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Introduktion  
Välkommen till Kärleksakutens verksamhetsberättelse 2019! Det har varit ett riktigt 
spännande år med både toppar och dalar. Här i kommer du få läsa om nationella styrelsens 
arbete, utbildningsveckan, internationella samarbeten, medlemsutvärderingen och viktigast av 
allt våra lokalorters arbeten och deras utryckningar till landets högstadie- och gymnasieskolor. 
Jag kan lova att det kommer bli en riktigt trevlig läsning. 
Sen Kärleksakuten bildades 1999 har vi besökt ca 1800 klasser och nått nästan 38 000 elever. 
I över 20 år har vi spridit kunskap om kroppen, sjukdomar, njutning, känslor och relationer. 
Vi har kämpat för jämställdhet, rätten att få vara vem en vill och älska vem en vill. Samtidigt 
har vi utbildat oss själva och flera hundra medlemmar har gått vidare till att bli super duktiga 
yrkesverksamma vårdgivare, socionomer, lärare m.m. som vågar prata om hela människan 
inklusive sexualitet. Vissa har även fortsatt jobba med sexualkunskap och SRHR på såväl 
lokal som internationell nivå, till och med i FN! 
Hela 2019s styrelse är så stolta att få ha haft äran att företräda denna fantastiska organisation 
detta år och vi hoppas att den stoltheten lyser igenom i denna rapport. Så vad väntar du på? 
Vänd bladet och förkovra dig i ännu ett år med Kärleksakuten. 
Felicia Sundling, Kärleksakutens Ordförande 2019 

Ett år med Kärleksakuten  
Kärleksakutens verksamhetsår börjar med att en ny nationell styrelse tillträder på årsmötet 
som hålls under en nationell helg (NH) i februari, i antingen Uppsala eller Stockholm. 
Styrelsen består av fem poster: Ordförande, vice ordförande, kassör, materialare och 
PR-ansvarig. Denna styrelse får en överlämning av avgående styrelse för att på bästa sätt 
kunna starta sitt eget arbete.  
Under våren arbetar styrelsen med att förbereda inför nästa NH i april/maj, samt väljer en 
delegation till Northern European Cooperation on Sexual Education (NECSE) som är varje 
påsk. Plats för alla NH utöver årsmötet varierar efter ett roterande schema och NECSE flyttar 
likaså runt bland de nordeuropeiska länderna. På NH får deltagarna ta del av spännande 
föreläsningar och workshops, och under lördagskvällen firas helgen med en alltid uppskattad 
social aktivitet.  
Under hela våren jobbar lokalorterna stenhårt med att rekrytera nya medlemmar; utbilda nya 
professionella sexualupplysare (utryckare); samt tagga igång dem att åka ut i skolor för att ge 
unga sexualundervisning. Lokalorterna organiserar också event för att vidareutbilda 
medlemmarna inom ämnet sexuell hälsa. 
Efter vårens andra NH går de flesta av våra medlemmar in i en tuff tentaperiod eftersom de är 
universitetsstudenter. Sedan slår sommarens frihet dem alla med häpnad. Hela sommaren går 
alla kärleksakutare och längtar och har svårt att bärga sig inför den fantastiska 
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utbildningsveckan i augusti som anordnas av vice ordförande och hens arbetskompanjon. 
Denna vecka är hela verksamhetsårets klimax, som en storartad orgasm av sexualupplysning, 
där våra entusiastiska medlemmar får med sig expertkunskap från några av landets främsta 
sexualupplysare till sina respektive lokalorter för att tagga inför en ny termin med nya 
möjligheter.  
Hösten sparkar igång med intro-träffar på alla våra lokalorter där nya medlemmar rekryteras 
och bygger upp organisationen. Även på hösten fixas lokala utbildningshelger på samma sätt 
som under vårterminen. I oktober går årets sista NH av stapeln där nästa års nationella 
styrelse väljs, och alla kärleksakutare myser ihop sig i höstmörkret med massa gosiga 
aktiviteter och samlar kraft för höstens arbete. I den nationella styrelsen jobbas det samtidigt 
med att sammanställa verksamhetsrapporten och förbereda inför nästa verksamhetsår.  
Efter att det nya kalenderåret firas in, går Kärleksakutens verksamhetsår mot sitt slut. 
Fullmäktige sammanträder ännu en gång på årsmötet i Stockholm eller Uppsala under 
februaris NH. Här avgår föregående års styrelse och den nya styrelse påbörjar sitt arbete, 
jorden har snurrat ytterligare ett varv, och hela denna fantastiska historien återupprepar sig.  
 
Skriven av Fritiof Ingelhammar, Kärleksakutens ordförande 2015. Reviderad av Anna 
Karle, Kärleksakutens ordförande 2017; Åsa Björck, Kärleksakutens materialare 
2019 

Kärleksakutens arbete med hiv och STI  
Ett av Kärleksakutens främsta mål är att minska spridning och reducera individuella 
konsekvenser av hiv/STI bland ungdomar och unga vuxna. Detta mål försöker vi uppnå 
genom att med hjälp av kunskapsspridning, reflektion och diskussion ge våra målgrupper 
verktyg för att själva kunna ta beslut och fundera kring sin sexualitet och sin sexpraktik. 
Arbetsmetodiken vi använder oss av kallas för peer-to-peer-education, och är en beprövad 
metod för hälsofrämjande kunskapsspridning.  
Peer-to-peer-education fokuserar på att främja kommunikation genom att utplåna eventuella 
hierarkier eller maktförhållanden mellan informatör och mottagare. Informatörerna ska vara 
jämlika åhörarna, något som kan vara svårt att uppnå i exempelvis en klassisk vårdrelation. 
Som studenter inom diverse vårdvetenskapliga ämnen, och med specialintressen och kunskap 
inom sexologi och hiv/STI, har Kärleksakutens medlemmar med denna metod ett gott 
utgångsläge när det kommer till att framföra gedigen kunskap på ett sätt som verkligen når 
fram till vår målgrupp.  
Ömsesidighet, samtycke och respekt är något som vi framhåller under all vår 
sexualundervisning, både ute i klasser (våra utryckningar), och till vårdstudenter. Genom att 
skapa en positiv och trygg bild av sex samt normalisera användandet av 
preventivmedel/barriärskydd - kondom i synnerhet - och tydlig kommunikation tror vi att vi 
bidrar till ett ökat användande av preventivmedel. Kondomanvändning gås grundligt igenom; 
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var de kan införskaffas, hur de bör förvaras, hur de fungerar och används, och sedan slutligen 
kastas. Även hur och när kondom kan föras på tal är något som det läggs fokus på under våra 
utryckningar.  
Kärleksakuten har i sin verksamhet ett normmedvetet förhållningssätt. Detta är enligt oss en 
förutsättning för att alla deltagare vid våra aktiviteter ska kunna ta del av och nyttja den 
kunskap vi försöker sprida. Under våra internutbildningar läggs stort fokus på hur vi under 
utryckningar i klasser eller under seminarier med andra medlemmar kan uppnå ett 
professionellt och normkritiskt förhållningssätt, och även vilka fördelar detta medför. De 
övningar vi använder oss av under våra utryckningar finns samlade digitalt i vår metodpärm 
som vi valt att kalla Kärlekspärmen. Pärmen ger alla våra utryckare landet över samma 
kunskapsbas att utgå från och är även en inspirationskälla till olika metoder inom samma 
ämne som kan användas ute i klasserna. Detta leder till kontinuitet och samordning mellan de 
olika lokalorternas verksamhet.  
Övningar är i ständigt behov av uppdatering, vilket genomfördes senast under 
verksamhetsåret 2015. Pärmen uppdaterades med nya metoder att använda i klasserna och vid 
interna utbildningar, ny statistik samt korrigerades för bästa normmedvetenhet och för att 
undvika exkludering av minoritetsgrupper. Nästa uppdatering har påbörjats, till exempel med 
en ny text gällande funktionsvariationer- och nedsättningar. Dessutom planeras ett system för 
mer kontinuerlig uppdatering av pärmen.  
Utöver vår externa verksamhet ute i skolor och på fritidsgårdar, där vi riktar oss mot 
ungdomar i åldern 12-19 år, är Kärleksakutens andra målgrupp blivande professionella inom 
hälso- och sjukvårdssektorn. Detta är den grupp som vår organisation till stor del består av, 
och genom att kontinuerligt hålla utbildningar och föreläsningar inom sexologi och hiv/STI 
anser vi att våra medlemmar, och andra som tar del av dessa, enklare kommer kunna arbeta 
preventivt mot hiv/STI inom sina framtida yrken. Då sexologi i princip saknas på de 
vårdgivande utbildningarna i Sverige idag fyller vi ett tomrum där kompetensbristen är stor. 
Vår organisation når självfallet inte alla vårdstudenter i Sverige, men de vi når hoppas vi 
sprider sin kunskap och sitt öppna samtalsklimat kring SRHR-frågor som ringar på vattnet, 
både bland vårdpersonal och patienter.  
Max Jönsson, Kärleksakutens ordförande 2014  
Fritiof Ingelhammar, Kärleksakutens ordförande 2015  
Anna Elmståhl, Kärleksakutens ordförande 2016  
Anna Karle, Kärleksakutens ordförande 2017  
Ellen Brorson, Kärleksakutens ordförande 2018  
Åsa Björck, Kärleksakutens materialare 2019 

Kärleksakutens arbete för ökad kompetens hos vårdstudenter  
Ett av Kärleksakutens verksamhetsmål är att öka vårdstudenters och andra studenters 
kunskap, medvetenhet och reflektion kring hiv/STI, sexuell och reproduktiv hälsa, sexualitet, 

6 



 

könsidentitet och normer. Med vårdstudenter syftar vi på alla studenter vid 
universitetsprogram som på något sätt leder till ett patientnära arbete. Detta avser i nuläget 
läkare, sjuksköterskor, socionomer, psykologer, biomedicinare, logopeder, audionomer etc. 
Inom de flesta av dessa universitetsutbildningar upplever Kärleksakuten att det saknas inslag 
med utrymme för att diskutera sexuell hälsa.  
För många individer är deras sexuella hälsa en viktig del av deras identitet och välmående. 
Behovet av inkluderande och neutral vårdpersonal med tillräcklig kunskap är därför 
avgörande för bästa möjliga vård. Vårdpersonal möter individer från alla av 
Folkhälsomyndighetens definierade riskgrupper och har därmed en given roll i arbetet med att 
minska stigmatisering och öka kunskapen kring dessa individers utsatthet t.ex. gällandes 
sexuellt överförbara infektioner såsom hiv. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport Uppdrag, 
uppföljning av kunskapsunderlag om smittsamhet vid behandlad hivinfektion behöver 
sjukvården förbättra sitt arbete med hiv-positiva.1 Kärleksakuten utgör därmed en viktig aktör; 
genom oss kan framtida vårdpersonal redan under studietiden erhålla kunskaper om hiv och 
sexuell hälsa och sålunda ge patienter vård som ser till hela patienten.  
I dagens samhälle finns fortfarande stor diskriminering av HBTQ-personer, och dessa 
individer är på många sätt utsatta. Regeringen har uppmärksammat detta i sin strategi för lika 
rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.2 Som 
vårdstudenter ser Kärleksakutens medlemmar ett behov av att öka möjligheterna till jämlik 
och jämställd vård. Medlemmarna har även som unga vuxna sett ett behov av en mer 
nyanserad sexualundervisning i skolan. Kärleksakuten kopplar samman dessa behov genom 
att utbilda vårdstudenter till sexualupplysare som åker ut till skolor och flyktingboenden. 
Detta ger medlemmarna verktyg för att skapa en mer jämlik vård i deras framtida yrkesroller.  
De flesta av Sveriges högskoleutbildningar med inriktning på vård och hälsa har brister när 
det gäller undervisning om sexuell hälsa och normkritik. Exempelvis visar 
Folkhälsomyndighetens Kartläggning av utbildning i hivprevention och SRHR att SRHR och 
hivprevention sällan förekommer i vårdutbildningarnas kursplaner eller yrkesbeskrivningar.3 

Hetero- och cisnormen i högskoleundervisningen försvårar dessutom arbetet för en mer 
inkluderande och jämlik utbildning och vård. En av Kärleksakutens största styrkor inom 
SRHR-fältet blir därför att våra medlemmar huvudsakligen är just vårdstudenter, som via 
verksamheten utbildas till framtida SRHR-medveten vårdpersonal. Kärleksakuten skapar 
grunden till en vård där det blir lättare att ta upp frågor om tabubelagda ämnen med patienter. 
Att kunna fråga patienter om till exempel sexualvanor och våld i nära relationer är en viktig 
del i vården som ofta förbises i de fall det är relevant, just för att det anses vara svårt.  
Antalet deltagare på våra aktiviteter avspeglar även en stor efterfrågan från vårdstudenter 
själva att utveckla kunskap och medvetenhet inom dessa områden.  
Det finns många aspekter på jämlik och rättvis vård. Kärleksakuten arbetar aktivt för att en 
jämlik vård utifrån sexuell läggning och identitet ska vara möjligt. Vi utbildar framtidens 
vårdpersonal så att ingen transperson ska behöva förklara sin identitet för sin läkare, ingen 
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HBTQ-person ska behöva svara på irrelevanta frågor om sin sexuella läggning och ingen 
patient ska antas vara sexuellt inaktiv på grund av ålder eller funktionsvariation.  
Anna Karle, Kärleksakutens ordförande 2017; Ellen Brorson, Kärleksakutens 
ordförande 2018  

