar samt god 

anslutningsgrad från styrelsen under dessa tillfällen.  

 

1.2. PR 

God PR är av central betydelse för SLF Student Stockholm då det är så förbundets anseende 

bibehålls, stärks och marknadsförs. Det är främst via de sociala plattformarna Facebook och 

Instagram som information från förbundet förmedlas ut till medlemmarna. Räckvidden är bred 

genom Facebook och Instagram och det är förhållandevis lätt att nå ut till SLF Student 

Stockholms medlemmar. Problematiskt är det faktum att medlemmarna måste göra ett aktiv 

val att följa SLF Student Stockholm på de sociala plattformarna. Under 2019 ändrades namnet 

på Facebook-kontot till SLF Student Stockholm. Ett Instagram-konto startades 2018 och i slutet 

av 2019 har kontot cirka 400 följare. Facebook-sidan och Instagram-kontot är ihopkopplade 

och majoriteten av inlägg med bilder som läggs upp på Facebook är via Instagram-kontot. Både 

Facebook och Instagram används främst för spridning av viktig facklig information, men också 

för att visa upp en lättsammare bild av styrelsens arbete, till exempel när styrelsen har haft 

middagar och möten tillsammans. En ny hemsida har satts i bruk av SLF Student Stockholm, 

dock så är den i ett relativt nytt skede och har enbart uppdateras för att hålla kontaktuppgifter 

och nödvändig information korrekt. Ett mål för nästa års styrelse bör vara att vidare komma 

igång med den nya hemsidan. 

 

Mål för 2019: är att fortsätta öka antalet likes och följare på Facebook-sidan och Instagram-

kontot. Sidorna bör användas som huvudsaklig informationskanal för nuvarande medlemmar. 

En ansvarig för hemsidan och Facebook bör utses vid verksamhetsårets start. 

Utfall: Uppnått. 

 

1.3. Namnskyltar 

En förmån som SLF Student Stockholms medlemmar kan ta del av är möjligheten att beställa 

namnskyltar gratis inför kliniska placeringar och underläkarvikariat. Detta är ett utmärkt sätt 

att marknadsföra SLF Student Stockholm och ger medlemmarna en känsla av att de får något 

av medlemskapet. Det är även ett bra sätt att etablera kontakt med medlemmarna då de aktivt 

behöver gå in på hemsidan för att lägga in en beställning. Under året beställdes och levererades 

namnskyltar i 3 omgångar varav 2 skickades ut under våren och en på hösten. Beställningarna 

gjordes genom företaget Skyltmax som SLF Student Stockholm sedan tidigare använt sig av 



och som Sveriges läkarförbund Student har ett förmånligt centralt upphandlat avtal med. Det 

har stundtals varit problematiskt med sidan för namnskyltar då det har varit oklarheter i hur 

hemsidan drivs effektivt. Ansvarig för namnskyltarna har upplevt det besvärligt med att 

använda sin privata mail för att hantera namnskylts beställningen. 2018 tillkom implementering 

av GDPR tillkommit, vilket innebär att SLF Student Stockholm i fortsättningen inte kommer 

att kunna använda sig av formulär i Google Drive och därför kommer att övergå till formulär 

genom SLF Students hemsida. 

 

Mål för 2019: är att fortsätta leverera namnskyltar i tid under tre tillfällen per år förslagsvis 

inför sommarvikariat samt start på kliniska terminer. 

 

Utfall: Uppnått. 

 
1.4. AT-mässor  

För årets AT-mässor använde sig SLF Student Stockholm av restaurang Jöns Jacobs lokaler 

och tjänster. All mat och dryck till utställare och besökare beställdes genom Jöns Jacob vilket 

var mycket bekvämt ur en logistisk synvinkel. Restaurang Jöns Jacob var även ett bättre 

alternativ ekonomiskt. Föreläsningen innan mässan med SYLF och Läkarförbundet upplevdes 

mer positiv och givande. Höstens mässa var mer välbesökt än vårens men båda mässornas 

besöksantal var till utställarnas belåtenhet.  

 

Mål för 2019: är att genomföra totalt två stycken AT-mässor, med god planering, god 

uppslutning och med ett hållbart cateringalternativ samt god mat till utställarna. Minst 70% av 

SLF Student Stockholms styrelse ska närvara på respektive mässa.  

