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Verksamhetsberättelse 2020  
Sveriges industriläkarförening  

Medlemskap  
 
Föreningen hade vid årets slut 128 betalande medlemmar. En majoritet av medlemmarna var 
baserade i östra Sverige.  
 
Styrelsen  
 
Styrelsens sammansättning  
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Anna Maria Langkilde (ordf), Jan Kövamees (v ordf), Maria 
Alquist Hegbrant, Per Johanson,  Ingela Hallberg, Rikard Höse och Björn Pilström.  
Styrelsesuppleanter var i ordning Jon Tsai och Mikael von Euler.  
 
Styrelsens konstituering  
Förutom ordf och vice ordf har styrelsen inom sig utsett följande befattningar:  
• Maria Alquist Hegbrant: kassör  
• Per Johansson: sekreterare  
• Jan Kövamees: adj. representant i Rådet för Läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)  
 
Styrelsens arbete  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, alla som virtuella möten via Teams 
(13 maj, 16 juni, 17 sep, 12 okt, 5 nov, 20 dec 2020 samt 1 feb 2021).   
 
Läkarförbundets fullmäktige  
Föreningen deltog vid Läkarförbundets fullmäktige(FuM) den 18-19 nov 2020 och representerades 
då av Anna Maria Langkilde (ordinarie ledamot) samt Jan Kövamees. 
 
Läkarförbundets ordförandekonferens  
Föreningen deltog på Läkarförbundets ordförandekonferens som avhölls virtuellt den 22-24/4 2020.  
Styrelsen genom ordföranden har även regelbundet under året deltagit i andra möten inom 
förbundet samt yrkesföreningsträffar via virtuella möten.  
 
Läkarförbundets Råd för Läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)  
Jan Kövamees är kontaktperson gentemot RLIM och har bevakat och fortlöpande rapporterat till 
styrelsen om aktuella frågor som avhandlats.  
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Övriga befattningshavare  
 
Till förtroenderevisor valdes vid årsmötet Fredrik Erlandsson och som suppleant Karin Franck- 
Larsson.  
Valberedningen har bestått av Maria Leonsson-Zachrisson och Maria Eriksson Svensson.  
Klara Hägglund, avtalsansvarig privat sektor Sveriges Läkarförbund, är föreningens kontaktperson på 
kansliet.   
 
Aktiviteter 
 
2020 har varit ett extraordinärt år p.g.a. Covid-19 pandemin som drabbat hela världen mycket hårt. 
Ingenting var som vanligt och även för ILF har det inneburit utmaningar. All verksamhet har skett 
helt virtuellt men även om det ursprungliga planen inte har kunnat följas har styrelsen arbetat vidare 
med uppdraget enligt verksamhetsplanen. 

Fackligt arbete inom Sveriges Läkarförbund 

Styrelsen har genom regelbundna kontakter med dels förtroendevalda inom SLF, andra 
yrkesföreningar samt kansliet, främst Klara Hägglund (vår kontaktperson med ansvar för 
privatanställda medlemmar), fört fram frågor av vikt för medlemmar anställda inom Life Science 
industrin. Exempel på detta är: anställningsvillkor, arbetsmiljö, fortbildning, löner samt betydelsen 
av Life Science industrin för innovation och utveckling av nya behandlingsmetoder till nytta  för 
patienterna.  

Covid-19 pandemin har tydligt visat på betydelsen av tillgång till effektiva behandlingar och hur 
sårbart samhället är när det inte finns tillgång till behandling för livshotande tillstånd.   

Styrelsen har fått bra gehör för sina synpunkter inom SLF under 2020. Det visade sig på fullmäktige 
då dels SLFs ordförande Heidi Stensmyren i sitt inledningsanförande nämnde flera av de frågor som 
ILF fört fram t ex vikten av innovation och samarbete mellan sjukvård och Life Science industri för att 
utveckla framtidens sjukvård och dels, ännu viktigare, att  ”Politiskt Program 2025 för SLF” tar upp 
samma frågor.  

