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STYRELSEARBETE 
 
Styrelsen 2011 har bestått av Ingrid Eckerman ordförande, Björn Fagerberg vice ordförande, Maria 
Petri kassör, Åke Thörner, Gustav Ullenhag, Anette Maltinus, Lena Sjödell, Ingela Övermark, Bertil 
Hagström och Gustav Backlund. Adjungerade har varit Margareta Falk Hogstedt och Anders 
Romelsjö.    
 
Till revisorer utsågs Gunnar Balkström och Carl-Gustaf Elinder och till revisorssuppleant Nils 
Feltelius. Valberedningen har bestått av Anne von Heideman (sammankallande) och Tryggve Årman. 
 
Årsmötet ägde rum lördag den 12 mars i kollektivhuset Tullstugan på Södermalm i Stockholm. Cirka 
15 medlemmar deltog. Mötet inleddes med lunch varefter föreningens grundare Karl-Henrik Robèrt 
talade över ämnet Global hälsa i ett systemperspektiv på social och ekologisk hållbarhet. Därefter 
vidtog mötesförhandlingarna. 
 
Styrelsemöten ägde rum den 12 januari, 24 februari, 12 mars (konstituerande möte), 27 april, 8 juni, 1 
september, 1 oktober i samband med ett endagsinternat och 24 november. I samband med 
nanoseminarierna i Göteborg 2 november hölls ett lokalt medlemsmöte. Förutom vid årsmötet och 
endagsinternatet har styrelsemötena skett per telefon. 
 
 
MEDLEMMAR 
 
Antalet medlemmar enligt medlemsregistret var vid årsskiftet 220 st. Av de 220 har 17 stycken ej 
betalat medlemsavgift vare sig under 2010 eller 2011. 167 stycken har betalat för 2011. 
 
 
EKONOMISK REDOVISNING 
 
Medlemsavgifterna har varit för fullbetalande medlem 250 kr, för studenter 20 kr, och för 
stödmedlemmar 400 kr. Antalet medlemmar enligt registret var 220 varav 167 betalade 
medlemsavgiften för 2011 (fler än 2010).  
 
Behållningen på föreningens postgirokonto var 1 januari 2011 68 898,70 kr, och 31 december 2011 
67 906,90 kr. Behållningen på Salus sparkonto har ökat med räntan 60,21 kr till 11 021,25 kr. 
Föreningen har gått med en förlust på 931,59 kr. Kostnader 2011 som betalats 2012 uppgår till 10 654 
kr. 
 
Inkomster har varit fullbetalande medlemsavgifter 42 250 kr, studentmedlemmar 180 kr, 
stödmedlemmar 1 200 kr, frivilliga bidrag 1 869 kr. T-tröjor har sålts för 870 kr och nya har tryckts 
upp för 2 183 kr.  
 
Utskick Under året utkom två dubbelnummer av Nyhetsbrevet. Övriga utskick var kallelse till 
årsmötet och påminnelse om förnyelse av medlemsskapet. Utskicken har totalt kostat  
10 236,90 kr, varav tryckning och utskick 2 086 kr, layout/redigering av Nyhetsbrevet 4 000 kr och 
porto 4 150,90 kr.  
 
Hemsidan har kostat 9 804,40 varav 1 679,40 kr i domänkostnad och 8 125 i arbete (3 000 av dessa 
arvoderades ordföranden för arbete med hemsidan).  
  
Möteskostnader Mat på årsmötet kostade 1 125 kr. Kostnader för styrelsemöten var 5 695 kr varav 
lokalhyra 3 900 kr, resor 800 och mat 995 kr.  
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Internationellt Medlemsavgiften till ISDE var 894,25 kr. Ordförandens deltagande på årsmötet i Paris 
kostade totalt 7 738 kr. Åke Wennmalms deltagande vid SAICM i Belgrad kostade 5 264, med ett 
väntat bidrag på 500 USD (3 490 kr) från ISDE.  
 
Konferenser Kostnaderna för Medicinska riksstämman, Göteborg var 1 194 kr. En seminarieavgift för 
ordförande har betalats, 800 kr. 
 
