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Bästa medlem, här kommer årets andra informationsbrev från Svensk lungmedicinsk förening. Även
detta brev är skrivet från Lodon där magnolian just börjat blomma.
Årets första begivenhet var SLMF’s och Boehringer Ingelheims KOL kurs i Saltsjöbaden den 10-11/2.
Som vanligt mycket uppskattad och datum för nästa år är redan bokat, se nedan.

Specialistskrivning
SLMF anordnar under hösten 2000 specialistexamen i lungmedicin. Examen består av en skriftlig och
en muntlig del. Den skriftliga delen har karaktär av hemtentamen.
Specialist skrivningen är en viktig del i kvalitétsutvecklingen av vår specialitet. En rekommendation
från SLMF är därför att man beviljas minst två veckors betald ledighet för detta arbete samt resa till
den muntliga delen på klinikens bekostnad. Den muntliga delen äger rum i Lund. Se i övrigt bifogade
anmälningsformulär. Anmälningsformulär kan också hämtas hem från vår hemsida:
www.svls.se/sektioner/lm

Kurseoch möten
Närmast så har vi nu Svensk Lungmedicinsk Förenings årsmötet den 13-14/4 år i Oskarshamn.
Temat för årets vårmöte är: Behandling och multidimensionell rehabilitering av kroniskt obstruktiv
lungsjukdom. Information, preliminärt program och anmälningsformulär bifogas även i detta utskick.
Anmälningsformulär och program kan också hämtas från vår hemsida:
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Årsmötet som sker den 14/4 kl 8.30 kommer bl.a. att diskutera föreningens målsättning och
organisation samt fortbildning. Definitiv föredragningslista och verksamhetsberättelse bifogas. Ett
underlag för diskussion om föreningens organisationsform bifogas också.
Mötet föregås av Oxygen och respirator registrets möte på samma plats den 12/4. Program och
anmälningsblankett bifogas
Nordisk kurs om hemrespirator behandling avhålls denna gång i södra Skåne. Tidpunkt: 3-5 maj,
Plats: Smygehamn. Information och anmälningsblankett bifogades i förra informationsbrevet (se även
www.lung.lu.se/hrr/kalender.htm)
SLMF’s höstmöte inträffar i år den 21-22/9 i Huddinge. Tema för mötet blir bland annat luftföroreningar och lungsjukdom samt multiresistent tbc. Anmälningblankett kommeratt distrubueras
med nästa utskick, men boka redan nu in detta datum.
Avdelningen för lungmedicin och allergologi i Göteborg anordnar tillsammans med Glaxo-Wellcome
en forskningskurs i hälsoekonomi den 15-17/11-2000. Kursens namn är: Användningen av
hälsoekonomiska responsvariabler vid interventionsstudier på obstruktiv lungsjukdom. Information
och anmälan bifogas.
Svenska läkarsällskapets riksstämma i Göteborg den 29/11-1/12-2000. Mer information om detta
kommer i nästa utskick.
2001
SLMF och Boehringer Ingeheims KOL-kurs. 31/1-1/2 – 2001 i Saltsjöbaden
Nordisk Hemrespiratorkurs preliminärt 8-9/2 – 2001 i Göteborg
Övriga möten:
American Thoracic Society annual meeting i Toronto den 6/5 till 10/5. Mötet blir mer och mer
välbesökt av våra medlemmar. Vid mötet ordnas två kvällsaktiviteter för svenska deltagare.
Lördagen den 6/5: Glaxo-Wellcome och Boehringer Ingelheim anordnar ett svenskmöte.. Anmälan
bifogas i detta utskick.
Måndagen den 8/5: MSD anordnar en skandinavisk afton. Anmälningsblanketter distribueras separat
av MSD,
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. Information om detta möte fanns i förra numret och på hemrespiratorregistrets utmärkta
hemsida: www.lung.lu.se/hrr. Övrig information fås 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 tidigare utskick.
World Congress on Lung Health, the10th Annual Congress of the ERS, den 30 augusti –till 3
september i Florens
MSD ordnar en skandinavisk afton torsdagen den 31/8 och SLMF och Glaxo-Wellcomes traditonella
kvällsaktivitet är denna gång planerad till fredagen den 1/9. Mer information om dessa aktiviteter vid
nästa utskick.
ICACI XVII (International Congress of Allergology and Clinical Immunology), den 15-20/10 – 2000
i Sydney. Ett nordiskt för möte om Asthma Care kommer att ske i Cairns den 11-14/10. En
gruppresa för bägge dessa arrangemang ordnas av Orion Pharma. För er som ännu inte fått information
om detta kontakta Susanna Kaas, Orion Pharma tel 08/623 64 80, fax 08/623 64 80.
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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
Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Nytt sedan förra utskicket är bland annat att man numera även kan
läsa föreningens informationsbrev elektroniskt på hemsidan. Under vårdprogram finns numera det
regional vårdprogrammet för astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom från Göteborg och Bohuslän.
Antalet länkar till andra hemsidor uppdateras också kontinuerligt.
Viktigaste avdelningen på hemsidan är dock numera Nyheter. Där finns nu bl.a. anmälningsblanketter
och program för föreningens aktuella aktiviteter, samt regelbundet skrivna nyhetsbrev från föreningens
ordförande Sven Larsson

Avhandlingar
Jag har inte fått någon information om avhandlingar med lungmedicinsk anknytning sedan förra
utskicket. Som tidigare så vill vi ha information om alla avhandlingar som kommer ut inom vårt
ämnesområde. Skicka gärna sådan information till mig. Det finns också möjligheten att publicera
sammanfattningar av avhandlingar på föreningenshemsida. Se under fliken Nyheter.
En riktigt trevlig senvinter och vår tillönskas SLMF:s medlemmar.

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
Bilagor:
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2.
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4.
5.
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Anmälan till specialistexamen i lungmedicin
Program och anmälan till oxygen- respirator registrets möte och årsmötet i Oskarshamn
Definitiv föredragningslista och verksamhetsberättelse inför årsmötet
Organisationsfrågor inför årsmötet
Anmälan till forskningskurs i hälsoekonomi
Anmälan till Glaxo-Wellcome och Boehringer Ingelheims ”svensk afton” vid ATS.
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