ILF fick också ytterligare gehör för sina remissvar till det politiska programmet enligt följande: 

Samarbete Life Science industri och sjukvård  

ILFs yrkande: 

”ILF instämmer i beskrivningen av fortbildningens stora betydelse för att säkerställa en högkvalitativ 
och modern sjukvård, t ex ”Läkarnas kompetens har avgörande betydelse för sjukvårdens kvalitet 
och säkerhet. Fortbildningen är därför en viktig del av utvecklingsarbetet inom vården.” I sektionen 
om Forskning och Innovation beskrivs mycket väl hur betydelsefullt det är med samarbete mellan 



  
 

alla parter för att nå framsteg inom Life Science dvs med samverkan mellan professioner, forskare, 
vårdgivare, företag och patienter. På samma sätt anser ILF att alla parters kunskap bör tas tillvara i 
fortbildningen av läkare och reagerar över avsaknaden av skrivningar kring industrins roll för 
fortbildning av kliniskt aktiva kolleger. Den moderna life science industrin är en viktig kunskapskälla 
och kan på ett betydelsefullt och objektivt sätt bidra till att läkares kunskapsnivå hålls på en hög 
nivå. ILF anser att industrins roll för detta bör poängteras, i synnerhet vad gäller industriläkares roll 
att förmedla oberoende terapiområdesinformation till kliniken samt att inhämta information för att 
förbättra industrins forskning och utveckling av nya terapier.” 

Ny text i ”Politiskt Program 2025” för SLF  

”Gott och etiskt transparent samarbete med läkemedelsindustrin är viktigt. Den moderna Life 

science-industrin är en viktig kunskapskälla och kan bidra till att läkares kunskapsnivå hålls 

på en hög nivå. En treparts-överenskommelse mellan Läkarförbundet, SKR och de forskande 

läkemedelsföretagen (LIF) är önskvärd.” 

 

Förskrivningsrätten: 

Styrelsen har drivit frågan om den fria förskrivningsrätten och vikten av bibehållen möjlighet till 
läkemedelsförskrivning i digitala system även för den som inte är anställd inom sjukvården och 
motionerade om tillägg till det Strategiska Programmet vilket ILF fick gehör för. 

ILFs yrkande: 

”Den fria förskrivningsrätten…” modifieras så att efter den första meningen infogas en mening som 
lyder: ”För att säkerställa rätten att fritt utöva läkaryrket måste tillses att system som möjliggör 
läkemedelsförskrivning i alla lägen finns tillgängliga för legitimerade läkare.” 

Ny text i ”Politiskt Program 2025” för SLF  

”Den fria förskrivningsrätten utgör grunden för att läkare ska kunna erbjuda patienter en 

behovsanpassad läkemedelsbehandling. System för läkemedelsförskrivning måste vara 

tillgängliga för alla legitimerade läkare, också de som inte har en klinisk anställning.” 

 

Löneenkät 

Efter flera år av egen löne-enkät inom ILF:S regi, fick vi under 2020 utfallet av SLFs första 
gemensamma löneenkät. Styrelsen identifierade barnsjukdomar som behövde åtgärdas för att ge ett 
adekvat underlag för ILFs medlemsgrupp och har fått gehör för synpunkterna inför 2021 års enkät, 
vilken har uppdaterats. Statistik finns tillgänglig för medlemmar och för medlemsrådgivningen på 
SLF.  



  
 

 

 

Kommunikation 

Ett viktigt fokusområde för styrelsen har varit kommunikation och information. Målet är att öka 
informationen till  medlemmarna, värva nya medlemmar samt sprida information om våra frågor.   

För att stödja arbetet och för att utveckla en kommunikationsplan, inklusive material, har en yngre 
kollega, Sofia Pilström, anlitats. Styrelsen har tillsammans med Sofia tagit fram en plan för aktiv 
kommunikation dels på LinkedIn, dels på hemsidan och dels via medlemsutskick.   

På LinkedIn finns två grupper för ILF: 

1. En sluten grupp för medlemmar för information till medlemsgruppen 
a. https://www.linkedin.com/groups/13688920/ 

 

 
 

2. En öppen grupp för alla med intresse för Life Science industrin 
a. https://www.linkedin.com/company/sveriges-

industril%C3%A4karf%C3%B6rening/?viewAsMember=true 
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