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VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET! 
 
Årsmötet 2012 äger rum söndag den 18 mars i kollektivhuset Sockenstugan 
www.sockenstugankollektiv.nu, Statsrådsvägen 9, 128 38 Skarpnäck. Ringklocka på dörren.  
Telefon till Ingrid 070 55 73 193.  
 
Hitta hit: 
• Tunnelbana till Kärrtorp. Gå tvärs över torget till Holmögaddsvägen (t-banan på vänster sida). 

Fortsätt rakt fram, korsa Sockenvägen. Gå åt höger, ta första gångväg åt vänster. Runda det gula 
tegelhuset på höger sida, gå in genom grinden. Knappt 10 min promenad.  

• Buss 161 från Älvsjö. Hållplats Statsrådsvägen.  
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Program 
12.30 Samling med enkel lunch 
13.30 Årsmötesförhandlingar 
14.30 Det kommer aldrig vara för sent - för att göra så mycket som möjligt!  
Pär Holmgren, meteorolog, hedersdoktor vid Uppsala universitet,  
Artister för Miljön, talar om klimatet.  
Ca 16.00-16.30 Konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen 
 
Skicka JA/NEJ till info@lakareformiljon.se så får vi din e-adress! Anmälan  
om deltagande så snart som möjligt, dock senast 12 mars per e-post eller tel 08 600 15 56. 

 
Blir det ändringar kommer de att finnas på hemsidan www.lakareformiljon.se.  
 

Glöm inte betala medlemsavgiften för 2012! Och ge oss din e-adress! 

Vi har fått två 
inbetalningar där 
avsändaren inte 
syns. Är det din 
medlemsavgift?  
kassor@ 
lakareformiljon.se 
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E-adress ………………………………………………… 
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KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2012 

 

 
Svenska Läkare för Miljön och mot miljöförstöringen (LfM) 
 
Årsmöte söndag 18.3.2011 kl. 12.30, i kollektivhuset Sockenstugan, Statsrådsvägen 11,  
128 38 Skarpnäck.  
 
Verksamhetsberättelsen kommer att läggas ut på hemsidan www.lakareformiljon.se, under 
”medlemmar” (kräver registrering). 
 
Handlingarna kan sändas ut i förväg elektroniskt eller med pappersbrev till den som så önskar. Var 
god kontakta Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@lakareformiljon.se eller 08 600 15 56.  
 
Anmälan om deltagande så snart som möjligt, dock senast 12 mars per e-post eller telefon   
08 600 15 56. 
 
 
 
Förslag till dagordning 
 

1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av kallelseförfarandet och dagordningen 
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet 
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
5. Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas 

berättelse 
6. Ansvarsfrihet för styrelsen 
7. Val av ordförande, kassör och styrelseledamöter 
8. Val av två revisorer och en revisorssuppleant 
9. Val av valberedning Har du inte fått tidningen 

elektroniskt? I så fall saknar 
vi aktuell e-adress till dig!  

10. Fastställande av medlemsavgifter för 2012  
11. Diskussion om samarbetet med ISDE 
12. Diskussion om verksamhetsplan för det kommande året info@lakareformiljon.se   
13. Övriga föreningsärenden Tidningen ligger också på 

hemsidan, och där kan du 
klicka på länkarna. 

14. Mötets avslutande 
 
 
 
 
 

 
NYHETSBREV FÖR  
LÄKARE FÖR MILJÖN  
ISSN 1103-081X 
 
Prenumerationsavgift 100 kr per år. 
Möjlighet till annonsering finns 
 
Ansvarig utgivare 
Karl-Henrik Robèrt, Det Naturliga Steget, 
Sveavägen 98, 5tr, STOCKHOLM 
 
Redaktör och ordförande 
Ingrid Eckerman  
Tel 08-600 15 56, 070-55 73 103  
Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se  

 
Föreningens adress 
LfM, c/o Eckerman, Statsrådsvägen 11, 
12838 Skarpnäck   
E-post info@lakareformiljon.se   
Pg 14 43 65-4. Org.nr. 80 24 00-2782 
 
Medlemsavgift 
Årsavgiften är 250 kr för fullbetalande 
medlem, 20 kr för studerande medlemmar 
och 400 kr för stödmedlemmar. Avgiften kan 
sättas in på postgiro 14 43 65-4. Glöm inte 
namn, adress och e-adress! 
 
Hemsida  
www.lakareformiljon.se  

 
Föreningen 
LfM är en ideell opolitisk organisation, 
bildad 1991 med ca 300 medlemmar. LfM 
samarbetar med IfM och EfM och är 
associerad till Sveriges Läkarförbund, 
Svenska Läkaresällskapet, ISDE 
(International Society of Doctors for the 
Environment), HCWH (Health Care 
Without Harm) och Climate and Health 
Council. Föreningen är öppen för läkare 
och övriga verksamma inom hälso- och 
sjukvården. Annan kan bli stödmedlem. 
 
Layout: Ingrid Eckerman www.eckerman.nu 
Kopiering: Lagandan www.lagandan.se 
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HÄNT SEN SIST 
 
Riksstämman 
Vårt läkemedelssymposium var välbesökt och mycket bra, med en mer framåtsyftande vinkling än 
miljömedicinarnas. Björn Olsens redovisning om infektioner och resistensutvecklingen var mycket 
förskräckande. Jerker Forssell, miljödepartementet, ska föreslå hovet att Victoria och Daniel tar sig 
an antibiotikumfrågan. 
 

Studentgrupp i Göteborg 
En liten studentgrupp har bildats i Göteborg. Vi önskar Oona och Nina lycka till! 
 
