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Underföreningar 
Medicinska föreningen (MF) är en paraplyorganisation för läkarprogrammets studentföreningar och 
har som viktigaste uppgift att samordna läkarprogrammets aktiviteter. Under 2020 har 
underföreningarnas verksamhet liksom samhället i stort präglats av de begränsningar pandemin 
medfört, men flera föreningar har till vår stora glädje hittat vägar att ordna aktiviteter genom 
digitala lösningar. Ingen förening har ansökt om att bli ny underförening och ingen av 
underföreningarna har heller förklarats inaktiv under verksamhetsåret 2020. 
 
Medicinarcentrum 
MF ansvarar för den egna lokalen Medicinarcentrum (MedC) på sjukhusområdet. Lokalansvarig 
ansvarar för bokningar av MedC, inköp och underhåll, samt representerar föreningen på ULO-
gruppens möten.  
 
Mottagningsverksamhet 
MF har det yttersta ansvaret för mottagningsverksamheten på läkarprogrammet. Vi står för 
utbildning av faddrar, granskning spex och filmer utifrån aktuella riktlinjer och besöker 
mottagningsevenemang där alkohol förekommer. Under 2020 har mottagningsverksamheten flutit 
på utan problem trots förändrade förutsättningar. Den traditionella föreningskvällen för termin 1 
som styrelsen under 2019 beslöt om att omarbeta till ett nytt format gjordes under våren helt 
digitalt. Utvärdering av denna pågår för att kunna utveckla formatet inför nästa gång. 
 
Ekonomi och sponsorer 
MF har under året fått 20 000 kronor från vår sponsor Ecura Care. Efter diskussion kring 
äskningsförfarandet inom styrelsen har ett nytt policydokument utarbetats med förtydliganden 
avseende redovisning av hur äskade pengar använts. Ett nationellt samarbete mellan läkarprogram 
på olika orter för att hitta gemensamma sponsorer har påbörjats och arbetet med detta bör fortsätta 
under 2021. 
 
Sociala medier och hemsida 
Hemsidan har under året haft en del tekniska problem, vilka nu har åtgärdats och informationen har 
uppdaterats. Detta bör även i fortsättningen ske löpande för att information om underföreningarnas 
verksamhet och kontaktuppgifter för den intresserade ska vara aktuella. Facebooksidorna 
“Läkarprogrammet Uppsala” och “Bokbytarforum Läkarprogrammet Uppsala” har administrerats 
fortlöpande och är fortsatt mycket populära. Det under föregående verksamhetsår startade 
Instagramkontot har använts för att bl.a. presentera presidiet, sprida information om kommande 
evenemang och möjligheter till föreningsengagemang samt visa upp glimtar av 
mottagningsverksamheten. MF har även ansökt om och blivit godkänd för Google for Nonprofits, 
vilket möjliggör övergång till användning av Google för t.ex. mail om kommande styrelse så 
önskar. 
 
Profilprodukter 
MF har tygkassar, högtidsband, pins och tröjor till försäljning. Under höstterminen 2020 såldes 
tröjor med mycket gott resultat. Nytt för denna gång var möjligheten att köpa en huvtröja som ett 
alternativ till den klassiska collegetröjan, vilket glädjande nog väckte stort intresse. Under 2021 
behöver nya pins beställas in. Vid diskussion har det framkommit önskemål om att förnya designen 
på dessa. Under 2020 levererades även en nyreviderad version av Sympaticusjournalen som termin 
1 och 2 haft möjlighet att köpa via Sympaticus. 
 
 
 
 
 



Representation 
Ordförande Sofie Sjöblom har under året representerat föreningen vid ett styrelsemöte per månad 
samt i kontakter med media. På grund av rådande pandemi har tyvärr traditionsenlig representation 
vid evenemang som sittningar och baler lagts på is under detta verksamhetsår. Förhoppningsvis 
finns möjlighet att återuppta dessa traditioner under 2021. 
 
Medicinska Föreningen Uppsala genom: 
Ordförande Sofie Sjöblom  
Uppsala den 3 februari 2021 


