
 

Svensk arbetsmedicinsk och   
arbets- och miljömedicinsk förening 

Verksamhetsberättelse för 2021 

 
Vid årsskiftet 2021/22 hade föreningen 132(?) betalande medlemmar.  

Styrelse och revisorer  
Den vid årsmötet ny-/omvalda styrelsen har bestått av Antonia Jacobaeus (ordf), Monica Eneholm 

(vice ordf), samt ledamöter Elisabeth Lindberg (kassör), Leo Stockfelt (sekreterare), Mathias Holm 

och Magnus Svartengren, samt Arne Aasen (suppleant) och Ragnhild Ivarsson-Walther (suppleant).  

Revisorer: Katrin Dierschke, Jan Rosén 

Valberedning: Ylva Rangnitt, Urban Svensson och Theo Bodin (sammankallande).  

 

Styrelsens aktiviteter under året 

Den nya styrelsens konstituerande möte hölls 2021-07-01 som videomöte.  

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen träffats vid videomöten 2021-08-31, 2021-09-21, samt 

2021-09-28 gemensamt med SFLF, 2021-10-27 och 2021-12-01. 

Under 2022 har styrelsen hittills haft videomöten 2022-02-10, och kunde till slut träffas fysiskt, inkl 

några online, 2022-04-05. Aktiviteter inom olika områden redovisas nedan.  

Antonia Jacobaeus deltog vid Läkarförbundets representantskap 2021-10-01. 

Tidigare år har fler remisser besvarats, detta år har styrelsen bidragit med inspel till 

Arbetsmiljöverket kring förnyat regelverk kring brandmanskontroller samt ytterligare kommenterat 

på MYNAK´s nya utredningsdirektiv kring Företagsläkares ST-utbildning. 

 

Vårmötet  

Värd för det planerade vårmötet 2021 var Arbets- och miljömedicin i Umeå. Mötet hölls digitalt 20-

21 maj 2021 på grund av covid-pandemin. Liksom tidigare är mötet ett samarrangemang mellan 

arrangerande klinik, SAMF, Sveriges Företagsläkarförening (SFLF), Arbets- och miljömedicinska 

sektionen inom Svenska Läkarsällskapet (ARM), Svensk yrkes- och miljöhygienisk förening (SYMF), 



Nätverket for arbetsmedicinska beteendevetare, FTF arbetsmiljö och Sveriges 

belastningsergonomiska förening. 

 

Utbildnings- och fortbildningsfrågor 
Basgrupper för vidareutbildning av läkare i arbetsmedicin som startats hösten 2020 fortskrider väl. 

Arbetet har hittills varit digitalt på grund av pandemin, men intensivveckor planerades så fort 

restriktionerna släppt. 

Avseende bidrag från utbildningskontot för att stödja SFLF:s kurser: Styrelsen har under 2021-22 

beviljat bidrag om sammanlagt 63.500 kr till kurserna för handledare/adepter av ST-läkare 2021.  

Den miljömedicinska kursserien fortgår, men anordnandet av kurser har påverkats av pandemin. 

Tidigare ordförande Alborz Tavosian och kassör Elisabeth Lindberg har sammanställt och uppdaterat 

planerade och genomförda kurser i ett dokument online 

https://docs.google.com/document/d/11BDinqFzywHepo-SY9czh2uvqEZLXZbBnKw2p9QvZrE/edit  

Även ST-arbetsmedicin-delen av dokumentet har uppdaterats av ordf Antonia Jacobaeus och v ordf 

Monica Eneholm. 

Utbildningsutskottet har under året ej haft några aktiviteter. 

 

Övrigt:  
Det kapital som förvaltas i utbildningskontot hanteras och redovisas separat från föreningens övriga 

budget. 
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