Svensk Lungmedicinsk
Förening

informerar
Nummer 5, 1999

1999-11-01

Redaktionsadress:
Christer Janson
Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel 018-66 41 15, Fax 018-662819. E-Mail christer.janson@ medsci.uu.se

Bästa medlem, här kommer årtusendets sista utskick från Svensk Lungmedicinsk förening.
Under hösten så har vi avverkat två synnerligen lyckade aktiviteter: Höstmötet i Malmö och
Ventilatorkursen i Göteborg. Stort tack till arrangörerna.
Precis som tidigare så var många av oss på European Respiratory Society årsmöte. Denna
gång skedde det i Madrid. Mötet var antagligen det största hittills med över 10.000 deltagare.
Det mesta inom lungmedicin avhandlades. Personligen tycker jag att standarden på de
föredrag jag gick på var mycket hög. Under kongressen fick vi reda på att ERS år 2002
flyttats från Göteborg till Stockholm. Orsaken är antalet deltagare i ERS ständigt ökar och att
antalet städer i Europa som kan arrangera ett sånt här möte därför minskat.
SLMF’s och Glaxo-Wellcome’s traditionella kvällsmöte i samband med kongressen var
förlagt lite utanför staden. Vid mötet presenterade bl.a. Eva Rönmark sin kommande
avhandling om riskfaktorer för utvecklande av astma hos barn och vuxna. Vidare så höll Per
Gustvsson ett tänkvärt föredrag om olika aspekter av inhalationsterapi. Jag vill tacka GlaxoWellcome för arrangemanget och hoppas att detta samarbete fortsätter under kommande
ERS-kongresser. Övriga företag med uppskattade ”svenska” aktiviteter var Astra-Zeneca,
Boehringer Ingelheim och MSD.
Årtusendets sista föreningsaktivitet är sektionens möte vid Riksstämman. Ett program är bifogat i detta utskick. Jag vill särskilt framhålla, att vi kommer att kunna ta del av resultat från
två studier som stöds av föreningen. dels ett minisympoium om volymsreducerande kirurgi
vid emfysem (VOLREM) och ett föredrag av Monika Wadbo om Chrocodil studien.
Resultat från det nationella ventilatorregistret kommer att presenteras vid posterutställningen.
När vi ser framåt mot nästa års aktiviteter, så är första datumet att lägga märke till 10-11/2,
då SLMF och Boehringer Ingelheims fördjupningskurs i KOL sker. Anmälningsblankett
fanns med i förra numret men bifogas även denna gång.
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Svensk Lungmedicinsk Förenings årsmötet inträffar den 13-14/4 år 2000 i Oskarshamn.
Rehabilitering av patienter med KOL kommer att vara ett av profilområdena. Boka gärna in
detta datum i kalendern. Mer information kommer i nästa nummer.
XIIIth International Cystic Fibrosis Congress avhålls den 4-8 juni – 2000 i Stockholm.
Information om denna viktiga kongress medföljer i utskicket.
Bifogar också ett ”first announcement” om VII WASOG (World Association of Sarcoidosis
and Other Granulomatous Disorders) kongressen i Stockholm
16-19 juni - 2002
För mötes aktiviteter i övrigt hänvisas till föreningens hemsida: www.svls.se/sektioner/lm/

Numrets fanfarer går till:
Dóra Lúdvíksdóttir som försvarade sin avhandling: Airway responsiveness and exhaled
nitric oxide: Studies in Asthma and Sjögren´s Syndrome den 17/9 i Uppsala. Ett abstrakt från
avhandlingen bifogas.
Som tidigare så vill vi ha information om alla avhandlingar som kommer ut inom vårt
ämnesområde. Skicka gärna sådan information till mig.
Jag vill också passa på att gratulera:
Margareta Smith i Göteborg och Hirsh Koyi i Gävle som erhöll stipendier av föreningen för
deltagande i höstmötet i Malmö.

I detta nummer bifogas också en minnesruna över en kollega till oss som avlidit:
Martin Thunell. Runan är skriven av Marins kollegor i Umeå.

En riktigt trevlig slut på året tillönskas SLMF:s medlemmar.
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