
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 
 

 
 
STYRELSEARBETE 
 
Styrelsen 2009 har bestått av Ingrid Eckerman ordförande, Gustav Ullenhag vice ordförande, 
Jehns-Christian Martineus kassör, Åke Thörner sekreterare, Ing-Rid Gunnarsson, Anette 
Maltinus, Lena Sjödell, Ingela Övermark, Chris Lundberg ochTryggve Årman. Adjungerade 
har varit Margit Sjölin (sjuksköterska), Ira Sundberg (psykolog) samt Björn Fagerberg från 
Göteborg.    
 
Till revisorer valdes varit Gunnar Balkström och Klas Krook och revisorssuppleant Nils 
Feltelius. Under året har dock Klas Krook gått bort. Valberedningen har bestått av Anne von 
Heideman (sammankallande), Tobias Alfvén och Robert Wålinder. 
 
Årsmötet ägde rum lördag den 28 mars i kollektivhuset Sockenstugan. Cirka 20 medlemmar 
deltog. Mötet inleddes med att sociolog Bertil Egerö från Lund talade om jordens befolkning i 
historien och i framtiden. Efter mötesförhandlingarna avåts en gemensam buffémiddag 
tillagad av Kvinno- och tjejföreningen Rosen i Fisksätra. Därefter vidtog underhållning med 
trubadur Roland von Malmborg. 
 
Styrelsemöten ägde rum den 26 januari (telefonmöte), 6 mars, 28 mars (konstituerande möte), 
8 maj, 8 juni (telefonmöte), 11 september, 25 oktober och 2 december (telefonmöte). Mötet 
den 25 oktober ägde rum hemma hos Åke Thörner och föregicks av en diskussion om olika 
policyfrågor.  
 
 
MEDLEMMAR 
 
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 253 st.   
 
 
EKONOMISK REDOVISNING 
 
Medlemsavgifterna har varit för fullbetalande medlem 250 kr, för studenter 100 kr och för 
stödmedlemmar 400 kr. Antal betalande medlemmar var 205.  
 
Behållningen på föreningens postgirokonto var vid årsskiftet 53 828,68. Behållningen på 
Salus sparkonto var 10 929,45 kr. Föreningen har gått med en vinst på 607 kr. 
 
Inkomster har varit medlemsavgifter 50 400 kr, frivilliga bidrag 1 400 kr och försålda t-tröjor 
1 450 kr.  
 
Nyhetsbrevet utgör en stor post. För att minska kostnaderna har redaktören (Ingrid Eckerman) 
själv gjort layout för de två enkelnumren. Kostnader för tryckning och utskick av 
Nyhetsbrevet och medlemsbrev var 15 394. Kostnaden för layout/redigering av Nyhetsbrevet 
var 5 175 kr. Kostnaden för porto var 6 318 kr. 
 
Styrelsens kostnader har varit styrelsemöten 4 202 kr och resor 1 312. Konferenserna i 
Köpenhamn och Génève kostade 6 389 kr.  
 
Styrelsen har beslutat att ordföranden tillika redaktören ersätts med ett litet arvode som 
inkluderar omkostnader exklusive resor. 
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EXTERN KOMMUNIKATION 
 
Nyhetsbrevet har utkommit med ett dubbelnummer och två enkelnummer. Nr 1-2 hade 
läkemedel, hälsa och miljö som tema. I nr 4 var temat klimatförändringar och hälsa. För att 
minska kostnaderna anlitades extern layoutare endast till dubbelnumret. En tanke har varit att 
utkomma med fler men mindre nummer av Nyhetsbrevet och på så sätt ersätta medlems-
breven. 
 
Hemsidan har hållits uppdaterad och har utvecklats till en stor kunskapsbank med material för 
både skolelever och akademiker. Den har 500-800 besökare per månad. En sökning på nätet 
ger vid handen att många andra aktörer, även utomlands, länkat till sidor och material på vår 
hemsida. 
 
LfM har registrerat två nya domäner: www.lakareformiljon.se för brevlådefunktion hos 
Mamut/Active24 och www.lakareformiljon.org för den nya hemsidan (se mer under DNSy). 
Styrelsen fattade beslut att anlita Wettergrund Text & Design för att bygga upp den, och vid 
årsskiftet var större delen av detta arbete utfört. Kostnaden blir ca 15 000 kr.  
 
De nya domänerna ger möjligheten att registrera nya e-adresser. Föreningens brevlådor 
administreras via Mamut/Active24. Den nya allmänna adressen är info@lakareformiljon.se. 
Ordföranden har en personlig adress ingrid.eckerman@lakareformiljon.se. Möjligheten finns 
att registrera fler adresser, t.ex. kassor@lakareformiljon.se.  
 
 
KONTAKTER MED SVERIGES LÄKARFÖRBUND (SLF) 
 
Läkarförbundet tillsammans med några andra nationella förbund har fört upp miljö och hälsa i 
World Medical Association (WMA). LfM har varit rådgivare till SLF när det gäller arbetet 
med en klimatdeklaration inför Köpenhamnsmötet, och vi deltog i det arbetsseminarium som 
ägde rum i Köpenhamn 1 september. 
 
På Riksstämman hade vi ett gemensamt öppet seminarium ”Det sjuka vädret – bota, lindra 
trösta?” om klimatförändringarna och hälsa. 
 
