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Verksamhetsplan 2020 
 

Styrelsearbete 
Styrelsemöte en gång per månad utom i juli. Vanligen första onsdagen i månaden via 
Zoom. Årsmötet sker i år digitalt och försenat pga Coronapandemin. Om möjligt ett möte 
utanför huvudstaden under hösten.  
 

Lokalföreningar  

Föreningen har nu lokalavdelningar i 8 regioner: Göteborg, Värmland, Dalarna, Gävleborg, 
Skåne, Jämtland/Härjedalen, Västerbotten och Stockholm. Fler tillkommer troligen under 
året. Dessutom finns #doctorsforfuture på nätet. Alla driver sin egen verksamhet, ofta i 
samarbete med regionala enheter. Lokalföreningarna rapporterar till styrelsen genom att 
en kontaktperson är adjungerad och deltar i delar av eller hela styrelsemötena. Styrelsen 
fungerar också som erfarenhetsbank och kontaktpunkt. Lokala frågor och skrivelser disku-
teras ofta via mejlkontakt. 
 

Medlemmar 
Medlemsantalet ökar, men utgör fortfarande en försvinnande liten del av det totala antalet 
läkare och medicine studerande i landet. Under senaste året har tillströmningen av nya 
medlemmar varit god, varav en hel del unga och engagerade kollegor. Detta lovar gott för 
den framtida verksamheten.  
Medlemsregistret hålls aktuellt av kassören Carl Gustaf Elinder. 

 
Hemsidan och Nyhetsbrev 
Hemsidan är nu renoverad och mera lättnavigerad. Arbetet med att hålla den uppdaterad 
och aktuell måste dock ske kontinuerligt. Detta sköts huvudsakligen av sekreteraren Anne 
von Heideman, som skulle behöva assistans i detta arbete. Vår webmaster/problemlösare 
Frej Nicolaisen Sidén kommer även fortsättningsvis att bistå oss. 
 
Även Facebook är en viktig kontaktyta mot medlemmarna och ambitionen är att det mesta 
i nyhetsväg från föreningen även skall finnas där. Där finns även möjlighet till dialog. Även 
FB administreras av sekreteraren som dessutom hör till de mest aktiva på plattformen. 
 
4 nyhetsbrev planeras under året. Vi har nu mejladresser till de alla medlemmar utom 5. 
De senare får nyhetsbreven per post.  
 
 

Ekonomi 
Då föreningens ekonomi är god planeras oförändrade medlemsavgifter. Några större utgif-
ter är inte planerade under året. Det är viktigt att vi har en kassareserv för att kunna 
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sponsra deltagande i viktiga konferenser inom och utom landet om respektive arbetsgivare 
inte ställer upp. 
Att en del medlemmar glömmer att betala årsavgiften är fortsatt ett problem trots att flera 
påminnelser skickas ut och att man kan betala via Swish (till: 123 458 57 09). Detta sänker 
medlemsantalet och därmed föreningens trovärdighet. 
 
 

Planerade seminarier och möten 
Många aktiviteter och möten planeras i lokalföreningarnas regi. De flesta har egna hem-
sidor eller FB-grupper. Dessa kan nås via föreningens hemsida: lakareformiljon.se 
 
Tisdag 10 november planeras en heldagskonferens på Läkaresällskapet (SLS) i Stock-
holm: HÅLLBAR SJUKVÅRD - från koncept till klinisk praxis. Vi får hoppas att det då 
går att hålla fysiska möten. I annat fall blir det troligen ett webinarium. Björn Fagerberg och 
Maria Wolodarski har planerat mötet tillsammans med SLS. Se för övrigt kalendariet på 
SLS´ hemsida: sls.se 
 
Om möjligt planerar vi ett Idé- och inspirationsmöte till hösten av samma typ som hös-
ten 2019. Öppet för alla medlemmar. Närmare planering och inbjudan då vi fått klart för 
oss att fysiska möten kan anordnas. 
 

Kostgruppen 
En mycket aktiv kostgrupp inom föreningen under ledning av Caisa Laurell och Staffan 
Mårild arbetar på att under 2021 anordna ett digitalt heldagsmöte om Kost, klimat och 
hälsa. Eventuellt i samarbete med SLS. Många kostprojekt bedrivs också i lokalförening-
arna. Mer information om kostgruppen finns på hemsidan. 
 

Kemikalier och läkemedel 
Under våren 2020 har föreningen utarbetat två remissvar på utredningar i Miljödeparte-
mentets regi. Dels om Framtidens kemikaliekontroll (SOU 2019:45) och dels om Sprid-
ning av avloppsslam på jordbruksmark (SOU 2020:3). Svaren har utarbetats av Bertil 
Hagström, det förstnämnda i samarbete med Sven Langworth. Det är mycket glädjande att 
föreningen är remissinstans i frågor rörande kemikalier i miljön eftersom dessa är mycket 
viktiga för människors hälsa. 
Bertil Hagström är via Läkarförbundet (SLF) medlem i Läkemedelsverkets arbetsgrupp 
för Läkemedel och miljö. Han deltar också i SLFs råd för Läkemedel, IT och medicin-
teknik (RLIM) 

 

 
Kontakter med andra organisationer 
 

Läkarförbundet 
Björn Fagerberg, Sofia Hammarstrand och Maria Wolodarski kommer att arbeta vidare ar-
betsgruppen för Klimat och Hälsa inom Sjukhusläkarna, som eventuellt kommer att 
återföras till SLF. 
 

Läkaresällskapet 
I början av året antog SLS en policy för klimat och hållbar sjukvård som utarbetats av 
en arbetsgrupp med flera av LfMs styrelsemedlemmar. Därefter har SLS bildat en arbets-
grupp för Klimat och hälsa med Maria Wolodarski som ordförande.  
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Angående konferensen om Hållbar sjukvård, se ovan. 
 

Ingenjörer för Miljön 
Fortsatt samarbete med Göteborgsgruppen med caféaftnar och föreläsningar.

 

IfM i Stockholm anordnar i samarbete med Artister för Miljön cirka en gång per månad s k 
Miljöl med en inbjuden föreläsare följt av diskussion och samvaro. Dessa sammankomster 
annonseras på vår hemsida och Facebook. 
I början av juni planerades en studieresa till Åland där många intressanta miljöprojekt be-
drivs. Tyvärr fick resan ställas in och planeras eventuellt till 2021. 
 

Fossilfritt Sverige 
LfM är medlem i detta nätverk som leds av Svante Axelsson. Vi kommer att delta i de mö-
ten och aktiviteter som projektet anordnar. 
 

 
Internationellt 
 
LfM är medlem i följande organisationer:  

 

- ISDE (International Society of Doctors for the Environment) 

- HCWH (Health Care without Harm) 

- HEAL (Health and Environment Alliance) 

 

Sven Blomqvist,                            Maria Wolodarski,  
avgående ordförande                    tillträdande ordförande 
 
2020-05-19 


