
 

 
 

VERKSAMHETSPLAN 2013 
 
STYRELSEARBETE 
 
Cirka sex styrelsemöten, varav majoriteten telefonmöten, planeras. Lokalgruppen i Göteborg 
fortsätter att träffas separat.  
 
 
MEDLEMMAR 
 
Vi hoppas att genom aktivt arbete dels behålla våra tidigare medlemmar, dels få nya. Det 
verkar dock svårt att öka medlemsantalet substantiellt. 
 
 
EKONOMI 
 
Medlemsavgifterna föreslås för fullbetalande medlem vara 100 kr första året och men därefter 
höjas med 100 kr till 350  kr. För studenter föreslås den oförändrad 20 kr och för 
stödmedlemmar höjas till 500 kr.  
 
Kommunikationen med medlemmarna sker dels med elektroniska brev, dels med 
Nyhetsbrevet. Redaktören får en mindre ersättning för Nyhetsbrevet (1 000 kr per nummer) 
samt en mindre ersättning för arbetet med hemsidan (max 4 000 kr per år). 
 
Förutom årsmötet bör ytterligare ett fysiskt möte äga rum, i konferenslokal, vilket genererar 
en del kostnader. Kostnad för telefonmöten tillkommer. 
 
 
SEMINARIER 
 
Saknar läkare framtidsångest? Symposium på Riksstämman. 
Caféaftnar i Göteborg * 
 
 
KONTAKTER MED ANDRA ORGANISATIONER 
 
Läkarförbundet  Planering av temanummer "Framtidens miljö och hälsa" i Läkartidningen 
2014*. 
 
Läkaresällskapet  Förslag till symposium på Riksstämman ”Saknar läkare framtidsångest?”  
samt förslag till gästföreläsare Tord Kjellström har lämnats in. Om intresse finns hos 
medlemmarna kan en session med korta föredrag anordnas. Tisdagssammankomst är 
ytterligare möjlighet.  
 
Göteborgs läkaresällskap  Presentation av LfM* 
 
Ingenjörer för Miljö och Ekonomer för Miljö Fortsatt samarbete med IfM i Göteborg om 
caféaftnar*.  
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Universitet och högskolor  Föreläsningar och diskussion om utbildningar då vi efterfrågas. 
 
SwedNanotech  Fortsatt samarbete och gemensamma aktiviteter* 
 
Andra organisationer Tankar finns om att söka utökat samarbete ** 
 
 
INTERNATIONELLT 
 
Climate and Health Council:  Fortsatt medlemskap? 
 
HCWH (Health Care without Harm):  Föreslås vilande.  
 

ISDE (International Society of Doctors for the Environment): I mån av kapacitet fortsatt 
planering för SAICM, i första hand finansiering av en arbetsgrupp och årliga möten.  
 
EU-projekt: Fortsatt deltagande i arbetsgrupper. 
FMF (Foreningen for Miljö & Folkesundhed), vår danska systerförening: Fortsätta distribuera 
Nyhetsbrevet elektroniskt utan kostnad och erbjuda plats i tidningen. 
 
 
ÖVRIGT 
 
Läkarstudenter för miljön i Göteborg fortsätter sitt samarbete med andra organisationer*. 
 
Studiecirkel i Göteborg *. 
 
Önskvärt vore lokal verksamhet i Stockholm. Kanske ett möte över årsmötets tema? 
 
 
FRAMTIDA STRATEGI - DISKUSSION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Se bilaga från Göteborgsgruppen 
** Se bilaga från Anne von Heidemann 
 
 
 
 
 
Ingrid Eckerman 
Ordförande 
2013-03-15 



Verksamhetsplan, Läkare för Miljön 2013-03-13 UTKAST 
 
Möten med göteborgdelen av LfM 
Möten med 4-6 v mellanrum, det senaste 130225 
Fortsatta möten under året 
Ansvarig: Lena Sjödell 
 
Planeringsråd med Ingenjörer för miljön 
Regelbundna träffar varje månad för planering av caféaftnar och en studieresa varje 
försommar till intressanta miljöprojekt 
Ansvarig: Lena Sjödell, Björn Fagerberg 
 
Caféafton 
En onsdag varje månad under terminerna har IfM eller LfM en programpunkt att ansvara för. 
40-60 personer brukar delta. 
Ansvarig: Lena Sjödell, Björn Fagerberg 
 