Kärleksakutens arbete för ungas sexuella hälsa  
Kärleksakuten har som mål att verka för allas rätt till kunskap om kärlek och sexualitet. Det 
gör vi genom en fri diskussion med utgångspunkt i ungas egna funderingar och åsikter. Vi 
arbetar för att stärka unga människors självkänsla och på så vis erbjuda verktyg för att de på 
egen hand ska kunna hitta ett sätt att förhålla sig till kön, sex och sexualitet, som passar just 
dem.  
För att kunna arbeta med detta, ingår i vår kärnverksamhet bl.a. det vi kallar “utryckningar”. 
En “utryckning” brukar se ut som så att minst två av våra sexualupplysare åker ut till en 
högstadie- eller gymnasieklass och bedriver sexualupplysning under tre timmar. I klasserna 
använder vi oss av den arbetsmetodik som kallas för peer-to-peer-education, vilken är en 
metodik med fokus på att främja kommunikation genom att utplåna makthierarkier mellan 
informatör och mottagare. Våra medlemmar är framförallt vård- och medicinstudenter, alltså 
unga vuxna, något som bidrar till att utjämna maktbalansen. På grund av sin vårdinriktade 
utbildning har också våra medlemmar ett särskilt akademiskt intresse för dessa ämnen och vill 
ge unga en heltäckande och inkluderande sexualundervisning. Mer om metoden kan läsas i 
avsnittet om Kärleksakutens hiv/STI-verksamhet.  
Vår sexualundervisning innefattar moment om könsanatomi (inklusive sexuella 
njutningstips), hiv/STI, sexualiteter och könsidentiteter, samtycke samt prevention vad gäller 
både könssjukdomar och graviditet. Vi varierar undervisningsformerna under en “utryckning” 
mellan föreläsning, övningar, lekar, anonym frågelåda och diskussioner i både bikupor och 
helklass.  
Rapporten UngKAB15 som kom ut 2017 är en enkätstudie som beskriver ungas (16-29 år) 
sexuella och reproduktiva hälsa. Enligt rapporten anser de flesta ungdomar sig ha en bra eller 
mycket god hälsa även om det föreligger en viss ojämlikhet. En större andel killar än tjejer 
uppger en bra eller mycket bra hälsa. Det framkommer dessutom att en större andel ur 
gruppen unga tjejer (29%) upplevt kränkning eller diskriminering under det senaste året 
jämfört med de ur gruppen killar (15%). Ur gruppen som inte vill kategorisera sig utifrån kön 
har hela 51% upplevt diskriminering eller kränkning under senaste året.4  

Hela 40% av studiedeltagarna har angivit att de någon gång varit utsatta för sexuell handling 
mot sin vilja. Både ur gruppen tjejer och gruppen av personer som inte vill kategorisera sig 
utifrån kön har över hälften angivit att de varit med om detta.4 Det är alltså både vanligt, och 
utsattheten skiljer sig mellan könen. I Kärleksakuten arbetar vi mycket för att förebygga detta 
genom att jobba med frågor om samtycke. Samtycke ska genomsyra hela undervisningen som 
en röd tråd och vi tar dessutom upp ämnet på olika sätt i specifika undervisningsmoment.  
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Vi vill lära ungdomar att säkerställa att de har samtycke innan de utför en sexuell handling, 
hur en kan söka samtycke, hur en ger samtycke samt få dem att fundera över sitt eget 
beteende och vart en kan vända sig vid behov av hjälp.  
I UngKAB15 står också att läsa om hur ungdomar söker information om sexualitet, 
preventivmedel och könssjukdomar. Här föreligger också en viss ojämställdhet. Tjejer är 
bättre på att använda sig av kvalitetssäkrade sidor från hälso- och sjukvården än vad killar är. 
Trots det är det enbart 52 procent av unga kvinnor som gör det.4 För att motverka användandet 
av icke-kvalitetssäkrade källor brukar Kärleksakuten lämna förslag till skoleleverna på bra 
länkar där de kan hämta information om olika ämnen som berör sexualitet, könstillhörighet, 
STIs, preventivmedel och hur en kan hitta hjälp om en blivit utsatt för någon form av 
övergrepp. Det är viktigt för oss att främja tillgänglighet till bra och riktig information för alla 
ungdomar.  
Vad gäller hur en blir gravid, kunskaper om kroppen samt kondomanvändning ger skolan 
tillräcklig kunskap enligt majoritet. Vad gäller genus, relationer och jämställdhet, HIV samt 
normer och HBTQ-perspektiv däremot saknas tillräcklig utbildning enligt många. Ungdomar 
efterfrågar framförallt mer information om hur en får en relation att fungera bra.4 

Kärleksakuten arbetar aktivt för att erbjuda en modern sexualundervisning där genus, normer, 
jämställdhet, HBTQ-perspektiv och relationer ingår som en självklar del. Obligatoriskt under 
en utryckning är också att prata om sexuellt överförbara sjukdomar, hur det smittar och hur en 
skyddar sig.  
En ojämlikhet föreligger vad gäller sexuell och reproduktiv hälsa. Tjejer och personer som 
inte vill kategorisera sig utifrån kön upplever kränkning, diskriminering, och sexuella 
övergrepp i större utsträckning. Tjejer och killar nås dessutom i olika hög grad av samhällets 
förebyggande insatser. I UngKAB15 står att läsa att ojämlika förhållanden försvårar 
möjligheten till att uppnå god sexuell hälsa och tillgodose sexuella rättigheter bland alla unga. 
Där står också att förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat mot unga bör utgå från ett 
normkritiskt och intersektionellt perspektiv och att ett sådant arbetssätt skulle främja god 
sexuell och reproduktiv hälsa.  
Bland personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön anser endast 32 % att skolan gett 
dem tillräckliga kunskaper för att ta hand om sin sexuella hälsa.4 Genom att prata om 
transbegreppen och använda inkluderande terminologi under våra utbildningar vill 
Kärleksakuten främja bättre kunskaper för alla, samt hänvisa till ytterligare information och, 
vid behov, hjälp för att alla ska kunna ta hand om sin sexuella hälsa på ett för dem 
tillfredsställande sätt. All Kärleksakutens undervisning genomsyras av ett normkritiskt 
perspektiv och vi som undervisar använder inkluderande termer i största möjliga mån. Vi 
undviker ett heteronormativt och cisnormativt språk exempelvis genom att använda ordet 
partner istället för flickvän/pojkvän; eller genom att inte prata om mannens respektive 
kvinnans anatomi, utan istället benämna de olika könsdelarna vid namn.  
Kärleksakuten arbetar kontinuerligt och aktivt för att uppdatera vårt material och plocka in 

9 



 

nya perspektiv på både normkritik och normkreativitet i vårt arbetssätt. Vi vill skapa en 
inkluderande miljö för alla unga där de känner att materialet är relevant för dem. Vi vill också 
skapa en trygg och avslappnad miljö där unga kan samtala och lära sig om sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter.  
Felicia Killman, vice ordförande 2017; Vega Blomdell, vice ordförande 2018  

  

10 



 

Utryckningar  
Kärleksakuten finns på sju orter, idag är tre aktiva och fyra vilande. I samband med varje 
utryckning får eleverna fylla i en utvärdering om Kärleksakutens besök.  

 
Jämfört med 2018 har Kärleksakutens utryckningar minskat från 68 till 47 stycken 2019. 
Antalet utryckningar varierar mycket mellan de olika lokalorterna i ett oförändrat mönster 
sedan flera år tillbaka. Mönstret kan spegla hur stort Kärleksakuten och IFMSA är på 
respektive lokalort. Tre orter har under detta året haft fler utryckningar jämfört med 
föregående år, detta är de orter som historiskt sett varit större. En stor del av Kärleksakutens 
nationella styrelses arbete går ut på att stärka och hjälpa lokalorterna. Dock är det inte alltid så 
enkelt och under året har fyra av våra lokalorter tyvärr lagts på is, något som vi bedömer beror 
på svalnat engagemang och svårigheter att rekrytera nya medlemmar. Detta har inneburit färre 
utryckningar totalt sett jämfört med 2018.  
På grund av teknikstrul har tyvärr Skånes utvärderingar från vårterminens åtta utryckningar 
försvunnit och finns därför inte med i nedanstående tabeller. Samma gäller den utryckning 
som gjordes i Norr under höstterminen och den utryckning som gjordes i Örebro i år. I 
Stockholm har det inte blivit några utryckningar under året och därför är varken Stockholm 
eller Örebro redovisade i tabell 2-9. Samtidigt är det totalt och relativt sett färre elever som 
inte utvärderat eller vars utvärdering tappats bort.  
I Linköping använde man en gammal version av utvärderingen, vilket resulterade i att den 
orten har uteblivit i tabell 9. Under hösten utgjorde dessutom majoriteten av Linköpings 
utryckningar av specialutryckningar som därmed inte utvärderades av deltagarna.  
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Tabell 2 visar vad eleverna 
tyckte om besöket av 
Kärleksakuten. Genomsnittet 
för hur intressant de tyckte att 
det var ligger mellan 4,2-4,6 på 
en skala mellan 1-6 där 1 inte 
alls är intressant och 6 är 
väldigt intressant. Tidigare har 
vi även frågat om hur 
inspirerande besöket har varit, 
men i år togs denna fråga bort 
då eleverna verkade ha svårt att 
förstå frågan.  
Tydligt är ändå att 
Kärleksakutens besök varit 
uppskattade. 
 
Tabell 3-4 visar utryckarnas 
förmåga att förmedla kunskap, 
tala till eleverna på deras nivå 
och skapa ett bra samtalsklimat 
i gruppen. Av tabellerna 
framgår att eleverna tycker att 
utryckarna talat på ett sådant 
sätt att de förstod. Mellan 
75-81% av eleverna har angivit 
att de vågade eller hade vågat 
fråga om det var något de 
undrade över. Detta ser vi 
mycket positivt på eftersom vi 
anser att ett öppet och tillåtande 
klimat är avgörande för att 
kunna tala om ämnen som ofta 
kan vara känsliga. Att så pass 

stor andel av eleverna kände att de hade vågat ställa en fråga pekar på att det har varit ett bra 
klimat i klassrummet under utryckningen. För de elever som inte vågat ställa en fråga öppet 
finns istället en anonym frågelåda under utryckningen så att alla elever ska kunna få svar på 
sina frågor.  
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Tabell 5-7 handlar om den 
kunskap som eleverna tar med 
sig från utryckningen, om de 
lärt sig något nytt om 
preventivmedel, hur kroppen 
fungerar, samt om 
könssjukdomar. Utvärderingen 
visar att eleverna anser sig ha 
lärt sig mest om sexuellt 
överförbara sjukdomar. Hur 
mycket nytt de lärt sig om 
preventivmedel och om hur 
kroppen fungerar är något 
lägre. Frågan svarar dock inte 
på hur elevernas förkunskaper 
såg ut på respektive områden. 
Dessa är alla tre ämnen som 
eleverna i olika stor 

utsträckning kommit i kontakt med via bland annat skola, ungdomsmottagning och internet.  
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13-22% av eleverna tyckte att 
det kändes mindre pinsamt att 
prata om sex och känslor i 
slutet av Kärleksakutens besök. 
Samtidigt tycker 31-47% att det 
inte var pinsamt innan, något 
som är väldigt positivt.  
 
Målet är att vi kan normalisera 
samtal kring sex och känslor 
och förhoppningsvis kan de 
37-47% som inte upplever 
någon skillnad efter en tid 
känna att det är lättare att prata 
med varandra om dessa ämnen.  
 
Tabell 9 är lite av en 
sammanfattning av frågorna i 
tabell 5-7. Över hälften av 
eleverna tycker att 
Kärleksakutens besök 
kompletterade 
sexualundervisningen de 
tidigare fått i skolan. Detta 
tyder på att vi gör ett viktigt 
jobb och tar upp frågor som 
skolorna kanske inte alltid 
gör/har möjlighet att göra. 
 
 
 

Åsa Björck, Kärleksakutens materialare 2019 
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Medlemsutvärdering  
Likt tidigare år har vi via föreningens sociala medier-nätverk spridit ut en elektronisk 
medlemsutvärdering. I denna 2019 års utvärdering svarade 23 medlemmar från våra 
lokalorter, vilket är en fortsatt minskning i svarsfrekvens jämfört med föregående år (51 svar 
2017 och 30 svar 2018). Vidare visar enkäten att 69,6% av svarande har erfarenhet av 
styrelseuppdrag inom föreningen, lokalt eller nationellt, vilket innebär att vi har haft svårt att 
nå ut till medlemmar som haft lägre engagemangsnivå.  
Kommande år är det viktigt att försöka utöka svarsfrekvensen, då bara åsikter från en mindre 
del av föreningen sammanfattas i denna utvärdering av verksamheten. Samtidigt har 
föreningen under året minskat och flera av våra lokalorter har tyvärr tvingats läggas på is pga 
svalnande intresse.  
Medlemsutvärderingen är essentiell för att ta reda på vad våra medlemmar har fått ut av sitt 
engagemang i föreningen samt hur de vill se Kärleksakuten utvecklas i framtiden. Vi bör 
därför sträva mot att maximera svarsfrekvensen på vår utvärdering kommande år. Årets 
utvärdering blir ett viktigt underlag för att styra den nationella verksamheten 2020 i den 
riktning som medlemmarna eftersträvar.  
Nedan finns sammanställning av resultaten för 2019 års medlemsutvärdering, som gjordes 
genom google-docs, varifrån merparten av graferna är hämtade direkt:  
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Kommentar fråga 7: Den fulla texten på alternativ 6 är “Jag har lärt mig mer om mina egna värderingar och 
fördomar”.  
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Kommentar fråga 8: Den fulla texten på alternativ 2 är “Att möta andra KA-medlemmar och diskutera/utbyta 
erfarenheter”; alternativ 4 “Workshops och föreläsningar under nationella helger”; alternativ 5 “Att själv få hålla 
i och planera aktiviteter”. 
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Här följer en kort skriftlig sammanfattning utifrån resultaten: 
 
De flesta av studenterna som utgör Kärleksakutens medlemmar är tidigt i sin utbildning och 
de flesta studerar en utbildning med vårdinriktning, med läkarprogrammet som överlägset 
vanligaste bakgrund. Men även icke-vårdprogram finns representerade bland våra 
medlemmar. Av de medlemmar som genomfört utvärderingen tycker 69,6% att de haft stor 
eller ganska stor nytta av sitt Kärleksakuten-engagemang under utbildningen och 82,6% tror 
att de kommer ha stor eller ganska stor nytta av sin erfarenhet i föreningen i sin framtida 
yrkesutövning. 
De främsta områden som studenterna anser sig ha utvecklats inom är, precis som förra året 
deras kunskap om sexuell hälsa samt deras förmåga att tänka normkritiskt och våga prata om 
känsliga frågor. Hela 91,3% upplever att de är mer kunniga om hiv/STI efter att ha varit 
medlemmar i föreningen. Eftersom medlemmarna till stor del kommer vara verksamma i den 
framtida vården är dessa kunskaper och förmågor särskilt nyttiga på grund av det stora 
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behovet av kunskap och samtalskompetens inom hiv/STI och sexuell hälsa för vårdgivare. 
I slutet av utvärderingen gavs möjlighet till förbättringsförslag, samtliga av dessa ses nedan 
återgivna exakt: 
Hur tycker du att Kärleksakutens verksamhet kan förbättras? 

