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LEDARE

Ett fullspäckat verksamhetsår!
Innan jag tillträdde som ordförande i
januari hade jag precis kommit hem från
en resa i Kina där jag skrivit mitt kandidatarbete om markörer för hjärtsjukdom. En
resa som givit mig många nya perspektiv
på kultur och samhälle. Läkarstudenterna
i Kina studerar i oerhörda mängder och
som färdiga läkare jobbar man sedan sex
dagar i veckan med ledighet kring det
kinesiska nyåret. Arbetsplatsen genomsyras av en tydlig hierarki, utan möjlighet till
motsättning om man inte tillhör de högre
positionerna. I en så starkt styrd och hårt
hållen diktatur ryms inga åsikter skilda från
staten och ve den som motsätter sig! Detta
får mina tankar att gå tillbaka till systemet
i Sverige – den svenska modellen bygger
på uppgörelser mellan arbetsgivaren och
fackföreningar vad gäller lön och arbetsvillkor. För att facken ska få gehör för sina
yrkanden vid förhandlingar och i debatter,
krävs att det finns många medlemmar som
säger sig stå bakom förbundet i frågorna
som drivs. Medlemsbasen är därför oumbärlig i förbundens påverkansarbete i sin
politik gentemot andra aktörer. Som ordförande för Sveriges läkarförbund Student
(SLF Student) är jag därför mycket glad och
stolt över att kunna meddela att vi nu har
fler än 10 000 medlemmar i förbundet.
Detta öppnar upp för ett starkt inflytande
över årets professionspolitiska och fackliga
debatter, samt sätter studentperspektivet
i fokus!
Med en kommande sexårig legitimationsgivande utbildning är det av högsta
vikt att implementeringen på studentorterna får en förbättrad och kontinuerlig
klinisk handledning samt ett relevant
och heltäckande curriculum med rimliga
och rättvisa mål gentemot oss studenter.

I väntan på att bastjänstgöringen ska träda
i kraft måste landstingen som arbetsgivare också se till att dimensioneringen för
läkare förbättras i form utav fler AT-platser
och minskade flaskhalsar för att lösa dagens specialistbrist. Ett stort problem med
dagens AT-platsbrist är att utexaminerade
läkare tvingas jobba som underläkare till
en oskäligt låg lön – detta är billigare för
arbetsgivarna än dyra utbildningstjänster i
form utav AT och ST. Vi studenter påverkas
av detta under sommarmånaderna under
våra sommarvikariat som underläkare
efter termin nio. Läkarförbundets lönerapport för sommarvikarierande underläkare
2018 visade att den lägsta tionde percentilen tjänade i nivå med de sommarjobb
inom vården man har utan någon högskoleutbildning. Dessutom uppgav 45 % att
de inte alltid hade tillräcklig handledning
för att kunna bedriva en patientsäker vård.
Istället för att satsa väljer arbetsgivarna att
utnyttja billig arbetskraft på bekostnad av
kontinuitet, arbetsplatsvillkor och i slutänden patientsäkerhet. Från Läkarförbundet
students sida sätter vi nu stopp. Vi måste
bryta den här ohållbara trenden! Det är
oacceptabelt med en så låg lön som underläkare med det ansvar och de fyra och
ett halvt åren man har i ryggen när man
tar beslut ute på golvet. SLF Student kräver
en reallöneökning till över 30 000 kr och
att AT-platserna ökar för att få en hållbar
dimensionering. Detta kommer att vara en
stor fråga under det kommande året och
är viktig inför den stundande avtalsrörelsen 2020. Men innan vi studenter lämnar
universiteten och går ut i arbetslivet måste
vi också se till att orka med studierna. SLF
Students rapport från 2017 om psykisk
ohälsa, visade att fler läkarstudenter mår

