Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen för Svenska Läkaresällskapets sektion för Arbets- och Miljömedicin (ARM) får
härmed avge berättelse för sektionens verksamhet under verksamhetsåret 2019.
Styrelse och övriga funktionärer valda vid årsmötet
Styrelsen har haft följande sammansättning under verksamhetsåret:
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Övriga ledamöter:

Gun Johansson, Stockholm
Karl Forsell, Umeå
Anita Gidlöf Gunnarsson, Örebro
Jonatan Axelsson, Lund
Martin Tondel, Uppsala
Kristina Jakobsson, Göteborg/Lund
Marika Drijovska, Trelleborg
Ingela Helmfrid, Linköping
Håkan Tinnerberg, Göteborg

Revisorer:

Per Haglind, Göteborg
Bengt Ståhlbom, Linköping
Lars Barregård, Göteborg (revisorssuppleant)
Anna-Carin Olin, Göteborg (sammankallande)
Bengt Ståhlbom, Linköping.

Valberedning:

Styrelsemöten mm
Styrelsen har haft sex digitala styrelsemöten under verksamhetsåret 2019.
Hemsida
Vi har under året fortsatt att utveckla ARMs hemsida som lanserades under 2018. Du hittar
hemsidan här http://arm-arbetsochmiljomedicin.com/. Under 2019 hade hemsidan 415
besökare. Förutom att presentera ARM och sektionens verksamheter avser vi även att sprida
information om vad som händer inom AMM-enheterna som avhandlingar, seminarier och
nyhetsbrev. Vi försöker även bevaka annan relevant information från t.ex. myndigheter.
Styrelsen tar gärna emot bidrag till sidan och tips på förbättringar.
Svenska Läkaresällskapet
Martin Tondel representerade ARM på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte den 14
maj respektive på ordföranderådet den 16 oktober i Stockholm. Fullmäktige beslutade att
sektionerna kan ansöka om att bli medlemsföreningar 2020, se https://www.sls.se/omoss/nytt-forslag-om-medlemskap/. ARM beslutade på sitt årsmöte 25 april att ansöka om att
bli medlemsförening och har därför under verksamhetsåret arbetat med att ta fram nya stadgar
anpassade till denna förändring.
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ARMs Höstmöte 2019
ARM arrangerade under november det femte höstmötet i Örebro. 63 deltog på mötet och 15
abstracts lämnades in. Dokumentation från mötet finns här:
https://www.regionorebrolan.se/sv/uso/Patientinformation/Kliniker-och-enheter/Arbets--ochmiljomedicinska-kliniken/Utbildning1/Tidigare-utbildningar/Hostmote-2019/ .
Fyrtiotvå personer besvarade utvärderingsenkäten. Av dessa bedömde 31 st mötet som
mycket bra och 11 st som bra. Merparten (35 st) ansåg att mötet var ett tillfälle att nätverka.
På frågan om mötet kunde göras bättre svarade 27 st att det var bra i nuvarande form. De
förslag på förbättringar som gavs var att programmet ska komma ut tidigare, att mer tid ska
ges för diskussion, att auditoriet ska engageras mer och att mer sociala och organisatoriska
frågor ska lyftas. Då SYMF har ett jubileumsmöte nästa höst så ställde vi även frågan
huruvida man ansåg att ett kortare höstmöte ska hållas i anslutning till detta evenemang.
Tjugosju personer var positiva till detta medan 7st ansåg att höstmötet ska ställas in nästa år.
Vi avser därför att ha ett nedbantat höstmöte samordnat med SYMF i Göteborg under hösten
2020.
Utskick till medlemmarna
Sektionen har sänt ut ett medlemsbrev under verksamhetsåret via e-post.
Stipendiefonden för arbets- och miljömedicin
Två resestipendier på vardera 10 000 kr delades ut under året till:
1. Kristina Eliasson, doktorand och Leg. Sjukgymnast/ergonom vid Arbets- och
Miljömedicin, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Kristina
deltog på konferensen ”10th International Scientific Conference on the Prevention of
Work-Related Musculoskeletal Disorders”.
2. Ylva Sjöström, doktorand vid Arbets- och miljömedicin, Örebro universitetssjukhus
och MTM forskningscenter, Örebro universitet. Ylva deltog på konferensen
”International Society for Environmental Epidemiology”.
Kristina och Ylva berättar om sina erfarenheter från konferensen på ARMs hemsida som du
hittar här: http://arm-arbetsochmiljomedicin.com/13-2/
Årsmöte
Årsmötet hölls den 25 april 2019 och var för första gången digitalt. Protokoll från mötet finns
att läsa här: http://arm-arbetsochmiljomedicin.com/bli-medlem/protokoll-fran-arsmoten/
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Medlemskap
Årsavgiften för medlemskap i ARM 2019 var 150 kronor. Tjugoen personer betalade in
medlemsavgifter under året, varav några valde att betala för mer än ett år. Styrelsen avser att
fortsatt vara aktiva att informera om ARMs verksamhet för att öka antalet medlemmar
Ekonomi
Beträffande sektionens och stipendiefondens ekonomi hänvisas till separat redovisning.
Slutord
Styrelsen ser fram emot ett nytt verksamhetsår där vi tillsammans verkar för mindre ohälsa i
arbetslivet och miljön.
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