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Bästa medlem, här kommer årtusendets första utskick från Svensk Lungmedicinsk förening. Som ni
ser av adressen, så är brevet denna gång skrivet i London, där jag kommer att vistas fram till augusti
2000. E-mail adressen är dock den samma som tidigare.
Höstens sista arrangemang var Riksstämman. Här följer sammanfattande intryck av sektionens del av
stämman från vår ordförande Sven Larsson:

Rapport från riksstämman
Vid riksstämman rapporterades 2 viktiga undersökningar som genomförts i SLMF´s
vetenskapliga kommittés regi: VOLREM-studien och Chrocodilstudien.
Från Volremstudien rapporterades resultat av 42 opererade patienter och kontroller. Sex
opererade patienter hade avlidit i anslutning till operationen. Ett kontrollfall hade avlidit. Hos
de opererade sågs ordentligt förbättrad livskvalitet och lungfunktion. Förbättring kvarstod
efter 1 år. Fullt genomförd kommer studien att bli av allra största betydelse både nationellt
och internationellt.
Chrocodilstudien avsåg att utvärdera effekten av en långverkande beta2 stimulerare
(formoterol) och ipratropium vid KOL med liten reversibilitet. Primär responsvariabel var
prestationsförmåga mätt med skyttel-testet ( en vid mötet förordad översättning av engelskans
shuttle walking test ). Ingen förbättring jämfört med placebo sågs med någondera medicinen.
Däremot förbättrades lungfunktionen och dyspné av båda terapierna.
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Resultat från FINESS-studien presenterades som bekräftade den passiva rökningens roll både
som luftvägsirritant av betydelse och som astmapromotor. Astma förekom i ökad omfattning
hos vuxna som exponerats för passiv tobaksrökning som barn.
I övrigt rapporterades:
hållpunkter för att hög alkoholkonsumtion skulle kunna bidra till utveckling av KOL.
ökad förekomst av sömnapne hos hypertoniker.
astma och lungparenkymskada med nedsatt CO-diff som följd av rökgasexponering i
samband med brandkatastrofen i Göteborg.
möjligt samband mellan persisterande chlamydiainfektion och obstruktiv lungsjukdom.
höga NO-halter i utandningsluft hos patienter med Sjögrens syndrom.
läckage av proteiner in till luftrörslumen vid exponering för svindamm.
en värdefull bronkoskopisk studie av kombinationer av långverkande beta2 stimulerare och
inhalationssteroider. på inflammationsbilden i luftrörsslemhinnan vid astma.
Postersessionen var ganska väl besökt.
Bengt Midgren från Lund och Peer Blom från Umeå tilldelades pris för sin poster. De
påvisade en mycket stor skillnad mellan olika regioner i användning av hemrespiratorer. Av
allt att döma förekommer en betydande underbehandling i vissa landsting.
Annika Wallin och medarbetare från Umeå fick pris för sin poster om en
bronkoskopistudie av friska försökspersoner. Man kunde inte bekräfta djurexperimentella
studier som antytt att salmeterol kan förhindra neutrofil inflammation utlöst av
lipopolysackarider.
Tack och grattis till dessa posterister som bidragit så starkt till postersessionens kvalitet och
särskilt grattis till universitetskliniken i Umeå som var representerad på båda de vinnande
postrarna!!