dåligt än den generella befolkningen i
övrigt. Detta är oroväckande och en möjlig
förklaring skulle kunna vara de extensiva schemana med 40h klinisk placering
och förväntade självstudier utöver detta.
Dessutom har negativ särbehandling på
utbildningen uppmärksammats och är en
del av den osunda kultur som leder till att
studenter inte orkar mer. Här kommer förbundet sätta in krafttag - för hur kommer
framtiden se ut om dagens studenter inte
har tillräckligt med ork att ens gå klart sin
grundutbildning?
Om vi går tillbaka till jämförelsen med
Kina, inser jag hur viktigt det är att få sin
röst hörd och kunna driva sina frågor. Utan
den fria föreningsrätten hade det uppstått
ett tomrum för representation i lönefrågan, arbetsmiljön och utbildningsutvecklingen för oss läkarstudenter. Sveriges
läkarförbund Student täcker det här tomrummet – vi står upp för dina rättigheter
och finns med dig genom hela din karriär.
Som ordförande är jag stolt och tacksam
över att ha fått förtroendet att bedriva det
här arbetet under nästkommande året.

Theodor Lav
Ordförande
Sveriges läkarförbund Student
theodor.lav@slf.se
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Kalendarium 2019
Det är ett nytt år och SLF Students verksamhet är i full gång med olika aktiviteter.
Här följer årets kalendarium för förbundets viktiga händelser:
23-24 mars: Facklig grundutbildning

Är du ny i förbundet och vill veta mer om vad vi i läkarförbundet gör? I så fall är detta rätt helg för dig!
Under facklig vidareutbildning får du åka iväg under en helg och lära dig mer om vad läkarförbundet
gör och vilka frågor vi arbetar med. Dessutom får du träffa andra svenska läkarstudenter från hela
landet och utomlands.

18-19 maj: Representantskap

Innan sommarens intåg anordnar vi representantskap för alla lokalavdelningar. Har du någon speciell
fråga som du vill diskutera med andra lokalorter? Eller vill du samla idéer till nya motioner för hur
förbundet ska jobba och se ut inför FUM 2019? Kom på vårens representantskap!

30 juni - 7 juli: Almedalen

Första veckan i juni anordnas Almedalsveckan för såväl beslutsfattare och politiker som vanliga medborgare. Här är förbundet självklart representerat och driver på frågor som rör oss läkarstudenter. Är
du nyfiken på årets studentseminarium? Håll utkik efter oss i Läkartidningens tält!

3 augusti: Prideparad i Stockholm

Ett av årets höjdpunkter! Kom till Stockholm och följ med på Läkarförbundets flak när vi går i årets
Prideparad och firar människors rätt att vara hur man vill och älska vem man vill.

5 oktober: Motionsstopp till fullmäktige

Anteckna i kalendrarna – viktigt datum! Fram till den femte oktober går det att fritt motionera till SLF
Students fullmäktige. Har du en idé om hur du vill utveckla förbundet? Skicka in en motion till innan
dess!

12-13 oktober: Facklig vidareutbildning

Fick du mersmak av den fackliga grundutbildningen? Då är den fackliga vidareutbildningen ett perfekt
tillfälle för dig att ytterligare fördjupa dig i förbundets frågor. Kom på en fullspäckad utbildningshelg
med workshops och aktiviteter!

20-21 november: Läkarförbundets fullmäktige

Här tas de stora besluten om hur Läkarförbundet (som SLF Student ingår i) ska bedriva sin verksamhet
och vilka frågor de ska driva i sitt påverkansarbete. Ett viktigt tillfälle för oss studenter att sätta våra
frågor högt på agendan.

30 november – 1 december: SLF Students fullmäktige

Årets sista och viktigaste möte – här samlas representanter från alla lokalorter inom SLF Student och
besluter om förbundets viktigaste frågor. Arbetet och ekonomin för nästkommande år fastställs
tillsammans med de åsikter förbundet ska verka för utåt. Dessutom väljs den nya styrelsen med
ordförande och vice ordförande som ska leda förbundet fram till nästkommande års fullmäktige.