Administration Revision kostade 1 875 kr. Bokföringsprogram (som under året uppgraderats för 
att även kunna hantera medlemsregistret) 2 274 kr. Plusgiroavgift 460,50 kr. Utskick av 
pressmeddelanden via TT 688 kr. Föreningens tre e-postadresser med Mamut business för ordföranden 
har kostat 2 221,25 kr. 
 
 
EXTERN KOMMUNIKATION 
 
E-adress finns till 179 av medlemmarna. Ett flertal elektroniska brev har sänts till dessa, inklusive 
Nyhetsbrevet i elektroniskt format. Ett mindre antal av medlemmarna har avsagt sig Nyhetsbrevet i 
pappersformat. 
 
Nyhetsbrevet har utkommit med två dubbelnummer. Ett dubbelnummer blev ett temanummer om 
nanopartiklar med referat från de två nanoseminarierna i Göteborg. Det skickades även till 
Läkaresällskapet m.fl. organisationer. Ett elektroniskt särtryck finns också framtaget. Alla nummer 
finns på hemsidan, vissa texter också som separata artiklar. 
 
Hemsidan har cirka 1 000 besökare per månad, en ökning med cirka 50 % sedan föregående årsmöte 
(ingen justering gjord för sökmaskiner). Sidan har fått en kommentatorsfunktion som dock utnyttjas 
endast sparsamt. Intresset för föreläsarkatalog har inte varit uttalat. Likaså hålls möjligheten till forum 
vilande.  
 
Läkare för Miljön är medlem i Facebook och har 350 vänner, de flesta inte läkare dock. Här 
marknadsförs Nyhetsbrevet, seminarier och nya artiklar på hemsidan.    
 
Annons/kortartikel har varit införd i tidningen AllmänMedicin (gratis). Pluggannonser för 
Läkartidningen har tagits fram men ännu inte använts. 
 
Viktigare nyheter, t.ex. seminarier och vissa artiklar på hemsidan, har marknadsförts via 
MyNewsdesks gratisfunktion. Vid något tillfällen har TT-meddelanden gått ut. 
 
 
KONTAKTER MED SVERIGES LÄKARFÖRBUND (SLF) 
 
Kontakterna med Läkarförbundet har under året varit vilande.  
 
 
KONTAKTER MED SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET (SLS) 
 
LfM och sektionen för arbets- och miljömedicin tog denna gång fram varsitt förslag till seminarium 
om läkemedel och miljö. AMM:s antogs som riksstämmosymposium, LfM:s blev sektionssymposium. 
De två symposierna, som var ungefär lika välbesökta, hade olika fokus: AMM:s mer att beskriva 
nuläget, LfM:s var mer framåtsyftande. 
 
 
INTERNATIONELLT 
 
Climate and Health Council är ett initiativ från BMJ. LfM blev den första svenska medlemmen. 
 
HCWH Europe (Health Care without Harm): Ingrid Eckerman deltog i årsmötet i Malmö 8-9 
december. En stor del av tiden anslogs till planering av konferensen CleanMed i Malmö 26-28.9.2012. 
Ingrid Eckerman blev sammankallande för medlemsorganisationerna i Europa. 
 
ISDE (International Society of Doctors for the Environment): Inför arbetsgruppsmöte med SAICM, 
kemikaliegruppen inom UNEP, i Belgrad 15-18 november presenterades ISDE:s förslag att 
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läkemedelsföroreningar i miljön ska accepteras som en ”emerging issue”. Åke Wennmalm 
tillsammans med Lilian Corra, Argentina, stod för panelen. Förslaget gick ej helt igenom utan kräver 
ytterligare bearbetningar innan det kan läggas fram igen.  
 

EU-projekt 
Följande personer har utsetts till LfM:s representanter i olika arbetsgrupper:  
• Miljöstyrningsrådet, expertgrupp för kriterier vid upphandling av medicinskteknisk utrustning: 

Charlotta Nelsson, Karlstad och Ingrid Eckerman. 
• Läkemedelsverket, Flagship project Make the Baltic Sea a Lead in Sustainable Development for 

Pharmaceuticals: Åke Wennmalm.  
• Nationella styrgruppen för NMP 2012.1.3-3 Nanomaterial regulatory testing: Björn Fagerberg 
• Svenska Miljöinstitutet (IVL), Pharmas, webbaserad prototyp för informationsspridning om 

miljöeffekter av cancerläkemedel och antibiotika. Ingen har anmält intresse.   
 
