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Verksamhetsberättelse 2014 
 
Styrelsearbete 
 
Styrelsen 2014 har sedan årsmötet bestått av Sven Blomqvist ordförande, Björn Fager-
berg vice ordförande, Anne v Heideman sekreterare, Maria Petri kassör, Ingrid Eckerman 
medlems- och informationsansvarig samt Margareta Falk-Hogstedt, Bertil Hagström, Lena 
Sjödell och Matilda van den Bosch, ledamöter. Adjungerade till styrelsen har varit Per Bro-
man och Gösta Alfvén. 
Revisorer har varit Gunnar Balkström och Carl-Gustaf Elinder med Nils Feltelius som sup-
pleant.  
Valberedningen har bestått av Åke Thörner (sammankallande), Gustav Ullenhag och Karl-
Henrik Robèrt. 
Av styrelsens 7 möten har ett skett i anslutning till årsmötet och ett längre möte i Göteborg 
(18/10). Övriga möten har skett per telefon. 
 
Årsmötet ägde rum 29/3 i kollektivhuset Sockenstugan, Skarpnäck med ett 10-tal delta-
gare. Efter lunch i form av hemlagad vegetarisk soppa talade professor Folke Tersman: 
Hur skall vi ta hand om vår planet ur ett filosofiskt perspektiv och Margareta Falk-
Hogstedt: Psykologiska aspekter på klimathotet. Livliga diskussioner följde och därefter 
årsmötesförhandlingar som leddes av Tryggve Årman. 
 
 

Medlemmar 
 
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 224, varav 26 var nytillkomna under 2014.  
14 har strukits ur registret då de inte betalt medlemsavgift på 2 år. Nettoökningen är såle-
des 9 medlemmar under 2014. Antalet studerandemedlemmar är 14. Till dessa siffror 
kommer ett stort antal vänner/följare på Facebook. 
 
4 nyhetsbrev har skickats ut, varav ett per brev och övriga via e-post till de som uppgivit e-
postadress. 
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Hemsidan 
 
Föreningens hemsida (lakareformiljon.se) uppdateras kontinuerligt av informationsansva-
rig Ingrid Eckerman. Där finns all information om föreningen och länkar till intressanta ar-
tiklar inom miljö- och klimatområdet. Sidan besöks av >1000 unika besökare per månad. 
Kommentarsfunktionen används dock sparsamt. 
 
LfM finns också på Facebook och Twitter. 
 
 

Ekonomisk redovisning 
 
Medlemsavgifterna har varit 300 kr för läkare, 200 kr för övriga verksamma inom sjukvår-
den, 100 kr för studenter och 500 kr för stödmedlem. 183 st betalade medlemsavgift för 
2014.  
 
Behållningen på föreningens postgirokonto och sparkonto var 1/1 2014: 49 945 kr och 
31/12 2014: 88 126 kr.  
Årets resultat var således +38 181 kr. Mycket glädjande! 
Inkomster: 74 039 kr, varav medlemsavgifter 63 580 kr 
Utgifter: 35 858 kr, varav kostnader för hemsidan 12 520, styrelsemöten 4101 kr och ut-
gifter för deltagande i Klimatriksdagen 6 094 kr. 
 
Ytterligare uppgifter med bokslut och balansräkning kan erhållas från kassören Maria Pe-
tri. 
 
 

Kontakter med Sveriges Läkarförbund (SLF) 
 
I februari hade Läkartidningen ett temanummer om Framtidens miljö och hälsa med Björn 
Fagerberg som gästredaktör. Detta följdes i april upp av ett symposium på Sophiahemmet 
i Stockholm med Björn som moderator. Symposiet hade ett 40-tal åhörare och diskuss-
ionen var livlig under och efter mötet. I anslutning till temanumret blev det debatt på lakar-
tidningen.se där flera klimatförnekare inom läkarkåren framförde sina åsikter som bemöt-
tes. 
 
