
Svensk Trafikmedicinsk Förening (STMF)

Trafikmedicin, sammanfattande benämning på forsknings- och 

verksamhetsområden som rör medicinska aspekter på människan i trafiken.



STMF bildades 1963 och accepterades 
som sektion av Svenska Läkaresällskapet 
1968.
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STMF:s styrelse

Lars Englund, ordförande

Birgitta Stener-Setterwall, sekreterare

Thomas Lekander, kassör 

Jörgen Lundälv, vetenskaplig sekreterare

Ledamöter:

Mats Lindqvist, Anna-Lena Andersson, Tania Dukic-Willstrand, Helena Selander

Suppleanter: 

Maud Stenberg, Ingrid Bolin



• Att stödja forskning och skadereducerande åtgärder i trafiken 
samt uppmuntra forskning om sjukdomar och 
funktionsnedsättningar som kan påverka  trafiksäkerheten 
• Att främja frågor som rör medicinsk lämplighet i trafiken och 

körkortsmedicin
• Att bidra med utbildningar, konferenser och utbildningsprogram 

mm
• Att bidra med trafikmedicinsk expertis och erfarenhet i 

utvecklingen av trafiksäkerhetsåtgärder, trafikplanering och 
utbildning
• Sektionen är remissinstans inom trafiksäkerhetsområdet

Fokus



Exempel på aktiviteter senaste åren

2014 Whiplashkonferens – skademekanismer, 
skadeförebyggande åtgärder, diagnostik och behandling 
samt legala implikationer

2014 Utbildning  (2 dagar) om medicinska krav för 
körkortsinnehav (framför allt för läkare)

2016 Utbildning  (2 dagar) om medicinska krav för 
körkortsinnehav

2018 Utbildning  (3 dagar) om medicinska krav för 
körkortsinnehav

2019 Offentligt föredrag om äldre bilförare



Rundbrev till 
medlemmar 
4 gånger per år



Vilka är våra medlemmar? 

• Föreningen har drygt 100 
medlemmar, läkare, 
arbetsterapeuter, beteendevetare 
samt forskare och 
trafiksäkerhetsexperter.



Vad ger ett medlemskap?

• Du får en möjlighet att följa och diskutera området 
kring hur trafikantens beteende och hälsotillstånd 
kan ha betydelse för att skador och dödsfall sker i 
transportsystemet.

• Nyhetsblad 4 gånger per år med 
forskningsinformation om nya rön inom 
trafikmedicin samt information om konferenser och 
andra nyheter inom trafikmedicinen

• Kontaktnät med möjligheter att nå ut till andra 
intresserade i Nyhetsbrevet

• Du stödjer en viktig verksamhet



STMF:s forskningsfond (STMFF) 

Mål: att stödja vetenskaplig forskning och andra 
aktiviteter inom det trafikmedicinska området:

1) Årligt pris eller stipendium till forskare som har 
presenterat värdefulla bidrag till det trafikmedicinska 
området

2) Resestipendium speciellt avsett för yngre forskare som 
ska presentera  arbeten på internationella konferenser



• Den internationella trafikmedicinska organisationen

• Anordnar världskongresser vartannat år

 2015 Doha, Qatar 

 2016 Beijing, Kina

 2018 Curitiba, Brasilien

Nästa världskongress:

 2020 i Shanghai, Kina 17 – 18  oktober

• Medlemskap (USD 85) inkluderar tillgång till den 
vetenskapliga tidskriften Traffic Injury Prevention




