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Medan vårsolen alltmer tenderar att lysa upp vår tillvaro och våren sakta närmar sig kan vi
blicka fram emot det nu snart stundande årsmötet i Göteborg 27-28 maj 1999. Programmet
handlar om lungcancer och sista anmälningsdatum är 30/4, se bilagor. Med detta utskick
bifogas även föreningens årsberättelse, ekonomisk redovisning samt rapport från
vetenskapliga kommittén. Väl mött i Göteborg!
Multiresistent tbc är det få av oss som är kunniga på. Det är önskvärt att alla lungenheter är
representerade på konferensen på Läkarsällskapet 31/8 (se bilagor).
Boka in datum och anmäl Er gärna redan nu till nästa Respiratorkurs 21-22 oktober 1999.
Sista anmälningsdag 99-08-29, men varför vänta? Det är alltid fler som söker än som kan
deltaga. Detta är ju en kurs som i princip alla specialister borde gå, (se bilagor för detaljer).
Hur skall SLMF:s verksamhet se ut på sikt? Föreningens ordförande Sven Larsson och
styrelsen arbetar på dessa frågor. Idéer, förslag och tankar från medlemmarna mottages
tacksamt av styrelsen. Årsmötet är ett naturligt forum för att diskutera detta.
SLMF utlyser resestipendier för utbildning, kongress eller liknande. Ansökan tillställs
vetenskaplige sekreteraren senast 20 maj.
Anmälan av nya medlemmar? Föreningen vill givetvis ha nya medlemmar. Det är framför
allt av värde att yngre läkare under utbildning tidigt blir medlemmar i SLMF och får ta del av
föreningens verksamhet, information, stipendier mm. Anmälan sker till facklig sekr Anne
Geborek, CF-mottagningen, Barnkliniken, Huddinge sjukhus , 141 86 HUDDINGE.
En trevlig vår tillönskas SLMF:s medlemmar. Väl mött på årsmötet i Göteborg!

Thomas Sandström
Avgående vetenskaplig sekreterare

Möten/kurser
1999
•

Nordisk Allergikongress, Oslo 13 – 16 maj.

•

Advances in Respiratory Medicine, Brompton Hospital 24-28 maj

•

SLMF:s årsmöte, Göteborg, 27-28 maj.

•

Nordisk Lungläkarkongress, Köpenhamn, 10-12 juni.

•

EAACI 1999, Bryssel, 2-7 juli.

•

EAACI Summer School, Stockholm, 27-31 augusti.

•

Multiresistent tbc – Läkarsällskapet, 31 augusti.

•

SLMF:s höstmöte, Malmö, 23-24 september.

•

ERS i Madrid 9-13 oktober.

•

World Conference of Asthma, Buenos Aires 17-20 oktober..

•

Nordisk kurs om respiratorbehandling i hemmet. 21-22 oktober.

•

Chest, Chicago, 31 oktober- 4 november.

•

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

•

Riksstämman i Stockholm, 23-15 november.

2000
•

KOL-kurs, Saltsjöbaden, 9-10 february.

•

ATS, Toronto, 6-10 maj.

•

7th International Conference on Bronchoalveolar Lavage, BAL 2000, Krakow, Polen,
24 juni – 1 juli.

•

EAACI, Lissabon 1-5 juli.

•

ERS, Florens, 30 augusti – 3 september.

•

ICACI, Sydney, 15-20 oktober.