 

Utfall: Uppnått. Över 70% av styrelsen deltog när SLF Student Stockholm höll i 

arbetsmarknadskvällarna under våren respektive hösten. Båda tillställningarna fungerade 

smidigt avseende catering och utställarna var nöjda med maten som serverades samt lokal.  

 

1.5. Fackliga utbildningar/Karriärkvällar 

SLF Student Stockholm har för några år sedan gått ifrån tidigare koncept med långa fackliga 

utbildningar till att istället rikta fokus till enskilda karriärkvällar där en större närvaro kan 

förväntas och planeringen är enklare. Karriärkvällarna är även ett utmärkt tillfälle att nå ut 



till många medlemmar på en gång och visa på SLF Student Stockholms inriktning och 

engagemang.  

 

Mål för 2019: är att SLF student Stockholm ska genomföra minst: 

・Tre kvällar med föreläsningar inför underläkarvikariat 

・En medlemskväll riktad till studenter på de prekliniska 

terminerna 

 

Utfall: Uppnått. 

 

Föreläsningsserie: Kliniska tips inför underläkarvikariat 

Föreläsningsserien “Kliniska tips inför underläkarvikariat” var uppdelade under tre kvällar i 

maj månad på Karolinska Institutet, campus Solna. Huvudansvarig var Alexandra Göransson 

Julia Ekman. Det har varit svårt att hitta bra och billiga föreläsare vilket har lett till tidskrävande 

arbete för de huvudansvariga. 2019s huvudansvariga har därför yrkat om att minska antalet 

kvällar till två från ursprungliga tre. Detta kommer att kräva en stadgeändring som kommer att 

läggas fram på 2020s årsmöte. Mat beställdes från Jöns Jacob på samtliga event medan dryck 

beställdes från MatHem.   

 

Konsultevenemang (McKinsey och Sirona Health Solutions)  

Två konsultkvällar har arrangerats under det gångna året för att stimulera läkarstudenter med 

extra intresse för organisation och ledarskap.  

 

Den första karriärkvällen arrangerades och bekostades av McKinsey. Totalt var det cirka 100 

personer som anmälde intresse. Eventet hölls på McKinseys kontor och inbegrep information 

om bland annat hur det är att jobba som konsult på McKinsey samt att vara konsult med 

läkarbakgrund. SLF Student Stockholm tog inte betalt för denna kväll och det bör undersökas 

om framtida samarbeten med McKinsey är önskvärda. 

Den andra karriärkvällen arrangerades av Sirona Health Solutions. Eventet hölls i Sironas 

lokaler vid Fridhemsplan.  

Dessutom hölls under hösten 2019 en inspirationsföreläsningen med läkemedelsföretaget 

Sanofi med god uppslutning från studenterna.  



Två ledarskapskvällar arrangerades hösten 2019. Den första med Annika Tibell och den andra 

med Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.  
 
1.6. Påverkansarbete 

SLF Student Stockholm har länge haft som mål att bedriva påverkansarbete gentemot    

politiker och lärosäte. Även inom Läkarförbundet har SLF Student Stockholm varit 

engagerade, bl.a. genom adjungering i Stockholms läkarförening och Sveriges Yngre Läkares 

Förening (SYLF) Stockholm - ett forum där gott utbyte av erfarenheter och gemensamma 

frågor skett. Vi förordar starkt att detta är ett samarbete i framtiden fortsätter och sköts på ett 

bra sätt. SLF Student Stockholm har fortsatt med utdelning av handledarpriset under 2019 

vilket har lett till positiv respons på SLF Student Stockholms sociala medieplattformar. Genom 

vår Facebook-sida har vi regelbundet uppmärksammat medlemmarna på händelser och debatter 

som berör vården, och framförallt studenter. Genom detta upplever vi att vi har kunnat förmedla 

viktig information till våra medlemmar och därmed bidragit till påverkansarbete hos våra 

medlemmar. 

 

Målet för 2019: är att fortsätta arbetet med att öka inflytandet inom förbundet liksom utåt, och 

att styrelsen regelbundet ska diskutera och ta ställning i lokala utbildningsfrågor. Minst ett 

debattinlägg ska skrivas, liksom ställningstaganden i offentlig form på till exempel sociala 

medier. 