 
KONTAKTER MED SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET (SLS) 
 
En ansökan om associerat medlemskap godkändes vid Läkaresällskapets fullmäktige  
20 oktober. Detta kräver att alla styrelseledamöter i framtiden är ledamöter av 
Läkaresällskapet. 
 
Den 1 december anordnade vi en tisdagssammankomst med titeln ”Som förskrivande läkare 
bidrar vi till miljöförstöringen”. Detta videofilmades och finns att se på SLS hemsida. 
 
Kontakter med Sektionen för arbets- och miljömedicin har tagits inför framtida samarbete. 
 
 
DET NATURLIGA STEGETS YRKESNÄTVERK DNSy 
 
DNSy har tre delföreningar: Ingenjörer, Ekonomer och Läkare för Miljön. 
 
DNSy:s gemensamma aktivitet har varit hemsidan www.dnsy.se, där föreningarna har haft 
varsin del. Då DNS avtal med Litium/DoBase har upphört sker inget underhåll. Föreningarna 
har under året börjat bygga upp varsin hemsida.  
 
Det troliga är att beslut om nedläggning av DNSy tas under 2010.   
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NOBELKOMMITTÉN 
 
Nobelkommittén vid Karolinska Institutet var intresserad av att ordna ett s.k. minisymposium 
om klimat och hälsa år 2011. Tryggve Årman, Gösta Alfvén och Elisabet Lindgren deltog i 
det förberedande arbetet. Finanskrisen gjorde att endast ett seminarium kunde finansieras, och 
ett annat seminarium prioriterades. 
 
 
INTERNATIONELLT 
 
Climate and Health Council är ett initiativ från BMJ. LfM blev den första svenska 
medlemmen. 
 
HCWH (Health Care without Harm): Bevakning av mailutskick sker. När relevanta artiklar 
kommer läggs länkar till dessa på hemsidan. Deklarationen ”Prescription for a healthy planet” 
har skrivits under. 
 
ISDE (International Society of Doctors for the Environment): För första gången på många år 
deltog LfM i General Assembly. Ingrid Eckerman skrev ett mycket fylligt protokoll från 
mötet. En dragning om läkemedel och miljö medförde att styrelsen beslöt att adoptera denna 
fråga, och LfM fick i uppdrag att utforma ett faktablad/deklaration. LfM har inte betalat 
någon medlemsavgift under året, utan sett sig som observatör. 
 
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. 
 
Sambhavna-kliniken i Bhopal, Indien: Diskussioner i samband med besök där. 
 
1st European Congress on Environmental Pathologies, Rouen, Frankrike: Deltagande med 
två posterpresentationer om läkemedel och miljö respektive klimatförändringar och miljö. 
  
 
LOKAL VERKSAMHET 
 
Under året har ett lokalt arbete i Göteborg utvecklats. En lokalgrupp har haft ett par möten. 
Lena Sjödell och Björn Fagerberg har deltagit i Ingenjörers för Miljön planering av sk 
caféaftnar med föredrag och diskussioner.  
 
En fråga som lyfts fr.a. i västra Sverige är slamspridning på åkrarna. IfM har tidigare haft en 
caféafton på detta ämne och den 3 mars arrangeras caféaftonen av Björn Fagerberg i LfM. 
 
 
SEMINARIER  
 
Under året har föreningen anordnat fyra seminarier. 
 
Hälsoaspekter på klimatförändringarna - en politisk fråga Arrangerades tillsammans 
med Folkpartiet Liberalernas riksdagsgrupp i Riksdagen 25.3.2009. 
 
Klimatkrisen - ett hot mot mänskliga rättigheter? Ett seminarium på Mänskliga 
Rättighetsdagarna 17.11.2009. 
 
”Det sjuka vädret – bota, lindra, trösta?” Arrangerades tillsammans med Sveriges 
Läkarförbund på öppen scen, Riksstämman 26.11.2009.  
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”Som förskrivande läkare bidrar vi till miljöförstöringen!” Tisdagssammankomst på 
Läkaresällskapet 1.12.2009.   
 
 
ARTIKLAR 
 
Skriv på för klimatet! Klimat och hälsa är en angelägenhet för läkare. Moderna läkare 
9.2.2009  
 
Läkarna och klimatmötet i Köpenhamn Läkartidningen 4.8.2009 
 
Det behövs läkarengagemang mot den ökande växthuseffekten Läkartidningen 4.8.2009 
 
Intervju: 
Liten förening för stora frågor (Ingrid Eckerman) Primärvårdens Nyheter 8/2009 
 
 
SKRIVELSER OCH POLICYFRÅGOR 
 
Styrelsen har beslutat att föreningen ska engagera sig i frågan om slamspridning på åkrar. 
 
Styrelsen beslutade att föreningen skulle vara stödorganisation i Klimataktion.  
 
Styrelsen beslutade att föreningen skulle skriva under ”Prescription for a healthy planet”. 
 
Ett faktablad om läkemedel och miljö har tagits fram, på grundval av det dokument som 
används vid EU-möte i Portugal, och föreslagits antas av ISDE. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Ingrid Eckerman har föreläst om läkemedel och miljö dels för läkarna på Mälarsjukhuset, dels 
för läkarstudenter termin 11 på Karolinska Institutet. 
 
Ingrid Eckerman och Tryggve Årman har föreläst om föreningen och om läkemedel och miljö 
på Universitetssjukhuset MAS, dels för miljöombud, dels för läkare.  
 
Åke Thörner har talat för Institute for Sustainable Transportation. 
 
 
 
Stockholm mars 2010 
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