
     

 

 

 

NY STYRELSE! 
 

Vi tackar de avgående styrelseledamöterna Lena Sjödell och Margareta Falk Hogstedt för deras 
långa och trogna tjänst. I stället välkomnar vi Elisabeth Wijnbladh, geriatriker från Stockholm 

med genuint miljöintresse. Staffan Mårild, barnläkare i Göteborg, har av hälsoskäl fått ta time out. 

Sven Blomqvist fortsätter som ordförande och Bertil Hagström tar över som vice ordförande. Ny 
kassör är Ingrid Eckerman, tillika redaktör. Övriga ledamöter är Anne von Heideman 

(sekreterare), Matilda van den Bosch, Björn Fagerberg och Maria Petri. Läs mer! 
 

 

MEDLEMSAVGIFTEN!!! 
 

I skrivande stund har 184 av våra 226 
medlemmar i registret betalat medlemsavgiften 

för 2014. Vi behöver varenda medlemsavgift vi 

kan få. Även din!  
 

 

HJÄLP BEHÖVS I GÖTEBORG  

16-18 JUNI 
 

Till Nordiska kongressen i AllmänMedicin, 
Gothia Towers, Göteborg kommer 1400 delegater från alla nordiska länder. 
 

I övriga nordiska länder finns ingen motsvarighet till LfM. Därför har vi en anledning att visa upp 

oss. Vi får en gratis monter där vi ställer upp vår roll-up och en skärm med en rullande 

presentation av föreningen.  
 

Vi behöver dig som kan vara vid montern av och till, framför allt i samband med pauserna. 
Specialitet/yrke oväsentligt. Hör av dig till ingrid.eckerman@lakareformiljon (070 55 73 193) 

eller hagstrom.bertil@gmail.com.  
 

 

FETMA OCH MILJÖFÖRORENINGAR I UPPSALA 8-9 OKTOBER  
 

Obesity and environmental contaminants – 2nd international workshop anordnas på Arbets- och 

miljömedicin, Uppsala 8-9 oktober. Sprid informationen i ditt nätverk! 

  

Nyhetsbrev juni 2015 

 

Har du  betalat din  medlemsavgift? 

 

- Fullbetalande (läkare) 300 kr 

- Övrig i sjukvården 200 kr 

- Medicine och andra studerande 100 kr  

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

- Hedersmedlem 0 kr 

 

Vi behöver ditt namn, ditt födelsedatum och din 

aktuella e-adress. 

 

Ge oss gärna en extra gåva! Pg 14 43 65-4 

Har du bytt e-adress?  

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!  

 

http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=83
http://www.nordicgp2015.se/
mailto:ingrid.eckerman@lakareformiljon
mailto:hagstrom.bertil@gmail.com
http://ammuppsala.se/obesity-and-edc2015#program
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9
mailto:info@lakareformiljon.se


På gång 

 

Almedalen 2015: Klimat och hälsa  

Läkarförbundet har ett seminarium Klimat och hälsa – vad kan sjukvården göra? tisdag  

30 juni kl. 16-17, Kårhuset Rindi. Som representant för förbundets arbetsgrupp Klimat och hälsa 
talar Björn Fagerberg från LfM:s styrelse. 

 

Riksstämman 2015: Morgondagens kost, klimat och hälsa 

Årets symposium utgår från maten: Vilken kost är optimal för vår hälsa? Blir då motsvarande 

matproduktion bra för klimatet? Individens valfrihet kontra kollektivets väl – hur gör vi? 
Moderator är Bertil Hagström.   

 

Caféaftnar i Göteborg  

Vår aktiva göteborgsgrupp står för programmet en eller två gånger om året på Ekocentrum. Håll 

utkik på www.ekocentrum.se!  

 

COP21  
Matilda van den Bosch ska som representant för ISDE vara med vara med på FN:s 

klimatkonferens i Paris i december (COP21). 

 

Klimatarbete 
LfM:s klimatgrupp är mycket aktiv. Björn Fagerberg representerar LfM i Läkarförbundets 
arbetsgrupp Klimat och hälsa. En skrivelse har skickats till klimat- och miljöminister Åsa 

Romson. En annan skickas snart till SVT:s styrelse. Kontakten med Anthony Costello i London 

fortsätter, bland annat om ny version av Lancetdeklarationen. 
 