● Mer kontakt mellan lokalorter 
● Nationellt har jag faktiskt inga tankar kring förbättring, tycker verksamheten fungerar 

jättebra! 
● Tycker ni gör ett toppenbra jobb! 
● Större! Fler styrelsemedlemmar så att vi kan bredda och utöka hela verksamheten med 

fler föreläsningar, utryckningar etc 
● Vi behöver boka fler utryckningar. I Uppsala går det rätt bra på den fronten men i 

sthlm har de ju inga... 
● Ökad samarbete mellan olika lokala orter! 
● Fler utbildningar 
● Vi behöver fler engagerade! Det behöver satsas mycket på rekrytering. 
● Nya kreativa sätt att utföra utryckningar och mer specialiserade utryckningar och 

workshops. 
● Mer samarbeten med andra projekt och organisationer, för att kompensera för den brist 

av lokalaktiva på viss orter. 
Åsa Björck, Kärleksakutens materialare 2019  
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Nationell verksamhet  

Utbildningsverksamhet  

Nationell helg Uppsala  

IFMSAs nationella helg började på fredag kväll då alla samlades på Gränbyskolan för 
anmälning och förberedelse av sina sovplatser i klassrummen. Under kvällen serverades det 
falafel som alla fick bygga ihop efter egen smak i samband med mys och häng. Styrelsemötet 
pågick hela kvällen. 
Lördag morgon började med en pangfrukost kl 07 på MedC. FUM drog igång kl 08 och 
fortsatte under hela dagen. Under NH introduktionen kl 08 fick vi även höra om Care to 
translate -projektet och alla fick inloggningsuppgifterna till den nya vårdtolk-appen för hälso- 
och sjukvårdspersonal. Efter introt var det dags för LC-hour då lokalorterna fick chansen att 
snacka ihop sig om vad som skulle röstas om på FUM. 
Efter LC-hour serverades det fika medan alla flyttade sig till sina respektive arbetsgrupper 
med SCOPH, SCORP och SCORE/SCOPE. Samtidigt pågick Kärleksakutens egna FUM där 
representanter från alla lokalorter samlades för att diskutera Kärleksakutens verksamhet. Det 
röstades för en motion från Kärleksakuten Norr angående önskemål att mer kunskap skulle 
införas i kärlekspärmen om normbrytande funktionalitet och dess påverkan på sex och 
samlevnad. 
En livlig och jättemysig pastasallad-lunch serverades sedan för att ladda upp för 
eftermiddagen. Efter lunch var det dags för intressanta workshops om sustainable 
commitment, gamification, strategi och projektplanering samt predeparture training för de 
som skulle åka på utbyte. 
Eftermiddagsfika med utmärkta bullar serverades sedan och det togs fina gruppbilder av 
allihopa tillsammans. Eftermiddagen avslutades med en givande paneldiskussion med två 
representanter från Funkisrörelsen där vi alla säkert lärde oss någonting om hur man bemöter 
personer med nedsatt rörelseförmåga på ett respektfullt och lämpligt sätt.  
Efter ett par timmar välbehövd fritid samlades alla finklädda för att avsluta lördagen med en 
sittning med roadtrip-tema på Södermanlands-Nerikes nation. Lokalorterna levererade med 
roliga spex, det sjöngs med hög volym och sedan dansades det loss på dansgolvet. 
På söndag serverades frukost för trötta men glada IFMSA-aktiva först kl 09. Kl 10:15 var alla 
redo för en sista arbetsgruppstid. Vid 12 samlades vi en sista gång på MedC för att äta en 
matig lunchmacka – eller ta med på tåget hem. Det kramades och ännu en lyckad nationell 
helg avslutades.  
Inna Ruohtula 
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Nationell helg Linköping  

Fredagen den 3 maj drog Nationella Helgen i Linköping igång! Det började på kvällen med 
middag på Café Örat och anmälan. Sedan blev det sällskapsspel, volleyboll och kubb. Från 
19.00 hölls också det nationella styrelsemötet.  
Lördag morgon höll Kärleksakuten ett möte i Papaver där vi diskuterade den gemensamma 
mappen och hur vi kunde tackla olika problem som uppstått på respektive ort. Efter frukost 
hälsades vi alla välkomna till NH med en presentation av vad IFMSA gör och vad man kan 
engagera sig i som medlem. Sedan var det arbetsgruppstid 10.00-12.30. SCORA höll en 
workshop om könsbaserat våld, vilken var väldigt uppskattad. Den tog upp statistik men gav 
också stort utrymme för diskussion. Efter en fantastisk tacolunch var det sedan workshops där 
man fick välja om man ville öva sin retorik, prata mänskliga rättigheter eller göra en Upon 
Arrival Training. Efter detta var det föreläsning med Ahmed Al-Djaber om vad det finns för 
olika trainingsmöjligheter i IFMSA. Sedan följde gruppfoto och sittning med tema: Under 
ytan, på BBQ Bar&Grill.  
Söndag morgon efter frukost var det arbetsgruppstid igen där SCORA visade nya metoder för 
utryckningar. Bland annat en övning där alla deltagare målar deras favoritpizza och sedan går 
runt och frågar om de andra vill dela pizza med en, eller vad de i så fall vill ta bort/lägga till. 
En bra övning som liknar pizza vid sex och därmed visar att man kan vilja ha sex på olika 
sätt, själv eller med andra, och som öppnar för ett inkluderande och öppet sätt att prata om vad 
man gillar och inte (sexuellt, i matväg…). En annan övning tog upp hur man pratar känslor 
och hur man uttrycker och visar för andra att man är kär/inte intresserad för stunden osv. Efter 
detta höll Denise Bäckström från försvarsmakten en föreläsning om blod och 
traumasituationer – en inspirerande föreläsning som många uppskattade! Sedan serverades 
lunch och så kramades det hejdå efter ännu ett lyckat NH! 
Ester Nilsson 

Nationell helg Örebro  

Helgen den 18–20 oktober samlades medlemmar från alla aktiva lokalorter på nationell helg i 
Örebro. På programmet stod bland annat valfullmäktige, där styrelsen för kommande 
verksamhetsår röstades fram. Vi fick även möjlighet att arbeta med bland annat 
”motHIVation” – påverkansarbete kring hiv, och lära oss nya metoder för mer inkluderande 
sexualundervisning, på SCORA sessions under ledning av Oskar Pettersson. På söndagen 
hölls också styrelseforum, med möjlighet att utbyta idéer och lösningar mellan lokalorterna, 
samt få värdefulla tips från nationella styrelsen. Arrangörerna från IFMSA Örebro stod för ett 
exemplariskt värdskap och såg till att allt flöt på bra under en väldigt trevlig och inspirerande 
helg! 
Martin Nilsson 
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Styrelsearbete nationellt  

Ordförande  

Jag har alltid intresserat mig för sexualkunskap och jämställdhet så när jag först kom i kontakt 
med Kärleksakuten år 2015 förstod jag direkt att det var den här organisationen jag skulle 
engagera mig i! Sagt och gjort så spenderade jag 1,5 år i Kärleksakuten Linköpings styrelse 
och efter ett kort uppehåll från styrelsearbete blev jag nominerad till Kärleksakutens 
nationella ordförande 2019. Det var väldigt pirrigt att kliva upp på nationell nivå, men jag 
insåg snabbt att jag fått ett toppengäng till styrelse att dela året med och det skulle bli så 
roligt! 
Kärleksakuten har en tid kämpat med rekrytering av nya medlemmar och detta har varit vår 
största utmaning som styrelse att försöka bryta. Ett viktigt steg var att se till att 
utbildningsveckan blev av då den historiskt sett inspirerat stort engagemang hos både nya och 
gamla medlemmar. Det kändes särskilt viktigt med tanke på att det tyvärr inte blev någon 
utbildningsvecka året innan. Då vice ordförande som normalt ansvarar för utbildningsveckan 
var vakant blev utbildningsveckan detta år ett gemensamt projekt för hela styrelsen vilket var 
både prövande, men framförallt jättekul! 
En annan utmaning detta år har varit den snäva budgeten. Kassören och jag har ansvarat för 
att söka nya bidrag. Från IFMSA säkrade vi bidrag till utbildningsveckan, men utöver detta 
har vi inte fått in några nya bidrag vilket kommer fortsätta vara en utmaning framöver. Den 
andra halvan av styrelseåret har lagts mestadels på rekrytering och i oktober hölls ett lyckat 
valmöte som innebär att Kärleksakuten kan leva vidare ännu ett år. Det minskade antalet 
medlemmar är dock ett fortsatt problem då det nu blir fjärde året i rad där vi inte får en 
fulltalig nationell styrelse. Under året har även fyra lokalorter blivit utan styrelse, mer finns 
att läsa om detta under lokalortsavsnittet. Så som det ser ut nu har vi fått luta oss allt mer på 
vår moderorganisation IFMSA och det är troligt att det kommer krävas än mer samarbete med 
IFMSA framöver. 
Stora utmaningar till trots har jag stor tilltro till att Kärleksakuten kommer att leva vidare. Vi 
är en organisation full av fantastiska, drivna eldsjälar som arbetar så hårt för att förbättra 
ungdomars hälsa och självkänsla. Det har varit ett sant privilegium att få lära känna alla 
fantastiska medlemmar och inte minst min fantastiska styrelse. Tack för ett underbart år fyllt 
av nya kunskaper, lärdomar och vänner!  
Felicia Sundling, Kärleksakutens Ordförande 2019 

Vice ordförande  

Detta år har posten som vice ordförande varit vakant vilket har inneburit att resten av 
styrelsen har fått dela på uppgifterna. Det största har förstås varit utbildningsveckan som hade 
en markant mindre budget än tidigare år. Små medel kan dock räcka väldigt långt om det 
finns stort engagemang. Det första vi behövde lösa var en lokal till rimligt pris med möjlighet 
till övernattning och matlagning. Efter ihärdigt letande fann vi Karlsby lägergård utanför 
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Motala. Näst på listan var föreläsare vilket innebar noga övervägande då vi behövde hålla oss 
till budget, men fortfarande inte kompromissa på innehåll och kvalitet. Detta var ingen lätt 
uppgift, men med gemensamma krafter fick vi till en riktigt bra lista på föreläsare. Styrelsen 
var självklart på plats under hela veckan och ansvarade för matlagning, städning, säkerhet och 
kvällsaktiviteter! Nu var vi redo att ta emot våra tio glada deltagare. Veckan var en succé och 
ni kan läsa mer om den i avsnittet dedikerat till just denna. 
Utöver utbildningsveckan ansvarar vice ordförande normalt för kontakten med lokala externa 
samordnare vilket istället vår nationella materialare Åsa ansvarat för detta år. 
Felicia Sundling, Kärleksakutens Ordförande 2019 

Materialare  

Mitt intresse för Kärleksakuten började redan min första termin som läkarstudent när två 
kärleksakutare kom och pratade inför klassen. Det lät ju helt absurt att vi inte får tillräcklig 
mycket kunskap om detta via utbildningen! Jag började gå på KA Skånes föreläsningar, sen 
hjälpte jag till att laga mat till interna verksamheten för att sedan väljas in som materialare 
lokalt och nu har jag alltså suttit ett år som materialare nationellt! 
Mitt år började med att skriva en lathund för att hjälpa våra materialare med att sammanfatta 
utvärderingarna från utryckningarna. Under vårterminen gick mycket av tiden åt till att vi 
gemensamt planerade utbildningsveckan. Jag har även hjälpt till att läsa igenom hemsidan för 
att Fanny skulle kunna uppdatera den. Redan i slutet på vårterminen började arbetet med 
verksamhetsrapporten genom att samla in berättelser och sammanfattningar från våra aktiva 
lokalorter. I augusti var det så dags för utbildningsveckan och förutom fantastiska 
föreläsningar och mycket matlagning var det kul att äntligen få lära känna styrelsen mer 
ordentligt! 
Höstterminen har gått åt till att få in beställningar av, och skicka ut profilprodukter, samt 
fortsatt arbete med verksamhetsrapporten. I december startade jag en bössa för Musikhjälpen 
som i år hade tema “sex är inte ett vapen”. Detta är så klart något som ligger oss varmt om 
hjärtat och vi lyckades tillsammans samla in över 11 000 kronor, både genom engagemang i 
lokalorterna och genom privata bidrag.  
Åsa Björck, nationell materialare 2019 

