
Läkare för Miljön Verksamhetsberättelse 2006 - 2007                                                                                                                               1/4

LfM 
Verksamhetsberättelse  2007  

 
 
Verksamhetsberättelse för Läkare för Miljön (LfM), verksamhetsåret 061001-071231 
 
Styrelsen för verksamhetsåret har bestått av Tryggve Årman (ordförande), Jehns Christian Martineus (vice 
ordförande), Gustav Ullenhag (sekreterare), Ylva Skånér (kassör) samt  Åke Thörner, Anette Maltinus, Ingrid 
Eckerman, Lena Sjödell, Ingela Övermark och Robert Wålinder (styrelsemedlemmar).  
 Ingrid Eckerman har fungerat som redaktör. 
Under året har Margit Sjölin, sjuksköterska och Ira Sundberg, psykolog varit adjungerade till styrelsen. 
Styrelsen har haft styrelsemöten 1/10 och 29/11 år 2006 samt 19/1, 23/3, 25/5, 7/9, 19/10 och 30/11 2007.  
Valberedning har varit Anne von Heideman (sammankallande), Tobias Alfvén och Carl-Gustaf Elinder. 
Revisorer har varit Gunnar Balkström (auktoriserad revisor), Klas Krook (revisor) samt Inger Andréasson  
(revisorssuppleant). 
 
 
Föreningsfrågor 
 
Vid verksamhetsårets slut var antalet betalande medlemmar 188, vilket är en fortsatt lätt ökning av 
medlemsantalet. 
 
En ny logotyp utarbetades och antogs under verksamhetsåret. Genom åren har mycket av förarbetet gjorts av 
Ingrid Eckerman. Genomförandet fullföljdes under året av konsult Ebba Berggren med assistans av Anette 
Maltinus. Logotypen mottogs med entusiasm och antogs med acklamation av styrelsen. 
 
Ett nytt stadgeförslag antogs första gången vid årsmötet 2005. De viktigaste föreslagna förändringarna är att 
styrelsemedlemmar väljs på två år i stället för tre, att kassören väljs på årsmötet, att vi skiljer på ordinarie 
medlemmar (läkare), associerad medlem (verksam person inom hälso- och sjukvården som inte är läkare) och 
stödmedlem, att styrelsesuppleanter utgår men att antalet styrelsemedlemmar förblir totalt tio personer samt att 
räkenskapsåret skall vara kalenderår. Det senare innebär att årsmötet måste äga rum i början av året i st.f. i 
samband med riksstämman. Stadgeförslaget blev antaget för andra gången vid 2006 års årsmöte och har därmed 
fått laga kraft. De nya stadgarna finns på föreningens hemsida. 
 
 
Ekonomisk redovisning 
 
Föreningens ekonomi är idag stabil. Siffrorna nedan är avrundade, för den kompletta redovisningen av det 
ekonomiska utfallet hänvisas till den ekonomiska redogörelsen. 
 Vid bokslutet fanns över 95.000 kr på våra konton. Inkomsterna har varit medlemsavgifter 71 500, 
deltagaravgifter i seminarier 116 300 och sponsorer 21 000.  Studiedagen Mat för livet  gick med vinst på c:a 
63.000 och Ekonomiseminariet genererade en vinst på 3.750 kr. Recip betalar varje höst LfM:s medlemsutskick 
då deras hållbarhetsredovisning bifogas. Denna sponsorsintäkt är  5.500 kr per gång. 
Viktigt är att påpeka att medlemsavgiften i årets redogörelse influtit från två år då brev om medlemsavgift sändes 
ut jan.-07 för år 2007 och dec. -07 för år 2008. Recips sponsring uppgår till totalt 11.000 kr då verksamhetsåret 
täcker både hösten -06 och -07. 
Tidningen har under bokföringsåret kostat sammanlagt 36 000. Administrativa kostnader har utgjort 22 000 kr  
där största andelen c:a 12.000 kr åtgått för att ta fram vår nya logotyp. Styrelsearbetet inklusive styrelsemöten 
har kostat 11 500 kr  Av detta utgjorde c:a 5.700 kr utlägg för styrelseordförandes resa till Wien juni -07..  
Medlemsavgiften har under året varit för fullbetalande (läkare och associerade medlemmar) 250 kr, för medicine 
och andra studerande 100 kr och för stödmedlem 400 kr. 
 