 Vill du ha tidningen endast 

elektroniskt? Hör av dig! PÅ GÅNG 
info@lakareformiljon.se   

Moderna läkare 
”Hållbarhet och framtidens sjukvård” är titeln på LfMs bidrag till temanumret om miljöfrågor. 
 
Läkartidningen 
Ett antal artiklar om läkemedel och miljö kommer i Läkartidningens aprilnummer. 
 
Nanoteknologi 
Vid möte med göteborgsgruppen efter höstens nanoseminarium föreslogs att föreningen ska 
engagera sig i att få till stånd en reglering av nanoteknologin. Förutom caféaftonen den 22 februari 
planeras nu ett seminarium om nanoteknik för förtroendevalda och tjänstemän. Göteborgsgruppen 
har knutit till sig Barbro Robertsson, universitetslektor och Lennart Persson, neurolog, Sahlgrenska.  
 

Riksstämman 
Till riksstämman 2012 planerar vi ett symposium om hormonstörande kemikalier. Här har styrelsen 
hjälp av Monica Lind, arbets- och miljömedicinare, Uppsala. 
 Skulle du vilja hålla ett fritt föredrag på 

Riksstämman? Får vi flera intresserade 
så ordnar vi en session. 

 
INTERNATIONELLT  Ingrid.eckerman@lakareformiljon.se
 

SAICM och läkemedelsfrågan 
Åke Wennmalm, LfM, och Lilian Corra, ISDE, Argentina, presenterade problemet Environmental 
Persistent Pharmaceutical Pollutants (EPPP) vid SAICMs arbetsgruppsmöte i Belgrad i november. 
Vi nådde inte fram. Efter omarbetning av rekommendationerna i förslaget ska det läggas fram igen 
om tre år. En internationell arbetsgrupp är under bildande.  
 
EU-arbete 
• Miljöstyrningsrådet samordnar arbetet med kriterier för grön upphandling av 

medicinsktekniska produkter. Charlotta Nelsson, fysiologen i Karlstad, är LfMs representant. 
• I läkemedelsprojektet Flagship project Make the Baltic Sea Region a Lead in Sustainable 

Development for Pharmaceuticals blir Åke Wennmalm, f.d. miljödirektör i Stockholms läns 
landsting, representant för LfM.  

• I den nationella styrgruppen för NMP 2012.1.3-3 Nanomaterial regulatory testing är Björn 
Fagerberg vår representant. 

 
 

Vi har nu aktiva medlemmar i Göteborg, Karlstad, Nyköping, Uppsala och Stockholm. 
Vill du också aktivera dig? Kanske skriva en artikel? 

Hör av dig till info@lakareformiljon.se! 
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NANOMEDICIN OCH 
NANOTEKNIK  
 
Caféafton LfM på Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 i Göteborg 22 februari kl 18.00-19.30. 
 
Nanoteknik kan erbjuda fantastiska medicinska lösningar för många människor runt om i världen. 
Hur säkerställer vi tekniken och vilka faror bör vi se upp med? Träffa några som forskar på det här 
området i Göteborg! 
 
Nanopartiklar med medicinsk anknytning – möjligheter och utmaningar. Exempel på resultat 
från pågående studier av nanopartiklars egenskaper. Sofia Svedhem, forskarassistent, Institutionen 
för teknisk fysik, Chalmers tekniska högskola.  
 
Nanomiljöaspekter: Om naturliga och av människan tillverkade nanopartiklar. Hur ser de ut 
och vad skiljer dem åt. Hur förflyttar de sig i naturen? Finns det någon anledning att vara orolig för 
de tillverkade nanopartiklarna? Är de farligare än de naturliga? Caroline Jonsson, forskarassistent i 
miljönanokemi, Institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet. 
 
Kvällens moderator: Mats Sandberg, professor i biokemi, miljösamordnare, Institutionen för 
biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. 
 
Ett samarbete med Läkare för Miljön och Ingenjörer för Miljön. Medlemmar i IfM och LfM som 
anmäler sitt deltagande till bjorn.fagerberg@wlab.gu.se får fika med smörgås från kl 17.00. 
 
 

 
CLEANMED EUROPE – 
CALL FOR ABSTRACTS! 
 
Den 26-28 september äger konferensen CleanMed rum i Malmö. Anordnare är Health Care Without 
Harm Europe, där LfM är medlem.  
 
Vi välkomnar alla LfM-medlemmar att snarast skicka in abstrakt inom området grön sjukvård. 
Praktisk tillämpning och goda exempel är viktigt. Exempel på ämnen är sophantering, läkemedel, 
energieffektivitet, grön upphandling, försörjning, ledarskap och gifter i sjukvården.  
 
Hemsidan är www.cleanmedeurope.org.  
 
 

 

 
 

Effekt är Sveriges första samhällsmagasin om 
klimat och hållbarhet. Effekt är självklar läsning för 
den som vill följa med i och förstå klimatfrågan och 

de omvälvande händelserna i vår närhet och 
omvärld. 

Teckna din prenumeration på 
www.effektmagasin.se. 

 

      KÖP EN  
   LFM-TRÖJA! 
 
 

Den nya T-tröjan är i grått, med vår vackra logga i vitt 
och grönt. Materialet är 70 % bambu och 30 % 
ekologisk bomull. Läs mer på www.yogo.se.  

Sätt in 250 kr på plusgiro 14 43 65-4. Glöm inte namn! 
Skicka brev till info@lakareformiljon.se 

med uppgift om storlek och leveransadress. 
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