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Bästa medlem, här kommer årets tredje informationsbrev från Svensk lungmedicinsk
förening. Det här är det sista brevet innan sommarsemestern och också det sista som skrivs
från Guy’s hospital i London.
Vårens stora begivenhet var SLMF’s årsmöte i Oskarshamn. I mötet deltog över 200
deltagare och glädjande nog med ett stort inslag av sköterskor, arbetsterapeuter och
sjukgymnaster. Joep Perk, Olof Tortensson och medarbetare skall ha stort tack för detta
mycket lyckade arrangemang. Vid mötets fackliga del gjordes en stadgeändring vad gäller
styrelsens sammansättning, vilket innebär att föreningen i fortsättningen kommer att ha två
ordförande: en ordinarie och en blivande alternativt tidigare ordförande. Avsikten med denna
ändring är att öka kontinuiteten i styrelsearbetet.
Följande förändringar av styrelsen gjordes vid årsmötet:
Kjell Larsson valdes till ordförande, medan Sven Larsson är kvar i styrelsen som avgående
ordförande.
Som viceorförande valdes Torbjörn Gustafsson från Skellefteå och Synnöve Bergentz valdes
in som styrelsemedlem.
Gunnar Unge och Margareta Söderbeg avgår nu bägge ur SLMF´s styrelse. Bägge har gjort
stora insatser för SLMF och är värda ett stort tack.
Minnesanteckningar från Oskarshamn mötet finns på vår hemsida www.svls.se/sektioner/lm
under fliken Nyheter. Årsmötesberättelsen bifogas i detta utskick.
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Ett annat möte som var välbesökt av våra medlemmar var ATS i Toronto. Glaxo Wellcome,
Boehringer Ingelheim och MSD skall ha stort tack för sina lyckade kvällsaktiviter under
mötet.

Kurser och möten
Nästa SLMF aktivitet är SLMF’s höstmöte den 21-22/9 i Huddinge. Tema för mötet blir
multiresistent tbc, lungsjukdomar hos unga samt luftföroreningar och lungsjukdom.
Preliminärt program och anmälningblankett distribueras med detta utskick. Jag ser fram emot
att få träffa så många av er som möjligt i Huddinge i september. Liksom tidigare så kan
stipendier sökas för mötet. Se under rubriken stipendier.
Innan dess så har vi World Congress on Lung Health, the 10th Annual Congress of the
ERS, den 30 augusti –till 3 september i Florens
MSD ordnar en skandinavisk afton torsdagen den 31/8. Anmälningsblankett distribueras av
företaget.
SLMF, Glaxo-Wellcome och Boehringer Ingelheim ordnar traditonellt en kvällsaktivitet
fredagen den 1/9. Preliminärt program och anmälan bifogas i detta utskick.
Astra-Zeneca anordnar liksom tidigare år lunchmöten. Program och anmälan bifogas i detta
utskick.
Avdelningen för lungmedicin och allergologi i Göteborg anordnar tillsammans med GlaxoWellcome en forskningskurs i hälsoekonomi den 15-17/11-2000. Kursens namn är:
Användningen av hälsoekonomiska responsvariabler vid interventionsstudier på obstruktiv
lungsjukdom. Kursen är nu godkänd som universitetskurs i forskarutbildning för t.ex.
doktorander. Information om kursen bifogas.
Nationell tobakskonferens i Göteborg den 4-5/10-2000. Se bifogad bilaga.
Svenska läkarsällskapets riksstämma i Göteborg den 29/11-1/12-2000. Föreningens
aktiviteter sker torsdagen den 30/11. Föreningen anordnar denna gång ett symposium med
namnet: Evidensbaserad behandling av astma och KOL, där den av oss alla efterlängtade
SBU-rapporten kommer att presenteras. Tidpunkt för symposiet är 30/11 kl 14.30-16.00.
Föreningens övriga aktiviter kommer att äga rum samma dag från kl 8.30. Abstraktformulär
för riksstämman bifogas i detta utskick. Observera att abstraktformulär nu även kan laddas
ner från Svenska läkaresällskapetshemsida: ww.svls.se under fliken Riksstämman.
Ifyllda abstrakt formulär skall skickas till:
Christer Janson
Lung- och allergikliniken
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Observera att jag vill ha abstrakten innan den 23/8-2000
2001
SLMF och Boehringer Ingeheims KOL-kurs. 31/1-1/2 – 2001 i Saltsjöbaden
Nordisk Hemrespiratorkurs preliminärt 8-9/2 – 2001 i Göteborg
SLMF’s Årsmötet 2001 hålls i Örebro den 26-27 april.
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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 påbyggadskurs till de som
deltagit i hemrespiratorkursen. Information om detta möte finns på följande hemsida:
www.auh.dk/scanresp.
ICACI XVII (International Congress of Allergology and Clinical Immunology), den 15-20/10 –
2000 i Sydney.
Allergistämman i Stockholm 8-9/2-2001
Internationelt hemrespiratormöte (JIVD) i Lyon 7-9/3-2001. Information via hemrespiratorregistretshemsida: www.lung.lu.se/hrr.
Nordisk lungkongress i Helsingfors 6-9/6-2001.
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/

Stipendier
Liksom vid tidigare SLMF möten så är det möjligt att söka stipendier för deltagande i SLMF’s
höstmötet. Observera att även 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.
Stipendier för lungmedicinsk forskning utlyses i detta nummer. Stipendiesumman är på
35.000 kr och ansökan kan avse i första hand resestiendier. Ansökningsformulär bifogas.
Observera att ansökningarna skall vara mig till handa senast den 19/8-2000.

Hemsidan
Åter igen så uppmanar jag er att flitigt utnyttja föreningens hemsida. Detta medlemsblad
finns numera både i pappersformat och elektroniskt. Vid årsmötet fördes en diskussion om
att i framtiden kanske enbart ha informationsbladet på hemsidan. Närmare diskussion om
fördelar och nackdelar med detta kommer längre fram

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 sommar tillönskas SLMF:s medlemmar.

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
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Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Protokoll från Årsmötet med bilagor (1-3)
Prelimärt program och anmälan till höstmöte i Huddinge
Glaxo-Wellcome/SLMF’s kvällssymposium i Florens
Draco´s lunchmöten i Florens
Information om forskningskurs i hälsoekonomi i Göteborg
Nationell tobakskonferens i Göteborg
Abstraktformulär till Riksstämman i Göteborg
Stipendium för deltagande i höstmötet
Stipendium för lungmedicinskforskning
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