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MEDLEMSAVGIFTEN!!! 
 

Vi behöver varenda medlemsavgift vi kan få. 

Även din! Se rutan bredvid. Vi behöver ditt 

födelsedatum för att lättare kunna spåra dig när 

du byter adress. 

 

HAR DU ÄNDRAT E-ADRESS? 
 

Av ekonomiska och miljöskäl har vi inte längre har någon papperstidning. I stället sänds ett  

e-brev ut med oregelbundna mellanrum. Om du inte fått meddelanden från oss kan det bero på 

att vi inte har din aktuella e-adress. Sänd den till info@lakareformiljon.se!  

 

PÅ GÅNG 
 

Årsmöte 29 mars: Hur ska vi ta hand om vår planet?  

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och Margareta Falk-

Hogstedt, psykiater, styrelseledamot diskuterar detta spännande ämne. Mer information på 

annan plats i detta utskick! Anmälan info@lakareformiljon.se. Läs mer 
 

Tisdagssammankomst 11 mars: Kemikalier och hälsa 

Den 11 mars arrangerar vi en tisdagssammankomst på Svenska Läkaresällskapet. Den sänds 

även över webben. Medverkande är Monica och Lars Lind från Uppsala och Olle Söder, KI. 

Ni som bor i Stockholm med omnejd är extra välkomna eftersom det ger oss en chans att 

träffa varandra! För smörgås före mötet: anmäl till info@lakareformiljon.se. Läs mer 
 

Läkartidningen 9 april: Framtidens miljö och hälsa 

Detta är temat för Läkartidningen i april. Initiativtagare är Björn Fagerberg, vår vice 

ordförande. I anslutning till detta ordnar Läkartidningen i samarbete med LfM ett symposium 

den 9 april. Medlem i LfM betalar halv avgift (ange i fritextfältet). Läs mer 
 

Caféaftnar i Göteborg 

Vår aktiva göteborgsgrupp står för programmet en eller två gånger om året på Ekocentrum. 

Håll utkik på www.ekocentrum.se!  
 

Riksstämman 2014: Klimatkris. Hur kan doktorn bry sig? 

Även detta år vill vi tala klimatkris på Riksstämman. Håll utkik på hemsidan efter det 

slutgiltiga programmet!  

Glöm inte betala din 

medlemsavgift! 

 

- Fullbetalande (läkare) 300 kr 

- Associerade medlemmar* 200 kr 

- Medicine och andra studerande 100 kr  

- Stödmedlem (ej i hälso- och sjukvården) 500 kr 

- Hedersmedlem 0 kr 

 

Vi behöver ditt namn, födelsedatum och 

din aktuella e-adress. 

 

Ge oss gärna en extra gåva!  
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ANDRA AKTIVITETER 
 

Kemikalier 

LfM följer bland annat slamfrågan. I oktober inkom vi med synpunkter på Naturvårdsverkets 

rapport Hållbar återföring av fosfor. Ett nytt remissvar är under utarbetande. Vi anser att så 

länge slammet innehåller oönskade ämnen ska det inte spridas på åkrarna. Läs mer 

Kontaktperson är Bertil Hagström hagstrom.bertil@gmail.com  
 

Nanosäkerhet 

LfM deltar aktivt i frågan om nanomaterial, miljö och säkerhet. Flera caféaftnar i Göteborg 

har ordnats. Ett remissvar ska lämnas gällande ”Betänkande av utredningen om nationell 

handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70). Läs mer 

Kontaktperson är Björn Fagerberg Bjoern.Fagerberg@wlab.gu.se  
 

Klimat 

En klimatgrupp har bildats. Förutom att arrangera ett symposium på Riksstämman 2013 har 

man utarbetat ett förslag till nytt uppföljande symposium på årets stämma. Dessutom arbetar 

man på ett förslag till resepolicy för föreningen. Läs mer 

Kontaktperson är Sven Blomqvist sblomqvist@hotmail.com 
 

Läkemedel  

Frågan om läkemedel och miljö, väckt av LfM 1997, har nu nått upp inte bara på 

regeringsnivå utan också i EU och FN. Här handlar det främst om ”grön upphandling”, vilket 

inkluderar en miljösäker tillverkning av läkemedel. ISDE, International Society of Doctors for 

the Environment, kommer i mars att lägga fram ett nytt förslag till FN:s kemikalieorgan 

SAICM. LfM har varit aktiv i att uppdatera detta. Det ska presenteras på en workshop i 

Génève i april, anordnad av tyska regeringen. Läs mer 

Kontaktperson är Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@lakareformiljon.se  
 

Internationella frågor 

LfM följer bland annat ISDE, Health Care Without Harm (HCWH) och HEAL.  

Kontaktperson är Matilda van den Bosch matilda.van.den.bosch@slu.se  

 

LÄS MER PÅ HEMSIDAN www.lakareformiljon.se  

 

 

Stockholm februari 2014 

 

Ingrid Eckerman 

Ordförande 
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