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Bästa medlem, här kommer årets tredje informationsbrev från SLMF.
I förra informationsbrevet medföljde en enkät om att distribuera medlemsinformation
elektroniskt. Jag vill tacka alla medlemmar som besvarat enkäten. Vi håller nu på att matar in
era uppgifter. Är det så att ni ännu inte besvarat enkäten så gör det nu! Enkät är bifogad även
i detta nummer. Den kan också fås från vår hemsida www.svls.se/sektioner/lm för att sedan
skickas med e-post till mig: christer.janson@medsci.uu.se Även om ni är osäkra på om ni
besvarat enkäten så skicka in den på nytt, vi kan hantera dubletter.
Jag vill här passa på att tacka Lennart Nilholm och medarrangörer för det lyckade årsmötet i
Örebro. Torbjörn Gustafson har skrivit en bra rapport om mötet som finns att läsa på
hemsidan, under fliken: Nyheter. Jag vill också tacka Sven Larsson som gjort ett enormt
arbete som ordförande och avgående ordförande i vår föreningen och som i och med årsmötet
avgick ur styrelsen. Samtidigt så vill jag hälsa Magnus Kentson ifrån Jönköping välkommen
som ny facklig sekreterare. Anne Geborek som tidigare hade Magnus post är nu tillträdande
ordförande. För att hålla reda på vem som är vem och hur man kontaktar olika
styrelseledamöter, så tittar ni på hemsidan i fliken: Styrelsen.
Kurser och möten
SLMF höstmöte äger rum 18-19 oktober i Umeå. Årets program är ett Leif Rosenhall
symposium. Dom flest av oss känner ju Leif som går i pension i höst. Han var länge verksam i
Umeå och anlade då grunden för den blomstrande forskning som kommer att presenteras på
symposiet. Programmet och anmälan finns bifogade, men kan också laddas hem från
hemsidan www.svls.se/sektioner/lm Även denna gång så finns det stipendier att söka. Se
bifogat utskick.
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Den 12-13 november så är vår förening medarrangör till mötet Lungmedicinska tillstånd
och försäkringsmedicinska överväganden i Stockholm. Information bifogas och finns
också på hemsidan.
Slutligen den 28-30 november så är det dags för Rikstämman denna gång i Stockholm. Som
ni ser så finns det inte med några abstraktformulär. Vilket beror på att all hantering av
abstrakt denna gång sker över dator. Abstraktformulär hämtas hem via Svenska
läkarsällskapets hemsida www.svls.se under fliken riksstämman. Jag skickar med
instruktioner för nedladdning till pc. Det går också bra att använda Mac, men dom
instruktionerna är ännu inte klara. Jag prövade nyss att själv hämta hem abstraktformulären
och det gick utan problem. Jag tror att ni behöver ha programmet WinZip på datorn innan ni
laddar hem formuläret. WinZip är ett grattisprogram som de flesta av er nog har. Om inte så
kan ni hämta programmet från www.winzip.com
Vår sektions dag är denna gång onsdagen den 28. Vi har ett symposium: ”Rökavvänjning den långa vägen från kunskap till handling” som sker samma dag. Vårt minisymposium
kommer preliminärt att åter handla om VOLREM studien där det nu finns lite mer definitiva
resultat. Sista dag för att skicka bidrag är i år den 24 augusti och jag ser fram emot många
bidrag från er alla.
Övriga möten:
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 lördagen
den 22/9 (obs ändrad dag jämfört med föregående informationsbrev). Lars-Gunnar Larsson
från Sunnderby sjukhus och Carl Peter Engström från Sahlgrenska kommer där att
sammanfatta sina avhandlingar. Se bifogad bilaga.
Boehringer Ingelheim och Pfizer ordnar en nordisk afton måndag den 24/9. Inbjudan
distribueras separat.
MSD ordnar ett kvällsmöte tisdagen den 25/9. Det kommer att handla om argument för
och emot att välja antileukotriener eller långverkande beta-2-agonister som tillägg till
inhalationssteroider. Även denna inbjudan kommer separat. För närmare information så kan
ni kontakta Lotta Mattsson på MSD: lotta_mattson@merck.com
Astra Zeneca ordna som tidigare lunchseminarier. Se bifogad inbjudan.
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 använda föreningens hemsida: www.svls.se/sektioner/lm. Om
någon av er har något ni vill publicera, patientfall eller annat, kontakta Cecilia Bredin:
cecilia.bredin@impi.ki.se
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Avhandlingar
Två ny avhandlingar presenteras som abstrakt i detta informationsbrev. Det gäller Marie
Marklund i Umeå och Ludger Grote i Göteborg som framgångsrikt försvarat avhandlingar om
sömnapné. Ytterligare en avhandling från Umeå om sömnapné presenterades i slutet av april
av Lars-Gunnar Larsson från Sunderby sjukhus. Här saknar jag ett abstrakt, men om ni går på
SLMF’s kvällsmöt på ERS så får ni höra mera om avhandlingen.
Som tidigare så ber jag att jag får information om alla nya lungmedicinska avhandlingar.
Förutom boken så önskar jag att ni även ”mailar” mig abstraktet (”spikbladet”)
(christer.janson@medsci.uu.se). Gör ni det så lägger vi även ut ert spikblad på hemsidan
(under fliken Nyheter).
Stipendier
Jag gratulerar härmed Kerstin Andersson i Lund och Maria Wiltz i Växjö, som fick stipendier
för deltagande i SLMF’s årsmöte.

En riktigt trevlig sommar tillönskas SLMF:s medlemmar.
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