Kassör  

Jag påbörjade min resa inom kärleksakuten tack vare Åsa Björck som nu sitter som 
materialare detta år! När jag flyttade ner till Lund hamnade jag av en slump i samma korridor 
som henne och hon berättade snabbt för mig om Kärleksakuten och drog med mig på ett 
internt event i Skåne. Med mina planer på att bli sexolog i framtiden kändes Kärleksakuten 
verkligen som något som passade mig och efter en aktiv termin blev jag invald i Skånes 
lokala styrelse och efter ett år på posten som PR blev jag nominerad till Kärleksakutens 
nationella styrelse som kassör. Detta var verkligen en hedrande nominering och jag vart så 
himla glad! 
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När jag påbörjade detta verksamhetsår var jag väldigt nervös eftersom jag inte hade någon 
erfarenhet av kassörsrollen och allt vad det innebär med bokföring, överföringar och 
bidragssökande. I början var det en tuff utmaning men jag kom in i rollen efter ett tag med 
hjälp av resterande styrelse och med hjälp av den gamla kassören. Nu efteråt känner jag mig 
väldigt säker och stolt över allt mitt arbete med rollen.  
Detta året har haft både sina upp- och nedgångar. Det jag är mest stolt över att vi lyckades 
med var utbildningsveckan och vilken succé det blev! Vi klarade av hela veckan och med 
tanke på all respons vi fått av deltagarna tyckte även dessa att det blev en succé. Nedgångar 
har varit den snäva budgeten och hur det har fortsatt vara svårt att upprätthålla detta. I slutet 
när allting kommer till verkar det vara ännu svårare att hålla även denna budget och inför 
nästa styrelseår kommer det inte heller bli lätt. Det är svårt när det verkar som att alla 
lokalorter har det lite svårt och som att sexualkunskap helt enkelt inte är lika spännande för 
studenter runt om i landet vilket tyvärr påverkar organisationen i stort. 
Jag vill avsluta detta med att verkligen tacka min styrelse och hylla allt fantastiskt arbete som 
vi har klarat av tillsammans. Felicia, Fanny och Åsa har verkligen gjort allting för att 
Kärleksakuten ska kunna leva vidare i lång tid och jag är fantastisk tacksam över att ha fått 
möjlighet att arbeta med dessa fantastiska personer. 
Angelica Forsell, Kärleksakutens Kassör 2019 

PR  
Mitt år som PR-ansvarig började inte optimalt då jag var på utbyte i Sri Lanka under 
januari-februari 2019 vilket gjorde att jag inte kunde närvara på överlämningshelgen eller 
årets första NH. Det löste sig dock genom överlämning och styrelsemöte via videosamtal.  
Under våren bedrev jag en intensiv PR-kampanj inför utbildningsveckan som blivit inställd 
föregående år. Vi hade på grund av ett avhopp ingen vice ordförande i årets styrelse vilket 
gjorde att ansvaret för veckan föll på övriga poster. Jag designade bilder, skapade evenemang, 
gjorde posts på alla våra sociala medier och involverade lokala PR-ansvariga att göra PR på 
sin lokalort både på sociala medier, via planscher och direktkontakt med medlemmar. Framåt 
våren gjorde vi även ett försök med facebookmarknadsföring vilket genererade åtminstone ett 
par extra deltagare. När vi nära anmälningstidens slut inte hade tillräckligt många anmälda för 
att genomföra veckan skickade jag personliga meddelanden till de som visat intresse för 
evenemanget vilket resulterade i flera anmälningar! Riktigt kul! Därefter var det jag som höll 
kontakt med blivande deltagarna och informerade dem om allt de behövde informeras om 
inför veckan. Veckan genomfördes med mycket nöjda deltagare och en glad PR-ansvarig. 
Målet var att få tillräckligt många deltagare till veckan och det lyckades vi med! 
Parallellt med detta försökte jag få klarhet i vem som skulle sköta vår hemsida då tidigare 
hemsideansvarig hade avsagt sig ansvaret och IFMSAs hemsideansvarig verkade ha mycket 
med deras egna kanaler. Jag fick därför det huvudsakliga ansvaret för hemsidan som tyvärr är 
rätt komplicerat bygd och kräver vissa grundläggande programmeringskunskaper. Med tiden 
har jag lärt mig ändra text och bilder men har inte kunnat göra några övergripande 
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designändringar. Hela styrelse har hjälpts åt att redigera hemsidans texter men huvudansvaret 
har legat på mig. Under året har jag gått igenom och justerat samtliga texter och även 
GDPR-anpassat hela hemsidan och försökt underlätta för att framtida justeringar ska bli lätta 
att genomföra. 
Jag har hållit kontakten med PR-ansvariga genom en facebookgrupp vilket har fungerat bättre 
än via PR-mailen. Jag har försökt kommunicera tips och idéer, information om evenemang jag 
vill att de delar lokalt. Få har deltagit vid NH vilket jag tycker är tråkigt eftersom det försvårar 
det samarbete och kunskapsutbyte vi skulle vilja ha inom organisationen. Känsla av 
gemenskap och samhörighet tror jag skulle behöva stärkas för att öka engagemanget! Jag har 
försökt använda mig av korta, tydliga texter och personlig kontakt både inom PR-gruppen och 
i information riktat till våra medlemmar. Den personliga kontakten har jag själv upplevt som 
mest effektiv! 
Jag har även jobbat med en text kring sexualitet och funktionsvariation som ska föras in i 
kärlekspärmen. 
Fanny Markstedt, PR-ansvarig 

Valberedningsarbete  
Valberedningens uppdrag har varit att ge ett förslag på styrelse inför verksamhetsåret 2020. 
Styrelseposterna röstas om på fullmäktigemötet (FUM) under NH oktober och en 
överlämningsperiod pågår sedan fram till att NH februari avslutats och den nya styrelsen 
tillträder. Det öppnades upp för kandidaturer och nomineringar 2019-09-14 och intervjuer 
genomfördes av oss i valberedningen per telefon i mitten på oktober. Information om valet 
spreds på olika sätt för att säkerställa att så många medlemmar som möjligt skulle nås. Alla 
kandidater meddelades och valberedningens förslag publicerades 2019-10-12. Vi hade 
kontinuerlig kontakt med samtliga kandidater och öppnade upp för att ställa frågor om 
posterna och styrelsearbetet. 
Oskar Pettersson, valberedning 2019 

Internationell verksamhet  

NECSE 2019 - Finland 
NECSE står för Northern European Cooperation on Sexual Education och är en årlig 
konferens inom SCORA, dvs det utskottet av IFMSA som sysslar med sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter. Den hålls varje påskhelg för länder i norra Europa och 
huvudsyftet med konferensen är att dela med sig av och ta del av andra länders metoder för 
utryckningar i klasser och interna utbildningar. Årets NECSE hölls i Hyvinge i Finland och 
från Sverige åkte Fritiof Ingelhammar (Skåne) och Vega Blomdell (Göteborg). På plats fanns 
12 länders delegationer plus observers från Litauen och Slovenien. Ett utmärkt tillfälle att lära 
känna folk som sysslar med samma typ av verksamhet i andra länder och utbyta erfarenheter 
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och kunskap. NECSE är en viktig konferens för Kärleksakuten för att kunna utbyta erfarenhet, 
utvärdera och förbättra vårt arbete så att det stämmer bra överens med övriga länder i Europa. 
Varje land som skickade en delegation fick tilldelat ett tema inom SRHR att presentera en 
eller flera metoder inom. Svenska delegationen fick i år temat Sexual Orientation, Gender 
Identity, Expression and Sex Characteristics (SOGIESC). Vi valde att presentera en metod 
från RFSL Ungdoms arbetsmaterial ”Bryt!” vid namn ”Poängjakten”. Metoden går ut på att 
eleverna ska bläddra igenom olika dagstidningar och magasin och utvärdera bilderna på 
människor i tidningarna och se hur många ”poäng” som kan checkas av från bilder utifrån en 
lista av olika förbestämda beskrivningar som t.ex. ”En vit heterosexuell man med hög position 
i samhället” m.m. Andra teman som övriga länder presenterade metoder under var ”Anatomy 
& Puberty”, ”Sex & Pleasure”, ”Relationships & Consent”, ”How to make safer sex sexier” 
och ”Sex in the media age”. Här presenterades både välanvända, beprövade metoder men 
också nya metoder i syfte att se om de skulle fungera ute i klasserna eller till interna 
utbildningar. Detta är ett utmärkt tillfälle att få feedback om metoderna och få inspiration till 
hur de kan förbättras än mer. 
Årets tema på NECSE var ”From haystack to hashtag – Sex in the modern society” och 
inbjuden för att föreläsa om detta var Karoliina Vuohtoniemi och Tapani Vuola. Karoliina 
pratade om sexmissburk och arbetet med detta genom den icke-vinstdrivande organisationen 
Sexpo. Tapani, som är psykiater och sexterapeut, pratade om hur det är att vara HBTQ-person 
och jobba inom vården och att behandla patienter som är i behov av sexterapi. 
Utöver metodutbyten hålls på NECSE även det årliga Plenary där varje delegation 
representerar och röstar igenom propositioner och motioner till förändringar av NECSE:s 
stadgar och styrdokument. Det är som ett årligt fullmäktige där alla länders representation är 
väldigt viktig för att kunna rösta igenom förslagen. I år röstades det även igenom att Litauen 
skulle få bli permanenta medlemmar i NECSE så att de framöver har rätt att skicka en 
delegation likt alla andra medlemsländer istället för att bara vara observers. 
För att fler medlemmar i Kärleksakuten ska kunna ta del av dessa metoder vi lärde oss under 
NECSE valde den svenska delegationen ut två av sina favoritmetoder som förklarades och 
förmedlades vidare till Kärleksakutens nationella styrelse och IFMSA Sweden:s NORA för att 
presentera dessa för övriga Kärleksakuten-medlemmar under SCORA-tiden på nationella 
helgen i Linköping i maj 2019. Målet var att presentera och finslipa metoderna vi ansåg passa 
bäst till Kärleksakutens verksamhet för att kunna använda dessa till våra utryckningar och 
föra in nya metoder till Kärlekspärmen, vår samling av metoder och annat som rör 
verksamheten. 
Fritiof Ingelhammar, Head of Delegation NECSE 2019 

General Assembly - Slovenien 
SCORA-sessions på detta General Assembly började med en introduktion där de som 
ansvarat för att anordna SCORA-sessions presenterade sig – och Sessions Team hade 
representation från alla regioner förutom en på detta möte. Efter introduktionen så började 
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dagens första session, där en kunde välja en 101 för nybörjare, eller en 202 för deltagare som 
var lite mer erfarna inom SCORA. Det gick i huvudsak ut på ett quiz, med en härlig blandning 
av seriösa, och kanske lite mer oseriösa frågor. 
Dag 2 hade fokus på HIV, AIDS och andra STIs (SexuallyTransmitted Infections), där en 
representant från Deutsche AIDS-Hilfe deltog för att diskutera hur vi som framtida 
vårdpersonal kan arbeta för att ge bättre bemötande av patienter som lever med HIV och 
AIDS. Vi fick diskutera och rollspela hur en tar en bra sexualanamnes, och diskuterade lite 
mer generellt kring STIs. 
Dag 3 hade fokus på könsidentitet och sexuell läggning. Det började med en otroligt intressant 
föreläsning om queerteori då vi fick lära oss allt från ”gender unicorn” till Stonewall riot och 
kopplingen till HBTQIA+-communityt. Efteråt introducerades vi till ämnet SOGIESC, som 
används som ett komplement till HBTQIA+-begreppet och innefattar Sexual Orientation, 
Gender Identity, Expression and Sex Characteristics. Vi fick därefter på olika stationer lyfta 
olika problem inom både samhället i stort och inom vården, som drabbar olika grupper inom 
HBTQIA+-communityt. 
Dag 4 hade flera medlemsorganisationer/NMOs tagit med sig posters där de presenterade 
olika SCORA-projekt som de driver. Vi hade tyvärr inte förberett något från IFMSA-Sweden 
och det var lite synd kan jag tycka såhär i efterhand. Det var väldigt intressant och 
inspirerande att få ta del av de andras arbeten kring SCORA-frågorna, och det fanns många 
projekt som med fördel även skulle passa in i en svensk kontext. Efter det avslutades dagen 
med en debatt mellan de två kandidaterna som sökt posten LRA (Liason Officer for Sexual 
and Reproductive Health Issues including HIV/AIDS), som är ansvarig för kontakt med 
externa partners kopplat till SCORA på en internationell nivå. Vi fick ställa frågor till dessa 
kandidater, som skulle röstas om på plenum vid ett senare tillfälle. 
Dag 5 var det fullt fokus på CSE (Comprehensive Sexuality Education), som vi i Sverige 
kallar för sexualundervisning. Vi pratade om vikten av ett CSE-program som är tillgängligt 
för alla, inte minst ungdomar, och hur vi ska utforma ett evidensbaserat CSE-program som 
samtidigt har en positiv approach. Vi diskuterade även hur vi kan bli bättre på att utvärdera 
våra projekt som sysslar med CSE (i Sverige skulle det alltså motsvara Kärleksakuten) och 
hur vi kan dra nytta av utvärderingen för att kontinuerligt förbättra det vi gör. 
Efter det lades en del tid på att diskutera och rösta igenom olika stadgeförändringar som är 
kopplade till SCORA-utbytena, som vi kallar för SCORA X-changes. 
Slutligen hölls en session som kallades för ”Changing the way we talk to change the world”, 
som handlade om hur vårt sätt att uttrycka oss, ofta omedvetet, kan bidra till att stärka 
förtryck, bidra till att stärka skadliga normer och könsroller. Från denna session fick vi med 
oss många tankar och verktyg för att använda ett mer inkluderande språk och framför allt 
lägga fokus på att uppmärksamma hur vi faktiskt använder språket i vår vardag. 
Jag deltog även på SCORA-sessions under Regional Sessions för Europa. Under den tiden 
fick vi träffa vår internationella Program Coordinator som arbetar med frågor kopplade till 
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mödravård. Vi fick en introduktion till de fokusområden som finns just nu inom IFMSA, som 
är Access to Safe Abortion, Postpartum Depression och Obstetric Violence. Vi delades in i 
grupper och fick ta fram en kampanj kring något av dessa ämnen, och sedan skulle vi rösta 
om vilken kampanj som vi ska driva inom Europa under detta år. Det blev Obstetric Violence 
som gick vinnande ur striden, vilket jag tyckte var väldigt rolig då det var den gruppen jag 
själv hade hamnat i. 
Summa summarum – SCORA-sessions var en perfekt blandning av seriösa, ibland tunga och 
svåra frågor som rörde upp en massa olika känslor. Allt från frustration och sorg, till en massa 
glädje och förhoppning inför framtiden. Vi var ett 50-tal peppade, drivna studenter från alla 
världens hörn, med olika förutsättningar och olika bagage, men som alla tillsammans vill 
arbeta för samma sak. Det var ett otroligt privilegium att få delta och jag är mycket glad att 
jag deltog. Ibland blev det lätt rörigt på olika sessions på grund av tidsbrist, många deltagare 
och inte så mycket tid till reflektion. Det var mycket fakta som skulle pressas ihop under ett 
fåtal dagar, men jag tycker ändå att Sessions Team hade valt viktiga teman och allt 
faciliterades av kompetenta personer med mycket passion för sitt ämne, vilket jag tycker är 
det allra viktigaste.  
Rebecca Skagerström 