INCHES (International Research and Information Network on Children's Health, Environment and 
Safety): Bevakning av mailutskick. 
 
FMF (Foreningen for Miljø & Folkesundhed), vår danska systerförening: FMF får Nyhetsbrevet som 
pdf-fil gratis. 
 
 
LOKAL VERKSAMHET 
 
Arbetsutskottet i Göteborg har haft sex möten med minnesanteckningar. Lena Sjödell och Björn 
Fagerberg har deltagit i Ingenjörers för Miljön planering av sk. caféaftnar med föredrag och 
diskussioner.  
 
Under 2011 har en studentgrupp startats i Göteborg, som ett arbetsutskott inom LfM:s ram med Lena 
Sjödell som mentor. Två medicine studerande håller i gruppen, och de har regelbundet deltagit i möten 
och aktiviteter tillsammans med lokalgruppen i Göteborg. De arbetar med att synas och nå ut till 
studenterna på Sahlgrenska Akademin, med hjälp av aktiviteter och en nystartad Facebook-sida. Det 
har gjorts reklam för höstens Nano-seminarium på universitetsområdet och studentgruppens egna 
visitkort har delats ut i samband med seminariet. Några intresserade studenter har tagit kontakt med 
gruppen under årets gång. Ett samarbete har nu inletts tillsammans med Sahlgrenska Akademins 
nystartade miljögrupp Sahlgrenska Students for Sustainability, där det planeras aktiviteter såsom 
seminarier, diskussionsforum och filmkvällar. 
 
 
SEMINARIER 
 
Nanopartiklar – smått och gott? Halvdagsseminarium och caféafton på Ekocentrum, Göteborg 
2.11.2011. Samarbete med Ingenjörer för Miljö och NanoConnect Scandinavia. 
 
Minskad läkemedelsanvändning – en nödvändig men omöjlig åtgärd? MiljÖl, Stockholm 
28.11.2011 i arrangemang av Ingenjörer för Miljön. 
 
Läkemedel, patientsäkerhet och miljö. Symposium 2.12.2011 på medicinska riksstämman i 
Stockholm.  
 
Minskad läkemedelsanvändning - en nödvändig men omöjlig åtgärd? Ett oannonserat föredrag 
1.12.2011 på riksstämmans öppna scen. 
 
 
ARTIKLAR 
 
Kjemikalier  Sundhetsbladet 02/2011  En översättning av text på hemsidan. 
 
Stoppa läkemedelshetsen  Miljö&Utveckling 3/2011 
 
Läkare för Miljön behöver dig!  AllmänMedicin 4/2012 
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SKRIVELSER OCH POLICYFRÅGOR 
 
Hearing (ersättning för remissförfarande) angående Socialstyrelsens rapport ”Förslag till utveckling av 
strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner” 14 juni.  
 
 
ÖVRIGT 
 
Vid årsmötet 2011 beslöts att ställa sig bakom motionen från Anders Romelsjö angående depleted 
uranium, DU. Anders har varit mycket aktiv, dock ej i LfM:s namn (se bilaga). Styrelsen avböjde att 
vara medarrangör till ett seminarium på Socialistiskt forum då vissa vetenskapliga tveksamheter 
framkom.  
 
Beträffande motionen om begränsning av koldioxidutsläpp från sjukhus från Gösta Alfvén såg 
styrelsen ingen möjlighet att komplettera landstingens arbete med denna fråga. 
 
Kontakt togs med Svenska Naturskyddsföreningens projektgrupp för kampanjen Rädda mannen! 
Tanken var att ha ett gemensamt projekt på riksstämman. SNF avböjde dock. 
 
”Drugs in the environment – ecopharmacovigilance for better health” var en konferens anordnad av 
Royal Socety of Medicine, London 31.10.2011. Medverkande medlemmar från LfM var Ingrid 
Eckerman och Åke Wennmalm. 
 
Ingrid Eckerman har föreläst om läkemedel och miljö på Karolinska institutet på kurser för 
folkhälsovetenskap respektive global nutrition, och för blivande kiropraktorer på Skandinaviska 
kiropraktorhögskolan. 
 
