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Syfte och omfattning 

I Läkarmissionens strävan att vara en öppen och trovärdig organisation har flera åtgärder vidtagits för 

att en god etik ska genomsyra arbetet och eventuella oegentligheter upptäckas och åtgärdas tidigt. Som 

ett tillägg till uppförandekoden finns denna whistle-blowing-policy. All misstanke om oegentlighet 

eller annat olämpligt beteende som drabbar verksamhet eller person ska tas upp och alla är välkomna 

att påtala sådan oro: anställda, frivilliga, styrelseledamöter, givare, samarbetspartner, allmänhet. 

Ansvar 

Generalsekreterare ansvarar för denna instruktion.  
 

Instruktion 

Läkarmissionens inställning är alltid att problem ska lyftas och lösas. Därför bör alla som misstänker 

att en överträdelse har skett av lagar eller interna regler, såsom Läkarmissionens personalkod, påtala 

detta, så kallad whistle-blowing. 

 

Om någon kontaktar Läkarmissionen angående misstanke om oegentlighet eller annat olämpligt 

agerande (exempelvis maktmissbruk eller övergrepp) begånget av person med koppling till 

Läkarmissionens verksamhet ska uppgifterna alltid tas på allvar och undersökas vidare. Den som 

lämnar uppgifterna har rätt att vara fullständigt anonym och de lämnade uppgifterna ska hanteras så att 

identiteten inte kan röjas, om inte uppgiftslämnaren vill annat. Den som tar emot uppgifterna har som 

ansvar att bedöma hur det är lämpligast att gå vidare. 

 

Så här anmäler du en misstanke 

Beroende på vad misstanken rör, kan du välja på olika personer att kontakta för att anmäla misstänkta 

oegentligheter. Välj det sätt att kontakta oss som passar dig bäst: E-posta till adress nedan, ring  

08-620 02 00, eller skicka till Namn på personen/titel, Läkarmissionen, 162 88 Vällingby. 

 

Funktion Namn E-post 

Givarservice Givarservice  info@lakarmissionen.se 

Styrelseordförande Bo Guldstrand bo.guldstrand@lakarmissionen.se  

Kvalitetsansvarig Camilla Frödén camilla.froden@lakarmissionen.se  

Ekonomichef  Mikael Artmark mikael.artmark@lakarmissionen.se 

HR mm. Hans Hallström hans.hallstrom@lakarmissionen.se  

 

Du kan även anmäla din misstanke till Läkarmissionens externa revisor från Grant Thornton, Pernilla 

Varverud: pernilla.varverud@se.gt.com, 08-563 071 25. Som auktoriserad revisor följer hon det 

regelverk som finns kring extern revision.   

Hänvisningar 

Se Läkarmissionens uppförandekod, G-2-1.  
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