 
Kommunikation med medlemmarna 
 
Nyhetsbrevet har getts ut med fyra nummer varav ett dubbelnummer. Nyhetsbrevet trycks och distribueras som 
tidigare av föreningen Lagandan i Nacka. Karl-Henrik Robért är ansvarig utgivare. Ingrid Eckerman är redaktör 
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och har givit en bred belysning av miljöfrågorna i tidskriften. Nyhetsbrevet är en viktig kontaktyta mot 
medlemmarna och är f.n. inte under diskussion. 
Hemsidan www.dnsy.se/lfm. Här läggs material från seminariet och nyhetsbrevet, andra föreningars 
dokumentation samt länkar till artiklar och hemsidor. Totalt hade vid årets slut över 86.000 personer besökt 
hemsidan.. Föreningen har e-adressen: lfm@dnsy.se och diskussioner har förts med intresserade läkare och 
forskare över denna adress. 
 
 
Kontakt med organisationer, myndigheter och företag 
 
Sedan LfM lämnade in en motion till Läkarförbundet 2002 så har LfM försökt påverka Läkarförbundet 
att engagera sig i miljöfrågan. Jan. 2007 fick vi ett svar som gick ut på att miljöfrågan skall genomsyra 
Läkarförbundets arbete, men några konkreta exempel gavs inte. Under våren 2007 höll Ingrid 
Eckerman och Tryggve Årman kontakt med Läkarförbundet och dess ordf. Eva Nilsson Bågenholm 
om ett samarbete under Almedalsveckan. Av praktiska skäl kunde inte ett gemensamt seminarium på 
temat läkemedel genomföras men nya kontakter skulle tas jan. 2008 Under läkarstämman nov.-07 
hade LfM personliga kontakter med medlemmar i Läkarförbundets centralstyrelse där önskan 
framfördes om förnyad och fördjupad kontakt mellan LfM och Läkarförbundets under 2008. 
 
LfM har fortsatt att ha en fruktbar kontakt med Stockholms läns landsting (SLL) och särskilt dess miljöchef Åke 
Wennmalm kring läkemedel och miljö. LfM deltog i SLL:s seminarium i ämnet nov. 2007. 
Ingrid Eckerman har haft föreläsningar i ämnet för personal i SLL så väl hösten 2006 som 2007. 
 
Åke Thörner är med i styrelsen för Swedtrack AB som arbetar för utbyggnad av miljövänlig balktrafik, d.v.s 
spårtaxi. 
 
Läkemedelsföretaget Recip bedriver en ambitiös miljöpolicy. Ingrid Eckerman har hållit kontakt med företaget. 
Recip skickar sin miljöredovisning till LfM:s medlemmar med vårt höstutskick  till självkostnadspris. Recip 
sponsrar även DNSy:s och LfM:s hemsidor med 10 000 kr per år i utbyte mot plats på hemsidan. 
 
 
Seminarier, konferenser  och föredrag 
 
I mars 2007 genomfördes vårt mycket lyckade heldagsseminarium ”Mat för livet”. Seminariet hölls på börshuset 
i Malmö. Föreläsare belyste ämnet mat, hälsa och miljö ur ett flertal olika aspekter. Marknadsföringen skedde 
enbart via e-brev, hemsidor och notiser. Intresset för seminariet var stort med c:a 70 deltagare. Åke Thörner och 
Anette Maltinus ordnade seminariet, det andra på drygt ett år. Först i Stockholm våren -06 och nu i Malmö. 
Tankar har framförts om att ha ett seminarium även i Göteborg. 
 