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2019

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Helgen den 17-18 november 2018 Sveriges läkarförbund Students fullmäktige rum, denna gång i Malmö.
Under denna helg valdes 2019 års förbundsstyrelse in. Vilka är det då som ska representera SLF Student i år? Vi
har valt att ställa följande frågor till den nya styrelsen, så att ni medlemmar ska få lära känna dem lite bättre:
1. Var studerar du och vilken termin?
2. Vad är viktigast för dig under året som ordförande/vice ordförande/styrelseledamot?
3. Du vinner ett Nobelpris, men i vad och varför?

Theodor Lav

1. Jag ska börja termin sex i Lund, men har precis tagit uppehåll för att vara ordförande.
2. Att få upp underläkarlönerna, visa på den orimliga schemaläggningen under klin och
framför allt rekrytera fler till vårt förbund!
3. Nobelpris i medicin såklart! Någon måste lösa sepsisfrågan - kanske det?

Niki Shams

1. Jag studerar termin 7 i Stockholm, vid Karolinska Institutet.
2. Som vice är det viktigaste frågan för mig rekrytering och intern kommunikation. Vår
styrka som organisation ligger i vår storlek, och ska vi får igenom alla stora förändringar som
våra medlemmar vill behöver vi vara många, jättemånga. För att bli många krävs det att vi
kommunicerar och samarbetar. Så jag kommer lägga min tid på att främja kommunikation
mellan avdelningarna, och avdelningarna och FS, samt att se till att vi blir en herrans massa
fler medlemmar.
3. Jag skulle vinna Nobelpris i prokrastinering, för det händer inte att jag gör något innan
sista dagen, tyvärr.

David Josefsson

1. Jag läser termin nio i Örebro
2. Det viktigaste för mig är att driva arbetet kring läkarstudenters psykiska hälsa och arbetsmiljö. Vi går en otroligt krävande utbildning som inte lämnar mycket utrymme för sänkt
prestationsförmåga. Att nära hälften av läkarstudenter idag har ett nedsatt välbefinnande
av skäl som dålig schemaläggning, ekonomi och dåligt stöd är helt absurd med tanke på att
det går att lösa. Det ska jag vara med och verka för under detta verksamhetsår!
3. Jag hade lätt vunnit nobelpriset i att baka vetebröd och småkakor. Mina lussekatter och
hallongrottor är to die for.

Staffan Åkerström

1 Pluggar i Linköping och läser termin 11
2 Att visa att vi faktiskt är ett fackförbund för våra medlemmar, man ska som läkarstudent
känna att Läkarförbundet student har ens rygg, i skolan, på VFU och när man extra- eller
sommarjobbar. Det är också väldigt viktigt för mig att vi i förbundsstyrelsen lyckas kommunicera ut till medlemmarna vad Läkarförbundet student faktiskt är och hur vi bedriver påverkansarbete. Vår roll som organisation ska vara tydlig och lätt att förstå för medlemmarna. En
till viktig fråga för mig är att vi har en hög anslutningsgrad då det är vad som ger oss tyngd
och legitimitet som organisation, när vi pratar med makthavare, driver våra motioner i
Läkarförbundets fullmäktige och påverkar via alla andra olika vägar.
3 Ekonomipriset för att ha utrotat världens fattigdom.

FÖRBUNDSSTYRELSEN 2019

EN 2019: FRÅGESTUND
Elin Ekdahl

1. Jag läser T9 i Göteborg
2. Det viktigaste för mig är att få arbeta med läkarstudenters arbetsmiljö och den utbredda psykiska ohälsan bland läkarstudenter. Jag vill driva ett påverkansarbete som förbättrar
läkarstudenters studietid!
3. Jag skulle vinna nobelpris i intag av koffeinhaltiga drycker! Ser man mig utan en kaffe i
handen är det en syn få förunnat!