Under senare delen av året har en diskussion förts om att bilda en arbetsgrupp inom SLF 
angående klimat och hälsa. Björn har varit inspiratör och pådrivande och deltagit i tre mö-
ten. 
 

http://lakareformiljon.se/
http://lakartidningen.se/
http://lakartidningen.se/


 
 

 

Verksamhetsberättelse 2014 Läkare för Miljön                                                                                                                                                                  3 

 

SLFs vice ordförande deltog i det av föreningen anordnade symposiet vid Riksstämman 
(se nedan). 
 
 

Kontakter med Svenska Läkaresällskapet (SLS) 
 
Kontaktperson med SLS har varit Bertil Hagström. Ingrid Eckerman representerade LfM på 
SLS´representantskap. 
 
Under 2013 bildades en kommitté angående Global hälsa på initiativ av förre ordföranden i 
SLS Peter Friberg. En ordförande har utsetts under året men annars har verksamheten 
varit vilande. LfM bör vara representerat då verksamheten kommer igång. 
 
Vid årets Riksstämma anordnade föreningen ett symposium: Klimat och hälsa - vad kan 
doktorn göra? (se nedan). Peter Friberg deltog från SLS. 

 
 
Internationellt 
 
Matilda van den Bosch har bevakat LfMs internationella kontakter. Hon deltog i EUPHAs 
(EU Public Health Assoc.) möte i Glasgow där miljöförändringarnas inverkan på hälsan 
diskuterades. Hon deltog också (via Skype) i SAICMs möte i Italien om läkemedelsförore-
ningar i miljön. 
 
ISDE: International Society of Doctors for the Environment (Matilda är vår representant). Vi 
betalar medlemsavgift till denna organisation. 
  

Internationella aktiviteter, 2014 
ISDE: 

- ISDE beslöt i januari att stödja Nagasaki Peace Declaration of International Physi-
cians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) 

- Joint Statement of Non-State actors’ representatives ”Catalyzing Acction” till FN:s 
Climate Summit i New York, 23:e September, 2014. Propositionen avsåg organisat-
ionernas stöd för ett ytterligare ökat fokus på klimatförändring på den politiska agen-
dan och i de kommande “Sustainable Development Goals” (SDG). Utöver ISDE un-
dertecknades propositionen av ett stort antal organisationer, indelade i nio olika 
grupper (Local and subnational governments; Business and industry; Children and 
Youth; Indigenous peoples; Farmers, NGOs (bl.a. ISDE); Women, Workers and 
Trade Unions; och Reserach community) 
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- Det beslutades att för att påverka FNs arbete med Sustainable Development Goals 
(SDGs) kommer ISDE även att delta tillsammans med The Women's Major Group 
(WMG) för att öka CSOs inflytande och öka hälsofokuset i SDG-förhandlingarna. 

- ISDE-medlemmen (Australien) Colin Butlers bok “Climate Change and Global He-
alth” lanserades i oktober, 2014 

- Dr Philip Michael publicerade en sammanfattning kring state-of-the-art om Climate 
Change and Health på ISDEs hemsida 

- ISDE hade årsmöte i Arezzo, Italien, 28:e november. 
- ISDE registrerades som deltagande CSO i WHOs Global Coordination Mechanism 

for the Prevention and Control of NCDs (WHO GCM/NCD) och LfM är represente-
rade som ISDEs kontaktyta för denna aktion.  

- ISDEs arbete med att få igenom Environmentall Persistent Pharmaceutical Pollu-
tants som Emerging Issue inom SAICM närmar sig sitt fullbordande. LfM har varit 
mycket aktiva och delaktiga i denna process.  

 
Övrigt: 

- En av förgrundsgestalterna inom forskning och arbete kring klimatförändringar och 
hälsa, Professor Tony Mc Michael, avled den 26:e september, 2014. Krönika från 
The Guardian.  

- Över 300 000 människor deltog i den stora Klimatmarschen i New York den 22:e 
september, 2014. Hög representation från ISDE. Liknande marscher anordnades i t 
ex Stockholm och Helsingfors, med färre deltagare. 

- The 65th World Medical Assembly, Durban, South Africa, Oktober 2014, antog en 
ny proposition för att minska luftföroreningar orsakade av transportmedel.  

