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Bästa medlem, här kommer årets fjärde informationsbrev från SLMF.
Tack alla ni som lämnat in uppgifter om e-mail adresser. Jag har fått svar på 197 av er. Om
allt går som jag tänkt mig, så har ni som angivet en e-mail adress information om att detta
medlemsbladet finns på hemsidan, innan ni fått detta blad i pappersformat.
Kurser och möten
2001
SLMF höstmöte äger rum 18-19 oktober i Umeå. Som meddelats i förra bladet så är årets
program är ett Leif Rosenhall symposium. Programmet och anmälan fanns bifogat i förra
utskicket, men kan fortfarande laddas hem från hemsidan www.svls.se/sektioner/lm
Den 8-9 november i Lund är det åter en nordisk kurs om respiratorbehandling i hemmet. En
del av er har redan nåtts av denna inbjudan. Kursen är mycket poplär och uppskattad så
skynda på att skicka in den bifogade anmälan.
Den 12-13 november så är vår förening medarrangör till mötet Lungmedicinska tillstånd
och försäkringsmedicinska överväganden i Stockholm. Information finns på hemsidan.
Den 28-30 november så är det dags för Rikstämman denna gång i Stockholm. Jag tackar för
alla bra bidrag som har kommit in. Jag är imponerad att ni alla tog er över tröskeln som det
nya elektroniska systemet för abstrakthantering innebar.
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Jag bifogar programmet. Vår dag är alltså onsdagen den 28/11. Vi börjar med ett minisymposium om VOLREM och avslutat med symposiet om ”Rökavvänjning - den långa vägen
från kunskap till handling”. Där i mellan så kommer vi att ha fria föredrag, postervisning och
poster diskussion.
2002
Årets första kurs är SLMF och Boehringer Ingeheims efterutbildningskurs om KOL.
Denna kurs genomförs nu för femte året i rad. Kursen går av stapeln den 6-7 februari 2001
och fokuseras på KOL alltifrån epidemiologi och inflammatoriska mekanismer till alla de
olika aspekterna på behandling. Kursen vänder sig i första hand till lungmedicinare, men även
special intresserade läkare under utbildning och primärvårdsläkare kan ha glädje av kursen.
Denna kursomgång har rehabilitering fått stort utrymme. Övrig behandling som rökavvänjning, farmakoterapi och emfysemkirurgi tas också upp. Inbjudan bifogas i utskicket.
Vårens årsmöte kommer att vara i Lund. Mera om detta i nästa utskick.
Övriga möten:
2001
Svensk förening för sömnforskning anordnar: “Kurs i basal sömnfysiologi och
patofysiologi” i Lund 15 november. Anmälan och information bifogas.
Den 16 november i Lund är det årsmöte för Svensk förening för sömnforskning. För mer
information se föreningens hemsida: www.swedishsleepresearch.com under rubriken
årsmöten eller kontakta Lisbeth Bogestål, Öron-, Näs och Halskliniken, Universitetssjukhuset
i Lund, 221 85 Lund, tel 046 171753, lisbeth.bogestal@skane.se
2002
Den 17-22 maj är det dags för American Thoracic Society årsmöte i Atlanta. Abstrakt skall
vara inne senast den 18/10. För mer information se: www.thoracic.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 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
En ny avhandlingar presenteras som abstrakt i detta informationsbrev. Det gäller Valiant
Ukale vid Karolinska sjukhuset som framgångsrikt försvarat sin lic avhandlingar om
pleurodesbehandling.
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).

En riktigt trevlig höst tillönskas SLMF:s medlemmar.

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
Bilagor:
1.
Hemrespiratorkurs i Lund
2.
Program för riksstämman
3.
KOL kurs i Saltsjöbaden
4.
Kurs i sömnfysiologi
5.
Sammanfattning av avhandling
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