 

Utfall: Uppnått. Det har under Handledarpriset delades ut under hösten 2019. Läkarstudenten 

med den vinnande motiveringen fick ett presentkort på White Guide. Det har genomförts goda 

försök till påverkansarbete genom delning av artiklar på vår Facebook-sida och Instagram. En 

debattartikeln “Betyg på läkarprogrammet riskerar att skapa A och B lag” har publicerats i 

Dagens Samhälle den 17 november 2019 och har undertecknats av ordförande Anton Hellberg.  

 

1.7. Projektbidrag 
Under 2017 beslutade SLF Student Stockholms styrelse om att öronmärka pengar till att 

stimulera SLF-medlemmar utanför styrelsen att arrangera olika evenemang. 2018 års styrelse 

fick alltså i uppdrag att påbörja arbetet med projektbidragen. Arbetet inbegrep bland annat att 

designa och formalisera selektionsprocessen och föra dialog med olika intressenter för att 

stimulera till fler bra ansökningar. 



 

Under verksamhetsåret 2019 beviljades SweSemJr, studentsällskapet för kirurgi och anestesi 

(KirA), Studenter i forskning (SiF), KI Hockey samt Med-SM Sthlm projektbidrag. Alla dessa 

organisationer har arragengerat evenmang med projektbidraget som stöd och det är SLF 

Student Stockholms styrelsens mening att projektbidraget är ett bra redskap för att synliggöras 

och bidra till mindre organisationers verksamheter. 

 

Sammanfattningsvis har arbetet projektbidraget fortsatt under 2019. Kontakter har slutits med 

passande organisationer och flera events har arrangerats med stöd från projektbidrag. Fortsatt 

utveckling och utvärdering är önskvärt för att förbättra verksamhet ytterligare. Viktigt att skapa 

långsiktiga relationer till samarbetspartners. 

 

Målet för 2019 är att handha medlemsfonden enligt bilaga 1 och därefter utvärdera utfallet 

inför kommande verksamhetsår. 

 

Utfall: Uppnått. 

 

Se Bilaga 1: Medlemsfond 

 

1.8. Övrigt 
Sveriges läkarförbund Student Fullmäktige 2019  

SLF Student Stockholm blev tilldelat 7 mandat vid årets FUM som denna gången hölls i 

Göteborg. Samtliga mandat deltog. SLF Student Stockholm hade skickat in totalt tre motioner: 

“Officiell miljöpolicy på nationell och lokalnivå för SLF Student”, “Officiellt diplom för årets 

lokala handledare”, “Gemensamt datum för offentliggörandet av de lokala handledarprisen”. 

Två av dessa motioner fick bifall i sin helhet eller delvis. “Gemensamt datum för 

offentliggörandet av de lokala handledarprisen” avslogs. Rebecka Skarstam valdes till ledamot 

i FS samt Anton Hellberg till suppleant. 

 

2. Intern verksamhet 

 
2.1. Konstituering 

SLF Student Stockholm har under året haft en styrelse bestående av ordförande Anton 



Hellberg, vice ordförande Axel Fernö, sekreterare Olivia Strömblad Ramneborn, kassör Robert 

Lilford samt ledamöter Alexandra Göransson, Julia Ekman, Ellinor Lundberg samt Rebecka 

Skarstam. Suppleant till styrelsen har varit David Unger. Samt så valdes Molly Petersson till 

adjungerad ledamot för hela året. Vi har under året haft flertalet adjungerade vid styrelsemötena 

samt aktiva medlemmar. Dessa har under hösten samarbetat med att arrangera, närvara och 

vara aktiva vid olika evenemang, terminsinformation samt AT-mässor.  

 

Målet för 2019 är liksom året innan att börja följa upp samtliga pågående ärenden på varje 

möte, samt gå igenom tidigare protokoll på varje möte. Vidare bör tydliga deadlines sättas för 

samtliga pågående projekt i ett tidigt skede. Ett ytterligare mål är att varje ledamot tar eget 

ansvar för att leda ett projekt.  

 

Utfall: Uppnått. Alla pågående ärenden har följts upp på varje möte med satta deadlines. Varje 

ledamot har varit med och lett projekt. Även suppleanter och aktiva medlemmar har deltagit 

samt varit med och lett projekt under det gångna verksamhetsåret. 

