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Bästa medlemmar här kommer årets andra informationsbrev från SLMF och mitt sista brev
som vetenskaplig sekreterare. Här efter kommer Magnus Sköld på Lungkliniken vid
Karolinska sjukhuset att hålla i pennan.
Magnus e-mail adress är: magnus.skold@medks.ki.se

Våren lider mot sitt slut. Under förra månaden hade vi möjlighet att njuta av trandans (och
snöstorm) vid det väldigt trevliga årsmötet i Skövde. Närmast ser vi fram emot det Nordiska
lungkongressen i Reykjavik och sedan är det dags för semester.
Det nya Nationella vårdprogrammet för KOL finns nu på nätet. Ni hittar det enkelt via vår
hemsida: www.svls.se/sektioner/lm

Kurser och möten
2003
Den 4-7 juni är det dags för den 41:a Nordiska lungkongressen som 2003 sker i Reykjavik.:
www.congress.is/nordiclung2003

Den 26 augusti anordnar SLMF tillsammans med Pfizer och Boehringer Ingelheim en
workshop om: Samvariation och interaktion mellan kardiovaskulär sjukdom och KOL.
Ett begränsat antal platser är tillgängliga. Mötet är också ett planeringsmöte för ett
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symposium som kommer att hållas i anslutning till årsmötet i Göteborg 2004. Anmälan skall
vara inne den 2 juni. (information och anmälningsblankett bifogas, bilaga 1).
Den 16-17 oktober hälsas vi alla välkomna till SLMFs höstmöte i Linköping. Temat i år är
lungcancer, men även andra ämnen tas upp. Var god se bifogad inbjudan, program och
anmälan (Bilaga 2).
Den 13-14 november arrangerar SLMF tillsammans med GlaxoSmithKline en kurs för STläkare: Lungmedicinsk utredning – möjligheter och begränsningar. Kursort är
Stockholm. Kursen vänder sig i första hand till ST-läkare men även specialister kan söka och
kommer att antas i mån av plats. För mer detaljer se bilaga 3.
Den 20 november arrangerar Epidemiologi-gruppen inom SLMF en utbildningsdag i
Göteborg. Temat är Etiologisk fraktion eller hur stor del av sjukdomsfall som förklaras av en
viss sorts exponering. Information och anmälan bifogas (Bilaga 4).
Den 26-28 november så är det dags för Rikstämman denna gång i Stockholm. Även i år
sker all hantering av abstrakt över dator. Abstraktformulär och instruktioner finns redan nu att
hämta hem via Svenska läkarsällskapets hemsida www.ronden.se/svls under rubriken
”riksstämman”.
Sektionens dag på riksstämman är onsdagen den 26/11. Vi börjar med ett sektionssymposium
om det Nationella vårdprogrammet för idiopatisk fibrotiserande alveolit. Därefter
kommer vi att ha fria föredrag, postervisning och poster diskussion. Dagen avlutas sedan med
vårt huvudsymposium: Den åldrande lungan: lungfysiologi och lungsjukdomar hos äldre.
Allergisektionen har sina aktiviteter på torsdagen. På torsdagen är vi medarrangörer i ett
symposium om tuberkulos: Tuberkulos – tillbaka till framtiden.
Sista dag för att skicka in abstrakt är den 25/8 och Magnus ser redan fram emot att läsa alla
era bidrag i slutet av sommaren.
2004
Den 4-5 februari är det åter dags för Patofysilogi vid KOL i Tammsvik utanför Stockholm.
Kursen som anordnas av SLMF och Boehringer-Ingelheim är en fördjupningskurs som gavs
första gången i år. Den blev då övertecknat och vi hoppas på ett gott deltagande även 2004.
Information och anmälan i bilaga 5.

Övriga möten:
2003
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. Datum är ändrat
till tisdagskvällen den 30/9. Pfizer och Boehringer Ingelheim kommer att ordna en
skandinavisk afton den 29/9 och AstraZeneca ordnar som tidigare lunchmöten. Information
om dessa aktiviteter kommer separat.
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34th IUATLD World Conference on Lung Health är i Paris den 29 oktober till 2 november.
För mer information sök på www.iuatld.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@labmed.ki.se

Avhandlingar
Två avhandlingar från Uppsala har kommit in under våren. Jonas Appelberg har skrivit om
sömnapné och Gunnar Myrdal om lungcancer (se bifogade abstrakt). Som tidigare så ber vi få
information om alla nya lungmedicinska avhandlingar. Förutom boken så önskar vi att ni även
”mailar” abstraktet (”spikbladet”)
magnus.skold@medks.ki.se

Gör ni det så lägger vi även ut ert spikblad på hemsidan (under fliken Nyheter).
En riktigt God Sommar tillönskas SLMF:s medlemmar!

Christer Janson
Vetenskaplig sekreterare
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