Hampus Lindvall

1. Jag studerar termin 4 i Lund
2. Jag ser fram mycket emot året och tror att vi kan göra stor skillnad om vi jobbar på rätt
sätt. Det är viktigt för mig att vi jobbar tätt ihop och kommunicerar väl med våra lokalorter.
På ett mer personligt plan brinner jag för att vi ska ha en bra arbetsmarknad under studietiden, med goda villkor och stor möjlighet till att till att införskaffa diversifierad erfarenhet.
3. Om det mot förmodan skulle vara så önskar jag att det vore fredspriset för stor skillnad
inom global folkhälsa

Huseyin Admis

1. Termin 7, Wrocław MedicalUniversity, Polen
2. Det är en väldig stor grupp av svenska läkarstudenter ute i Europa och för att få deras röst
hörd är det väldigt viktigt för mig att utveckla relationen mellan SLFS Utland och SLF Student, men samtidigt jobba för förbundsstyrelsens uppsatta mål för verksamhetsåret.
3. Nobelpris inom medicin skulle se fint ut på CV :) Jag är nyfikenhet i allt och lite mer, skulle
jag välja forska inom ett område just nu skulle det troligen bli inom organ transplantation då
jag har många galna idéer gällande transplantations metoder.

Fredrik Gustafsson

1. Jag studerar termin 7 i Sundsvall via Umeå universitet.
2. Att vara produktiv och samtidigt har roligt och ge mycket tillbaka till medlemmarna.
Jag vill kunna titta tillbaka på året och se ett fantastiskt resultat tillsammans med er alla.
3. Oj, kanske kemi om jag skulle råka blanda ihop något nytt hemma i köket i jakt på den
perfekta såsen till middagen.

Nemanja Samardzic

1. Jag läser T6 i Uppsala
2. Att tillsammans med resten av styrelsen få bedriva ett fackligt påverkansarbete för att
förbättra läkarstudenternas situation under utbildningen och på arbetsmarknaden. Varje
läkarstudent förtjänar bra klinisk handledning och goda förutsättningar i arbetslivet!
3. Om det fanns ett Nobelpris i att äta långsamt så hade jag nog varit en given kandidat.
Jag tar god tid på mig vid matbordet.

Victoria Jonsson

1. Studerar i Stockholm, termin 6
2. Att på ett bra sätt representera läkarstudenters intressen. Mer specifikt genom att jobba
med frågor som rör psykisk ohälsa och arbetsmiljö - för att vi alla ska ha likvärdiga
möjligheter att bli bra läkare och samtidigt må bra.
3. Idag skulle det nog vara för något som att sova mycket eller skratta åt dåliga skämt men i
framtiden skulle det vara kul att vinna oavsett kategori eftersom man då bidragit med något
fantastiskt. Jag brinner lite extra för global hälsa och folkhälsofrågor men vi får se vad jag
hittar på!

HÖGSKOLEPROVSFUSK HÖGSKOLEPROVSFUSK

Fusk på högskoleprovet
- sätter den moraliska kompassen ur spel
Läkarutbildningen är en av de mest
prestigefyllda utbildningarna som du kan
bli antagen till i Sverige och det kräver
också högsta gymnasiebetygen och högskoleprovsresultaten. I nästan alla fall har
studenten som blir antagen jobbat hårt
under gymnasietiden eller visat att du har
förutsättningarna för att klara studierna via
högskoleprovet. Men det finns undantag.
Det har smugit sig fram en ny skara av
läkarstudenter som varken har rätt förutsättningar eller moralisk kompass för att gå
på läkarlinjen.
Ytterligare ett år, ytterligare ett år med
fusk på högskoleprovet. Vi har hört det så
många gånger att vi nästan slutat reagera.
Det är extremt tankvärt när det sägs saker
likt ”Det är inte så många” eller ”De klarar
sig bra ändå”. Det finns en tydlig bild av
att UHR har stått hjälplösa under åren.
Nyheterna når förväntansfulla högskoleprovsskrivare att det har förekommit fusk.
Varje person som inte kommer in och måste försöka igen och varje person som inte
försöker igen för att en fuskare tog platsen
istället är ett katastrofalt misslyckande.