 

2.2. Styrelsens arbete 

Mål och rekommendationer från verksamhetsplanen för styrelsearbete under 2019: ”Enligt 

stadgarna måste styrelsen sammanträda minst 8 gånger under 2019. Pengar föreslås avsättas 

till en styrelsehelg eller annan kick-off, där planer för årets verksamhet kan diskuteras. 2018 

hade styrelsen även arbetshelg i slutet av sommaren, vilken upplevdes väldigt produktiv och 

givande, varför nästa styrelse bör diskutera att göra detsamma. Vidare bör styrelsen fortsätta 

försöka knyta enskilda individer till sig som projektledare eller exekutiva resurser för att avlasta 

styrelseledamöter samt för att fånga upp engagemang hos medlemmar.” 

 

Utfall: Uppnått. Under året har vi totalt haft 8 stycken ordinarie styrelsemöten. Vi har under 

året haft adjungerade ledamöter närvarande vid samtliga möten, som därutöver aktivt deltagit i 

projekt och evenemang som styrelsen anordnat. I början av verksamhetsåret arrangerades en 

arbetshelg på Ulfsunda slott där styrelsen fick möjlighet till att diskutera intressen och strategier 

inför det kommande verksamhetsåret samt vidare planera inriktning på styrelsearbetet och hur 

vi skulle åstadkomma resultat under kommande verksamhetsår. Vidare valdes preliminära 

arbetsgrupper med efterföljande diskussion kring idéer och projekt - i tillägg gavs det även 

tillfälle att lära känna varandra bättre inom styrelsen. Efter sommaren hölls ännu en arbetshelg 



för att få en ordentlig start på styrelsens arbetet vid terminsstarten. Arbetshelgen ägde rum i 

Barcelona första helgen efter terminsstart och var givande och uppskattat. 

 

2.3. Kommunikationsflöden 

För att SLF Student Stockholms verksamhet ska fortskrida och växa krävs ett fungerande 

informationsflöde, både internt och externt. Utbyte av information och kommunikation är 

grunden för ett fungerande arbete och utveckling. 

Målet för 2019 är att tillse att samarbetet med andra lokalavdelningar utökas samt diskutera 

huruvida en person, förslagsvis från presidiet, kan utses till huvudansvarig. God 

kommunikation bör genomsyra hela styrelsearbetet, och presidiet i synnerhet. 

 

Utfall: Delvis uppnått. Kommunikation och samarbete med andra lokalavdelningar har främst 

skett via mailkontakt samt via olika sociala kanaler såsom Facebook och kan utökas ytterligare 

till nästa verksamhetsår. Ordförandenätverk och fackliga utbildningar har under året varit 

givande kommunikationstillfällen bland de lokala föreningarna och styrelsemedlemmar 

emellan för utbyten av uppkomna lokala problem, lösningar och allmänna tips. 

 

2.4. Ekonomi 
Kassör valdes på årsmöte. Efter en fördröjning med årsprotokollet fick kassören möjlighet att 

få firmateckning för föreningskonto och aktivt utföra arbetet som stadgat. Ett större arbete har 

varit att lösa ett problem som uppstod med felfakturering från våra leverantörer samt fakturor 

som aldrig kom fram till sittande kassör. I samband med förra årsmötet detta upptäcktes att 

lokalavdelning Stockholm fortfarande officiellt heter “Medicine Studerandes Förbund 

Stockholm” hos Skatteverket, detta har nu under 2019 åtgärdats av sittande kassör. Det är känt 

att SLF Student Stockholm har stora tillgångar i Marginalen Bank. Detta är något som måste 

lösas av nästa styrelse. Samtliga fakturor har betalats i tid, enskilda styrelsemedlemmar har 

ersatts för personliga utlägg utan dröjsmål och alla bidrag, som går att söka från SLF Student 

har sökts. 

 

Målet för 2019: Att driva in samtliga årets fordringar och rekryteringsbidrag, att utveckla och 

förbättra testamente och överlämningsförfarandet för kassörsrollen samt att överföra tillgångar 

i Marginalen Bank till Nordeakonton. 

 

Utfall: Delvis uppnått. Övriga fordringar och intäkter har inkommit, dock inväntas fortfarande 



de äskade rekryteringsbidragen. Överföringen från Marginalen Bank är genomförd.  

 