Nanoteknik 
130108 Workshop LfM samarrangerar workshop om nanosäkerhet och reglering med 
SwedNanoTech i Göteborg med särskild inriktning mot kommuner, länsstyrelse, akademi och 
företagare 
130206 Caféafton som LfM ansvarade för (Chalmersforskaren Richard Arvidsson talade om 
miljörisker med nanopartiklar) 
130214 Information om LfM och diskussion om nanoteknik och säkerhet med forskargrupp 
på Chalmers (Björn Fagerberg, Sofia Svedhem) 
130214 LfM deltar i möte inom ramen för Vinnovaprojekt om en nationell nanoteknikagenda 
130313 Skrivelse från LfM om nanosäkerhet och reglering föreligger i utkast för 
godkännande av styrelsen och är också utskickat till arbets- och miljömedicinare för 
synpunkter. När dokumentet är klart ska det skickas till den särskilda utredaren Ethel 
Forsberg som är ansvarig för regeringsuppdraget: En nationell handlingsplan för säker 
användning och hantering av nanomaterial. Dokumentet ska skickas senast 130430. 
Våren 2013: Seminarium med forskargrupp på Chalmers planeras med tema nanosäkerhet. 
Fortsatta möten inom ramen för SwedNanoTech där LfM ingår i referensgruppen. 
Ansvarig: B Fagerberg 
 
Temanummer i Läkartidningen 2014 
Läkartidningen har samtyckt till detta temanummer med arbetstiteln Framtidens miljö och 
hälsa. 
Disposition: 
1. Sammanfattning (Läkare för Miljön) 
2. Inledning: Människans globala påverkan blir alltmer tydlig inom många områden 

(planetära gränser). Det finns anledning att befara att detta på sikt kommer att påverka 
hälsa och välmående. 

3. Ändrat sjukdomspanorama  
4. Läkemedel och multiresistensproblematik i det globala samhället 
5. Föroreningseffekter (tungmetaller, partiklar) 
6. Kemikalier 
Arbetet håller på med att vidtala författare. 
Ansvarig: B Fagerberg 
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Studiecirkel i Göteborg: 
Tillsammans med Ingenjörer för Miljön planeras för en studiecirkel med arbetstiteln: 
Tillväxtsamhällets framtida med följande områden: 
Finansiella styrsystem 
Energiförsörjning 
Planetära gränser 
Global rättvisa, sociala aspekter 
Vad gör vi? 
130313 diskuterade detta med Folkuniversitet och det är möjligt att få stöd till föreläsare, 
böcker, lokalhyra. Deltagare i studicirkeln rekryteras i första hand via våra föreningen och i 
andra hand med tänkbara samarbetspartners om Ekocentrum. Start är planerad till 130901 
Ansvariga: LfM och Lars Odén IfM. 
 
 
Presentation för Göteborgs Läkarsällskap 
Kontakt har tagits med Göteborgs Läkarsällskap, som erbjuder LfM att hålla i en 
onsdagskväll under hösten för att presentera föreningen under temat hälsa och miljö. 
Förhoppningen är, utöver att sprida kunskap, också att rekrytera fler medlemmar. Preliminärt 
program skulle kunna vara "fetma hos barn pga miljöfaktorer" med Staffan Mårild, "slam och 
kadmiumproblematiken" med Björn Fagerberg. Andra förslag är ”Resistensutveckling globalt 
och lokalt” med Joakim Larsson eller någon mer som kan/forskar på hormonstörande 
kemikalier som pendang till Staffans del. 
Ansvarig: Bertil Hagström 
 
 



Till Verksamhetsplanen LfM 

Bidrag från Anne: 

Jag är främst intresserad av frågor som rör jordbruk, mat och matproduktion, GMO, bidöden etc. 
Dessa frågor har naturligtvis beröringspunkter med klimatfrågan, globala uppvärmningen, ekonomin, 
energi‐ och råvarubristen och kemikalier också. Allt hänger ju ihop. Så det behövs samarbete kring de 
olika frågorna. Och gärna om det finns flera som är intresserade av att jobba med matfrågorna. 

Förslag till tänkbara aktiviteter under det kommande året: 

‐ De vanliga uppgifterna för sekteterare (protokoll mm), medlemsregister 
‐ Att söka aktuell information på nätet och i litteraturen (forskningsresultat, 

konsumentrådgivning, information från myndigheter, politiska beslut, lagförslag etc?) 
‐ Återkoppling av information till hemsidan och/eller nyhetsbrevet i form av artiklar eller 

referat 
‐ Utforska möjligheter till samarbete med andra aktörer inom miljöområdet 

(Naturskyddsföreningen, WWF, Greenpeace, övriga idéella organisationer, politiska partier?) 
‐ Utforska möjligheter till informationsutbyte eller samarbete med medicinska 

aktörer/föreningar? (miljömedicinare, olika specialitetsföreningar?) 
‐ Utforska möjligheter till att informera allmänheten, via press eller annan media 
‐ Försäljning av litteratur på hemsidan? Är det möjligt? (Det skulle behövas en knapp KÖP) 
‐ Att samla pengar till olika aktioner via försäljning på hemsidan? Är det möjligt? 
‐ Att bevaka politiska beslutsfattare med informationsutskick, litteratur, forskningsresultat? 
‐ Att delta i planeringen av ett symposium på stämman med temat omkring Klimatet, 

förnekelsen och läkarnas ansvar 
‐ Att eventuellt fortsätta kontakterna med den finska läkarföreningen om intresse finns från 

båda hållen 
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