Kurser och möten
Första aktiviteter är 10-11/2, då SLMF och Boehringer Ingelheims fördjupningskurs i KOL sker.
Anmälningsblankett fanns med i förra och förföra numret
Svensk Lungmedicinsk Förenings årsmötet inträffar den 13-14/4 år 2000 i Oskarshamn. Temat för
årets vårmöte och årsmöte är: Behandling och multidimensionell rehabilitering av kroniskt obstruktiv
lungsjukdom. Information, preliminärt program och anmälningsblankett bifogas i detta utskick.
Liksom vid tidigare SLMF möten så är det möjligt att söka stipendier för deltagande i mötet.
Observera att denna gång vänder sig stipendiet både till SLMF-medlemmar och yngre läkare med
intresse för lungmedicin. Vi är tacksamma om klinikchefer och andra kan sprida den bifogade
stipendieansökan även till läkare som ännu icke är medlemmar, men som ni tror kan ha nytta av att
deltaga i mötet. Stipendieansökan bifogas i detta nummer.
Årsmötet som sker den 14/4 kl 8.30 i Oskarshamn kommer bl.a. att diskutera föreningens målsättning
och organisation samt fortbildning. Kallelse till årsmötet bifogas.
Nordisk kurs om hemrespirator behandling avhålls denna gång i södra Skåne. Tidpunkt: 3-5 maj,
Plats: Smygehamn. Information och anmälningsblankett bifogas i detta utskick
(se även www.lung.lu.se/hrr/kalender.htm)
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Övriga möten:
Skandinaviskt möte om sömnapné, non-invasiv ventilation och hemrespiratorbehandling, i
Århus, Danmark, 21-22/9. Kursen är tänkt som en påbyggnadskurs till de som deltagit i hemrespirator
kursen. Viss information finns i hemrespirator utskicket. Övrig information via e-mail till Olle
Nörregaard: ono@dadlnet.dk
XIIIth International Cystic Fibrosis Congress avhålls den 4-8 juni – 2000 i Stockholm.
Information om denna viktiga kongress medföljde förra utskicket.
World Congress on Lung Health, the10th Annual Congress of the ERS, den 30 augusti –till 3
september i Florens. ”Dead-line” för abstrakt är den 2 februari:
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/

Hemsidan
En kort information om hemsidan författad av styrelsens yngre ledamot Cecilia Bredin följer här:
Pröva gärna SLMFs egen hemsida (www.svls.se/sektioner/lm/)! Redan nu finns där information om
alla lungmedicinska enheter, medlemmarna i vetenskapliga komitten och våra hedersmedlemmar. Vi
har också en gedigen kongress och möteskalender. Vi arbetar för att förbättra sidan och hoppas att vi i
framtiden kan få in både regionala och nationella vårdprogram som rör lungmedicinska frågor. Vi
hoppas också att ni som medlemmar hör av er med synpunkter och information som kan vara lämplig
för hemsidan! För att förbättra informationen ut till våra medlemmar kommer föreningens
medlemsblad att komma ut på hemsidan från och med nästa år. dessutom kommer vår ordföranden att
hålla er underrättade om styrelsens pågående arbete: vilka projekt vi stödjer ekonomiskt samt vilka
frågor som är aktuella just nu vad gäller t. ex. fortbildning, stipendier, specialistexamen mm.

Avhandlingar

Under hösten, så har flera lungmedicinska avhandlingar försvarats.
Vi gratulerar härmed
Inger Dahlén: Obstructive Pulmonary Disease: Studies of Acute Exacerbations and Immunologic
Status den 5/11 i Uppsala.
Eva Rönnmark: Asthma – Incidence, remission and risk factors, den 3/12 i Umeå.
Peter Plaschke : Allergic sensitisation and asthma in Swedish adults, den 10/12 i Göteborg.
Ingemar Qvarfordt, Immunological and bacteriological studies in smokers with chronic bronchitis
and recurrent exacerbations, 20/12 i Göteborg.
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Abstrakt från avhandlingrna bifogas.
Som tidigare så vill vi ha information om alla avhandlingar som kommer ut inom vårt ämnesområde.
Skicka gärna sådan information till mig.
En riktigt trevlig början på året tillönskas SLMF:s medlemmar.

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
Bilagor:
1.
Program och anmälan till vår/årsmötet i Oskarshamn
2.
Stipendieansökan
3.
Kallelse till Årsmötet
4.
Information och anmälan till hemrespirator kurs
5.
Abstrakt från avhandlingar
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