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Så var det då höst igen och dags för det första SLMF utskicket efter denna fantastiska
sommar. Det här är också det första utskickat med mig som redaktör. Jag vill passa på att
tacka Thomas Sandström för allt det arbete som han har lagt ner som föreningens
vetenskaplig sekreterare och redaktör.
Denna höst innefattar många intressanta möten och det första i raden är SLMF’s höstmöte i
Malmö den 23 och 24/9. Programmet ser mycket spännande ut och omfattar allt från
rökavvänjning till fågelskådning. En särskild betoning finns på alfa-1 antitrypsin brist och
KOL. Anmälan till detta möte medföljde det förra utskicket. men ett program medföljer även
detta nummer. De som önskar anmäla sig, men inte har kvar anmälningsblanketten kan
skicka fax till Kerstin Pehrsson 040-336209.
European Respiratory Society har sitt årsmöte i Madrid 9-13 oktober. Vår förening brukar
vara välrepresenterat på detta möte. Som tidigare så ordnas flera företagssponsrade
arrangemang för svenska deltagare vid kongressen. Tisdagen den 12/10 arrangerar GlaxoWellcome i samarbete med SLMF kvällsymposiet: ”Senaste nytt om lungforskning” som
omfattar presentation av två kommande avhandlingar samt ett föredrag om inhalatorer.
Draco ordnar precis som tidigare de mycket uppskattade lunchmötena från den 10/10 till den
13/10. Program och anmälningsblanketter för dessa arrangemang bifogas med detta utskick.
Övriga arrangemang omfattar en skandinavisk afton söndagen den 10/10 som arrangeras av
MSD och en spansk middag som Boehringer Ingelheim inbjuder till måndagen den 11/10.
Program och inbjudan till dessa evenemang distribueras av företagen själva.
Riksstämman äger rum tisdagen den 30/11 till torsdagen 2/12 i Stockholm. Trots problem
med distributionen av abstraktformulär, så har vi fått in många intressanta bidrag. Vår sektion
har vår aktivitet förlagd till tisdagen den 30/11, som inleds på förmiddagen med ett
minisymposium om volymreducerande kirurgi vid emfysem, följt av fria föredrag och
postervisningar. Eftermiddagen avslutas med ett symposium om lungfunktionsdiagnostik i
öppenvård. Övriga aktiviteter att hålla särskild utkik efter är Allergisektionens symposium om
födesämnesöverkänslighet: onsdagen den 1/12 på fm, symposiet: Inomhusmiljöns betydelse
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för allergi och överkänslighet: 1/12 på em, samt på torsdagen den 2/12 på fm två symposier
som tyvärr kolliderar: Allergier och mikrober – samband eller inte samt Lust och lidande. Om
nikotinets inverkan på hjärnan.
Det börjar nu också bli dags att planerar in nästa års aktiviteter. Med detta utskick bifogas
anmälningsblankett till fördjupningskursen i KOL i Saltsjöbaden den 9 till 10/2-2000.
Kursen sammarangeras av SLMF och Boehringer Ingelheim och har varit mycket uppskattad
och populär. American Thoracic Society har sitt årsmöte i Toronto den 5-9/5-2000.
Observera att abstrakt skall vara inne senast den 21/10. Abstrakt formulär kan nås genom att
klicka sig fram på ATS hemsida: www.thoracic.org . Bland våra egna aktiviteter för nästa år
märks särskilt vårmötet i Oskarshamn och höstmötet i Huddinge. Information om övriga
möten fås bland annat på SLMF:s hemsida: www.svls.se/sektioner/lm/.

En riktigt trevlig höst tillönskas SLMF:s medlemmar.

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
Bilagor:
1.
2.
3.
4.

Höstmöte i Malmö
Glaxo-Wellcome/SLMF’s kvällssymposium i Madrid
Draco´s lunchmöten i Madrid
Fördjupningskurs i KOL
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SLMF:s höstmöte 23-24 september 1999
Jubileumsaulan, ingång 59, Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Program:
Torsdagen den 23 september
Kl. 11.30 - 13.00* Registrering
Kaffe och smörgås
13.00 - 13.20* Välkommen till Lungmedicin i Malmö

Kerstin Pehrsson
Christina Nilsson

13.20 - 13.50

Alfa1-antitrypsinbrist (AAT-brist)
Synpunkter på sjukdomspanoramat

Sten Eriksson

13.50 - 14.10

Presymtomatisk eller symtomatisk
identifikation av AAT-brist?

Tomas Sveger

14.10 - 14.30

Lungfunktion hos vuxna med AAT-brist: Eeva Piitulainen
Riskfaktorer och naturalförlopp

14.30 - 14.40

Diskussion och frågor

Sten Eriksson
Tomas Sveger
Eeva Piitulainen

14.40 - 15.00

AAT-registret i framtiden

Claes Göran Löfdahl
Eeva Piitulainen

15.00 - 15.30

Kaffe, smörgås och frukt

15.30 - 16.15* Evidensbaserad rökavvänjning den mest kostnadseffektiva preventionen.

Mats Eliasson

16.15 - 17.15* Läkare och sjuksköterskor mot tobak rustade för framtiden!

Göran Boethius
Inger NordströmTorpenberg

17.15*

Buss till kvällsaktivitet
(Det kan bli blåsigt!)

* Gemensamt program med lungsjuksköterskorna (SLIF)
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Fredagen den 24 september (SLMF)

Kl. 09.00 - 09.20

Epidemiologi av KOL i Skåne

Peter Montnemery

09.20 - 09.50

Chrocodil-studien. Metodstudie

Monika Wadbo

09.50 - 10.30

Chrocodilstudien. Resultat

Kerstin Ström

10.30 - 11.00

Kaffe

11.00 - 11.30* KOL-skola

Sven Larsson

11.30 - 12.00* Individuell rehabilitering av emfysemCharlotte Carlsson
patienter. Presentation av Malmöstudien
12.00 - 12.30* Svensk lungmedicin inför 2000-talet
12.30*

Claes Göran Löfdahl

Lunch

* Gemensamt program med lungsjuksköterskorna (SLIF)
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