”...med allra största
sannolikhet saknas
den moraliska kompass som behövs för
att förvalta det tunga
ansvaret...”

Läkaryrket handlar väldigt mycket om
tilliten mellan patient och läkare. Patienten
är i en väldigt sårbar situation och sätter
sin tillit till att läkaren gör rätt beslut. Den
här tilliten förvaltar läkaren med omsorg
och det låter oss ha en effektiv vård där
läkaren kan ta snabba och tunga beslut
utan att ifrågasättas. När det helt plötsligt
är några personer varje år som med allra
största sannolikhet saknas den moraliska
kompass som behövs för att förvalta det
tunga ansvaret då ser situationen annorlunda ut.

”

Ytterligare ett år,
ytterligare ett år med
fusk på
högskoleprovet
I vården jobbar vi i team. När du jobbar
i ett lag brukar det finnas en lagkapten. I
de flesta fallen i vården så är den kaptenen läkaren. Vad händer när dina kollegor
legitimt kan ifrågasätta om du bör vara lagkapten, hur påverkar det laget när du inte
kan lite på din lagkapten. När laget inte
jobbar i samma riktning för ni är oense om
något. Det är självklart så att du har skaffat
dig auktoritet genom de långa studier du
tagit dig igenom och det är precis därför
det är så viktigt för laget att du inte kan
ifrågasättas på varje besult.

SVT rapporterade i januari om att
rättegången mot högskoleprovsfuskarna
resulterade i långa fängelsestraff för de
ansvariga, ett steg i rätt riktning. Den andra
minst lika viktiga punkten är nu att UHR
analyserar de runt 200 provskrivare som
använt sig av tjänsten och ser till att de
stängs av från de utbildningar som de med
hjälp av fusk har tagit sig in på. Det skulle
återskapa den legitimitet som provet haft
och en plats på läkarutbildningen faktiskt
innebär och vi väntar med spänning på att
se var besulten landar.
Det är av yttersta vikt att alla kan känna
förtroende för de antagningssystem som
finns och vi fortsättar inom SLF student att
trycka på att det är absolut nolltolerans på
fusk. UHR behöver fortsätta försäkra sig
om att det inte förekommer någon som
helst typ av fusk. Vi rekommenderar att
de till nästa gång försöker arbete proaktivt
istället för reaktivt. Varje person som inte
kommer in och måste försöka igen och
varje person som inte försöker igen för
att en fuskare tog platsen istället är ett
katastrofalt misslyckande.

Hampus Lindvall
Sveriges läkarförbund Student
hampus.lindvall@slf.se

JANUARIAVTALET

Januariavtalet
- ur en läkarstudents perspektiv
Efter en lång överläggning och flertalet
talmansrundor har Sverige äntligen en
regering. Pust. Förhoppningarna, farhågorna och förväntningarna har varit många,
men vad betyder den nya regeringen och
det så kallade Januariavtalet (avtalet mellan S, MP, L och C) för oss läkarstudenter
egentligen? Finns det några förslag som
påverkar oss?
Läkarförbundet har länge drivit frågan
om fast primärvårdsläkare, vilket regeringens förslag nu kommer fastställa. Därmed
har Läkarförbundets mångåriga arbete
gett frukt. Det återstår dock att se hur det
påverkas oss studenter. Om fokus läggs
på primärvården från regeringens håll,
kommer den nya läkarutbildningen spegla
det och innehålla mer praktik inom just
primärvården? Utredningen om den nya
läkarutbildningen påtalar just det - ska
mer vård bedrivas inom primärvården
behöver läkarutbildningen spegla det. Där
föreslår det att fler praktiktimmar under
utbildningen ska spenderas på en vårdcentral. Det är ju bra med fler PV-dagar,
men på bekostnad av vad? Behöver andra
placeringar förkortas? Kommer det bli
ännu fler timmar schemalagt per vecka?
Ännu mer kompakta föreläsningar? Det är
oklart vad som ska bort för att kunna få in
mer primärvård, men vi följer utvecklingen
med stor nyfikenhet. Än är inte den nya
läkarutbildningen klubbad i riksdagen så vi

vet faktiskt inte ens om det kommer att bli
en ny läkarutbildning. Att AT ska ersättas
med BT är dock klubbat, vilket torde tala
för att den nya utbildningen också kommer
att gå igenom.

