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Läkare för Miljön efterfrågar utredningen om policyprogram för hälsa, miljö och 
läkarnas ansvar 
 
Vid förbundets fullmäktigemöte 2002 behandlades ett antal olika visioner. Under visionen om 
en högkvalitativ hälso- och sjukvård väckte Läkare för Miljön en motion om olika 
miljöfrågor. Enligt CS’ yttrande delade man motionärernas uppfattning om vikten av ökat 
miljötänkande, men ansåg att ett program kunde innebära att förbundet skulle ta ställning i 
frågor av icke medicinsk karaktär där läkarnas professionella kompetens skulle kunna 
ifrågasättas. 
 
Ett yrkande lades, att Läkarförbundet skulle utreda om ett policyprogram om hälsa, miljö och 
läkarnas ansvar skulle kunna utformas utifrån läkarnas speciella kunskaper på ett sådant sätt 
att deras professionella kompetens inte ifrågasätts. Detta yrkande bifölls av fullmäktige. 
 
Enligt notis i Läkartidningen 23/2004 ska Läkarförbundet intensifiera sitt arbete inom 
folkhälsoområdet.  
 
Idag hör miljöfrågorna till folkhälsofrågorna. Exempel på detta är den folkhälsopolicy som 
antagits av Stockholms läns landsting, där ett av fem mål är god miljö: ”Den miljörelaterade 
hälsan ska förbättras”. Ett annat är organisationen Health Care Without Harm (HCWH) som 
har som syfte att minska sjukvårdens negativa miljöeffekter för att inte bidra till skapandet av 
”nya” patienter. Klimatförändringar och hälsa är nu ett av Folkhälsoinstitutets forsknings-
områden. Trafikens hälsoeffekter är kända sedan länge. Att människor idag får i sig åtskilliga 
kemikalier men att effekterna är dåligt utforskade är också känt. Läkemedel är biologiskt 
aktiva och långlivade kemikalier. Sverige är först i världen att miljöklassificera läkemedel. 
 
Det är idag knappast försvarbart att läkarorganisationer håller sig borta från miljöfrågorna. De 
angår i högsta grad en profession som arbetar med människors hälsa och sjukdomar.  
 
Läkarförbundet har en rad andra policyn, om t.ex. rökning, våld och folkhälsoarbete. Det vore 
naturligt om Läkarförbundet också hade en policy om läkarnas roll när det gäller miljöfrågor. 
 
Vi vore tacksamma om vi kunde få ta del av den utredning som beslöts år 2002. 
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