General Assembly - Taiwan 

SCORA - arbetsgruppstid 

SCORA - Arbetsgruppen för Sexuell och Reproduktiv Hälsa och Rättigheter SCORA (The 
Standing Committee on Sexual and Reproductive Health and Rights including HIV and 
AIDS) är arbetsgruppen som jobbar med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt 
relaterade ämnen som HBTQ- och jämställdhetsfrågor. Vi började detta General Assembly 
med en presentation av SCORA sessions team och en introduktion där vi delades in i två 
grupper, en för nybörjare och en för mer erfarna SCORAngels. Introduktionen gick ut på ett 
quiz med frågor om SCORA och att vi sedan fick mer ingående information i smågrupper. Vi 
avslutade med att berätta för varandra om vad vi jobbar med för projekt i våra hemländer. 
Nästa session var temat HIV och AIDS främjande arbete antingen på lokal eller global nivå. 
På ”IFMSA Global Effort on ending AIDS” som jag gick på gick vi igenom de globala målen 
för att stoppa HIV/AIDS och vad vi i IFMSA kan göra för att uppnå målen. Dagens program 
avslutades med external updates där LRA (Liason Officer for Sexual and Reproductive Health 
Issues including HIV/AIDS) som är ansvarig för kontakten med externa partners kopplat till 
SCORA redogjorde vad hon jobbat med under det senaste året. 
Dag 2 var temat könsstereotyper. Vi gjorde planscher som handlade om samtycke. Sedan fick 
vi en intressant föreläsning om feminismens historia och fick i grupper argumentera för och 
emot vissa påståenden angående feminism, vilket ledde till intressanta och aningen hetsiga 
diskussioner i gruppen. Vi avslutade med Living Library - vi fick gå till olika personer som i 
15min berättade om ett ämne som tangerade könsstereotyper. Det kunde handla om hur det är 
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att vara genderfluid, att växa upp som LBTQ-person i ett väldigt religiöst land eller att 
överleva sexuellt utnyttjande m.m. Det var absolut ett av de mest givande momenten. De 
flesta berättade om sina egna erfarenheter och det var både inspirerande och rörande att få ta 
del av deras personliga berättelser. 
Dag 3 röstade vi om olika stadgeförändringar i SCORA-plenum och i SCORA-fair fick 
medlemmar presentera olika projekt som de jobbat med, tyvärr hade IFMSA-Sweden inget att 
presentera den här gången. Till sist var det dags för Candidates debate där kandidaten för 
LRA posten Eglè Janusonytè och de båda kandidaterna för posten SCORA-director Stephanie 
McKalvie och Laura Laluvat Garcia-Valdes svarade på våra frågor. 
På SCORAs regional session fick vi som instruktioner att vi skulle ta med oss ögonbindlar 
(dock med löftet att det inte skulle vara något BDSM relaterat). Vi skulle skriva ner en 
hemlighet på ett papper, sedan blev vi ledda med ögonbindlarna på till en annan person och 
fick sitta ner och diskutera med dem. Efter en stund skulle vi byta lapp (med hemligheten) 
med varandra. Till slut fick vi ta av oss ögonbindlarna och äntligen se vem vi diskuterat med 
(och vi rev hemligheterna utan att läsa dem). Övningens syfte var att simulera 
internetdejtande och vi diskuterade om hur dejtande förändrats tack vare olika appar som t.ex. 
tinder och grindr. 
Sista dagen fokuserade vi på mödravård och säker abort. Vi gjorde kampanjer om 
preventivmedel och diskuterade om menstruationshygien. Jag tycker själv att dessa sessions 
inte var så givande eftersom det är områden vi inte behöver fokusera så mycket på just i 
Sverige, men det var intressant att höra vad de har för problem i andra länder inom dessa 
områden. Sista session fick vi genom ett interaktivt spel ta del av chockerande fakta om hur 
politik och olika policys, i detta fall främst Trump och hans Global gag rule kan påverka och 
försvåra arbetet med SRHR globalt. Avslutningsvis var det dags för fotografering och säga 
hejdå till alla fantastiska individer man lärt känna under fem intensiva dagar fyllda av glädje, 
sorg, frustration och framförallt kärlek. 

Personlig berättelse 

Under min tid inom IFMSA hade jag hört flera personer berätta om sina fantastiska 
GA-upplevelser och i sommar fick jag äntligen chansen att själv åka på mitt allra första GA i 
Taiwan! Jag hade glädjen att få delta i SCORA-sessions. Efter en paus på ett par år från både 
IFMSA och SCORA såg jag verkligen fram emot att återigen få spendera tid med en grupp 
härliga, engagerade människor och diskutera om ämnen som ligger mig nära hjärtat! 
Dagarna var fullspäckade med program från morgon till kväll. Olika sessions på dagarna och 
efter det plenum som kunde hålla på till småtimmarna. På kvällarna hade vi också sociala 
program bland annat NFDP (National Food and Drink Party) där varje NMO hade dukat upp 
ett bord med mat och dryck från sitt hemland. Att se människors reaktioner när de smakade 
djungelvrål för första gången var minst sagt underhållande! En annan favorit var Culture night 
då vi fick vi ta del av andra kulturer genom uppträdanden med dans och musik. 
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Under SCORA sessions hade vi intressanta diskussioner om allt från könsnormer och 
feminism till sexuella rättigheter. Vi delade erfarenheter och idéer med varandra och 
diskuterade om projekt vi jobbat med i våra hemländer. Det var fascinerande att inse hur vi 
arbetar med liknande problem i hela världen, men också hur olika det kan vara mellan 
länderna. Jag insåg hur långt vi kommit i Sverige inom många områden jämfört med andra 
länder ffa när det gäller jämställdhet och HBTQ+ rättigheter. Vi kan känna oss lyckligt lottade 
som bor i ett land där det inte är brottsligt att vara homosexuell och där vi inte utsätts för 
kvinnlig könsstympning. 
Något som överraskade mig positivt var plenum. Vem kunde ha trott att policy documents och 
stadgeförändringar kunde vara så kul? Det var inspirerande att höra kandidaterna för de olika 
posterna hålla sina presentationer - att de överhuvudtaget klarade av att hålla en presentation 
framför 100-tals personer kl. 03:00 på natten var imponerande! Stämningen under plenum var 
fantastisk, speciellt när länder och personer blev invalda och under ”roll call” då varje land 
hade möjlighet att uppträda med en spontan sång eller dans t.ex. när Marocko i takt med 
trummor satt igång med ”Stik tik tik...” och hela plenumsalen sjöng med.  
Efter GA:t åkte jag på post-GA tillsammans med två andra personer från IFMSA-Sweden och 
ett 30-tal övriga läkarstudenter. Vi hade en underbar guide som ledde oss på vår 5-dagar långa 
bussresa ned längs med Taiwans östkust. På dagarna gick vi på museum, cyklade bland risfält 
och åkte med båt på valskådning. På kvällarna åt vi på food markets och hängde tillsammans 
vid poolen eller i hotellrummen. Vi hade dessutom oturen (eller turen beroende på hur man 
ser på det) att få uppleva både en jordbävning och en taifun under resans gång! Jag lämnade 
Taiwan fylld med inspiration och en enorm tacksamhet för denna fantastiska upplevelse och 
för alla mina nya vänner jag fått från världens alla hörn. 
Emilia Bröckl 

Lokal verksamhet  

Göteborg  

Intern verksamhet våren 2019  

Under vårterminen påbörjades rekrytering av nya medlemmar på Sahlgrenska Akademins 
Studentkårs föreningsmässa och genom sociala medier på olika kanaler. Vi höll även i en 
introduktionskväll veckan efter föreningsmässan. En myskväll hölls även internt för 
medlemmar och nyfikna i KA Göteborg. Då en majoritet av styrelsen avslutar sin utbildning 
denna vårtermin, har nuvarande styrelse beslutat om att ha vakanta poster som sedan med 
hjälp av IFMSA Göteborgs styrelse kan starta upp igen med både rekrytering och olika events 
under hösten 2019. 
Tina Kashfi, intern samordnare Kärleksakuten Göteborg vårterminen 2019  
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Extern verksamhet våren 2019 

Under vårterminen har vi haft fortsatt brist på aktiva utryckare. Detta har dels berott på att 
antalet medlemmar varit fortsatt litet, dels på att befintliga utryckare har haft mycket att göra 
utanför KA. Vi har fått tacka nej till förfrågningar från flera skolor, men lyckades i slutet av 
terminen få ihop en utryckning i Falkenberg, där vi besökte två klasser i årskurs 1 på 
gymnasiet. Det var en lyckad utryckning som uppskattades av både elever och lärare. I slutet 
av utryckningen testade vi Kahoot-quizet som presenterades på NH i höstas - i 
eftermiddagsklassen gick det sådär på grund av tekniska problem men i förmiddagsklassen 
blev det succé! Till sommaren tar alla utom en person i styrelsen examen och avgår. Vi har 
haft ambitionen att rekrytera nytt folk men det det har varit svårt att få ihop några evenemang 
och de rekryteringsförsök vi gjort (framför allt via facebook, med hjälp från IFMSA) har fått 
svag respons. KA Göteborgs framtid har känts lite osäker. Några skolor har uttryckt att det är 
synd om vi ska behöva lägga ner då vi gör ett så viktigt och bra jobb, och på ett sätt känns det 
motiverande att höra detta utifrån. När vi inför årsmötet uppmanade människor oavsett 
erfarenhet att söka till styrelsen fick vi in en intresseanmälan, från en IFMSA-medlem. Vi har 
i dagsläget inte möjlighet att bilda en ordentlig styrelse. Just nu är ändå förhoppningen att vi 
till hösten, med stöd från IFMSA, ska försöka nå ut till nya studenter och bygga upp 
organisationen igen. 
Karolina Sakinyte, extern samordnare Kärleksakuten Göteborg vårterminen 2019  

Intern och extern verksamhet hösten 2019  

Efter att för ett par år sedan ha varit en stor, sprudlande och mycket aktiv förening har 
Kärleksakuten Göteborg brottats med ett sinande medlemsantal allteftersom äldre medlemmar 
gått vidare utan att nya tillkommit. De senaste terminerna har vi kämpat i motvind, fortsatt 
vara så aktiva som möjligt och ansträngt oss in i det sista för att rekrytera nya medlemmar och 
få trenden att vända. Det är nog omöjligt att veta om det beror på otur, att vi använt oss av fel 
strategier för att nå ut, eller bara tidens naturliga gång, men trots att viljan funnits där har vi 
tyvärr inte lyckats. Den här terminen tog krafterna slut, och Kärleksakuten i Göteborg har fått 
läggas på is. 
Det känns extremt tråkigt att behöva lägga ner en så varm, uppskattad och inte minst viktig 
förening, men förhoppningsvis är detta inte slutet. Kanske dyker det alldeles strax upp ett nytt 
gäng driftiga, entusiastiska studenter i Göteborg som vill ta över stafettpinnen och bygga upp 
KA igen. Tills dess borde alla som bidragit i någon form under de senaste 20 åren vara 
extremt stolta över den varma gemenskap vi byggt upp och allt vi åstadkommit på 
universitetet och ute i skolorna. Tack, alla nu och före detta aktiva KA:are, såväl i Göteborg 
som i resten av landet – ni är fantastiska! 
Karolina Sakinyte, extern samordnare Kärleksakuten Göteborg höstterminen 2019  
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Linköping  

