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Bästa medlem, här kommer årets första informationsbrev från Svensk Lungmedicinsk
Förening. Informationsbrevet är lite försenat pga att jag varit sjukskriven under en månad,
men nu är jag åter på plats.
Senhöstens stora begivenhet var läkarstämman i Göteborg. Föreningens minisymposium
”Kronisk neonatal lungsjukdom – en ny ”KOL-liknade” vuxensjukdom” var uppskattat och
rönte även massmedial uppmärksamhet. Stort tack till Per Gustafsson i Skövde som ordnade
detta symposium. Föreningens symposium “Evidensbaserad behandling vid astma och KOL”
med Gunnar Boman som moderator blev också mycket uppskattat och uppmärksammat. Den
digra SBU rapporten som presenterades vid symposiet skall enligt uppgift vara på väg till
föreningens medlemmar. Föreningens posterpris delades denna gång ut till Masahide
Miyamoto, Göteborg (bästa prekliniska poster), Ellinor Ädelroth, Umeå (bästa kliniska
poster) och Tryggve Månsson, Skövde (bästa fallbeskrivning). Vi gratulerar pristagarna och
tackar alla andra deltagare för deras fina presentationer.
Specialistexamen i lungmedicin genomfördes under höstan med en muntlig examen i Lund
den 22/11. Följande personer har nu erhållit godkänd specialist examen i lungmedicin: Mats
Hemlin, Göteborg, Maria Håkansson, Östersund och Magnus Kentson, Jönköping. Hjärtligt
grattis!!! Hemskriningsdelen av examen gick till så att deltagarna ombeddes ge ett svar på
fem översiktsfrågor inom lungmedicin. Deltagarnas svar var av högkvalité. Magnus Kentsons
skrivningssvar om rehabilitering av KOL var av så hög kvalité att vi vill att föreningens
medlemmar skall kunna ta del av det. Magnus Kentsons ”review” om Rehabilitering av KOL
finns därför nu att läsa på föreningens hemsida: www.svls.se/sektioner/lm/ under fliken
Nyheter.
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I detta utskick medföljer en enkät som jag ber er alla besvara så fort som möjligt. Bakgrunden
till enkäten är att SLMF’s styrelse har fått i uppdrag övergå till att distribuera medlemsinformation elektroniskt. Detta innebär en viss besparing för föreningen, men är i första hand
ett sätt att få ut information fortare. Noggrannare information finns i den medföljande
enkäten.
Kurser och möten
SLMF och Boehringer Ingeheims efterutbildningskurs om KOL går av stapeln den 31 januari
– 1 februari 2001 kursen är fullteckand.
Nordisk Hemrespiratorkurs äger rum den 8-9/2 – 2001 i Göteborg även denna kurs är fulltecknad.
SLMF internatkurs i etik äger rum 4-6 april vid Hönö Hotell som ligger i Göteborgs skärgård.
Kursen vänder sig främst till läkare och tar upp etikproblem vid lungsjukdomar. Särskilt vikt läggs
vid ställningstagande till respirator /ventilator. Antalet kursdeltagare är begränsat till 15. För att
stimulera intresset från blivande och nyblivna lungläkare utlyser SLMF för dessa ett stipendium om
1000 kr som täcker kursavgiften. Information och anmälningsblankett bifogas i utskicket.
Den 26-27 april så är det dags för SLMF’s Årsmötet 2001 i Örebro. Temat för mötet blir
lungcancer. Preliminärt program medföljer i detta utskick och anmälningsblanketter kommer i
nästa informationsblad i februari. 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.
American Thoracic Society årsmöte i San Fransisco den 18-23/5. Information:
www.thoracic.org
Nordisk lungkongress i Helsingfors 6-9/6-2001. Ett första ”announcement” har redan nått
er. Ett “second announcement” är på väg.
.
European Respiratory Society årsmöte i Berlin den 22 –26/9. ”Dead line” för abstrakt är
den 1 mars. För information: www.ersnet.org
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
Åter igen så uppmanas ni att flitigt utnyttja föreningens hemsida: www.svls.se/sektioner/lm.
Om någon av er har något ni vill publicera, patientfall eller annat, på vår hemsida kontakta
våran ”Web master” Cecilia Bredin: cecilia.bredin@impi.ki.se
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Avhandlingar
Sex sammanfattningar av avhandlingar medföljer detta utskick. Hjärtliga gratulationer till
Ann Ekberg-Janson och Yüksel Peker i Göteborg, Roelinde Middelveld och Catarina
Lensmar i Stockholm samt Robert Moverare och Ahmed Elmasry i Uppsala som
framgångsrikt försvarade sina avhandlingar. Fortsätt gärna skicka information om nya lungmedicinska avhandlingar till mig och ”maila” gärna spikbladet
(christer.janson@medsci.uu.se).
Det finns också möjligheten att publicera sammanfattningar av avhandlingar på
föreningenshemsida. Se under fliken Nyheter. Nytt för i år är att föreningen har utlyst ett pris
för bästa lungmedicinska avhandling. Priset för bästa lungmedicinska avhandling år 2000
kommer att delas ut vid årsmötet i Örebro.
Övrigt
Med detta utskick finner du information om tidskriften Respiratory Medicine. Respiratory
Medicine är en Lungmedicinsk tidskrift som under senare år nått allt fler läsare. Tidskriften
redovisar resultat från såväl kliniska studier som experimentella undersökningar inom det
lungmedicinska ämnesområdet. Respiratory Medicine har med tiden fått lite av en nordisk
prägel och många studier från nordiska forkargrupper har publicerats tidskriften. Ronald Dahl
i Århus är chefredaktör och två "associate editors" kommer från nordiska länder..
Information om föreningen Läkare mot tobak bifogas i utskicket. Orsaken är att det i vår
föreningen och i Läkare mot tobak finns ett önskemål om ett närmare samarbete mellan
föreningarna.
En riktigt trevlig början på det nya året tillönskas SLMF:s medlemmar.
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