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Verksamhetsrapport 2020 

 

Några ord om värdegrund 

Kristna läkare och medicinstuderande (KLM) är en sammanslutning av kristna läkare, medicine 
studerande och tandläkare från olika kyrkor, samfund och sammanhang. Därtill inbjuds kristna 
psykologer och sjuksköterskor till KLM:s verksamhet. Föreningen är en del av International 
Christian Medical and Dental Association (ICMDA). Vår gemensamma kristna tro uttrycks i den 
ekumeniska apostoliska trosbekännelsen och är också utgångspunkt i vår värdegrund - utan 
koppling till politisk ideologi eller annan filosofi. Vi är övertygade om att det behövs ett kollegialt 
forum medicinsk kunskap förenas med kristen praktik med gudstjänstgemenskap och förbön för 
varandra som inspirerar till att följa Jesus Kristus i vårdens vardag. Vi behöver kärlek, visdom och 
sanning i möte med våra medmänniskor – patienter och medarbetare.  

Kristen etik är vår ryggrad och vägledning i vardagen, såväl människosyn, som viljan att agera 
kompetent och evidensbaserat. Vi lever i ett Sverige som står inför stora utmaningar, där många 
av de grundvärden och värderingar som under generationer varit en självklarhet, nu snabbt 
förändras. Mitt i denna storm av förändringar, där många svaga kommer i kläm, vill KLM stå som 
en utpost med ett fyrtorn, inte för att döma eller fördöma, men för att välsigna och visa på ”den 
vägen” som i över 2000 år lett till ett bättre liv och hälsa för många.  

 

Verksamhet 

Under året 2020-2021 har följande medlemmar suttit i styrelsen: Jovanna Dahlgren, ordförande, 
Tomas Seidal, vice ordförande; Hulda Landgren, sekreterare och hemsideansvarig; Lars 
Ljungström, internationell sekreterare; Vanda Orbán, studentarbetet samt internationell 
ungdomssekreterare; Marc Schickel, kassör; Anna Aronsson, ledamot. Hela styrelsen har 
sammanträtt cirka en gång i månaden, bland annat fysiskt i Göteborg. Övriga möten har skett via 
telefonkonferens. 

Formellt årsmöte 2020 kunde hållas i litet format under mars månad, men vårmötet med temat 
hur man undviker utbrändhet i vården fick ställas in. Man beslutade även att ställa in Nordiska 
mötet i Göteborg, som skulle ha hållits augusti 2020, med förhoppning om att ett hybrid-möte 
istället kan äga rum augusti 2021. KLM fortsätter anlita Simon Wennstig att utveckla vår digitala 
lösning och återaktualisera Nordiska mötet för 2021. 
 

Sedvanliga studenthelgen i Broddetorp gick av stapeln i oktober, tack vare att pandemiläget var 
gynnsamt och speciellt säkerhetsarrangemang. Helgen var välbesökt och mycket uppskattad. 
Temat var Saline Solution med interaktiva moment och leddes av Vanda Orban samt Valdemar 
Landgren. Mycket tid gavs till bön, lovsång och vandring varvat med samtal runt Hornborgarsjön. 
Senaste åren har vi haft flera engagerade studentinspiratörer (Kristoffer Sundbäck, läkare i Eksjö, 
Anneli Landgren, läkare i Skövde, Magdalena Blad, läkare i Växjö, Valdemar Landgren, läkare i 
Skövde samt Vanda Orbán, läkare i Örebro). De har verkat under ledning av tidigare 
studentansvarig Joakim Stiernspetz och i samarbete med ett studentråd, inspirerat av Norges 
modell, där representanter från varje KLM-ansluten studentgrupp sitter med för att framföra de 
behov och önskemål från studentgrupperna samt få uppmuntran från mer seniora KLM 
medlemmar. Genom WhatsApp-gruppen sker en mer snabb och enkel kommunikation inom 
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studentrådet. Böneämnen delas studentgrupperna emellan och tips skickas ut. Studentrådet 
träffas fysiskt två gånger per år; på vårkonferensen och på Studenthelgen i Broddetorp. 
Studentinspiratörerna jobbar även med kommunikation genom olika sociala medier. De har 
telefonkonferens ca en gång per månad under terminerna för planering och bön för 
studentorterna. I samband med Nordiska mötet augusti 2020 var planen att avtacka Joakim 
Stiernspetz formellt för mångårig troget arbete i tron gentemot studenterna, men detta kunde 
inte genomföras pga pandemiläget. Styrelsens förhoppning är att detta kan göras 2021 vid 
årsmötet i april eller nordiska mötet i augusti. 