Intern verksamhet våren 2019  

Kärleksakuten i Linköping har haft en trevlig vårtermin. Terminen började med IFMSAs 
station på läkarprogrammets kulvertorientering där vi gav info om vår verksamhet och 
spelade IFMSA-bingo och sedan Kärleksakutens egna station på sjuksköterskeprogrammets 
kulvertorientering där det tävlades om poäng i könsordsbrainstorming. I början av mars 
utbildades sex nya taggade uttryckare under en mysig internutbildning med god fika och 
intressanta konversationer. 
Senare i mars hade vi en lördagsföreläsning i samarbete med Genusgruppen. Vi hade äran att 
välkomna ST-läkare och tidigare KA-aktiva Olivia Landén till att prata om sex. Hon höll sin 
föreläsning ”10 saker du bör veta om sex för att bli en bra vårdgivare” och diskuterade allt 
från mödomshinnan till BDSM. De 12 deltagarna som var där fick även delta i diskussion, 
vilket gjorde föreläsningen allt mer givande. Genusgruppen och Kärleksakuten bjöd 
deltagarna på fika. 
I april välkomnade Kärleksakuten återigen i samarbete med Genusgruppen Kvinnojouren 
Ellinor. De höll i en lunchföreläsning för ungefär 25 studenter och pratade om deras 
verksamhet, våld mot kvinnor och vad vi kan göra i våra framtida vårdyrken då vi möter 
någon som utsatts för våld eller misstänker att någon utsätts för våld. 
Terminen avslutades med styrelsemöte där vi diskuterade strategier inför nästa termin och 
röstade in en ny styrelse som är redo för en kul hösttermin! 
Inna Ruohtula, intern samordnare Kärleksakuten Linköping vårterminen 2019 

Extern verksamhet våren 2019  

Under terminen har det varit lite gott och blandat, en hel del förfrågningar om utryckningar, 
men dessvärre ej så många utryckare tillgängliga. 
Vi har totalt haft 3 st utryckningar. 
Björkö Friskola i Ljungsbro 22/3 - 1 st klass, åk 8 (grundskola). Tre av våra utryckare åkte 
dit, det var första gången för en av dem. Utryckning enligt vanligt format, mycket uppskattat, 
skolan brukar boka oss återkommande år på vårterminerna. 
Berzeliusskolan i Linköping 12/4 - 1 st klass, åk 3 (gymnasie). Två erfarna utryckare deltog. 
Ca halva klassen dök upp till utryckningen, de som deltog uppskattade tillfället. 
Berzeliusskolan 3 / 5 - 1 st klass, åk 3. 2 utryckare kunde delta, dock mycket svårt att få ihop 
det. Lågt deltagande från klassen så sent under terminen. Ändå positiva till utryckningen 
enligt utvärderingen. 
Vi har fått ställa in 2 planerade utryckningar under terminen. En pga att vi i kärleksakuten ej 
fick ihop det med schemat, endast en tillgänglig utryckare pga struligt schema under VFU, 
dålig framförhållning. 
Den andra ställdes in av skolan, vi skulle haft utryckning hos 4 klassen i slutet av maj, åk 2. 
Ställdes in då eleverna behövde mer lektionstid nära terminsslut. De bokar gärna om till 
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hösten. 
Överlag har det varit svårt att boka utryckningar och hitta tider som passar både skola och 
utryckare, problematiskt pga få utryckare och svårt att få ihop scheman från olika terminer. Vi 
ska jobba på det i höst genom att få ut information på bättre sätt, försöka koordinera folks 
scheman redan innan förslag på tider ges till skolor så att man har hum om att fler kan vara 
med. Försöka få fler som gått internutbildningen vara med på en första utryckning, tror 
mycket press släpper efter det och det blir lättare att få med dem. Vi ska fortsätta jobba på 
detta i höst! 
Vi har även blivit ombedda att hålla workshop/utryckning för östergötlands lärare under en 
lärarstudiedag /konferens i oktober. Lärarna får höra mycket om våra utryckningar från 
studenterna, men undrar lite mer om vad det är vi faktiskt gör under våra utryckningar. De vill 
gärna lära sig så att de vet vad de bokar in och hur det passar in i undervisningen.  
Evelina Blomqwist, extern samordnade Kärleksakuten Linköping vårterminen 2019 

Intern verksamhet hösten 2019 

Hösten 2019 har varit en rolig termin för Kärleksakuten i Linköping med mycket intern 
verksamhet! Terminen började med kulvertorientering för de nya sjuksköterskestudenterna 
samt deltagande på IFMSAs station på läkarprogrammets kulverorientering. Flera nya 
studenter blev taggade på att vara engagerade och dök upp på introkvällen. Under introkvällen 
fikades det och diskuterades allmänt kring Kärleksakutens verksamhet och vi spelade även 
Walk of privilege med jättegivande diskussion och värdefulla tankar efteråt! 
Därefter anordnades internutbildningen där 12 taggade nya uttryckare utbildades. 
Eftermiddagen drevs framåt av upplyftande insikter och tankar kring ämnen i samband med 
gott fika och avslutades sedan med middag tillsammans. Vi hade även äran att anordna en 
temakväll med Män där vi fick ta del av metoderna ”Lilla rummet” och ”machofabriken”. Det 
diskuterades kring macho-kultur och vad vi kan göra för att jobba mot att bryta den samt hur 
vi kan lära oss att prata om saker vi kanske inte är vana vid att prata om så öppet. Stämningen 
var god och alla som var på plats gick säkert hem därifrån med nya tankar. 
I november hölls det en spännande temakväll om att vara trans och hur transvården är 
uppbyggd idag. Vi lärde oss nytt och gjorde olika övningar och diskuterade ämnet i fråga. 
Kvällen var en succé och var väldigt värdefull särskilt då flesta av oss kommer arbeta inom 
vården i framtiden. Verksamhetsåret avslutas med ett årsmöte då en ny styrelse väljs inför 
nästa termin som vi är jättetaggade inför!  
Inna Ruohtula, intern samordnare Kärleksakuten Linköping höstterminen 2019 

Extern verksamhet hösten 2019  

Under hösten 2019 fick vi många nya medlemmar och såg ett ökat antal deltagare på 
terminens internutbildning. Vi hoppades att detta skulle hjälpa till med våra besvär att få till 
tillräckligt många utryckare till våra utryckningar. Det var dock fortsatt svårt. 
Under hösten hade vi en planerad utryckning till en gymnasieskola i Finspång. Vi lyckades 
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bara få ihop utryckare att boka in 2 klasser istället för de 5 som var efterfrågade från början. I 
slutändan ställdes hela utryckningen in från skolans håll pga en miss i schemaplaneringen. i 
övrigt höll vi workshop för ungdomar 15-20 år på kulturhuset Skylten i samband med 
MR-dagarna (mänskliga rättigheter) i Linköping. Vi utförde pizza- leken, vilket uppskattades 
av deltagarna. Det var ca 12 personer som deltog. 
Evelina Blomqwist, extern samordnare Kärleksakuten Linköping höstterminen 2019  

Norr  

Intern verksamhet våren 2019  

Under våren har styrelsen träffats för interna möten 6 gånger med mycket god uppslutning så 
gott som varje möte. Samarbetet i styrelsen har fungerat väldigt bra och mötena har varit 
produktiva och roliga.  
I början av terminen hade vi som vanligt en introkväll för nya studenter då vi bjöd på mat och 
informerade om kärleksakuten. Inför infokvällen var vi ute till de nya klasserna och berättat 
lite om KA för att inspirera nya medlemmar. Denna termin hade vi ganska god uppslutning 
med ca 40 deltagare från framförallt läkarprogrammet men det kom även studenter från 
socionom-, tandläkar-, psykolog- och sjuksköterskeprogrammen. Under infokvällen fick vi 
även många intresseanmälningar till utbildninghelgen som hölls i slutet av februari. Den 
resulterade i 12 fantastiska nyutbildade utryckare.  
Under terminen har vi anordnat en föreläsning om klådamottagningen som startades upp av 
Inga Sjöberg. Föreläsningen var otroligt intressant och uppskattad, om än lite dålig 
uppslutning. Vi anordnade även en filmkväll för våra medlemmar då vi valde att kolla på 
”Call me by your name”. Det ledde till flera kloka diskussioner om filmen. Terminen 
avslutades med ett styrelseval/mys då både ny PR-ansvarig och externsamordnare valdes in 
samt planering inför nästa termin skedde.  
Vi i styrelsen tänker försöka vara mer aktiva under nollningen i höst för att försöka få mer 
medlemmar. 
Olivia Cederblad, intern samordnare Kärleksakuten Norr vårterminen 2019  

Extern verksamhet våren 2019 

Den här terminen har vi haft många utryckningar, hela 10 stycken! Intresset från skolor har 
alltså varit stort men det har varit betydligt svårare att locka utryckare att åka. Vi har besökt 
gymnasieskolorna Riksgymnasiet för funktionshindrade, Liljaskolan i Vännäs samt 
högstadieskolorna(årskurs 8) Språkskolan, Minervaskolan, Prolympia och Storsjöskolan. 
Vissa har kommit med egna önskemål om saker vi ska ta upp extra mycket, ex normer, men 
de flesta har varit nöjda med vårt helhetskoncept.  
Att få tag på tillgängliga utryckare har varit krångligt och tidskrävande. Det är ett fåtal 
utryckare som ställt upp och åkt på många utryckningar. Vi har dock haft med flera som var 
på utbildningshelgen vilket är positivt då vi nu har fler erfarna utryckare. Det har dock inte 
alltid funnits möjlighet för dem att åka med som “prao” utan de har fått hjälpa till att hålla i 
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utryckningen redan första gången de är med. Inte optimalt, men alla verkar ändå varit nöjda 
med utryckningarna de varit på. 
För att få tag på utryckare har jag framförallt använt mig av inlägg och omröstningar i 
facebookgruppen för utryckare. Intresset har ofta varit väldigt dåligt och jag har varit tvungen 
att skriva direkt till folk. Även då är det väldigt svårt att få napp. Det är lätt att man känner sig 
tjatig. I höst behövs nog en intressekoll och rensning i gruppen av vilka som fortfarande är 
intresserad av att vara utryckare. Det har också varit lite problem med att många medlemmar 
inte får sina scheman för hela terminen och då har svårt att veta om de kan åka på 
utryckningar senare under terminen. Många skolor vill ha utryckningar i slutet på terminen 
och då är det extra svårt att hitta utryckare då många är upptagna med tentaplugg.  
Vi i styrelsen har diskuterat mycket om hur vi ska kunna få fler utryckare att bli aktiva. Vi 
tänker försöka vara mer aktiva under nollningen och förhoppningsvis få fler medlemmar! 
Mikaela Blom, extern samordnare Kärleksakuten Norr vårterminen 2019  

Intern verksamhet hösten 2019  

Under den här hösten bestämde sig styrelsen att ta en lugnare termin då alla har haft en lite 
mer hektisk termin skolmässigt. Utöver det har samarbetet i styrelsen fungerat bra och vi har 
setts för styrelsemöten fyra gånger under terminen.  
I början av terminen var vi på välkomstmässan den 5:e september (anordnat av Umeå 
Universitet) tillsammans med IFMSA Norr. Den 9:e september var vi också med på IFMSAs 
infokväll för nya studenter. Det var cirka 40 intresserade studenter där och vi pratade med 
flera av dem som var intresserade av kärleksakuten. 
Den 9:e november var två av våra medlemmar på Tjejfestivalens Girls Day som arrangerades 
av fritidsgårdarna i Umeå kommun. På förfrågan från ungdomarna själva var våra medlemmar 
där och pratade om sexuell hälsa samt svarade på de frågor som tjejerna hade. 
Inför musikhjälpen bestämde vi oss för att anordna ett julbak den 4:e december då sex 
personer kom och hjälpte till att baka. Dagen efter sålde vi det vi hade bakat på en bakesale. 
Det var väldigt lyckat då det kom 76 personer och tillsammans lyckades vi samla in strax 
under 4000 kronor. 
Den 17:e december har vi planerat in ett nytt styrelseval/jul mys inför verksamhetsåret 2020, 
förhoppningsvis får vi en ny taggad styrelse till nästa år. 
Olivia Cederblad, intern samordnare Kärleksakuten Norr höstterminen 2019 

Extern verksamhet hösten 2019  

Efter en intensiv vårtermin, har vi under hösten inte aktivt sökt några fler utryckningar under 
hösten, utan enbart varit ute hos en klass, som fick sin utryckning inställd i våras. Utöver det 
var vi också ett uppskattat inslag på Umeå fritidsgårdars tjejfestival. Mycket fokus har sedan 
varit på interna aktiviteter. Generellt är det ganska svårt att locka folk till att åka, på grund av 
bristande tid och/eller intresse i utryckargruppen. Det är inte heller ovanligt att ungdomarna vi 
möter upplevs som respektlösa gentemot utryckarna, vilket gör att vi inte kan nå ut med 
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budskapen, och minskar viljan att åka på fler uppdrag. Styrelsen har därför bestämt att 
framöver främst adressera oss till gymnasieklasser, där vi hoppas på bättre respons. Vi 
fortsätter också att satsa på högkvalitativa interna aktiviteter, så att medlemmarna känner att 
de får någonting tillbaka för sin insats.  
Martin Nilsson, extern samordnare Kärleksakuten Norr höstterminen 2019  

