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Antal medlemmar
KLF hade i slutet av december 2019 totalt 1340 medlemmar. Medlemmarna är 1336 kvinnor och
4 män.
Årsmöte
Årsmötet planerades initialt till lördag den 6 april 2019 på Sjöfartshuset, Stockholm, men på
grund av rådande pandemi ställdes detta möte in och årsmötet hålls istället på distans den 12
september 2020.
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Ekonomi
Budgeterat för året var -178 000,00 kr och årets ekonomiska resultat blev -133 538,12 kr.
Skillnaden mellan budgeterat och resultat berodde framför allt på att styrelsens resor under året
kostade mindre än väntat (framför allt MWIA, som delvis kunde täckas av stipendier) men även
att medlemstidningen och vårmötet haft lägre kostnader än budgeterat. En fjärdedel av
medlemsavgifterna saknas i budget då SLF:s faktureringssystem har ändrats under året (dessa
medlemsavgifter kommer istället att utbetalas i januari 2020).
Årets Hedersmedlem
Ingen hedersmedlem utsågs.
Dataskyddsombud (GDPR-ansvarig)
Maria Undén Morein. Susanne Bergenbrant Glas personuppgiftsansvarig egenskap av
ordförande.
Hemsida och sociala medier
Styrelsen ansvarar för hemsidan www.kvinnligalakare.se som fortsatt ligger under Sveriges
läkarförbunds portal. Där finns information om föreningen, våra möten och aktiviteter, liksom
andra aktuella teman. Maria Undén Morein har under året varit hemsidesansvarig.
Under året har styrelsen fokuserat på bättre kommunikation och ökad aktivitet genom sociala
medier och uppdaterat KLF:s Facebook-sidor både grafiskt och innehållsmässigt. KLF:s
Facebook-grupp (KLF Diskussionsforum) har drygt 7200 medlemmar. Twitterkontot
(@kvinnligalakare) har också haft ökad aktivitet under verksamhetsåret. Instagram nystartat.
Ansvariga för sociala medier har varit Sofia Zettermark (huvudansvarig) och Sarah Galien.
Övrig media
KLF:s styrelserepresentanter har synts i media och bl a publicerat en debattartikel om genus på
läkarprogrammet i Läkartidningen, Gita Rajan har fått pris som ”Årets Vårdhjälte” för sitt arbete
mot sexuellt våld, Elizabeth Lichtenstein och Susanne Bergenbrant Glas har i artikel i Expressen
(namn på artikel) uttalat sig mot surrogatmödraskap, Elizabeth Lichtenstein har skrivit ett kapitel
till boken ”Gender Equity in the medical profession”.
Medlemsmöten
Under november 2019 arrangerades ett medlemsmöte (Höstmöte) med tema ”Empati”, där cirka
50 medlemmar deltog. Öppet medlemsmöte i form av ”After Work” för KLF:s medlemmar
arrangerades i Stockholm den 6/3 2020.
Styrelsemöten
Under det ordinarie verksamhetsåret har styrelsen haft 8 styrelsemöten, varav ett på distans via
Skype och ett styrelsemöte i Uppsala där vi även träffade representanter från vår lokalförening
”URQL”. Då det ordinarie årsmötet fick skjutas fram har ytterligare styrelsemöten hållits på
distans under mars, april, maj och augusti.
Styrelseinternatet i september 2019 ägde rum på Djurönäset utanför Stockholm.
Karolina och övriga medlemsutskick
Agnes Andreason (chefredaktör), Sofia Zettermark, Jenny Andersson, Tua Hallström har varit
redaktörer för medlemstidningen Karolina som har utkommit med fyra nummer, inklusive årets
”Nyhetsbrev” där höstmötesprogrammet presenterades.
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Sveriges läkarförbund
KLF har haft löpande kontakt med SLF under året och arbetat för utökat samarbete med andra
föreningar inom SLF med gemensamma intresseområden såsom Sveriges Yngre Läkares
Förening (SYLF) som har rösträtt inom SLF. Susanne Bergenbrant Glas och Elizabeth
Lichtenstein deltog i SLF:s Fullmäktige 20-21 november 2019. KLF lämnade 2019 in två
motioner till SLF:s fullmäktigemöte:
1. ”Motion Aa03: Jämställd lönesättning” där vi föreslog:
-

att löneskillnader mellan könen för samma arbete, skall redovisas på ett mer detaljerat
sätt så att skillnader mellan åldrar, år som specialist, inom olika specialiteter visualiseras.
att statistiken redovisas på nationell nivå men bryts ner så att det syns tydligt vilka
regioner eller lokala områden som sticker ut i sammanhanget.