Björn Fagerberg har föreläst om kadmium och miljöeffekter vid Linnéuniversitetet, Kalmar. 
 
 
 
Stockholm mars 2012 
 
 
 
Ingrid Eckerman 
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Gustav Backlund 
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Björn Fagerberg 

 
 
 
Bertil Hagström 
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BILAGA 
 
 
Kort rapport angående arbete avseende ”Depleted uranium”.  
 
Jag har tidigare lovat att avge en kort rapport om detta och gör det nu skriftligt eftersom jag inte kan 
delta i årsmötet pga. utlandsresa. I Verksamhetsberättelsen står redan ”Vid årsmötet 2011 beslöts att 
ställa sig bakom motionen från Anders Romelsjö angående depleted uranium, DU. Ett antal seminarier 
har avhållits och någon artikel skrivits. Då vissa vetenskapliga tveksamheter framkom föredrog LfM 
att ej vara medarrangör.” 
  
I protokoll från föregående årsmöte står att läsa under § 16 ”Föreningen ställde sig bakom en motion 
med kraven på att tillämpa försiktighetsprincipen, krav på ett internationellt förbud mot DU- vapen 
och kraven på att Sverige inför ett lagligt bindande förbud mot all tillverkning, lagring, försäljning och 
användande av DU-vapen. Anders Romelsjö utsågs att ta ansvar för föreningens arbete med frågan.” 
  
Under verksamhetsåret har jag medverkat i eller närvarit vid olika aktiviteter som jag informerat 
Läkare för Miljön om. 
  
I juni deltog undertecknad i seminariet ”The Toxicity of DU and the Road to a Global Ban” i 
riksdagshuset 16 juni, ordnat främst av riksdagsmän i samarbete med ”Aktionsgruppen mot radioaktiv 
krigföring” (medlem i ICBUW, ”International Coalition to Ban Uranium Weapons”). Vid mötet 
skedde presentationer av WHO:s tidigare expert på frågan docent Keith Baverstock från universitetet i 
Kuopio, Finland och Ria Verjauw från Belgien, vilken bidrog till att parlamentet i Belgien ställt sig 
bakom ett moratorium på DU-vapnen.  
  
15-17 november deltog jag som medlem i organisationskommittén och som föredragshållare vid ett 
vetenskapligt möte om DU ”Landfills of hazardous waste and its implications on health and 
environment”, anordnat av Luleå Tekniska Universitet i samarbete med forskare från Irak och Iraks 
regering. Vid mötet ställde sig forskarna bakom en ganska skarp rekommendation (bifogas). Vid mötet 
fick jag kontakt med en ung svensk-irakisk kvinnlig läkare, vilket resulterat i ett samarbete i ett 
forskningsprojekt i Irak. Till följd av detta har professor Anders Brahme och jag inbjudits till Irak. 
  
19 november medverkade jag som föredragshållare vid mötet ”Missbildade barn i Irak – ett krigsbrott” 
vid Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm tillsammans med huvudtalaren professor Chris 
Busby, strålningsexpert, UK, som undersöker de dödliga effekterna av USA:s vapensystem i Falluja. 
Arrangörer var IrakSolidaritet, ARK, FIB/K och Socialistiska läkare. Läkare för Miljön avstod från att 
vara medarrangör främst då vissa av Busbys tidigare uttalanden syntes ha tveksam vetenskaplig 
evidens. 
  
16 januari 2012 publicerade Aftonbladet en debattartikel om uranvapen, skriven av undertecknad i 
samarbete med professor Anders Brahme KI och professorerna Sven Knutsson, Nadhir Al-Ansera och 
professor emeritus Roland Pusch från Luleå Tekniska universitet. 
(http://www.aftonbladet.se/debatt/article14217621.ab). 
  
I mitten av januari blev jag ombedd att träffa en ung barnkirurg från Kabul, på tillfälligt besök i 
Stockholm, och han berättade om en ökning av medfödda missbildningar hos barn. Vi har inlett 
samarbete och datainsamling och jag söker medel för detta på olika håll. Forskningsanslag har sökts 
hos FAS, i samarbete med andra forskare. 
  
Medverkar också i artiklar om DU i två nr av FIB-Kulturfront och i  Irak-Solidaritet.  
  
 
Stockholm mars 2012 
 
Anders Romelsjö 
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