Svensk
Förening

Lungmedicinsk

informerar
Nummer 1, 2003

2003-02-27

Redaktionsadress:
Christer Janson
Lung- och Allergikliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel 018-611 41 15, Fax 018-611 2819.
E-Mail christer.janson@medsci.uu.se

Bästa medlemmar här kommer årets första informationsbrev från SLMF.
Året har rivstartat med två kurser, fördjupningskurs om KOL i Stockholm och
Oxygenbehandling i hemmet i Göteborg. Bägge kurserna var övertecknade och återkommer.
Det är väldigt stimulerande att intresset för fortbildning är så stort hos våra medlemmar.
Fortsätter här med temat utbildning. Glädjande nog har flera medlemmar hört av sig med
frågan: När blir nästa specialistskrivning i lungmedicin?. Jag kan här bekräfta att vi kommer
att ordna en sådan i år. För mer information hänvisar jag till bilaga 1. I bilagan har Lennart
Hansson som är utbildningsansvarig i SLMF även bifogat information om IPULS vilket är
den organisation som kommer att ansvara för SK-kurserna och även arbetet med att
kvalitetsgranska vidare- och fortutbildningar för läkare.
Det nya Nationella vårdprogrammet för KOL finns nu på nätet. För närvarande är det placerat
på en temporär web-adress: kol.bredin.nu. Information kommer när vi byter adress. Jag passar
på att här åter be er som inte får uppgifter om att medlemsbrevet finns utlagt på hemsidan via
e-mail att skicka mig era e-mail adresser. Ni blir på sätt snabbare uppdaterade än om ni bara
litar på den vanliga posten.

Kurser och möten
2003
Vårens årsmöte kommer att vara i Skövde den 10-11/4. Program och anmälningsblankett
bifogas (Bilaga 2). Temat är lantbruk och lungmedicin. Förutom ett fint vetenskapligt
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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. Föreningens fackliga årsmöte sker den 11/4
v.g. se bilaga 3. Temat på det fackliga mötet blir bland annat fortbildning. Ett förslag till
fortbildningsdokument kommer att finnas tillgängligt på hemsidan från slutet på mars för
diskussion på årsmötet.
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 4). Ytterligare blanketter kan hämtas från hemrespiratorregistrets utomordentliga hemsida: www.lung.lu.se/hrr
Den 7-8 maj så anordnar SLMF tillsammans med GlaxoSmithKline en workshop om lindrig
astma i Riksgränsen. Programmet bifogas (bilaga 5). Sista dag för anmälan är den 24/3.
Platsantalet är begränsat och vid ”överbokning” kommer urval att ske med sikte på en god
geografisk spridning och med visst företräde för lungspecialister med uttalat intresse för
ämnet.
Den 4-7 juni är det dags för den 41:a Nordiska lungkongressen som 2003 sker i Reykjavik.
Missa inte den! Ett ”Second announcement” bifogades i föregående utskick.
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
Den 25/4 anordnar ORIGOs nätverk för KOL mötet : KOL i praktiken 2003 i Stockholm.
Program och uppgifter om anmälan bifogas (Bilaga 6).
American Thoracic Society årsmöte i Seatle den 16-21/5. Information: www.thoracic.org
I samband med mötet ordnar Boehringer Ingelheim ett kvällsmöte för svenska deltagare den
17/5. Mer information kommer senare.
Den 31/5 anordnar European Institute of Healthcare en kurs om Exhaled markers, Oxidative
stress. Acute and chronic treatment of airway disease i Barcelona. Kursen sponsras av
AstraZeneca och som framgår av bilaga 7 så har föreningen möjlighet att bjuda med fem
deltagare. Välkomna med era ansökningar.
Den 29/6 – 3/7 anordnas the 7th World Congress on Sleep Apnea i Helsingfors. Information
fås via kongressens hemsida: http://www.congrex.fi/sleepapnea2003
European Respiratory Society årsmöte i Wien den 27//9–1/10. För information:
www.ersnet.org

SLMF och GlaxoSmithKline kommer som vanligt att anordna ett kvällsmöte. Preliminärt
datum är söndagkvällen den 28/9.
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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
Jag har inga nya avhandlingar att presentera nu men 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 Vårvinter tillönskas SLMF:s medlemmar!

)
Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Specialistexamen och IPULS
Program för Årsmötet i Skövde
Kallelse årsmötet
Hemrespiratorkurs
Lindrig astma
KOL i praktiken 2003
Exhaled markers, Oxidative stress…
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