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Bästa medlemmar här kommer årets tredje informationsbrev från SLMF.
När ni läser detta så har många av er redan varit på ERS i Stockholm och förhoppningsvis
deltagit i ett lyckat SLMF/GSK möte på söndagkvälenl. Nu kommer mer information om
höstens och den kommande vårens aktiviteter.

Kurser och möten
2002

SLMF höstmöte äger rum 24-25 oktober i Göteborg. Bland programpunkterna finns etniska
minoriteters speciella behov inom sjukvården, nya tekniker och KOL. Det socialaprogrammet
omfattar en utflykt till Ostindiska compagniet. Ett slutgiltigt program bifogas i detta utskick
se bilaga 1.
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 2
Den 27-29 november så är det dags för Rikstämman denna gång i Göteborg. Jag tackar alla
er som sänt in abstrakt och kommer göra det möjligt att presentera ett väldigt spännande
program. Sektionens dag på riksstämman är onsdagen den 27/11. Vi börjar med ett
sektionssymposium om det nationella vårdprogrammet för KOL (8.30 – 10.00). Därefter
kommer vi att ha fria föredrag (10.15 – 12.30), postervisning (14-15) och posterdiskussion
(15-16). Vi har inget eget huvudsymposium i år, men medverkar i symposiet : Trötthet –
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konsekvens av eller orsak till medicinska problem? torsdagen den 28/11 kl 8.30-10.00. Tyvärr
kolliderar detta symposium med allergissektionens symposium: Akut omhändertagande vid
anafylaxi. Så ni blir helt enkelt tvungna att välja.
2003
Den 5-6/2 ordnar SLMF och Boehringer Ingeheims fördjupningskurs om KOL. Denna kurs
är inte identisk med den efterutbildningskurs 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 3.
Vårens årsmöte kommer att vara i Skövde den 3-4/4. Jag vet än så länge inte så mycket om
programmet men återkommer i nästa utskick. Liksom tidigare så föregås mötet av oxygenoch respiratorregister möten den 2/4.
Den 10:e hemrespiratorkursen kommer att förläggas till Smygehus den 24-25 april .
Liksom vid de senaste hemrespiratorkurserna kommer det att bli såväl föreläsningar som
praktiska övningar. Kursen vänder sig till läkare och personal som arbetar
medhemrespiratorer samt till teknisk personal inom detta område. Information om program
kommer senare.
Den 4-7 juni är det dags för den 41:a Nordiska lungkongressen som 2003 sker i Reykjavik.
Missa inte den! Mer information kommer att sändas ut, men förnärvarande hänvisas i första
hand till kongressens hemsida: www.congress.is/nordiclung2003

Övriga möten:
2002
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 kardiovaskulär sjukdom
amt sömnstörningar och trafik. Ett preliminärt program och anmälan bifogas i bilaga 4.

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
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Avhandlingar
Två nya avhandlingar presenteras som abstrakt i detta informationsbrev. Det gäller Charlotta
Nordenhäll och Maj Lindström i Umeå som skrivit avhandling om dieselavgaser respektive
KOL-epidemiologi (se bilaga 5). Peter Arvidsson från Göteborg har också lagt fram en
avhandling 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 höst tillönskas SLMF:s medlemmar.

(jag har lämnat kvar sommarbilderna dom känns mest relevanta fortfarande)
Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
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