det för att ge våra argument extra mycket
tyngd. “Kolla, till och med regeringen
håller med oss, studenthälsan behöver
stärkas!”

Utöver det påtalar januariavtalet att ett
stort fokus ska läggas på psykisk ohälsa
bland unga. “Psykiatrin och elevhälsan
stärks” står det. ÄNTLIGEN! Med den enorma psykiska ohälsan bland läkarstudenter
ser vi fram emot ökade krafttag mot ungas
dåliga mående. Hur detta kommer ske i
praktiken är inte förtydligat, men hur det
än görs är det bara positivt att arbetet
mot psykisk ohälsa lyfts. Läkarförbundet
Student har drivit frågan om psykisk ohälsa
som fokusfråga länge, och nu har de fyra
mittenpartierna äntligen kommit överens
om dess viktighet. Om inget annat så kan
vi alla medlemmar i SLF Student använda

Mycket har lovats i det omtalade januariavtalet. Kortare vårdköer, fast läkarkontakt, mer resurser och ingen-kö-garanti till
ungdomspsykiatri. Många fina ambitioner,
men få faktiska planer och strategier.
Hursomhelst välkomnar Läkarförbundet
Student de ökade satsningarna på både
primärvården och ungas psykiska ohälsa,
och kommer noggrant bevaka utfallet av
dessa löften. Vi ser fram emot att följa
utvecklingen och förhoppningsvis vara en
del av arbetet mot att nå dessa mål.

Ny chefredaktör för Appendix

Gustaf Kallryd, en 24-årig läkarstudent på termin 11 vid Rīga Stradiņš
University i Lettland, har i och med detta nummer, tagit över stafettpinnen
som chefredaktör för Appendix. Har du tankar och idéer på hur Appendix
kan utvecklas eller har du förslag på temanummer och tips på artiklar?
Då får du gärna höra av dig till redaktor.appendix@slf.se.

Niki Shams
Sveriges läkarförbund Student
niki.shams@slf.se

FUM 2018
Kontakta oss!
Göteborg
Ordförande: Isabel Mudrak
ordf.goteborg.student@slf.se
Linköping
Ordförande: Freja Swärdh
ordf.linkoping.student@slf.se
Lund
Ordförande: Ida Osbeck
ordf.lund.student@slf.se
Stockholm
Ordförande: Anton Hellberg
ordf.stockholm.student@slf.se
Umeå
Ordförande: Karl Forsberg
ordf.umea.student@slf.se
Uppsala
Ordförande: Jesper Sternley
ordf.uppsala.student@slf.se
Utland
Ordförande: Huseyin Admis
ordf.utland.student@slf.se
Örebro
Ordförande: Camilla Loinder
ordf.orebro.student@slf.se