 

Andra aktiviteter 

 

Nanoteknologi 
Björn Fagerberg är LfM:s representant i nätverket Swedish Nanotech. Vid fokusdagen 

”Nanoteknik i medicinsk användning – forskning, tillämpning och möjligheter” 27 maj talade han 
om hälso- och miljöaspekter. 

 

Remissvar: Utfasning av ftalater 
LfM har i vårt remissvar stöttat Kemikalieinspektionen i deras förslag till utfasning av 

fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. Läs remissvaret! 
 

Internationellt 
Matilda van den Bosch är LfM:s representant i ISDE, International Society of Doctors for the 
Environment. Hon är nominerad som president elect (blivande ordförande) till årsmötet i höst. 

Matilda forskar inom EU-programmet Phenotype – health from outside in, epidemiologi och 
tillgång till grönområden. Hon har nyligen deltagit i ett möte om grönområdens bidrag till 

folkhälsa, ordnat av EPA (US Environmental Protection Agency). 

 

Lennanderföreläsning: trafik och klimat  

Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, Umeå utsågs till 2015 års Lennander-föreläsare. Vid 
tisdagssammankomsten på Svenska Läkaresällskapet den 21 april talade han om 

hälsokonsekvensberäkningar inom trafik- och klimatområdena. 

 

  Glöm inte medlemsavgiften! 

http://www.almedalsveckan.info/event/view/28781
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=553:riksstaemman-2015-morgondagens-kost-klimat-och-haelsa&catid=38:pa-gang&Itemid=13
http://www.ekocentrum.se/
http://swednanotech.com/agenda-nanoteknik-for-hallbar-samhallsutveckling/
http://www.fokuspharma.se/educations/nanoteknik-en-medicinsk-revolution/
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=549:remissvar-utfasning-av-ftalater&catid=5:kemikalier-och-haelsa&Itemid=22
http://www.phenotype.eu/
http://www.lakareformiljon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=9


VIRTUELL KONSUMTION OCH TILLVÄXT  

- en vision om  en ny ekonomisk världsordning  

 
Enligt den rådande världsbilden hos det 

politiska etablissemanget och många 

ekonomer måste vi fortsätta producera och 

konsumera varor och tjänster med en 

ökande hastighet för att generera tillväxt. 

Annars kan vi inte behålla vår levnadsstandard och 

betala räntorna på våra lån. 

   Alla med normal intelligens kan inse att detta inte är 

möjligt. Att producera och 

konsumera en för evigt ökande 

mängd av varor går inte eftersom 

resurserna på jorden förr eller 

senare tryter – de är inte oändliga. 

Att producera och konsumera en 

för evigt ökande mängd av 

tjänster är inte heller möjligt i 

längden eftersom vi enbart har tillgång till en begränsad 

mängd tid per dygn (24 timmar). 

   Vi är nu så beroende av handeln mellan länderna att vi 

handlar av varandra en ökande mängd av varor som vi 

inte ens behöver, enbart för att förbättra ekonomin. 

Däremot blir mycket ogjort av sådant som behöver göras 

i vårt samhälle då det inte är ekonomiskt lönsamt. 

Städningen på våra sjukhus är undermålig eftersom det 

inte lönar sig att städa bra.  

   Varför är det lönsamt att frakta mjölk fram och tillbaka 

över Östersjön? Vi importerar finsk mjölk till Sverige 

och exporterar vår egen mjölk till Finland. Är något av 

mjölken bättre eller billigare? Vill konsumenterna i både 

Sverige och Finland ha valfrihet att välja mellan finsk 

och svensk – eller tysk – mjölk? Blir vi konsumenter 

gladare då? Eller är det lönsamt för båda länderna att 

byta mjölk med varandra genom att förflytta den i båtar 

över Östersjön? Om systemet kräver eller premierar 

sådan ”lönsamhet” är det kanske dags att byta system?  

