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Bästa medlemmar här kommer årets andra informationsbrev från SLMF.
Många av oss hade nöjet att tillbringa några dagar i Lund i slutet av april. För er som inte
hade möjlighet att höra föredrag vid årsmötet om KOL-exacerbationer, vita lungor eller delta i
debatten om etik vid vård i livets slutskede, så kommer vår viceordförande Torbjörn
Gustafson att lägga ut en utförligt rapport på föreningens hemsida www.svls.se/sektioner/lm
under sommaren. Vid årsmötet valdes Anne Geborek till föreningens ordförande. Kjell
Larsson som på utmärkt sätt skött denna syssla under föregående år kvarstår i styrelsen som
avgående ordförande.
Efter semestern så kan vi se fram emot en hel rad spännande aktiviteter.

Kurser och möten
2002
SLMF ordnar den 16/8 en workshop om Behandling av undernutrition vid KOL i Visby
tillsammans med GlaxoSmithKline. Mötet är i första hand avsett för deltagarna i mötet
november-01, men även andra av SLMF´s medlemmar kommer att beredas möjlighet att delta
i mån av plats. För anmälan och program se bilaga 1.
Den 14-18/9 så är det dags för ERS som denna gång sker på hemmaplan i Stockholm.
I sedvanlig ordning ordnar SLMF ett kvällssymposium tillsammans med GlaxoSmithKline,
Symposiet sker söndagen den 15/9 se bifogat program – bilaga 2.
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Draco Läkemedel arrangerar traditionsenligt lunchmöten under ERS dagarna. Detaljprogram
kommer att distribueras separat.
SLMF höstmöte äger rum 24-25 oktober i Göteborg. Bland programpunkterna finns etniska
minoriteters speciella behov inom sjukvården, nya tekniker och KOL. För anmälan och
program se bilaga 3. I år finns det åter möjlighet att söka stipendier för deltagande: bilaga 4.
Den 14-15 november arrangerar SLMF en efterutbildningskurs om Tobaksberoende och
rökavvänjning tillsammans med GlaxoSmithKline. Kursen sker på Johannesbergs Slott i
Rimbo norr om Stockolm och nära Arlanda. Vg se bifogat program bilaga 5
Den 27-29 november så är det dags för Rikstämman denna gång i Göteborg. Även i år sker
all hantering av abstrakt över dator. Abstraktformulär hämtas hem via Svenska
läkarsällskapets hemsida www.ronden.se/svls och gå till rubriken ”riksstämman”.
Instruktioner och blanketter kommer att finnas på där senast i början av juni.
Sektionens dag på riksstämman är preliminärt onsdagen den 27/11. Vi börjar med ett
sektionssymposium om det nationella vårdprogrammet för KOL. Därefter kommer vi att ha
fria föredrag, postervisning och poster diskussion.
Sista dag för att skicka in abstrakt är den 23/8 och jag ser fram emot att läsa alla era bidrag i
slutet av sommaren.
2003
Den 5-6/2 ordnar SLMF och Boehringer Ingeheims fördjupningskurs om KOL. Denna
kurs är inte identisk med den efterutblidningskurs i KOL som tidigare ordnats fem år i rad. i
februari utan just en fördjupningskurs om olika aspekter vid KOL-sjukdomen. Denna gång är
lursen helt fokuserad på patofysiologiska mekanismer vid KOL med huvudsaklig inriktning
på dyspné. Kursen riktar sig i första hand till i Sverige verksamma lungmedicinare, men andra
med speciellt intresse för KOL och mekanismer bakom dyspné kan ha glädje av kursen. För
program och anmälan se bilaga 6.
Vårens årsmöte kommer att vara i Skövde. Mera om detta i nästa utskick.

Övriga möten:
2002
VII WASOG (World Association of Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders)
kongressen i Stockholm 16-19 juni – 2002. För information se www.conception.se/wasog
Den 26/9 till 2/10 anordnar Lungklinikerna vid Akademiska sjukhuset och Karolinska
sjukhuset anordnar gemensamt en fyra dagar kurs i Uppsala om Tuberkulos och differentialdiagnostik. Kursen vänder sig i första hand till läkare under specialist utbildning. Hälften
av deltagarna kommer från Sverige och hälften från St Petersburg. För information se bilaga
7.
Den 17-18/10 så är ni också välkomna hit till Uppsala för att delta i Svensk förening för
sömnforskningsårsmöte. Vi kommer bl.a. att ta upp sömnapné och krdiovaskulär sjukdom amt
sömnstörningar och trafik. Ett preliminärt program och anmälan bifogas i bilaga 8.
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Ytterligare en tuberkuloskurs ordnas under hösten.: Tuberkulos: Kliniska utbildningsdagar
för sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Kursen arrangeras av Nordiska
Hälsovårdshögskolan i Göteborg, Sverige den 30/10 – 1/11. Målgruppen är framförallt
sjuksköterskor i Norden, Balticum och Ryssland, men även läkare och annan
sjukvårdspersonal som arbetar med tuberkulos. För mer information kontakta Annah Rutqvist,
Avd för Lungmedicin och Allergologi, Bruna stråket 11, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
413 45 Göteborg. Tfn: +46-31-342 34 96 (med röstbrevlåda), fax: +46-31-82 49 04,
e-mail: tb-meeting@medfak.gu.se
Hemsida: www.nhv.se

Hemsidan
För mötes aktiviteter i övrigt hänvisas till föreningens hemsida: www.svls.se/sektioner/lm/
Utnyttja 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

Avhandlingar
Två nya avhandlingar presenteras som abstrakt i detta informationsbrev. Det gäller AnnaCarin Olin och Jiahua Xu i Göteborg som skrivit avhandling om kväveoxid respektive
lungskintigrafi (se bilaga 9). Charlotta Nordenhäll och Nikolai Stenfors från Umeå har också
lagt fram avhandlingar under denna tidperiod men där saknar jag tyvärr abstrakt.
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 sommar tillönskas SLMF:s medlemmar.

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
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