Svensk Lungmedicinsk
Förening

informerar
Nummer 2, 2001

2001-02-26

Redaktionsadress:
Christer Janson
Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel 018-611 41 15, Fax 018-611 2819.
E-Mail christer.janson@ medsci.uu.se

Bästa medlem, här kommer årets andra informationsbrev från SLMF
I förra informationsbrevet medföljde en enkät angående möjligheten att distribuera medlemsinformation elektroniskt. Jag vill tacka de 116 medlemmar som redan besvarat enkäten, via
post, fax och e-mail. Det är viktigt att alla besvarar denna enkät och den är därför bifogad
även detta nummer. Enkäten kan också laddas hem från vår hemsida www.svls.se/sektioner/lm
för att sedan skickas med e-post till mig: christer.janson@medsci.uu.se

Kurser och möten
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. Kursen är ännu inte fulltecknad så information och anmälningsblankett bifogas även i detta utskicket.
Den 26-27 april så är det dags för SLMF’s Årsmötet 2001 i Örebro. Temat för mötet blir
lungcancer. Oxygen- och respiratorgruppen kommer att ha sitt möte dagen innan årsmötet,
alltså den 25/4. Det mötet sker också i Örebro. Anmälningsblankett och preliminärt program
bifogas. Föreningens fackliga årsmöte sker den 27/4 och temat i år rör utbildning av och
tillgången till lungspecialister. Verksamhetsberättelse och årsmötes kallelse bifogas.
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Övriga möten:
American Thoracic Society årsmöte i San Fransisco den 18-23/5. Information:
www.thoracic.org
GlaxoSmithKline och Boehringer Ingelheim anordnar ett kvällsmöte lördagen den 19/5.
Program och anmälan bifogas.
Nordisk lungkongress i Helsingfors 6-9/6-2001. Ett ”second announcement” bör nu ha nått
er. Se även www.finlung.fi/nlc2001
European Respiratory Society årsmöte i Berlin den 22 –26/9. För information se
www.ersnet.org
SLMF’s GlaxoSmithKline och Boehringer Ingelheims kvällsmöte är förlagt till söndagen den
23/9. Boehringer Ingelheim ordnar en nordisk afton den 24/9 och Astra Zeneca kommer som
tidigare att ordna lunchseminarier. Mer om detta i ett senare informationsblad.
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
Avhandlingar
Inga nya avhandlingar har rapporterats till mig under denna månad.
Jag beklagar att endast tre av dom sex avhandlingarnas abstrakt var bifogade i förra numrets.
Orsaken är att vi har haft problem med postgången till Hjärt-Lungfonden. Informationsbrevet
skickas nu därför enbart via e-mail till Hjärt-Lungfonden. Det skulle därför vara bra om ni
förutom boken även ”mailar” mig abstraktet (”spikbladet”)
(christer.janson@medsci.uu.se). Ytterligare en fördel med detta är att vi då kan lägga ut ert
spikblad på hemsidan (under fliken Nyheter).
Däremot måste jag i detta informationsblad dementera mina tidigare uppgifter om pris för
bästa lungmedicinska avhandling. Ett sådan pris kommer inte att delas ut i Örebro. Urvals
kriterierna för priset måste först utformas.
Övrigt
Information från Alfa1-antitrypsinbrist registret (AAT-registret) bifogas i utskicket. Studera
särskilt informationen om studien om sambandet mellan CDT (carbohydrate deficient
transferrin) och AAT-brist som påbörjats.

En riktigt trevlig slut på vintern tillönskas SLMF:s medlemmar.

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
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