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Bästa lungmedicinare!
Just nu håller ni höstens första informationsbrev i er hand! För mig som nytillträdd
vetenskaplig sekreterare känns det spännande och utmanande att få arbeta med
föreningen och ansvara för detta "ansikte utåt". Jag ser fram emot flera år fyllda av
lungmedicinska aktiviteter och jag hoppas att vi tillsammans kan verka för ett ökat
intresse för specialiteten. Om någon har synpunkter på medlemsbladets utformning
eller på den information som biläggs denna får ni gärna höra av er till mig. Jag vill
också bli informerad om kommande avhandlingar inom det lungmedicinska fältet
eftersom dessa då kan nämnas i medlemsbladet.
Jag vill också passa på att att tacka min företrädare Christer Jansson för en gedigen
insats under sina fyra år som vetenskaplig sekreterare. Jag vet att föreningens
medlemmar satt stort värde på den entusiasm och det engagemang som Christer
visat genom åren.
Årsmötet 2003
Vid årsmötet i Skövde april 2003 diskuterades viktiga frågor rörande innehållet i
föreningens vår- och höstmöten. De viktigaste förändringarna som beslutades var
• oxygen/ventilatormötet skall ligga i anslutning till höstmötet
• vårmötet/årsmötet skall inledas med en fortbildningsdag för ST-läkare
• höstmötet skall förbli ett samarrangemang med SLIF där man med fördel kan
arrangera parallella sessioner
För ytterligare information bifogas protokoll fört vid årsmötesförhandlingar (Bilaga 1).
Kassarapporten kommer inom kort att finnas på hemsidan.
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Höstmötet 2003
Höstmötet arrangeras i Linköping den 16-17 oktober och ett preliminärt program
bifogas. Det intressanta mötet spänner över stora lungmedicinska fält från bland
annat KOL, livskvalitet och rökavvänjning till presentation av cancerstudier,
bronkoskopiskt ultraljud och PET-scan. Föreningen hoppas förstås på god
uppslutning och sista amnälningsdag är 1/10 (Bilaga 2).
Specialistexamen senarelagd
För dem som önskar avlägga specialistexamen i lungmedicin erbjuds nu tillfälle vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Exakt tidpunkt är inte ännu bestämd
men någongång under perioden mars-juni 2004 kommer examination att ske. Proven
innefattar dels en skriftlig redovisning, dels ett muntligt förhör. Intresserade bör höra
av sig till Lennart Hansson senast 1 december 2003. Ni som tidigare anmält intresse
behöver inte anmäla er på nytt.
Riksstämman
Svenska Läkaresällskapets riksstämma äger rum 26-28 november i Stockholm.
Föreningen har sina aktiviteter onsdagen den 26 november. Dagen inleds med ett
sektionssymposium om Idiopatisk fibroserande alveolit följt av de fria föredragen.
Därefter är det posterutställning och postersession. På eftermiddagen är vi
huvudarrangörer till ett symposium "Den åldrande lungan". På torsdagen har
sektionen för tropikmedicin ett symposium om tuberkulos och på fredagen arrangerar
sektionen för thoraxkirurgi ett sektionssymposium om lungcancer. Sektionen för
Allergiforskning har sina aktiviteter på torsdagen. För program, se Bilaga 3.
Övriga kurser och möten
Mora lasarett ordnar KOL-möte 8-9/10 i Mora. Information och anmälan till Annika
Lusth (annica.lusth@ltdalarna.se).
SLMF ordnar tillsammans med Boehringer-Ingelheim och Pfizer en "Postgraduate
kurs om KOL" den 4-5 februari 2004 i Stockholm. Kursen fokuseras på
patofysiologiska mekanismer vid KOL med inriktning på dyspne. För information och
anmälan se Bilaga 4.
Avhandlingar
Grattis till Malin Muller, Enheten för Lungmedicin, Institutionen för Medicin,
Karolinska Institutet som den 29 april framgångsrikt försvarade sin
licenciatavhandling "Apoptosis in Chronic Inflammation". För sammanfattning, se
Bilaga 5.
SLMF stipendium
Ett stort Grattis också till Ingemar Qvarfordt, Lungkliniken, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg som tilldelats SLMF stpendium om kronor 10 000.
Stipendiet skall användas för finansiering av resa till ERS, Wien där Ingemar skall
hålla föredrag.
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Hemsidan
För
mötesaktiviteter
i
övrigt
hänvisas
till
föreningens
hemsida:
www.svls.se/sektioner/lm/. Utnyttja föreningens hemsida www.svls.se/sektioner/lm.
Om någon av er har patientfall eller annat ni vill publicera, kontakta vår webmaster
Cecilia Bredin: cecilia.bredin@impi.ki.se

Det var allt för denna gång - väl mött i Linköping!

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare

Bilagor
1. Årsmötesprotokoll
2. SLMF höstmöte Linköping
3. Program riksstämman
4. Postgraduatekurs KOL
5. Sammanfattning licenciatavhandling Malin Muller
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