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Under årets första dagar kan vi nu blicka tillbaka mot ett aktivt 1998 med omfattande
lungmedicinsk verksamhet på de flesta nivåer. Vårmötet samt höstmötet i Uppsala var klara
höjdpunkter liksom aktiviteten vid ERS i Geneve. Vi såg många lungmedicinska disputationer
och hade en hög aktivitet vad gäller vidareutbildningskurser. Riksstämman i Göteborg visade
att Göteborgsmässan fungerade utmärkt som värdlokal och organisatörerna hade gjort ett
utmärkt jobb. Den lokala presentationsaktiviteten från Göteborg var högkvalitativ och
bländande, medan presentationer och närvaro från en del andra håll var avsevärt lägre än
vad som tidigare varit fallet i Stockholm. (Det finns anledning att hylla och berömma de som
gjorde bl a muntliga presentationer speciellt Fleming Larsen och hans fina föredrag om
pulmonell hypertension). Till en del kan det internationella tuberkulosunions-mötet, som
tidsmässigt krockade, vara en delförklaring. Synpunkter och funderingar på denna och
sannolikt kommande riksstämmor i Göteborg efterfrågas av föreningen och kan lämnas till
undertecknad eller ordförande Sven Larsson.

Möten
•

Etikmöte 99-03-11-12, ÅH Kursgård i Göteborg.

•

Basic Clinical Allergy, National Heart and Lung Institute, Impherial College, School of
Medicine, London 99-03-15—19.

•

Nordisk Allergikongress, 99-05-13—16 i Oslo.

•

Astmakurs 99-05-17—19 i Lund i sambarbete med Draco

•

Vårmöte 99-05-27—28 i Göteborg.

•

Nordisk Lungläkarkongress 99-06-10—12 i Köpenhamn.

•

EAACI 1999, Bryssel, 99-07-02—07.

•

EAACI Summer School Stockholm, 99-08-27—31.

•

SLMF:s höstmöte i Malmö 99-09-23—24.KOL och alfa-1-antitrypsinbrist är huvudteman.
Samaktivitet med SLIF.

•

Aspirin intolerance and related syndroms: A multidisciplinary approach, Rome, Italy
99-11-12--13.

•

American College of Chest Physicians, datum??

Nyhet: ERS i Madrid tar nu även emot abstrakt i elektronisk form, som komplement till
insända abstrakt. Senast 23/3. se www.ersnet.org.
Notera SBU-rapporten om rökavvänjning. Exemplar kan beställas från SBU,
tel 08-412 3200.(www.sbu.se)
Föreningen gratulerar Kjell Larsson till hans utnämning. Rektor vid Karolinska Institutet har
beslutat förordna Kjell Larsson som adjungerad professor i lungmedicin. Ett varmt grattis
Kjell för en utomordentligt välförtjänt utnämning.
Vi har nöjet att gratulera två nyblivna medicine doktorer.
1. Brita Klefbeck Stridsmans avhandling”Ventilatory aspects of sleep and activity in patients
with neuromuscular disorders” och
2. Siobhán O´Sullivans avhandling “on the role of PGD2 metabolites as markers of mast cell
activation in asthma”.

Vi vill gratulera Vårdalstiftelsen och Allergicentrum i Stockholm som under ledning av
professor Sven-Erik Dahlén, Experimentell Astma- och Allergiforskning, IMM, KI till det
föredömliga forskningsstödet 25 miljoner kroner fördelat under fem år. Detta har alla
förutsättningar att bli en utmordentlig språngbräda för astma- och allergiforskning. Vårdal har
för övrigt signalerat att ytterligare allergicentrumanslag kan vara på gång. Kanske får Ditt
centrum nästa gång ett motsvarande anslag!
Rapport från SLMF:s styrelse, se bilaga.

Inbjudan till internatkurs om etik.
Föreningen arrangerar en välbehövlig kurs kring etikfrågor inom lungmedicinen. Det är
önskvärt att så många kliniker som möjligt är representerade vid denna kurs som kommer att
vara mycket tankeväckande. Sista anmälningsdatum är 17/2 –99.
SLMF:s årsmöte i Göteborg, se bilagor för detaljer. Programmet handlar om lungcancer och
sista anmälningsdatum är 30/4 –99.
Gösta Birath – lungläkarpionjär har avlidit i en ålder av 90 år. Gösta hedras i bilagd skrivning.

•

Svenska Läkarsällskapet har bytt E-mail och webb-adress.
Hemsida: www.svls.se. E-post: sls@svls.se
Lokalen på Klara Östra Kyrkogata är dessbättre den gamla traditionella.

•

American Thoracic Societys hemsida: www.thoracic.org.

•

7th International Conference on Bronchoalveolar Lavage, BAL-2000, 2000-06-24—27,
www.igichp.edu.pl/bal2000/bal2000.htm.

•

Hemadress för Blue Journal och Red Journal: www.atsjournals.org.
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