 
 

Verksamhet 
 
I Göteborg har en arbetsgrupp bestående av Lena Sjödell, Bertil Hagström och Björn Fa-
gerberg anordnat ett flertal aktiviteter i föreningens regi. 
- Caféaftnar i samarbete med Ingenjörer för miljön:  
   Nanopartiklar - vad vet vi, vad görs? där man bland annat diskuterade miljöaspekter på         
   denna nya teknik. Förutom Björn och Bertil deltog Martin Hassellöv, Institutionen för 
kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.  
    Kadmium - ett gissel för miljö och hälsa med Lars Barregård, Arbets- och miljömedicin, 
Margareta Warholm, Kemikalieinspektionen och Barbro Robertsson, LfM. 
- En studiecirkel baserad på boken ”Bankrupting nature” av Johan Rockström och Anders 

Wijkman med 8 deltagare och Björn som kursledare. Inbjudna föreläsare har varit Tho-
mas Sterner (medlem av IPCCs panel) och Filip Johnsson, Chalmers. 

- Deltagande i 2-dagars studieresa i Bohuslän i juni anordnad av Ingenjörer för miljön då 
man studerade ny miljövänlig teknik, bl a vågkraft och elbilar. 

- En utförligare redogörelse för aktiviteterna i Göteborg finns på hemsidan. 
 

http://www.bookdepository.com/Climate-Change-Global-Health/9781780642659
http://www.bookdepository.com/Climate-Change-Global-Health/9781780642659
http://www.isde.org/CCH.pdf
http://www.who.int/global-coordination-mechanism/about-coordination-mechanism/en/
http://www.theguardian.com/society/2014/oct/13/tony-mcmichael
http://www.theguardian.com/society/2014/oct/13/tony-mcmichael
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/a21/index.html
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I Stockholm har Klimatgruppen fortsatt sin verksamhet. Man har haft 5 möten under led-
ning av Gösta Alfvén som också stått för möteslokal. Gruppen har, förutom Gösta bestått 
av Margareta Falk Hogstedt, Anne von Heideman, Anne-Marie Bruno (från Halmstad!), 
Per Broman och Sven Blomqvist. 
- Gruppen har planerat LfMs deltagande i Klimatriksdagen i Norrköping (se nedan). 
- Förberett och organiserat LfMs symposium på Riksstämman (se nedan). 
- Diskuterat resepolicy för föreningen, vilket ännu inte resulterat i ett konkret förslag. 
 

Nanoteknologi 
Björn Fagerberg har bevakat detta ämne för LfM. 
Sven Blomqvist deltog i NanoForum 2014 i Stockholm 15/5. Då beskrevs framgångar och 
framtidsplaner för denna teknik men föga sades om säkerhetsaspekterna. 
Ingrid Eckerman var på ett möte under hösten där finansiering av forskningsprojekt om 
nanosäkerhet diskuterades. 
 

Läkemedel 
Ingrid Eckerman, Bertil Hagström och Åke Wennmalm har bevakat detta område. 
 
Ett heldagsseminarium om Läkemedel och miljö anordnat av Stockholms läns landsting 
om Läkemedel och miljö bevistades av Åke Wennmalm och Matilda van den Bosch som 
föreläsare och Ingrid Eckerman och Sven Blomqvist som åhörare. Åke talade om Läke-
medlens miljöeffekter och vad som görs internationellt på detta område. Matilda talade om 
miljöns påverkan på hälsan. Natur och gröna miljöer är en viktig friskfaktor. Detta är Matil-
das forskningsområde. 
 
Under hösten deltog Ingrid Eckerman i samordningsmöte på Läkemedelsverket om miljö-
hänsyn i EUs läkemedelslagstiftning. 
 
 

Symposier och möten 
 
Framtidens miljö och hälsa 9/4 på Sophiahemmet, Stockholm. 
Se ovan! 
 

