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Verksamhetsberättelse 2021  

Sveriges industriläkarförening  

Medlemskap  
 
Föreningen hade vid årets slut 137 betalande medlemmar.  

Styrelsen  
 
Styrelsens sammansättning 
  
Styrelsen har sedan årsmötet bestått av Anna Maria Langkilde (ordf), Jan Kövamees (v ordf), Maria 
Alquist Hegbrant, Per Johanson,  Ingela Hallberg, Maria Leonsson-Zachrisson och Björn Pilström.  
Styrelsesuppleanter var i ordning Erasmus Bachus 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  
• Anna Maria Langkilde: adj. Repr. i Rådet för Läkemedel och medicinteknik (RLM)  
 
Styrelsens arbete 
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden, alla som virtuella möten via Teams 
förutom 28-29 oktober som var f2f på SLF, Villagatan, Stockholm  
(14 april, 17 maj, 28 juni, 30 augusti, 22 oktober, 28-29 oktober, 6 dec 2020 samt 3 feb 2022.   
Presidiet med ordförande, vice ordförande och kassör har haft  avstämningar om löpande praktiska 
frågor mellan styrelsemötena. 
 
Arbetsgrupper 
För att utveckla och effektivisera styrelsearbetet bildades under 2021 bildades 3 arbetsgrupper. 
 

1. Rapporter, ekonomi, remisser, kontakt med förbundet och fackligt arbete 
a. Anna Maria Langkilde, Jan Kovamees, Maria AH, Erasmus Bachus  

2. Kommunikation, sociala medier, hemsida och medlemsmöten 
a. Ingela Hallberg, Erasmus Bachus, Maria LZ, Björn Pilström  

3. Medlemsrekrytering och samverkan med andra föreningar: 
a. Per Johansson, Björn Pilström, Jan Kovamees, Mikael von Euler  

 
Läkarförbundets fullmäktige  
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Föreningen deltog vid Läkarförbundets fullmäktige (FuM) den 10-11 nov 2021 och representerades 
då av Anna Maria Langkilde (ordinarie ledamot) samt Jan Kövamees den 10/11 respektive Erasmus 
Bachus 11/11 (som icke ordinarie ledamot). 
 
Läkarförbundets ordförandekonferens  
Föreningen deltog på Läkarförbundets ordförandekonferens som avhölls virtuellt den 21-22/4 2021.  
Styrelsen har även regelbundet under året deltagit i andra möten inom förbundet samt 
yrkesföreningsordförandeträffar via virtuella möten.  
Ordförande var inbjuden som föreläsare på Chefsföreningens Temadag den14 sep 2021 ”Medicinskt 
Ledarskap i Kris och Vardag” med anledning av Covid-19 pandemin, tillsammans med bland andra  
Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, Tomas Lindén, Socialstyrelsen och Emma Spak, SKR. 
 
Läkarförbundets Råd för Läkemedel och medicinteknik (RLM)  
Anna Maria Langkilde är kontaktperson gentemot RLIM och har deltagit aktivt i RLMs möten under 
året.  
 
Övriga befattningshavare  
 
Till förtroenderevisor valdes vid årsmötet Martin Fredriksson och suppleant Christina Stahre. 
Valberedningen har bestått av Jon Tsai och Märta Segerdahl.  
Martin Ekdal,  avtalsansvarig privat sektor Sveriges Läkarförbund, är föreningens kontaktperson på 
kansliet.   
 
Aktiviteter 
 
2021 har, liksom 2020,  varit ett extraordinärt år p.g.a. Covid-19 pandemin som drabbat hela världen 
mycket hårt.  Majoriteten av verksamheten har skett virtuellt  och styrelsen arbetat vidare med 
uppdraget enligt verksamhetsplanen. 
 
Fackligt arbete inom Sveriges Läkarförbund 

Styrelsen har genom regelbundna kontakter med Förbundsstyrelsen, övriga yrkesföreningar och 
kontaktpersoner inom kansliet ökat ILFs synlighet inom förbundet och etablerat ett bra samarbete.  
ILF har fortsatt att föra fram frågor av vikt för medlemmar som är anställda inom Life Science 
industrin och har fått gehör för att ILF bidrar med ett viktigt perspektiv för läkare generellt. Exempel 
på detta är: anställningsvillkor, arbetsmiljö, fortbildning, löner, olika karriärvägar för läkare, vikten av 
goda kunskaper i farmakologi inom läkarkåren  samt betydelsen av Life Science industrin för 
innovation och utveckling av nya behandlingsmetoder till nytta för patienterna.  
 
Styrelsen har under 2021 ökat interaktionerna med övriga Yrkesföreningar med dels individuella 
kontakter och dels möten med hela ILFs styrelse. Under f2f mötet i okt hade styrelsen möte med 
Tina Crafoord, odf för Chefsläkarföreningen samt en gemensam lunch med Sjukhusläkarnas styrelse.  
Det har givit konkreta resultat i form av dels möjlighet till nya aktiviteter för ILF såsom ett 
gemensamt symposium i Almedalen 2022 med Sjukhusläkarna och Chefsföreningen, dels 
identifierandet av gemensamma fokusområden, t ex ledarskap, utbildning, fortbildning. Ett konkret 



  
 

resultat blev två gemensamma motioner till FuM – ledarskapsutbildning samt farmakologins 
ställning, se nedan.  
 
På FuM 2021 uppmärksammades våra kärnfrågor såsom olika vikten av karriärvägar för läkare, 
innovation, forskning, samarbete med sjukvård och Life Science industri.  Dels i inledningsanförande 
av SLF ordf Sofia Rydgren-Stale samt i tal av f.d. ordf. för SLF Heidi Stensmyren  
ILF fick också gehör för följande motioner tillsammans med andra Yrkesföreningar:  
Motion 11: att-satsen att förbundet skall återuppta arbetet med Ledarskapsraketen bifölls av FUM 
Motion 20 – Farmakologins ställning: Att-satsen att förbundet verkar för att farmakologi får större 
plats i läkarens fortbildning bifölls av FUM 
 
 Löneenkät 

Efter flera år av egen löne-enkät inom ILF:S regi, fick vi under 2020 utfallet av SLFs första 
gemensamma löneenkät och under 2021 den andra gemensamma lönenekäten.  Styrelsen via Björn 
Pilström har fortsatt arbetet med att ge konstruktiva synpunkter på enkäten. Ett värde av den 
gemensamma enkäten visade sig vara att ett flertal läkare som ej är medlemmar i ILF har svarat att 
de svarat att de arbetar inom Life Science industrin, vilket dels gett t större underlag och dels 
möjlighet för medlemsvärvning. Statistik finns tillgänglig för medlemmar och för 
medlemsrådgivningen på SLF.  
 
Medlemsmöte 

Den 28 oktober kl 18-19 hölls ett virtuellt medlemsmöte.  

Agenda:  
• Fackliga förmåner - Maria Tillström, förbundsjurist SLF 
• Ändrad arbetsmiljö pga pandemin – Maria Leonsson-Zachrisson, ILF  
• Årets löneenkät – Björn Pilström, ILF  

 
Samarbete med andra föreningar  
 
SSPM 
 
Under 2021 har styrelsen initierat samarbete med Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine 
(SSPM), en förening för läkare och andra medicinska experter intresserade av forskning och 
läkemedelsutveckling. Arbetet fortsätter under 2022.  
 
 
LinkedIn 
 
På LinkedIn finns två grupper för ILF: 

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

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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