LfM medverkade i seminariet ”Klimatpolitikens ekonomiska utmaningar”. Se under rubriken DNSy. 
 
Gösta Alfvén, aktiv medlem i LfM, och Tryggve Årman höll under året två föredrag med diskussion på temat 
klimatförändringar och hälsa för läkarkollegorna på lasaretten i Eskilstuna och Nyköping. Ett 50-tal läkare deltog 
på vardera sjukhuset. Åke Thörner var organisatör av träffarna. 
 
Ingrid Eckerman deltog i seminarium om nanoteknologi nov. 2006 samt visade en poster och höll en muntlig 
presentation vid en nationell konferens om ”Hälsofrämjande sjukhus” i Malmö, hösten 2006. 
 
Lena Sjödell var LfM:s representant i ett seminarium som hölls i Göteborg på temat ”Övervikt på trafik eller 
barn” februari 2007. Samarbetspartners var bl.a. läkare från Drottning Silvias Barnsjukhus och Göteborgs 
trafikkontor. Seminariet refererades i pressen. 
 
 
Internationellt 
 
Föreningen för Miljö och Folkesundhet (FMF), vår danska systerförening, får sedan våren 2004 tillgång till 
vårt nyhetsbrev i elektronisk form mot en ersättning på 2 000 kr per år. Danskarna planerar ett seminarium om 
läkemedel, hälsa och miljö i Köpenhamn maj 2008. Inspiration till seminariet har varit de seminarium som 
hållits i Stockholm 2005 och 2006 och Ingrid Eckerman står i kontakt med danskarna kring projektet.  
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LfM är anslutet till The International Society of Doktors for the Environment (ISDE), men är numera 
huvudsakligen passiv medlem och observatör i föreningen.  Samarbetet mellan ISDE och LfM har varit 
bristfälligt under verksamhetsåret. Bakom ligger att planeringen av ett General Assembly (GA) 2007 inte förlöpt 
enligt regelverket. Beslut om kallelse till GA, vad gäller både tid och plats, har skett på ett sätt som inte följt 
reglerna i stadgarna. Valberedningsarbetet var bristfälligt och indikationer fanns på att styrelsemedlemmar i 
ISDE inte skiljde på föreningens och egna intressen. Vår representant Jehns Christian Martineus lämnade då 
ISDE:s styrelse och sin roll som vice ordförande med ansvar för ISDE/Europe. Detta sanktionerades av LfM. 
I samband med en konferens ordnad av INCHES, se nedan, träffade Tryggve Årman flertalet medlemmar i 
ISDE:s nya styrelse. ISDE:s representanter betonade att man önskade LfM:s och Sveriges aktiva deltagande i 
ISDE. Beskedet från  LfM är att vi betraktar oss som observatörer och vi får del i den e-posttrafik som ISDE 
bedriver. LfM har inte krävts på eller betalt medlemsavgift till ISDE under innevarande verksamhetsår. Frågan 
om LfM:s framtida samarbete med ISDE tas upp på kommande årsmöte. 
ISDE har en  hemsida www.isde.org som även kan nås med länk från www.dnsy.se/lfm.  
 
LfM är medlem i  Health Care Without Harm (HCWH), som är en organisation med ursprung i USA, numera 
spridd i hela Europa och i många andra länder. Grundtanken är att sjukvården inte skall skapa eller bidra till 
miljöproblem. HCWH bedrev under verksamhetsåret en kampanj mot kvicksilver i sjukvården. LfM bidrog 
genom att samla in hårprover från ett antal svenska kvinnor för analys av kvicksilver.. Se Nyhetsbrevet 1/2007 
och www.noharm.org.  
Ingrid Eckerman deltog också i en workshop i Dehli kring ämnena kvicksilver i sjukvården och läkemedel, hälsa 
och miljö. Se Nyhetsbrevet 2-3/2007 samt vår hemsida. 
LfM har dessutom kontakt med  Sambhavna Clinic i Bhopal, Indien genom Ingrid Eckerman. Ingrid hade på 
riksstämman 2007 en posterutställning om gasolyckan i Bhopal 1984. 
 
