
 
 
 

MOT KLIMATKATASTROF – VAD KAN SJUKVÅRDEN GÖRA? 
IDÉ- OCH PLANERINGSMÖTE  

Preliminär inbjudan 
 
Under det senaste året har engagemanget i klimatfrågan  exploderat också inom hälso- och 
sjukvården. Läkare för Miljön har i många år arbetat för dessa frågor lokalföreningar till LfM startas i 
olika delar av landet. Det har också uppstått nya initiativ som #doctorsforfuture och enskilda läkare 
på vårdcentraler och sjukhus uttrycker sin frustration över att inte klimat- och hållbarhetsfrågor 
uppmärksammas mer. Många eldsjälar gör ett viktigt arbete och behöver nätverksstöd. 
Efter Läkartidningens tema om Hållbar sjukvård har detta stegrande engagemang blivit än mer 
tydligt. 
Utmaningen är att skapa ett forum för detta engagemang och undersöka om och hur det går att 
samverka och hitta former för framtida aktiviteter som verkligen kan stimulera utvecklingen mot ett 
fossilfritt samhälle och en hållbar hälso- och sjukvård. 

 
Syftet är att lördagen 191005 genomföra ett heldagsmöte för att komma fram till en planering av 
aktiviteter under det kommande året. Målgruppen för mötet är styrelseledamöter, representanter 
för lokalföreningar i LfM och intresserade medlemmar i LfM samt företrädare för andra 
organisationer som överväger samarbete med LfM. 

 
TID:    
Lördag 5 oktober 9 - 16. Kaffe serveras från 8.30. 
 
PLATS: 
Samlingslokalen, Tullgårdsgatan 36, Norra Hammarbyhamnen, Stockholm. 
 
PROGRAM 
 
1. Välkommen och presentation 
2. Bakgrund 

• Klimatutmaningen ur medicinsk synvinkel (Sofia Hammarstrand) 

• Hållbar sjukvård – översikt (Björn Fagerberg) 

• Klimatförändring, fetma, malnutrition (Staffan Mårild) 

• Pausgymnastik 
 

 
 



3. Andra perspektiv på problembeskrivning.                                 
(Lokalavdelningarna, #doctorsforfuture, auditoriet) 

 
Lunch 

 
4. Samarbete mellan organisationer 

Det finns flera läkarorganisationer som arbetar mot samma mål. Skulle vi kunna 
samordna oss och hur förhåller vi oss till andra klimatorganisationer inklusive 
studentorganisationer. 
Studentperspektivet med presentation av klimatgruppen i FMSA. 
 

Pausgymnastik. Frukt/kaffe 
 

5. Hur går vi vidare? 
Pågående eller planerade aktiviteter 

• Grön vårdcentral (Klaus Stein/Sverre Wikström  från Karlstad) 

• Slutensjukvården (Maria Wolodarski m fl) 

• Övriga exempel från deltagare i mötet 
 

Initiera ett nationellt möte om Hållbar sjukvård 2020:  
SKL,  många regioner och ledningsstrukturer inom sjukvården, inklusive linjechefer saknar 
ofta medvetande om och målinriktat intresse för dessa frågor. Det finns därför ett behov av 
att utveckla nätverk, samla och utbyta erfarenheter för att effektivisera den fortsatta 
utvecklingen. 
LfM har nu byggt upp tillräckligt med nätverk och kunskaper för att kunna fungera som 
initiativtagare för ett nationellt möte under 2020. Arbetstiteln kunde vara Klimatsmart 
hållbar sjukvård i Sverige. Ett sådant möte skulle kunna organiseras i samarbete med t ex 
SLF, SLS, kanske någon region. En viktig aspekt att lyfta fram är att klimatsmart sjukvård är 
effektiv i termer av patienttid, kostnader, resursåtgång. Skapa en arbetsgrupp för att driva 
frågan vidare? 
 
Samarbetsformer inom LfM. 
 
Övrigt. 
 
6. Avslutning 
 
Styrelsen 
Läkare för Miljön 
Kontaktperson: Sven Blomqvist,  
Ordförande LfM 
info@lakareformiljon.se 
sblomqvist@hotmail.com     
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