 

Dagens pengar är virtuella 

Pengarna i vårt samhälle har blivit mest virtuella, dvs. de 

finns bara i bankernas datorer. Det utgör inte något 

hinder i sig för det handlas mer än någonsin. Vi behöver 

inte längre använda kontanter eftersom allting sker 

elektroniskt. 

   Varför då inte gå hela vägen till virtuellt? Att köpa och 

sälja virtuella varor och tjänster i stället för verkliga! Att 

producera virtuella varor! Vi kan lära oss från dataspelen 

där man kan köpa trevliga saker som bara finns i våra 

datorer. Den som har flest virtuella varor är kung! 

   Någon kan nu invända och säga att folk redan sitter för 

mycket vid sina datorer. Skall vi göra dem ännu mera 

beroende av dataspel? 

   Då finns ett steg till för att det nya systemet skall bli 

komplett. Spelet skall inte spelas av riktiga människor 

utan av virtuella män, kvinnor och barn. För att öka 

konsumtionen uppfinner man ytterligare några miljoner 

virtuella personer. Alla dessa personer (konsumtions-

robotar) kan programmeras att konsumera en för evigt 

ökande mängd av virtuella varor och tjänster.  

 

Virtuell mjölk 

Länder kan byta virtuella varor och tjänster med 

varandra. Finland kan köpa virtuell mjölk från Sverige 

och vice versa. Då behöver inte fysiska mjölkförpack-

ningar skickas i väg för att mötas på havet. Vi betalar 

med virtuella pengar för den virtuella mjölk vi vill ha av 

varandra. Om vi vill kan vi dessutom, för konsumentens 

skull, göra nya förpackningar så att en del av vår svenska 

mjölk packas i nya kartonger med 

texten ”Finsk mjölk från Valio”. 

Ungefär den andel av vår mjölk 

som motsvarar våra virtuella 

mjölkinköp.  

   Att transportera fysiska varor i 

onödan kan i dagens samhälle 

betraktas som gammalmodigt. 

Enligt ovan kan vi i stället använda oss av ett modernare 

sätt att ”flytta” varor utan fysiska transporter, genom den 

nya tidens virtuella teleporting. 

   En annan fördel av det nya virtuella systemet är att det 

befriar oss från konsumtionen för konsumtionens skull. 

Då får vi tid över att göra det som verkligen behöver 

göras i samhället, och det som vi verkligen vill göra för 

vår egen och våra medmänniskors skull.  

   Hur skall vi då ha råd att göra det som behöver göras? 

Här några av de förslag som redan har framförts av 

många:  

- Beskatta arbetet i mindre omfattning. Arbete är ofta 

något som är nyttigt, särskilt om det resulterar i något 

som behövs i samhället och av människorna.  

- Beskatta i stället skadliga verksamheter såsom 

miljöförstöring, onödig resursförbrukning och onödig 

lyxkonsumtion.  

- Inför medborgarlön.  

- Återinför värnplikten för både kvinnor och män och låt 

dem lära sig att göra samhällsnyttiga sysslor.  

- Ge meningsfulla praktikantarbeten till arbetslösa, 

förslagsvis det som behöver göras men inte fungerar så 

bra i dagens samhälle. 

   Om det här systemet resulterar i för lite skatter så finns 

det inget som hindrar beslutsfattare att uppfinna flera 

virtuella arbetsgivare som anställer flera virtuella 

arbetstagare, som i sin tur betalar virtuella arbetsgivar-

avgifter och skatter. 

   Vi vanliga människor kanske kunde roa oss med 

virtuellt resande. Om vi inte har tid så kan beslutsfattare 

uppfinna virtuella turister som gör virtuella utflykter, 

äter virtuell mat och bringar inkomster både i det egna 

landet och i andra länder. Det är bara att planera och 

komma överens så att de virtuella turistströmmarna blir 

någorlunda rättvist fördelade mellan olika länder. Allting 

betalas med våra redan befintliga virtuella pengar.  

  Vi kan inom det här nya systemet fortsätta låna 

virtuella pengar av varandra eftersom ingen gräns för 

tillväxten finns. Allting ökar obegränsat och för evigt så 

vi kan utrota fattigdomen och alla länder blir bara rikare. 

