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Bästa medlem, här kommer årets tredje informationsbrev från Svensk lungmedicinsk
förening. Från och med nu så kommer brevet åter att skrivas i Uppsala.
Det är nu några dagar sedan SLMF’s höstmöte i Huddinge. Vid mötet presenterades nya
fakta om tbc, lungsjukdomar hos barn och ungdomar och betydelsen av en god luftkvalité för
lunghälsa. Föreningens nya hedersledamot Gunnar Borg (Borg skalans fader) fick sitt diplom
och tackade genom att hålla ett mycket bra föredrag om hur man kvantifierar upplevda
besvär såsom andnöd. Även det sociala programmet på Moderna museet var lyckat. Ett stort
tack till organisationskommittén vid Lung- och allergikliniken vid Huddinge Sjukhus för detta
lyckade möte.
Dess förinnan hade många av våra medlemmar varit i Florens på ERS. Trotts att det var ett
jättemöte med uppemot 13.000 deltagare, så tycks mötet ha avlöpt väl. SLMF, Glaxo
Welcome och Boehringer Ingelheim’s gemensamma kvällsmöte var också välbesökt och
uppskattat.

Kurser och möten
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. Kursen kommer att bli av, men det finns plats
för flera deltagare och anmälningstiden har därför förlängts (se bifogad information).
Svenska läkaresällskapets riksstämma i Göteborg den 29/11-1/12-2000. Efter en ändring
i programmet så kommer föreningens aktiviteter ske under två dagar. På Onsdagen den
29/11 så har vi vårt minisymposium: ”Kronisk neonatal lungsjukdom – en ny ”KOL-liknande”
vuxensjukdom”, följt av fria föredrag och en postersession. Torsdagen den 30/11 så
anordnar sektionen ett symposium med namnet: ”Evidensbaserad behandling av astma och
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KOL”, där SBU-rapporten om behandling av astma och KOL presenteras. Samma dag
anordnar Allergisektionen ett symposium om immunoterapi vid allergisjukdomar. Genom att
våra fria föredrag, minisymposium och postersession flyttades till onsdagen, så har
krockarna med allergisektionen minskat. Jag vill också tacka er alla för att ni skickade in ett
så stort antal bidrag av hög kvalité till våra sessioner. Programmet bifogas i detta utskick.
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Vad gäller nästa år så finns anmälningspaper för två kurser i detta utskick.
Det gäller dels SLMF och Boehringer Ingeheims efterutbildningskurs om KOL. Denna
kurs genomförs nu för fjärde året i rad. Kursen går av stapeln den 31 januari – 1 februari
2001 och fokuseras på KOL alltifrån epidemiologi och inflammatoriska mekanismer till alla de
olika aspekterna på behandling. I stora delar liknar kursen den som tidigare givits men i
väsentliga delar har kursinnehållet förnyats. Olika aspekter på rökavvänjning har fått en
större plats. Till nästa kurs har vi dessutom glädjen att få höra Paul Jones som föreläsare.
Paul Jones är upphovsmannen till det mest använda sjukdomsspecifika livskvalitetsinstrumentet vid KOL, Saint Georges Respiratory Questionnaire."
Den andra kursen är Nordisk Hemrespiratorkurs som denna gång äger rum den 8-9/2 –
2001 i Göteborg
Bägge kursen har varit väldigt populära så skynda er gärna med anmälningarna.
Lite senare på våren så är det dag för SLMF’s Årsmötet 2001 i Örebro den 26-27 april.
Temat för mötet blir lungcancer. Allt från prevention till dom senaste landvinningarna kommer
att presenteras. Anmälningsblanketter kommer att medfölja i nästa utskick, men boka gärna
in detta datum redan nu. Oxygen- och respiratorgruppen kommer att ha sitt möte dagen
innan årsmötet, alltså den 25/4. Det mötet sker också i Örebro.
Övriga möten:
Allergistämman i Stockholm 8-9/2-2001
Se www.vardal.se
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. Information om det här mötet kommer att
skickas ut separat till föreningens medlemmar under oktober eller november.
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
I detta utskick finns ansökningsformulär för 3M’s lungmedicnska stipendium. Skicka in
ansökningar!
Följande personer fick resestipendier för deltagande i höstmötet i Huddinge: Eva
Hedebrandh i Ängelholm, Anders Lindén i Göteborg och Julieta Loogna i Lindesberg
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Årets resestipendier för internationella möten har tilldelats Hirsh Koyi i Gävle för deltagande i
9th World Conference in Lung Cancer i Tokyo och Tove Eriksson i Stockholm för deltagande i
ICACI i Sydney. På föreningens vägnar gratulerar jag stipendiaterna.

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. Nytt från denna gång är att
intressanta patientfall nu kommer att publiceras på hemsidan. Om någon av er har något ni
vill publicera på detta sätt så kontakta våran ”Web master” Cecilia Bredin:
cecilia.bredin@impi.ki.se

Avhandlingar
Två sammanfattningar av avhandlingar medföljer detta utskick. Hjärtliga gratulationer till
Susanne Larsson i Lund och Kawa Amin i Uppsala som framgångsrikt försvarade sina
avhandlingar. Fortsätt gärna skicka information om nya lungmedicinska avhandlingar till mig.
Det finns också möjligheten att publicera sammanfattningar av avhandlingar på
föreningenshemsida. Se under fliken Nyheter. Nytt för i år är att föreningen har utlllyst ett pris
för bästa lungmedicinska avhandling. Priset för bästa lungmedicinska avhandling år 2000
kommer att delas ut vid årsmötet i Örebro.
En riktigt trevlig höst tillönskas SLMF:s medlemmar.
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