2. ”Motion Aa05: Fokus på jour och beredskapsbefrielse under graviditet” där vi föreslog:
-

att Läkarförbundet ska driva frågan om att läkare som så önskar bör befrias från jour och
beredskap under hela graviditeten, i nästkommande avtalsrörelse.

Motion Aa03 avslogs. Motion Aa05 bifölls, vilket är en stor framgång.
Svenska Läkaresällskapet
Under 2019 har KLF varit associerad förening till Svenska Läkaresällskapet och Elizabeth
Lichtenstein deltog i SLS Fullmäktige 14 maj 2019. Flera ledamöter har erhållit resestipendier
från SLS (Elizabeth Lichtenstein, Susanne Bergenbrant Glas, Gita Rajan och Maria
Undén Morein) för deltagande i MWIA-kongress i New York 2019.
Karolina Widerströms föreläsning
Ingen Karolina Widerströmsföreläsning hölls i år.
Projekt, debatter, texter och föreläsningar
● Elizabeth Lichtenstein har presenterat MWIA:s WHO-statement ”Statement on promoting
Health Equity” vid the 69th session of the World Health Organization (WHO) Regional
Committee for Europé.
● Elizabeth Lichtenstein har deltagit i ”Dialogdag 14 juni 2019: Motverka sexuella
trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin” som syftar till att ta steget vidare efter
#metoo inom akademin. KI, KTH, Malmö Universitet och SUHF stod som värdar.
Information om forsknings- och samverkansprogram startade efter #metoo. Projektledare
för detta är Annika Wänje.
● Elizabeth Lichtenstein höll en föreläsning om ”Operation Smile” vid en av KAF:s
sammankomster den 4/12 2019.
● Elizabeth Lichtenstein höll en föreläsning ”Why a gender perspective matters” vid EUparlamentet 9/12 2019
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● Jenny Andersson höll internutbildning för KLF:s styrelse om genusutbildning på
läkarprogrammet vilken sedan låg till grund för debattartikeln som sedan publicerades i
Läkartidningen.
● KLF har skrivit under ”Vestibulituppropet”. (avsändare?)
● KLF har skickat ett vykort som skickats till finansministern som del av en kampanj för
jämställda löner.
● Anne González samt medlem Cajsa Schalling deltagit i möte med John Flanagan samt
Cecilia Dhejne, ANOVA, för en diskussion kring hur utbildning inom området
sexualmedicin och genusmedicin kan förbättras.
● Agnes Andreason och Anne González deltagit i Forum Jämställdhet, Jönköping.
● Jenny Andersson har fått litterärt pris från föreningen för medicinsk psykologi.
● Nina Rose har föreläst under AT-stämman våren 2020, ”(o)jämställdhet inom
läkarkåren”. Agnes Andreason deltagare.
● Ylva Morawski och Agnes Andreason har föreläst för läkarstudenter vid Uppsala
Universitet på temat ”Kön och läkarrollen”.
Stipendier
Anne González har ansvarat för de stiftelser som KLF förvaltar; Karolina Widerströms
donationsfond, samt Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse (KLFS). Den förstnämnda har som
syfte att dela ut ekonomiskt bistånd till äldre/sjuka/behövande kvinnliga läkare, medan KLFS
utöver detta även kan dela ut ekonomiskt bidrag för deltagande i kongresser som bedöms skapa
förutsättningar för ett ökat informations- och kunskapsutbyte inom områden av särskilt intresse
för kvinnliga läkare.
Under verksamhetsåret har 33 ansökningar om stipendier inkommit från 20 olika kvinnliga
kollegor. 2 studenter har sökt och fått sina ansökningar avslagna då vi bedömer kvinnlig läkare
såsom vara utexaminerad läkare. Till Stiftelsen Karolina Widerströms Donationsfond har det
inkommit 17 ansökningar varav 13 har beviljats. Till Kvinnliga Läkares Förenings Stiftelse
(KLFS) har det inkommit 16 ansökningar varav 5 har beviljats, därav 3 i form av
föreläsningsstipendier. 9 personer har sökt ur de bägge stiftelserna.
Den låga graden av beviljade ansökningar till KLFS beror till största del på att det ansöks om att
få åka på konferenser som inte är specifikt kopplade till kvinnors hälsa. Det har lett till att frågan
om ändring i stadgarna inte vore på sin plats så att vi kan vara med och stötta våra kvinnliga
kollegor att ta mer plats på konferenser och forskningsmöten.