Samtidigt slipper vi förstöra miljön. 

Forts. sid 4 

”Om vi inte har tid så kan 

beslutsfattare uppfinna virtuella 

turister som gör virtuella utflykter, 

äter virtuell mat och bringar 

inkomster både i det egna landet 

och i andra länder.” 



 

Ekonomernas lekstuga 

   På det här sättet kan vi ha två parallella system. Det 

virtuella systemet kan fungera som ekonomernas och 

politikernas lekstuga. Det vanliga fysiska systemet (= 

verkligheten) kan frigöras till vanliga människors sunda 

förnuft och initiativförmåga. De lokalsamhällen som 

kommer att utvecklas kan se olika ut i olika delar av 

världen.  

   Nu har jag en känsla att det kan finnas en eller flera 

hakar i mitt resonemang som jag ännu inte upptäckt. 

Men jag är ju inte utbildad i ekonomi eller 

samhällsvetenskap så det kan jag därför lämna åt andra 

att reda ut. Ungefär på samma sätt som ekonomer och 

våra politiska beslutsfattare riskerar att inte upptäcka 

vissa hakar i sina resonemang, särskilt om de saknar 

utbildning i fysik, kemi och ekologi. 

 

Uppsala 2014-07-06  
Anne von Heideman

 

 

Bästa föreningsmedlemmar! 

 

Nu är det snart sommar! Även om våren varit ovanligt blåsig, regnig och 

kall så har den gått fort. Det är redan två månader sedan vårt årsmöte. Vi 
var inte särskilt stor skara men de som var där fick, förutom 

årsmötesförhandlingar, njuta av en utmärkt föredragshållare och estradör. 

Staffan Lindberg, som kallar sig koldioxidbantare, är aktiv inom Artister 
för miljön. Han började och slutade sin presentation med att sjunga till 

gitarr – tänkvärda visor med miljöanknytning. Dessemellan gav han tips 
om hur vi kan leva utsläppssnålt och kompensera det vi ändå producerar.  
 

Det är mycket på gång i LfM. Det mest glädjande är att Läkarförbundet 

(SLF) har formerat en arbetsgrupp för klimat och hälsa. Se ledaren i senaste Läkartidningen! En 

av initiativtagarna är Björn Fagerberg. För närvarande utarbetar gruppen ett program eller policy. 
Detta är ett omfattande och viktigt arbete.  
 

Även om det finns mycket att glädja sig åt är det också lätt att tappa modet och bli pessimistisk, 

t.ex. efter att ha studerat Naomi Kleins bok This changes everything. Climate versus capitalism. 
Då kan det resultera i en ironisk artikel som den Anne von Heideman skrivit ovan. En annan 

frustrerande sak är hur litet aktivitet det är på miljö- och klimatfronten från politiker och medier. 

Vi får se vad våra brev och eventuella uppvaktningar får för resultat. 
 

En skön sommar önskas alla med lagom med sol och värme men sparsamt med flygresor! 
 

Sven Blomqvist, ordförande sven.blomqvist@lakareformiljon.se  
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Föreningens adress 

LfM, c/o Eckerman, Statsrådsvägen 11,  

12838 Skarpnäck   
E-post info@lakareformiljon.se   

Pg 14 43 65-4. Org.nr. 80 24 00-2782 
 

Medlemsavgift 

Årsavgiften är 300 kr för läkare, 200 kr för 

övriga i sjukvården, 100 kr för studerande 
medlemmar och 500 kr för stöd-

medlemmar. Avgiften kan sättas in på 

postgiro 14 43 65-4. Glöm inte namn, 
adress, födelsedatum och e-adress! 
 

 

 

Föreningen 

LfM är en ideell opolitisk organisation, bildad 

1991 med ca 300 medlemmar. LfM samarbetar 
med IfM och är associerad till Sveriges 

Läkarförbund, Svenska Läkaresällskapet, 

ISDE (International Society of Doctors for the 
Environment), HCWH (Health Care Without 

Harm) och Climate and Health Council. 

Föreningen är öppen för läkare och övriga 

verksamma inom hälso- och sjukvården. Annan 
kan bli stödmedlem. 
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