Rapport: Fullmäkt
SLF students fullmäktige (FUM) ägde
rum i Malmö 17-18 november och anordnades av SLF student Lund. FUM hålls
i slutet av varje år och är SLF students
högsta beslutande organ. Här följs förbundsstyrelsen arbete under året upp och
planerna inför nästa verksamhetsår tar
form. Motioner, propositioner samt vilka
som ska sitta i förbundsstyrelsen röstas
igenom av ombuden på FUM. Ombuden
är utsedda på respektive lokalförenings
årsmöte efter antalet medlemmar som är
anslutna till respektive förening. Totalt var
46 ombud inbjudna.
Nytt för i år var så kallade påverkanstorg
där diskussionerna skedde parallellt och
deltagarna fick möjlighet att påverka samtliga frågor som var aktuella på FUM. Syftet
med arbetsformen var att skapa möjlighet
till större inflytande och därigenom öka
förutsättningarna för delaktighet och
påverkan. Två ”torg” var öppna samtidigt
och alla kunde röra sig fritt mellan alla motioner och propositioner. Vid varje station
kunde ombuden skriva ändringsyrkanden
som sedan togs upp i plenum.
22 motioner hade skickats in och 5 propositioner var framlagda av förbundsstyrelsen. En fråga som engagerande många i
talarstolen var frågan om profilprodukter.
Årets rekryteringspris delades också ut
under helgen. I år gick det till Göteborg
och Elin Ekdahl tog stolt och mycket välförtjänt emot det.

Förbundsstyrelsen 2019

SLF Student Göteborg, mottog, genom
ordförande Elin Ekdahl, 2018 års rekryteringspris under FUM
Fullmäktigemötet kan till en början
kännas väldigt formellt. Många krångliga
ord och termer används som långt ifrån
alla vet vad de betyder. Med Freddy Grip
som mötesordförande är det dock få som
lämnar FUM utan att ha fått dem inlagda
för resten av livet.
Förutom förhandling i plenum brukar
det också finnas tid till att umgås mellan
lokalföreningarna och detta bar inget
undantag 2018. På lördagkvällen var alla
inbjudna till middag där vi bland annat
gästades av läkarförbundets ordförande
Heidi Stensmyren.
I år är det Göteborgs tur att anordna
FUM och kommer att äga rum sista helgen
i november. Skulle du vilja vara med? Ta
kontakt med ordförande i din lokalförening som kan berätta mer.

FUM 2018

äktigemötet i Malmö 2018
Här är ett urklipp ur ordlistan som tack och lov följer med möteshandlingarna:
Acklamation – ”Ja”-rop under omröstning. Man säger aldrig ”nej”.
Agenda – Sammanställning av Sveriges läkarförbund Students egna riktlinjer och åsikter.
Att-sats – Ett konkret yrkande i en motion som fullmäktige sedan röstar om.
Bifall – Beslutat ja i en fråga.
Delegat – Ombud/representant med rösträtt.
Fackman – Person med expertkunskap inom ett visst ämne.
Jämka – Två liknande förslag som kan sammanfogas till ett. Oftast en liten kompromiss.
Lekman – Motsats till fackman. Det vill säga någon som saknar kunskap inom ett område.
Motion – Förslag/yrkande inskickad från aktiv medlem eller lokalförening.
Motionssvar – Förbundsstyrelsens utlåtande över motionen.
Observatör – Icke röstberättigad närvarande person.
Plenum – Gemensamma sammanträden under FUM, där alla deltar i diskussionen.
Plädera – Föra talan/argumentera för en viss sak.
Presidium – Ledning. Består i Sveriges läkarförbund Student av ordförande och vice ordförande
i förbundsstyrelsen.
Proposition – Förbundsstyrelsens förslag/yrkanden till fullmäktige.
Propositionsordning – På vilket sätt förslagen ställs mot varandra.
Protokoll – Sekreterarens skriftliga sammanställning från mötet med gällande beslut. Protokollet är ogiltigt innan justering.
Replik – Blir man direkt tilltalad kan man begära en replik, denna bryter då talarordningen.
Streck i debatten – Kan begäras av vem som helst när situationen blivit långdragen. En talarlista
görs och därefter får ingen yttra sig i frågan.
Votering – Rösträkning. Kan begäras av vem som helst vid jämna omröstningar. Begärs innan
klubban slår i bordet.

SLF Student Umeås ordförande Karl Forsberg predikar inför fullmäktige
om avdelningens gångna verksamhetsår

Fredrik Gustafsson
Sveriges läkarförbund Student
fredrik.gustafsson@slf.se