 

Under november 2020 anordnades sedvanliga AT-ST-helgen som ett digitalt endagsmöte om 
COVID-19-läget under ledning av Vanda Orban. Lars Ljungström och Jovanna Dahlgren delade med 
sig av forskningsläget och erfarenheterna från svårt sjuka patienter på vuxen- respektive 
barnmedicin. Trots att våra yngre läkare inte kunde träffas fysiskt var den digitala uppkopplingen 
till stor uppmuntran och inspiration, vilket har lett till fortsatt kontakt via digitalt nätverk.  

Styrelsen har varit engagerad i flera internationella samarbetsprojekt. I maj månad deltog Lars 
Ljungström och Jovanna Dahlgren i nordiska ICMDA mötet som skulle hållits i Göteborg men hölls 
digitalt. Företrädare för de nordiska länderna har i flera år träffats årligen för bön och gemenskap. 
Vad gäller internationella samarbeten, har vi åtagit oss bistå Ukraina med ekonomiska och 
personella resurser vid ICMDA Eurasia mötet. Digital konferens med CMDA Ukraina hölls den 16-
18 oktober. Mötet var väldigt interaktivt, lärorikt och uppskattat. Jovanna och Lars höll i fyra 
seminarier. Många läkarstudenter i Ukraina är från afrikanska länder, mellanöstern och Indien. 
Drygt 25 föreläsare från olika länder deltog, vilket berikade i sig och ger möjligheter till att knyta 
nya kontakter.  

Medlemsantalet i slutet av året 2020 uppgick till knappt 500, efter att Marc Schickel inventerat 
och uppdaterat medlemsregistret. Under året har 207 betalt medlemsbidrag eller har autogiro. 
KLM har framförallt sponsrat vårmötet, student- och AT/ST-helgerna samt utgivning av Ars 
Medicina. Under 2020 publicerades ett nummer av Ars Medicina och två i form av Express med 
typografisk utformning av Sune Jäderberg (Textorama). 
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Kalendarium 

 

21 Mars  2020  KLM:s Vårkonferens med årsmöte i Göteborg 
Årsmötet hölls som planerat i Brödraförsamlingens lokaler i centrala Göteborg men flera var 
involverade via zoom. Själva vårkonferensen flyttades till 2021.  

 

9-11 Oktober 2020 Broddetorp 

Med temat En tro som präglar vardagen – på utbildningen och arbetsplatsen hölls studenthelgen 
under ledning av Vanda Orban och Valdemar Landgren. 

 

16-18 Oktober 2020 digitalt möte Ukraina 

 

15-17 November 2020 AT/ST-konferens i Örebro 

AT/ST-helgen är en del i KLMs satsning för att engagera unga läkare/tandläkare i att leva ut sin tro 
i sin profession samt bli aktiva medlemmar i KLM. Övergången från studentlivet till starten på 
yrkeslivet innebär för många att gemenskap i den kristna studentgruppen byts ut mot nya miljöer 
utan kristna kollegor. Många tappar sin kontakt med KLM och missar det stöd vi som organisation 
kan ge. Därför ses denna konferens som ett viktigt steg i att överbrygga övergången. 

AT/ST-helgen i november fick göras digitalt och trots detta var även detta år präglad av inspiration, 
gemenskap och gudsnärvaro. Lars Ljungström och Jovanna Dahlgren delade med sig av COVID-19 
kunskap. Du som är ung läkare/tandläkare eller går ditt sista år på din utbildning är välkommen att 
delta på nästa års AT/ST-konferens.  

 

Lokala träffar med studentgrupperna 

Flera lokala träffar med de olika KLMs studentgrupper har ägt rum under året. 
Studentrepresentanterna har olika grupper de har särskilt ansvar för. Flera av inspiratörerna har 
själva varit aktiva i dessa grupper. Örebro, Linköping och Göteborg har oftare påhälsning då 
inspiratören inte bor långt ifrån dem. Vid flertalet tillfällen har inspiratörerna deltagit i 
studentgruppens träffar. Trots att det under året varit sparsamt med särskilda träffar, ska dessa så 
fort pandemin är över starta igen. Informella digitala möten uppmuntras. Information och KLM är 
angeläget att sprida liksom peppning om att engagera sig i KLMs vårkonferens. 

 