LfM har dessutom kontakt med The International Network och Children and Safety (INCHES). INCHES 
ordnade juni 2007 i Wien en konferens på temat ”Barns hälsa och miljö”. Tryggve Årman deltog i konferensen 
och har refererat från den i Nyhetsbrevet 4/2007. 
 
 
DNSy 
 
DNSy är en paraplyförening för Läkare, Ingenjörer och Ekonomer för Miljön (LfM, IfM och EfM). De tre 
föreningarna utser vardera två representanter till styrelsen. Från LfM har Åke Thörner och Ingrid Eckerman 
utsetts, och Tryggve Årman är adjungerad. I juni 2006 övertog Ingrid Eckerman ordförandeskapet. DNSy:s 
syften är dels att skapa en gemensam hemsida, dels att ordna gemensamma seminarier.    
 
Föreningens ekonomi bygger på bidrag från medlemsföreningarna och på sponsring. Läkemedelsföretaget Recip 
är sponsor till hemsidan. Föreningarna har inte haft några utgifter för DNSy under detta år. Under 2007 har ett 
årsmöte och ett styrelsemöte hållits. DNSy genomförde, med EfM som huvudansvariga,  seminariet 
”Klimatpolitikens ekonomiska utmaningar” hösten 2007 som blev välbesökt och som renderade ett överskott på 
drygt 10.000 kr. Detta har delats lika mellan de tre föreningarna.  
 
Hemsidan www.dnsy.se har fyra huvudsidor, en för DNSy och en för varje medlemsförening. Varje förening 
sköter sin sida självständigt. Sidorna utvecklas successivt och har många besökare. Ingrid Eckerman är ansvarig 
för LfM:s hemsida.. Ingrid har utvecklat vår hemsidan på ett professionellt och förtjänstfullt sätt. 
 
 
Artiklar 
 
På förfrågan av Läkartidningen skrev Tryggve Årman december 2006 en recension av en engagerad 
miljöartikel i British Medical Journal. Läkarkåren i Sverige uppmanades att engagera sig mer aktivt i 
miljöfrågan. I samma nummer av tidskriften intervjuades en handfull läkare om yrkeskårens roll i 
miljöarbetet. Flera artiklar följde under vintern 2006 – 2007 där bl.a. en läkarstudent ifrågasatte 
betydelsen av klimatförändringarna. LfM gick i svaromål. 
 
I Dagens Medicin publicerades senhösten 2006 en artikel skriven av Ingrid Eckerman med rubriken    
”Läkarkåren engagerar sig för dåligt i miljön”. 
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Riksstämman   
Riksstämmans tema var år 2007 ”Livsstil, hälsa och miljö”. Temat låg i linje med LfM:s verksamhet 
och LfM ordnade en monter där vi visade upp den verksamhet vi bedrivit sedan start 1991. Intresset 
från läkarna på stämman var stor, besöken kring 120 personer och diskussionerna livliga. Vi fick vid 
montern även personliga kontakter med medlemmar i Läkarförbundets centralstyrelse, som visade 
intresse för vår verksamhet.  
Något årsmöte förlades inte till riksstämman detta år utan genomförs mars 2008 
 
 
 
 
Stockholm, 2008-01-18 
 
 
 
 
Tryggve Årman, ordförande                                                             Jehns Christian Martineus, vice ordf 
 
                                                                                                               
 
 
Gustav Ullenhag, sekreterare                                                            Ylva Skånér, kassör 
 
 
 
 
Ingrid Eckerman, redaktör Åke Thörner, styrelseledamot  
 
 
 
 
 Anette Maltinus, styrelseledamot Ingela Övermark, styrelseledamot 
 
 
 
 
Lena Sjödell, styrelseledamot Robert Wålinder, styrelseledamot
   