Klimatriksdagen i Norrköping 6-8/6. 
Anne von Heideman, Margareta Falk Hogstedt, Anne-Marie Bruno och Gösta Alfvén del-
tog från LfM. Vi hade ett informationsbord med många besökare. Dessutom lämnade vi in 
en motion: Kunskaper om klimatförändringarnas hälsoeffekter måste ingå i utbildningen av 
all sjukvårdspersonal. Motionen hörde inte till de som valdes ut för att skickas till riksdags-
politikerna men alla motioner publicerades i en bok efter mötet. 
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Klimat och hälsa – vad kan doktorn göra? på Medicinska riksstämman, Stockholm 

Waterfront 4/12. Symposiet leddes av Gösta Alfvén och huvudtalare var Anthony Costello, 
Director of the Institute of Global Health i London. Han gav en bred översikt över klimatför-
ändringarnas hälsoeffekter. Dessutom deltog Gunilla Svensson,Meteorologiska institut-
ionen, Stockholms Universitet, Lena Hillert, Arbets- och miljömedicin, Peter Friberg, SLS 
och Karin Båtelson, SLF. Sven Blomqvist informerade om LfM. 
 
Efter symposiet skrev samtliga föreläsare på en deklaration. Både deklarationen och ett 
utförligt referat finns på föreningens hemsida. Dessutom skildrades det i det senaste Ny-
hetsbrevet och i Läkartidningens nätupplaga. 
 

Gästföreläsning av Tord Kjellström omedelbart efter vårt symposium vid Riksstäm-
man 4/12. 
Tord är professor och klimatforskare på Nya Zeeland och gästprofessor i Lund. Han talade 
om Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi. Var går gränsen 
för ett livsbejakande klimat? Han har även utarbetat ett dataprogram där man kan se tem-

peraturutvecklingen på olika platser på jorden: climatechip.org  Det blev livliga diskuss-
ioner under och efter föreläsningen och ett samarbete mellan Tord och LfM har inletts. 
 
 

Remisser och skrivelser 
 
Yttrande från LfM angående Utredning av nationell handlingsplan för säker an-
vändning och hantering av nanomaterial (SOU 2013:70) författad av Björn Fager-
berg. Yttrandet finns att läsa på hemsidan. Slutsatsen är att vi vet allt för litet om hälsoef-
fekterna av allt fler nanopartiklar i vår omgivning. Därför krävs mer forskning och tills vi-
dare bör försiktighetsprincipen gälla. Detta innebär bland annat att det behövs ett produkt-
register med spårbarhet. 
 

Yttrande om Hållbar återföring av fosfor (Naturvårdsverkets rapport 6580). D v s 
spridning av slam från reningsverk på jordbruksmark. Föreningen anser att miljö- och häl-
soeffekter inte är tillräckligt utredda för att ett beslut skall kunna fattas. Detta gäller både 
kemikalier, som kadmium, hormonstörande ämnen, läkemedelsrester och nanopartiklar. 
En risk/nytta-analys bör genomföras. Yttrandet som författats av Björn Fagerberg följdes 

av en debattartikel i Dagens Medicin: Avloppsslam kan hota hälsan med Bertil Hag-
ström som huvudförfattare. Artikeln bemöttes av representanter för Svenskt Vatten, som i 
sin tur fick svar av Bertil. 
 

Yttrande om Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör 
(Kemikalieinspektionens rapport 7/2013) författad av Bertil Hagström. Vi förordar ett 

http://climatechip.org/
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förbud mot användande av epoximaterial i rör för tappvatten eftersom BPA avges till vatt-
net. 
 

En förfrågan om Behov av kunskapsunderlag för hälso- och sjukvården från en 
Myndighetssamverkansgrupp besvarades av Ingrid Eckerman och Bertil Hagström. De på-
talade behovet av ökad kunskap om klimatets hälsoeffekter, läkemedels miljöpåverkan, 
kemikalier i miljön och nanosäkerhet. 
 
 

Övrigt 
 
Ingrid Eckerman har medverkat i en bok utgiven av allmänläkarorganisationen 
WONCA om miljöaktiva allmänläkare. 
 
Anne von Heideman och Sven Blomqvist har haft kontakt med 2 forskare från Linköpings 

Universitet om medverkan i ett forskningsprojekt om information till äldre om åt-
gärder vid värmeböljor. Vi förklarade oss positiva men något projekt har ännu inte 
kommit igång. 
 
 
 
Stockholm 27 mars 2015 
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