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Bästa lungmedicinare!
Ett rykande färskt medlemsblad har nu lämnat tryckpressarna. Ni vet väl att utskicken
också går att finna på SLMF hemsida. Eftersom det tar cirka två veckor att
distribuera pappersversionen kan det ibland vara ide att besöka vår hemsida, en sida
som fått en ny, helt egen adress (www.slmf.se).
Vårmötet 2004
Avdelningen för Lungmedicin och Allergologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg inbjuder till tredubbelt möte den 5-7 maj. Vad som döljer sig bakom denna
spånnande rubrik går att läsa i bilaga 1. Årsmötesförhandlingar kommer att äga rum
den 6 maj kl 8.45-10.45 och fackligt tema är specialistens fortbildning, se även
nedan. Kallelse till årsmötet finns i bilaga 2, och föreningen hoppas förstås på god
uppslutning. Inom ramen för vårmötet kommer SLMFs första fortbildningsdag att
ordnas. Temat är Thoraxradiologi och denna utbildningsdag (IPULS-granskad) riktar
sig främst till ST-läkare och nyblivna specialister.
Höstmötet 2004
arrangeras av den helt nybildade gemensamma Lungkliniken i Stockholm (Karolinska
Universitetssjukhuset, KUS) den 29 september - 1 oktober 2004. Möteslokal blir KS,
Solna och kontaktperson är Magnus Nisell, Lungkliniken, KS (epost magnus.nisell@ks.se).
Definitivt program ännu ej klart. Vi kan dock avslöja att onsdagen den 29 september
är reserverad för den lungmedicinska fortbildningsdagen. Temat är atypiska
mykobakterioser och utbildningsdagen kommer att vara mycket centrerad kring
patientfall. Parallellt kommer ett möte med den lungmedicinska chefsgruppen att
ordnas (kontaktperson Lennart Nilholm, Universitetssjukhuset, Örebro; epost
lennart.nilholm@orebroll.se). Vidare planeras samma dag ett oxygenregistermöte
(kontaktperson Kerstin Ström, Universitetssjukhuset, Umeå; epost kerstin.strom@vll.se).
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Det egentliga höstmötet löper alltså från torsdagen den 30 september till fredagen
den 1 oktober. Mer information och anmälningsformulär kommer i nästa utskick.
Vårmötet 2005
Lung- och allergisektionen vid Sunderbyns sjukhus har glädjande accepterat att
arrangera vårmötet 2005. Preliminärt datum 20-22 april.
Riksstämman 2004
Hålls i Göteborg den 24-26 november 2004. Temat är "Barnet - den växande
individen".
Specialistexamen
Specialistexamen i Lungmedicin kommer att arrangeras av Avdelningen för
Lungmedicin och Allergologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg den 1011 juni. Några är redan föranmälda, men vi välkomnar fler deltagere. Examinationen
kommer att ske på liknande sätt som vid föregående tillfälle. Under april månad
erhåller deltagarna 5-6 skriftliga frågor. Dessa kommer att kräva ganska omfattande
svar som skickas tillbaks för granskning. Vid själva examinationen den 10-11 juni
kommer man i grupp få besvara frågor relaterade till fallbeskrivningar. Därefter sker
en individuell genomgång av typfall som är liknande för alla deltagande. Föreningen
rekommenderar varmt att alla som nyligen blivit specialister eller som är på väg att
skicka in papper till socialstyrelsen utnyttjar detta tillfälle att vinna specialistexamen.
Anmälan skall ske till utbildningsansvarig Lennart Hansson (lennart.hansson@skane.se) före
1 april.
Fortbildning av specialister
En arbetsgrupp inom styrelsen för SLMF tog förra året fram ett förslag till fortbildning
i Lungmedicin (bilaga 3). Förslaget presenterades på årsmötet 2003 och många
hade åsikter varför det gick ut på remiss till samtliga verksamhetschefer och
professorer. En del kommentarer har inkommit och dessa kommer tillsammans med
förslaget att på nytt diskuteras som fackligt tema på årsmötet i Göteborg. Samtliga
medlemmar är nu välkomna med synpunkter antingen på årsmötet eller direkt till
utbildningsansvarig Lennart Hansson (lennart.hansson@skane.se).
Övriga kurser och möten
Svenska föreningen för allergologi (SFFA) har vårmöte i Uppsala den 1 april.
Anmälan om deltagande skall insändas senast 15 mars. För program se bilaga 4 och
anmälningsblankett se bilaga 5.
Nordisk kurs om respiratorbehandling i hemmet den 22-23 april i Smygehus. Sista
anmälningsdag den 10 mars. För information och anmälningsblankett, se hemsidan
under föregående medlemsblad.
European Institute of Healthcare (EIH) ordnar vetenskaplig fortbildning i ämnet
"Interventional Pulmonology" den 12 juni 2004. Mötet, som är förlagt till Barcelona
arrangeras med stöd från AstraZeneca. För information och preliminärt program, se
bilaga 6. Föreningen, med stöd från AstraZeneca, utlyser fem resestipendier till
mötet. Ansökan skriftligt till undertecknad (magnus.skold@medks.ki.se) med kort motivering
senast 7 april. I första hand är dessa platser avsedda för nyblivna specialister, men
även övriga är välkomna att ansöka.
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För information om övriga möten av lungmedicinskt intresse, se vår hemsida under
fliken "Kurser/kongresser".
Avhandlingar
Två avhandlingar kan rapporteras:
Fariba Sabounchi Schutt disputerade den 13 februari vid Karolinska institutet på
avhandlingen "Bronchoalveolar lavage and serum protein patterns in healthy
individuals and sarcoidosis patients: A proteomics approach" (bilaga 7)
Anna-Karin Johansson försvarar den 19 mars sin avhandling "From bone marrow to
airways in allergen-induced airway inflammation" vid Göteborgs universitet (bilaga 8).
Ett stort GRATTIS till de nydisputerade!

Tack för att ni tagit er tid att läsa medlemsbladet!
En ljus vår tillönskas alla av

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
SLMF
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