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Bästa medlemmar här kommer årets fjärde informationsbrev från SLMF.
Jag skriver det här före jul, men ni kommer nog att läsa det med julen redan färdig firad. Det
är alltså hög tid att se fram emot 2003. Innan dess så ber jag att få tacka arrangörerna i
Göteborg för ett välbesökt och lyckat höstmöte och alla deltagarna på vår sektions program på
riksstämman.
Vid vårt sektionssymposium på riksstämman presenterades det nya Nationella
vårdprogrammet för KOL. Programmet kommer inom kort att publiceras på vår hemsida:
www.svls.se/sektioner/lm/ Jag kommer att skicka ut ett medelande till alla medlemmar som
lämnat sitt e-post adress till mig. Har ni inte gjort det så maila mig så lägger jag in er adress i
vårt e-post register: (christer.janson@medsci.uu.se)

Kurser och möten
2003
Den 5-6/2 ordnar SLMF och Boehringer Ingeheims fördjupningskurs om KOL. Kursen är
övertecknad, men kommer förhoppningsvis åter 2004.
Nästan samtidigt 6-7/2 arrangerar SLMF och SLIF en två dagars kurs i Oxygenbehandling i
hemmet i Göteborg. Kursen vänder sig till medlemmar i oxygenteam; läkare, sjuksköterskor,
tekniker, tillsammans eller var för sig. Information och anmälningsblankett bifogas
(Bilaga 1).
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Vårens årsmöte kommer att vara i Skövde den 10-11/4 (OBS ändrat datum!). Ett
preliminärt program bifogas (Bilaga 2). Temat är lantbruk och lungmedicin. Förutom ett fint
vetenskapligt program ingår också ett socialt program med bl.a. trandans. Jag hoppas att så
många av oss som möjligt firar några vårdagar i Skövde Liksom tidigare så föregås mötet av
oxygen- och respiratorregister mötet den 9/4.
Den 10:e hemrespiratorkursen kommer att förläggas till Smygehus den 23-25 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 och
anmälningsblankett bifogas (Bilaga 3). Ytterligare blanketter kan hämtas från hemrespiratorregistrets utomordentliga hemsida: www.lung.lu.se/hrr
Den 4-7 juni är det dags för den 41:a Nordiska lungkongressen som 2003 sker i Reykjavik.
Missa inte den! Ett ”Second announcement” bifogas (Bilaga 4).
Kongressen har också en hemsida: www.congress.is/nordiclung2003 Observera att dead-line
för abstrakt är den 10/3. Om ni skickar in abstrakt finns det bland annat möjlighet att söka
resestipendier från Hjärt-Lungfonden.

Övriga möten:
2003
Internationell konferens om COPD och andningssvikt i Stressa 19-22/3-2003. Information
via konferensens hemsida: www.effetti.co.uk
American Thoracic Society årsmöte i Seatle den 16-21/5. Information: www.thoracic.org
I samband med mötet ordnar Boehringer Ingelheim ett kvälsmöte för svenska deltager den
17/5. Mer information kommer senare.
European Respiratory Society årsmöte i Wien den 27//9 –1/10. ”Dead line” för abstrakt är
den 20 februari. För information: www.ersnet.org

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 Lennart
Nathell i Åre och Stockholm som skrivit avhandling om sjukskrivningar vid lungsjukdomar
och Anders Planck från KS som skrivit om sarkoidos (se bilaga 5).
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 God Jul och Gott Nytt År tillönskas SLMF:s medlemmar!

)
Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.

Oxygen behandling
Årsmötet i Skövde
Hemrespirator kursen
Nordic Lung Congress
Avhandlingar

3