Skåne  

Intern verksamhet våren 2019  

Vi började terminen med att besöka flera förstaklasser och nollningar på olika program där vi 
informerade om vår verksamhet och höll lite lekar för de nya studenterna. Vi deltog även på 
IFMSAs introkväll där vi bland annat höll ett quiz och uppmanade studenter att komma på 
våra träffar och delta i vår utbildningsdag. 
Efter detta hade vi också en egen introkväll med middag, lekar och information om 
organisationen. Uppslutningen var mycket god, ca 40 personer deltog och många verkade 
intresserade av att engagera sig. Vi höll en utbildningsdag på Locus Medicus i Malmö som 
var mycket uppskattad. I princip alla som deltog i den har sedan varit med på utryckningar. 
Ett problem vi varit tvungna att jobba runt den här terminen är att BMC i Lund bestämt sig för 
att inte längre hyra ut Wallenberg Neurocentrum till studenter. Där har vi tidigare terminer 
haft nästan all vår interna verksamhet och också lagat middag till kvällsföreläsningarna. Det 
har varit en utmaning att fortsätta laga middag till våra föreläsningar, eftersom gratis lokaler 
med kök inte finns i överflöd. Vi har ändå kunnat lösa det för det mesta, och haft vår 
verksamhet på Locus i Malmö, Locus i Lund och i GK-salen och Glashuset på BMC. 
Vi har haft totalt sex kvällsföreläsningar den här terminen, om asexualitet, sex och 
kristendom, barn som utsatts för sexuella övergrepp, STI:er, att kommunicera samtycke, och 
äldres sexualitet. Uppslutningen har varit god och det tycks ha varit värt det att kämpa lite för 
att fortsätta erbjuda middag till föreläsningarna. Föreläsningen om barn som utsatts för 
sexuella övergrepp anordnade vi i samarbete med Sveriges Läkarförbund Student, vilket 
fungerade mycket bra och gjorde att uppslutningen blev väldigt god. 
Terminen avslutades med en mysig grillkväll i Stadsparken i Lund då vi pratade om hur våren 
hade varit och valde in två nya stjärnor till styrelsen, Malin Hagland och Love Stalfors, till 
Extern samordnare respektive Materialansvarig. 
Johanna Hospers, intern samordnare Kärleksakuten Skåne vårterminen 2019  

Extern verksamhet våren 2019  

I vår har vi sett en viss ökning i engagemang och intresse för Kärleksakuten jämfört med 
föregående termin och det är många nya nyfikna som provat att följa med på utryckning. 
Roligt! Vi tror att det till stor del kan förklaras av att vi tidigt under terminen var ute på flera 
nollningar och träffade studenter från olika program. 
Vi har genomfört totalt elva utryckningar varav sex till gymnasieklasser i Lund och Malmö 
och två till åttondeklasser i Lund. De övriga tre skilde sig på flera sätt från de vanliga 
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utryckningarna. Vid ett tillfälle åkte vi ut och träffade andra studenter på en utbildningskväll 
anordnad av P6, en studentorganisation som likt Kärleksakuten arbetar för att främja sexuell 
hälsa. Vi har även besökt ELLEN, en ideell organisation som arbetar med unga tjejer och 
bland annat tar upp ämnen som sex och relationer, och berättade hur en utryckning brukar gå 
till och delade med oss av tips och knep. Dessutom träffade vi representanter för olika 
SIDA-finansierade projekt som berörde sexuell hälsa under deras studiebesök i Sverige, där vi 
på samma sätt berättade om Kärleksakuten som organisation och delade med oss av metoder 
och material. 
De vanliga utryckningarna har varit välbemannade med såväl gamla som nya Kärleksakutare 
och utvärderingarna visar att eleverna varit mycket nöjda med våra besök. Intresset för 
Kärleksakuten är fortsatt stort i Lund- och Malmöregionen: Det är många lärare som hör av 
sig som vi fått be återkomma till hösten. 
Ylva Båtshake, extern samordnare Kärleksakuten Skåne vårterminen 2019  

Intern verksamhet hösten 2019  

Terminen inleddes med två introkvällar – först en gemensam med IFMSA Skåne och de andra 
projekten inom organisationen, och sedan en egen för Kärleksakuten. På IFMSAs introkväll 
presenterade vi oss och höll sedan bokbord där vi berättade om verksamheten och uppmanade 
besökarna att engagera sig. På vår egen introkväll senare samma vecka lagade vi middag att 
äta tillsammans, höll en presentation om organisationen, lekte ett par lekar och lät deltagarna 
diskutera olika frågor som vi pratar om i Kärleksakuten i smågrupper. Båda introkvällarna 
arrangerades på Locus i Lund. 
Lite längre fram höll vi en utbildningsdag för nya utryckare på BMC i Lund. Det kom tyvärr 
bara fyra deltagare, trots att dubbelt så många var anmälda till utbildningsdagen. I framtiden 
ska vi nog se över hur vi lägger upp utbildningsdagen – det verkar vara avskräckande för en 
del att behöva spendera en heldag med utbildning så kanske vore exempelvis ett 
studiecirkelsformat eller att sprida ut informationen på flera kvällsföreläsningar att föredra. 
De som ändå deltog på utbildningsdagen var dock nöjda och har efter detta deltagit på flera 
utryckningar, vilket vi tycker är jätteroligt! 
Under höstterminen har Kärleksakuten Skåne arrangerat tre föreläsningar. Detta innebär något 
färre föreläsningar än under vårterminen, vilket är tråkigt men inte riktigt gick att avhjälpa 
eftersom en stor del av styrelsen spenderade slutet av terminen utomlands, och en föreläsare 
ställde in på grund av sjukdom i sista sekund. De föreläsningar som har arrangerats har 
handlat om transpersoner i vården, sex mot ersättning och könsbekräftande kirurgi. Den sista 
genomförde vi tillsammans med Medicinska föreningens Kirurgiska utskott, ett väldigt lyckat 
samarbete som vi nog ska försöka få till igen. Terminens samtliga föreläsningar har varit 
välbesökta och uppskattade, och gett upphov till intressanta samtal bland besökarna efteråt. 
Nu är vi i full gång med att planera årsmöte med styrelseval, så att vi får tre nya grymma 
kärleksakutare till posterna PR-ansvarig, kassör och intern samordnare! 
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Johanna Hospers, intern samordnare Kärleksakuten Skåne höstterminen 2019  

Extern verksamhet hösten 2019 

Den externa verksamheten för Kärleksakuten Skåne har på det stora hela gått bra under hösten 
2019. Vi fick inte till fullt så många utryckningar som vi brukar få till och de flesta var på 
samma skolor, men de utryckningar vi har haft har varit väldigt lärorika och roliga. Vi har 
totalt gjort 6 stycken vanliga utryckningar varav 4 var till Polhemsskolans Gymnasium och 2 
till Lars-Erik Larsson Gymnasiet. Jag tycker generellt att utryckningarna gick väldigt bra! Vi 
har varit runt 5 personer på varje utryckning med minst en äldre utryckare. De nya utryckarna 
har varit så duktiga och vi har generellt fått väldigt mycket positiv feedback. Framförallt har 
eleverna varit nöjda med vårt inkluderande språk, positiva energi och lärorika innehåll. Vi har 
vid några tillfällen fått feedback att prata mer om känslor och relationer vilket jag ska ta till 
mig ännu mer nästa termin. 
Utöver de traditionella utryckningarna har vi haft ett möte med ett studenter vid International 
Training Program (ITP). ITP är ett samarbete mellan SIDA och forskningsenheten inom 
Global Health and Social Medicine vid Lunds universitet. Kursen går ut på att agenter genom 
olika projekt ska främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter på sina lokalorter. De 
samlas sedan i Malmö i slutet av projektet och det var då vi passade på att träffa dem och byta 
erfarenheter från våra respektive verksamheter. Det hela var väldigt kul och lärorikt.  
Trycket från nya utryckare har varit väldigt stort medans trycket från skolor inte har varit fullt 
lika stort som förra terminen. Dessutom gjorde jag misstaget att spara föreslagna datum för en 
skola som inte svarade, istället för att föreslå dem till andra. Dock har jag redan en del skolor 
och specialutryckningar på gång till nästa termin. Nästa termin ska jag även jobba mer med 
att hålla kvar i äldre utryckare, komma ut tidigare med utryckningsformuläret och fortsätta 
förbättra vårt upplägg och övningar. 
Malin Hagland, extern samordnare Kärleksakuten Skåne höstterminen 2019  

Stockholm  

Intern och extern verksamhet 2019  
Under höstterminen har intresset från skolor i Stockholm varit svalt, trots kampanjer. 
Kärleksakuten Stockholm har dessutom inte fått in några nya intresserade till föreningen och 
då många gamla hoppat av eller tagit examen togs beslutet att lägga verksamheten på is. 
Avgående kassör har skrivit ihop överlämningsdokument till IFMSA Stockholm som har tagit 
över ansvaret för rekrytering av en ny styrelse till Kärleksakuten Stockholm. Nationella 
styrelsen har även haft kontakt med avgående kassör och ordförande för IFMSA Stockholm 
och kommit överens om en handlingsplan framöver. IFMSA Stockholm kommer att stå för 
PR och hand-on rekrytering på plats. Sedan kommer nya intresserade att hänvisas till 
nationella styrelsen för post-överlämningar och internutbildning, antingen av nationella 
styrelsen själv eller i samarbete med närliggande lokalort. 
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Felicia Sundling, Kärleksakutens Ordförande 
Baserat på mejl från Love Strandberg, kassör KA Stockholm. 

Uppsala  

Intern verksamhet våren 2019  

Detta har varit en fantastisk termin för kärleksakten Uppsala. Vi har utökat vår styrelse med 3 
nya personer och har därmed haft en full styrelse denna termin. Vi började terminen med att 
stå utanför föreläsningssalar och prata med de nya läkarstudenterna, vi hade även en 
introkväll med bra uppslutning på runt 30 personer som var intresserade av vår verksamhet. 
Vi har även bearbetat formatet för våra styrelsemöten. Under våren har mötena skett varje 
månad med tydlig struktur så att mötena kunnat hålla tiden. Vi har även haft en mycket fin 
dialog mellan alla i styrelsen och oavsett post har alla hjälpt till där det behövts. Utöver 
introkväll hade vi en föreläsning med Nationellt centrum för kvinnofrid som pratade om våld i 
nära relation med fokus på HBTQ personers särskilda sårbarhet, vi bjöd då på lunch och hade 
en fin uppslutning även där på runt 50 läkarstudenter. Vi har även påbörjat ett samarbete med 
genusgruppen i Uppsala och till nästa termin hoppas vi hjälpa till med att dra ihop AIDS 
loppet. Även samtal har startats med femsam som är en stor förening i Uppsala som jobbar 
mycket med jämställdhet. Vi hade förhoppning om att hålla en utbildningsdag denna termin 
något vi i stund fick ställa in på grund av att andra viktiga saker dök upp under vårt planerade 
datum för utbildningen. Vi hoppas därmed att denna ska kunna bli av till hösten. Terminen 
avslutades med en middag för alla som engagerat sig extra i kärleksakten och då framförallt 
utryckare och styrelsemedlemmar. En mycket lyckad sådan som bidrog till ökad 
sammanhållning.  
Andrea Bergström, intern samordnare Kärleksakuten Uppsala vårterminen 2019 

Extern verksamhet våren 2019 

Den här våren var min första termin som extern samordnare för Kärleksakuten och det har 
varit en rolig och lärorik första termin. Vi har fått ihop fyra utryckningar totalt, två stycken på 
Rosendalsgymnasiet, en på Fyrisskolan och en på Linnéskolan. Under dessa utryckningar har 
vi fått med oss två nya T1:or som visat sig varit väldigt duktiga och intresserade av att åka 
med fler gånger, samt har tre av våra aktiva T2:or blivit ännu mer etablerade och självgående i 
att hålla utryckningar. Det har varit nödvändigt att utbilda fler utryckare ordentligt i och med 
att en av våra mest rutinerade utryckare, Ceci, lämnar oss efter vårens slut. 
De flesta utryckningsförfrågningar som vi har fått har varit genom utryckningar från tidigare 
år där läraren och eleverna uppskattat dem och vill ha det igen. Mailutskicket som gjordes i 
början av termin hade nog inte en sån stor effekt just denna termin, men det arbetet ska 
fortsättas med kommande termin i och med att någon lärare/ rektor kanske lägger oss på 
minnet till kommande år. Denna termin var det en utryckning vi var tvungna att säga nej till, 
till en årskurs 6, på grund av brist på tid att skapa en lämplig utryckningsmall till den 
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åldersgruppen. Eventuellt kan en sådan mall skapas nästa termin så att vi i framtiden skulle 
kunna rycka ut till den åldern också. 
Vi utförde även en utryckning till Kondomera Mera som är ett företag som vi samarbetat med 
och som sponsrar oss med kondomer. Det har under årets gång dock varit lite svårt att få bra 
kontakt med dem och med denna utryckning hoppas vi på ett bättre fortsatt samarbete. 
Utryckningen var lite annorlunda utformad än till vanliga skolklasser och det var våra två 
mest erfarna utryckare som åkte dit, då det handlade om att utbilda vuxna som i sin tur vill 
vara utbildade i sitt arbete. Roligt att vi blev tillfrågade och att de var nöjda med utbildningen! 
Till nästa termin kommer fokus ligga på att rekrytera fler utryckare som vi kan hålla kvar i 
flera terminer framöver, dels de som vi har men även nya läkarstudenter som börjar till 
hösten. Detta kommer vi att göra genom vårt vanliga rekryteringsarbete utanför 
föreläsningssalar, anordna en pubkväll och nytt till nästa termin är att vi även vill hålla en 
utbildningsdag där vi bjuder in föreläsare och bjuder på mat för att få både nya och gamla 
utryckare att känna sig mer bekväma med innehållet och våga åka med mer, med lite mer kött 
på benen. 
Det känns som om vi har fått igång en riktigt bra verksamhet här i Uppsala och att 
Kärleksakuten har fått ett seriöst och positivt rykte baserat på möten, evenemang och att 
namnet har spridit sig bland läkarstudenter. Fortsätt med att arbeta med marknadsföring och 
roliga föreläsningar/evenemang för att rekrytera fler och kunna åka på fler utryckningar 
framöver. Detta halvår har vi fått till en lunchföreläsning, en avslutningsmiddag för utryckare, 
en pubkväll, rekrytering utanför T1:ornas föreläsning, fyra utryckningar och flera 
väluppstyrda styrelsemöten.  
Evana López, extern samordnare Kärleksakuten Uppsala vårterminen 2019  