Det sista stipendiet från Stiftelsen Karolina Widerströms Donationsfond har betalats ut och
avveckling av stiftelsen kommer ske under nästkommande verksamhetsår.
Den formella avslutet av Stiftelsen Gudrun Gussanders Fond har inte genomförts men kommer
även det att ske under 2020.
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Under året har styrelsen diskuterat med banken om att förbättra de etiska placeringarna, ett
policydokument kommer att uppföras och diskuteras på nästkommande årsmöte. Om detta
godkänns kan det bli aktuellt med förändringar i aktieportföljen.
Medical Women’s International Association, MWIA
KLF är medlem av MWIA. Elizabeth Lichtenstein är KLF:s internationella sekreterare och har
tillsammans med Finlands motsvarighet till KLF planerat ett nordeuropeiskt MWIA-möte som
kommer att genomföras 15-17 maj 2020.
Under 2019 firades MWIA:s 100-årsjubileum genom kongressen ”MWIA 100. Medical Women:
Ambassadors of change in a challenging global world”, Medical Women’s International
Association’s (MWIA), 25-28 Juli 2019, Brooklyn, New York. Från KLF:s styrelse deltog
Elizabeth Lichtenstein, Susanne Bergenbrant Glas, Gita Rajan, Agnes Andreason och Maria
Undén Morein. KLF:medlem Ulla Sellgren deltog också som enskild medlem.
Under kongressen deltog styrelseledamöter i flertalet föreläsningsserier såsom exempelvis
”Gender equity”,”Violence against women”, ”Maternal health” och ”Sexual harassment” samt
workshops, poster-sessions och MWIA:s generalförsamling. Ett urval av det som presenterades
på kongressen finns att läsa i temanumret av medlemstidningen Karolina (nummer 4, 2019).
Vad gjorde KLF:s styrelse under kongressen utöver deltagande enligt ovan?
Deltog i MWIA:s generalförsamling och röstade för att MWIA bland annat ska arbeta
globalt för rätten till 12 månaders betald föräldraledighet (med ekonomisk ersättning) och rätt
att ha kvar sitt förvärvsarbete även som förälder, arbeta för rätten till abort samt arbeta för
underlättande av amning vid återgång till förvärvsarbete.
● KLF:s vice ordförande Elizabeth Lichtenstein blev invald som vice-president med ansvar
för norra Europa och har deltagit i flertalet möten och diskussioner i samband med detta samt
stannat kvar i New York efter kongressens avslutande för att arbeta vidare i sin nya roll.
● Elizabeth Lichtenstein höll en uppskattad och välbesökt föreläsning om den svenska
sexköpslagen.
● Gita Rajan höll en uppskattad och välbesökt föreläsning om SAIS (sexual
abuse injury syndrome) och forskning inom området.
● Maria Undén Morein och Susanne Bergenbrant Glas deltog i en poster session med en
poster om #metoo-rörelsen bland svenska kvinnliga läkare (#utantystnadsplikt).
● Agnes Andreason har hanterat sociala medier och kommunicerat till medlemmarna vad
som diskuterats på kongressen samt har i egenskap av chefredaktör sammanställt våra olika
texter samt själv författat en stor del av de texter som publicerats i vår medlemstidning
Karolina.
● Sist men inte minst har vi fått nya vänner och allierade i kampen för en mer jämställd och
jämlik värld för alla.
●

Sveriges Kvinnolobby
KLF är fortsatt medlem i Sveriges Kvinnolobby. Huvudansvariga för kontakten med Sveriges
Kvinnolobby har varit Elizabeth Lichtenstein och Gita Rajan. Anne González deltog på
Kvinnolobbyns ordförandemöte.
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Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och Narkotikafrågor, KSAN
KLF är fortsatt medlem i KSAN och huvudansvarig för kontakten med KSAN har varit Tua
Hallström.
Kvinnliga Akademikers Förening (KAF)
KLF har under året haft kontakt och samarbetat med sin systerorganisation KAF främst genom
Elizabeth Lichtenstein.
Operation1325
KLF är medlem i Operation1325 som bl. a. verkar för kvinnors deltagande i fredsförhandlingar.
Ansvarig kontaktperson har varit Susanne Bergenbrant Glas.
För KLF:s räkning,
Maria Undén Morein, sekreterare KLF under verksamhetsåret 2019/2020

6

