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Bästa miljövänner! 
 

Hösten och mörkret är över oss men mycket är på gång inom LfM.  
 

Styrelsen har haft möte i Göteborg. Vi träffas två gånger årligen, dels i Göteborg på hösten 

och dels vid årsmötet som brukar vara i Stockholm på våren. Dessutom har vi telefonmöten 

ungefär varannan månad.  
 

Vi träffades centralt i Göteborg på Ekocentrum där LfM:s lokala aktiviteter brukar gå av 

stapeln. Björn Fagerberg och Lena Sjönell bjöd på egenproducerad grönsakssoppa. Förutom 

styrelsen deltog Barbro Robertsson som arbetar med att hållbarhetsanpassa kursutbudet vid 

Göteborgs Universitet - ett viktigt arbete.  
 

Höstens stora begivenhet inom LfM är vårt symposium på Riksstämman. Genom förmedling 

av Peter Friberg har vi lyckats engagera en internationell auktoritet inom området klimat och 

hälsa, nämligen Antony Costello. Han är professor i internationell barnhälsovård i London och 

har haft många nationella och internationella konsultuppdrag med relation till hälsoeffekter 

av klimatet. 
 

Direkt efter symposiet följer en gästföreläsning av en annan internationell stjärna inom vårt 

område. Tord Kjellström är sedan länge verksam på Nya Zeeland och även i Umeå. Han 

tillträder nu en gästprofessur i Lund. Han har intresserat sig för människans anpassning till 

arbete i varmt klimat, både det arbete som nu utförs i t.ex. Indien och Mellanöstern och det 

som blir aktuellt på många håll i världen med stigande temperaturer.  
 

Före vårt symposium kommer ett symposium om Global hälsa anordnat av 

kandidatföreningen. Där kommer säkerligen klimatfrågor att tas upp. 
 

Slutligen har ju IPCCs slutrapport publicerats, med en sammanfattning som skall vara 

begriplig för politiker och beslutsfattare.  
 

Man kan verkligen säga att det är hög aktivitet på miljö- och klimatfronten. Man önskar dock 

att det också skulle leda till litet mer politiska åtgärder. 
 

Väl mött på Riksstämman! 
 

Sven Blomqvist 

Ordförande 
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TILL DIG SOM MEDLEM 
 

Du som ännu inte betalat din 

medlemsavgift kommer att få detta 

utskick i pappersform med särskilt 

påminnelsebrev. Vi behöver varenda 

medlemsavgift vi kan få. Även din! 

Läs mer! 
 

Om du inte fått meddelanden från oss 

kan det bero på att vi inte har din 

aktuella e-adress. Sänd den till 

info@lakareformiljon.se!  
 

 

 

 

 

RIKSSTÄMMAN TORSDAG 4 DECEMBER 

 
I år följer vi upp temat klimat och hälsa. Vi har genom SLS fått möjligheten att bjuda in två 

internationella forskare. En deklaration är förberedd, som vi hoppas deltagarna kommer att 

skriva under. Läs mer! 
 

Symposium: Klimatet och hälsan. Vad kan doktorn göra? 4 dec 13:30-15:00  

Inbjuden gäst är professor Anthony Costello, International Child Health vid Institute for 

Global Health, University College, London. Han är ordförande för UCL-Lancet Commission 

on Managing the Health Effects of Climate Change.   

 

Gästföreläsning: Klimatförändringar underminerar arbetshälsa och samhällsekonomi – 

var går gränsen för ett livsbejakande klimat? 4 dec 15:15-16:15 

Professor Tord Kjellström, Health and Environment International Trust, Mapua, Nya Zeeland. 

Hans nuvarande forskningsområde är främst klimatförändringarnas hälsoeffekter på 

arbetsmiljön i ett globalt perspektiv.  

 

 

 

  

Glöm inte betala din 

medlemsavgift! 

 

- Fullbetalande (läkare) 300 kr 

- Associerade medlemmar 200 kr 

- Medicine och andra studerande 100 kr  

- Stödmedlem (ej i hälso- och sjukvården) 500 kr 

- Hedersmedlem 0 kr 

 

Vi behöver ditt namn, födelsedatum och 

din aktuella e-adress. 

 

Ge oss gärna en extra gåva!  

 

Pg 14 43 65-4 
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LOKALT ARBETE 
 

Göteborg: Studiecirkeln är vilande under hösten. Regelbundna möten med Ingenjörer för 

Miljön för att planera caféaftnar på Ekocentrum www.ekocentrum.se.   

Kontaktperson är Björn Fagerberg  Bjoern.Fagerberg@wlab.gu.se  
 

Uppsala: Många nya medlemmar har kommit till varför vi hoppas på en uppsalagrupp. 

Kontaktperson är Anne von Heideman annevonheideman@gmail.com  
 

Halmstad: Här finns en lokal klimatgrupp där LfM är en av deltagarna.  

Kontaktperson är anne-marie.bruno@telia.com  
 

 

 

NATIONELLT SAMARBETE 
 

Inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund pågår diskussioner om att arbeta 

med klimat- och miljöfrågor. LfM hoppas bli en partner här. 

Kontaktpersoner är Björn Fagerberg Bjoern.Fagerberg@wlab.gu.se och Sven Blomqvist 

sven.blomqvist@lakareformiljon.se  
 

 

 

INTERNATIONELLA FRÅGOR 
 

Matilda har gjort en sammanfattning av alla organisationer som vi följer och hur de arbetar,  

bland annat ISDE, Health Care Without Harm (HCWH) och HEAL. Hon kommer att via 

Skype delta i ISDE:s årsmöte i Italien.  

Kontaktperson är Matilda van den Bosch matilda.van.den.bosch@slu.se  
 

 

 

ANDRA AKTIVITETER 
 

Kemikalier 

En debattartikel om avloppsslam på våra åkrar infördes i dagensmedicin.se. Den ledde till 

ytterligare diskussioner. Läs mer! 

Kontaktperson är Bertil Hagström hagstrom.bertil@gmail.com  
 

Nanosäkerhet 

En nationell påverkansplattform för nanomaterial ska tas fram, i syfte att få mer 

forskningspengar till Sverige. Nanosäkerhet ses där som en av möjligheterna att föra fram.  

Kontaktperson är Björn Fagerberg Bjoern.Fagerberg@wlab.gu.se  
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Klimat 

Vår klimatkommitté träffas regelbundet för att planera nästa steg. 

Kontaktperson är Sven Blomqvist sven.blomqvist@lakareformiljon.se 

 

Läkemedel  

Ingrid har deltagit i ett samverkansmöte på Läkemedelsverket för diskussioner om 

handlingsmöjligheter beträffande ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning. 

Kontaktperson är Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@lakareformiljon.se  
 

 

 

REKOMMENDERAD LÄSNING 
 

Naomi Klein har återigen gett ut en uppmärksammad bok: This changes everything. 

Capitalism vs climate. Du hittar ett referat av boken som bifogad fil till denna artikel.  
 

Rädda jultomtens hem  Den anglosaxiska tomten bor på Nordpolen. Greenpeace hade en 

kampanj hösten 2013. Kanske är det dags att påminna om den? Save Santa’s home 
 

 

 

SOCIALA MEDIA 
 

Läs mer på hemsidan www.lakareformiljon.se  
 

Följ LfM på Facebook Läkare för Miljön LfM 
 

Twitter @lakareformiljon   

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla sina medlemmar en god höst!   
 

Stockholm november 2014 

 

Ingrid Eckerman  

Redaktör             
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