Intern och Extern verksamhet hösten 2019 

Den här hösten har det hänt mycket med Kärleksakuten i Uppsala och vi har lyckats rekrytera 
många nya utryckare. Redan innan terminen började fick vi en förfrågan att komma till 
Rosendalsgymnasiets fyra klasser och vårt största fokus vad gäller vår externa verksamhet har 
legat just där. Vi lyckades få ihop bra med folk till samtliga utryckningar och till varje pass 
delades klasserna upp i 2 med 1,5h utryckning för varje grupp. I och med att vi startade 
terminen men ganska få både rutinerade och nya utryckare och ändå lyckats få ihop det 
väldigt bra då vi arbetat mycket med rekrytering och utbildning. Vi har även haft många event 
för våra medlemmar, där vi pratat med nya studenter från termin 1 genom att stå utanför deras 
föreläsningssal och berätta om vår verksamhet. I samband med detta hade vi även en väldigt 
uppskattad pubkväll där många nya kom och vi lyckades fånga upp många nya utryckare. Vi 
fortsatte sedan med en utbildningsdag med 16 deltagare och många spännande diskussioner 
och föreläsningar. Julbak har också anordnats till förmån för musikhjälpen då årets tema är 
”Sex är inte ett vapen”. Detta gick till så att vi samlade ihop folk som var intresserade av 
hjälpa till med bakning och delade sedan ut detta och hade en länk där folk kunde donera till 
musikhjälpen. Vi drog även igång ett samarbete med FEMSAM som är en feministisk 
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förening för samvetarstudenter och höll en workshop för dem som ett typ av 
rekryteringsarbete. Terminen avslutas sedan med middag tillsammans med alla som engagerat 
sig i Kärleksakuten Uppsala under hösten, där ffa utryckare och styrelsen ingår, detta för att 
säga tack för att de lagt ner tid i föreningen och för lära känna varandra bättre. 
Utöver utryckningar och event har vi dessutom lyckats rekrytera ihop en hel styrelse, med en 
helt ny materialare, PR och extern samordnare. Intern samordnare och suppleant är nyvalda 
inom styrelsen och varit med i ett år redan, men det känns verkligen kul att ha fått ihop en ny 
styrelse där alla verkar taggade på att få verksamheten att växa. 
Till nästa termin ser vi fram emot att öka marknadsföringen av den externa verksamheten för 
att få till fler utryckningar nu när vi har medlemmar som vill och kan åka. Dessutom skulle 
det vara kul att få till en föreläsning till våren och fortsätta med vår interna verksamhet och 
rekrytering. 
Andrea Bergström, intern samordnare och Evana López, extern samordnare 
Kärleksakuten Uppsala höstterminen 2019  

Örebro  

Intern och extern verksamhet 2019 
Kärleksakuten Örebro har länge drivits av samma fyra personer som nu närmar sig examen. 
Möten har hållits för att fylla styrelsen med nya förmågor, men tyvärr har intresset inte funnits 
och beslut togs under hösten att lägga verksamheten på is. Ett samarbete har upprättats med 
IFMSA Örebro för att få hjälp med framtida rekrytering. Nationella styrelsen finns till hands 
för överlämningar och internutbildningar. 
Felicia Sundling, Kärleksakutens Ordförande 
Baserat på information från Olle Jansson, intern samordnare KA Örebro 

Ekonomisk berättelse  
Under år 2019 har Kärleksakuten fortsatt haft det svårt med den ekonomiska omställningen 
efter förlusten av det stora nationella bidraget från Folkhälsomyndigheten. Det är fortfarande 
en övergångsperiod där vi lär oss att hantera en ny sorts budget och stramare 
förhållningsregler när det kommer till ekonomi men med hjälp av budgeten från förra året har 
verksamhetsåret gått relativt smidigt.  
Den största ekonomiska utmaningen under 2019 var utbildningsveckan. Med tanke på att den 
verksamhetsåret innan fick ställas in var detta det första året då Kärleksakuten fick finansiera 
utbildningsveckan utifrån en helt annan budget än tidigare år. I budgeten som föregående 
styrelse satt fanns det budgeterat för 40.000 genom bidrag från IFMSA och det var svårt att 
vid beräkningar av alla uträkningar hålla sig till den siffran med tanke på lokaler och att vi 
ville kunna erbjuda reseersättning till deltagare och föreläsare. Därför lades mycket arbete på 
att skriva och söka övriga bidrag förutom från IFMSA. Alla dessa bidragansökningar nekades 
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men lyckosamt fick vi igenom ett större bidrag på 50.000 från IFMSA till utbildningsveckan 
vilket gav ett lugn inför planerandet och ett större handlingsutrymme. I slutändan användes 
mindre än 40.000, närmare bestämt 33.945,73 kr.  
Föregående styrelse sökte bidrag för att förstärka 2019 års budget men dessa 
bidragsansökningar nekades vilket innebar att vi endast arbetat utifrån den satta budgeten med 
undantag av utbildningsveckan. Det budgeterades för 65 utryckningar 2019 men i slutändan 
genomfördes endast 46 utryckningar. Detta mycket på grund av att flera av lokalorterna tyvärr 
lagts på is på grund av bristande intresse lokalt vilket tidigare förklarats. Detta i sin tur ledde 
dock till att budgeten på 26.500 för utgifter lokalt istället hamnade på ca 22.000 och där 
sparade in pengar. Alltså har lokalorternas minskade verksamhet både bidragit till en lägre 
inkomst men då även minskade utgifter. Det går inte plus/minus noll utan det går fortfarande 
ut med ett större minus än plus men det är inte en alldeles för stor skillnad. 
Resultatet från budgeten skiljer sig på flera sätt. Till exempel blev det flera 0 i utgifter, bland 
annat under NH. Detta för att det är ett svalnat intresse från medlemmarna i Kärleksakuten att 
gå på NH och därför har inga utgifter behövts göras här. Kärleksakuten 20 år har heller inte 
haft några utgifter då denna arbetsgrupp lades på is efter svalt intresse. Verksamhetsrapporten 
hamnar också på noll utgifter då efter noggranna studier av stadgarna styrelsen bestämde att 
verksamhetsrapporten inte behöver printas ut utan istället kan göras tillgänglig för 
organisationens medlemmar via hemsidan. 
På det stora hela slutar året på plus med ett utfall på +24.496,3 kronor. Kärleksakutens 
styrelse 2019 har inte sökt några bidrag inför verksamhetsåret 2020 eftersom möjligheterna 
för att få de bidrag som sökts tidigare bedöms så marginella att vi valt att avstå från att söka 
detta år. Förhoppningen är att nästa års styrelse istället kan hitta egna bidragsmöjligheter. Det 
är även denna styrelses förhoppning är att IFMSA framöver fortsätter att prioritera resurser till 
vår utbildningsvecka, vilket är den största utmaningen rent finansiellt.  

Angelica Forsell, Kärleksakutens kassör 2019 

Resultat för budget 2019  
Nedan följer resultat av verksamhetens budget för 2019:  
 
Intäkter Nationellt  BUDGETERAT UTFALL DIFFERENS 

Statsbidrag  0 0 0 

Bidrag IFMSA  40000 50000 10000 

Övriga bidrag  0 0 0 

OH-avgift utryckningar (65 st)  19500 13600 -5900 

Deposition utbildningsveckan  10000 6600 -3400 

Nationell försäljning av  7000 1330 -5670 
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profilkläder 

     

Intäkter lokalt     

Utryckningar  26000 18422.2 -7577.8 

Lokala Bidrag  0 2000 2000 

Lokal försäljning av 
profilkläder  500 0 -500 

     

Utgifter     

Lokal Verksamhet  26500 -21457.14 5042.86 

     

Nationella utbildningsveckan     

Logi  17000 -8660 8340 

Kost  8000 -6101.83 1898.17 

Föreläsare  7500 -11175 -3675 

Återbetalning deposition 
utbildningsveckan  10000 -6000 4000 

Transport+resersättning  7500 -6897.9 602.1 

TOTALT:  50000 -38834.73 11165.27 

     

Verksamhetsutveckling  0 0 0 

     

Möten     

Nationell helg 1  300 0 -300 

Nationell helg 2  300 0 -300 

Nationell helg 3  300 0 -300 

NECSE  0 0 0 

TOTALT:  900 0 -900 

     

Styrelsekostnader  7000 -2706.03 4293.97 

     

Fasta Avgifter     

Plusgiroavgifter  1700 -1587 113 

OH-avgift IFMSA  0 0 0 

Revisionskostnader  0 0 0 
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Hemsida  400 -1337 -937 

Bokföringsprogram  1500 -1734 -234 

TOTALT:  3600 -4658 -1058 

     

Övrigt     

Kärleksakuten 20 år  4000 0 4000 

Verksamhetsrapport  500 0 500 

Inköp av materiel  500 0 500 

Inköp profilkläder  7000 0 7000 

Oväntade utgifter  3000 0 3000 

TOTALT:  15000 0 15000 

     

     

  Budget Utfall Differens 

 Intäkter 103000 91952.2 -11047.8 

 Utgifter 103000 -67655.9 35344.1 

 Balans 0 159608.1 159608.1 

Angelica Forsell, Kärleksakutens kassör 2019 

Balans- och resultatrapport 2019  
Nedan följer balans- och resultatrapport för bokföringsåret 2019.  
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Angelica Forsell, Kärleksakutens kassör 2019 

Budgetförslag för 2020  
I takt med det svalnande intresset för Kärleksakuten från studenter i lokalorterna minskar 
möjligheten för antalet utryckningar. Med tanke på detta väljer därför detta års styrelse att 
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ytterligare minska på förväntat antal utryckningar till 54 stycken för att inte sätta onödig press 
på nästa års styrelse. Detta överensstämmer också bättre med detta års resultat samt ger ett 
snitt på 18 utryckningar per aktiv lokalort vilket känns uppnåeligt sett till 2019 års resultat. 

Utöver denna ändring från fjolårets budget kommer det mesta stämma överens. Budgeten som 
sattes för 2019 var en bra budget som gick att upprätthålla och därför kommer 2020 års 
budget likna den på många sätt förutom några undantag som till exempel borttagande av 
Kärleksakuten 20 år eftersom detta lades på is. Verksamhetsrapporten kommer heller inte 
bekostas då den endast sker online. Kostnaden för hemsidan kommer att öka eftersom det har 
blivit en högre kostnad där. 

Förhoppningen är att profilkläder kommer att bli en prioritet hos nästa års styrelse och därför 
ändras inte budgeten för detta.  

Med tanke på hur utfallet med utgifterna i slutändan blev med utbildningsveckan kommer 
även budgeten för denna att bestå. Detta för att det är lätt att utgå ifrån den enligt mig och lätt 
att förstå som nybliven kassör men också för att det är lätt att sedan ändra detta för styrelsen 
när utgifterna för utbildningsveckan sker. 

 

BUDGET 2020 
KÄRLEKSAKUTEN     

    

Intäkter Nationellt  BUDGETERAT UTFALL DIFFERENS 

Statsbidrag  0  0 

Bidrag IFMSA  40000  -40000 

Övriga bidrag  0  0 

OH-avgift utryckningar (54 
st)  16200  -16200 

Deposition 
utbildningsveckan  10000  -10000 

Nationell försäljning av 
profilkläder  7000  -7000 

     

Intäkter lokalt     

Utryckningar  21600  -21060 

Lokala Bidrag  0  0 

Lokal försäljning av 
profilkläder  500  -500 
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Utgifter     

Lokal Verksamhet  22100  -22100 

     

Nationella 
utbildningsveckan     

Logi  17000  -17000 

Kost  8000  -8000 

Föreläsare  7500  -7500 

Återbetalning deposition 
utbildningsveckan  10000  -10000 

Transport+resersättning  7500  -7500 

TOTALT:  50000 0 -50000 

     

Verksamhetsutveckling  0  0 

     

Möten     

Nationell helg 1  300  -300 

Nationell helg 2  300  -300 

Nationell helg 3  300  -300 

NECSE  0  0 

TOTALT:  900 0 -900 

     

Styrelsekostnader  7000 -7000 

     

Fasta Avgifter     

Plusgiroavgifter  1700  -1700 

OH-avgift IFMSA  0  0 

Revisionskostnader  0  0 

Hemsida  1400  -1400 

Bokföringsprogram  1500  -1500 

TOTALT:  4600 0 -4600 

     

Övrigt     

Verksamhetsrapport  0  0 
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Inköp av materiel  500  -500 

Inköp profilkläder  7000  -7000 

Oväntade utgifter  3200  -3200 

TOTALT:  10700 0 -10700 

     

     

  Budget Utfall Differens 

 Intäkter 95300 0 -95300 

 Utgifter 95300 0 -95300 

 Balans 0 0 0 

     

Angelica Forsell, Kärleksakutens kassör 2019 

Verksamhetsrevision  
Undertecknande, av Kärleksakutens fullmäktige valda verksamhetsrevisorer för 2019, har 
granskat styrelsens arbete under året. 
Vi har funnit att styrelsen har drivit föreningen i linje med gällande stadgar och utifrån 
Kärleksakutens vision. Vi ser inga anledningar att anmärka på det styrelsearbete som utförts. 
Sixten Elén och Vega Blomdell, Kärleksakutens verksamhetsrevisorer 2019 
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