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Bästa lungmedicinare!
Innan alla försvinner på en välförtjänt semester vill gärna Er vetenskaplige
sekreterare ha lite uppmärksamhet. Först ett stort tack till avdelningen för
lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg för ett
mycket väl genomfört vårmöte. Ett högaktuellt symposium, arrangerat tillsammans
med kardiologerna, som belyste samverkan mellan hjärt- och lungsjukdom hörde till
höjdpunkterna. Bengt-Eric Skoogh, som under året avgår med ålderspension,
hyllades med ett symposium där hans viktiga och omfattande insatser för svensk
lungmedicin belystes. Vi är många som även i framtiden gärna vill se Bengt-Eric i
olika lungmedicinska sammanhang. Ett bevis för medlemmarnas uppskattning var att
årsmötet valde Bengt-Eric till hedersledamot i föreningen.
Årsmötet diskuterade bland annat specialisternas vidareutbildning/fortbildning och
mötet antog det förslag som en arbetsgrupp inom föreningen utarbetat. Dokumentet
finns på SLMFs hemsida (www.slmf.se) liksom styrelsens nya sammansättning.
Protokoll för årsmötesförhandlingarna kommer att bifogas nästa utskick och då även
läggas ut på hemsidan.
I anslutning till vårmötet hölls den första lungmedicinska fortbildningsdagen i SLMFs
regi. Temat för utbildningsdagen var Thoraxradiologi och kursen visade att det finns
behov av lungmedicinsk fortbildning och att sådan kan förläggas under en dag med
bibehållen hög kvalitet. Stort tack till arrangörerna Sven Larsson och Ulf Tylén.
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Höstmötet 2004
Ni är alla varmt välkomna till Stockholm och höstmötet torsdagen den 30 septemberfredagen den 1 oktober på World Trade Center, i direkt anslutning till
Centralstationen/Cityterminalen, Stockholm. Mötet är ett samarrangemang med
Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF) och vi hoppas att programmet
kan motsvara ett flertal intresseriktningar. Anmälan görs elektroniskt via SLMF
hemsida (www.slmf.se) preliminärt senast den 10 september. Föreningen hoppas
förstås på god uppslutning till ett Stockholm som står förberett inför höstens
begivenheter. För ytterligare information kan mötessekreterare Magnus Nisell
(magnus.nisell@kus.se) kontaktas. För preliminärt program, se Bilaga 1.
Dagen före höstmötet, onsdagen den 29 september, kommer tre parallella möten att
äga rum:
* SLMF fortbildningsdag med temat ”Atypiska mykobakterioser - finns det
typisk behandling för atypisk bakterie?”. Kursen - som är förlagt till
Eugeniahemmet, Karolinska sjukhuset - kommer delvis att vara interaktiv
med genomgång av patientfall. Både ST-läkare och specialister är
välkomna. Program och anmälningsblankett finns som Bilaga 2.
* För läkare och sköterskor engagerade i kvalitetsregistern ordnas
Registerdag i Nanna Swarz auditorium, Karolinska sjukhuset.
Oxygenregistret och Hemrespiratorregistret har nu gått samman i
Andningssviktregistret Swedevox och mötet kommer bland annat att
innehålla praktisk demonstration av detta nya register. För preliminärt
program, se Bilaga 3. Anmälan om deltagande görs via SLMF hemsida
(www.slmf.se)
* Möte med den lungmedicinska chefsgruppen på "Loben", Thoraxhuset,
6 trappor, Karolinska sjukhuset. Kontaktperson och sammankallande är
Lennart Nilholm (lennart.nilholm@orebroll.se)

Svenska läkaresällskapets riksstämma 2004
Hålls i Göteborg på Svenska mässan den 24-26 november. Temat för årets
riksstämma är ”Barnet – den växande individen”. Det lungmedicinska programmet är
onsdagen den 24 november med fria föredrag, postersession och ett planerat
sektionssymposium ”Cystisk fibros och bronkopulmonell dysplasi – ett ”växande"
problem. Abstracts till riksstämman skall skickas in elektroniskt senast den 27
augusti. I år introduceras ett nytt webbaserat system för behandling av abstracts som
förhoppningsvis skall underlätta för författarna. Gå in på Svenska läkaresällskapets
hemsida (www.svls.se) och klicka Dig fram via "Riksstämman" och "Webbaserat
abstraktssystem". Glöm inte att under sektion markera ”LM” för lungmedicin. En
bekräftelse på att abstracts mottagits kommer också att sändas ut av undertecknad.
Riksstämman är en av de få tillfällen där yngre medarbetare ges möjlighet till
presentation av sina forskningsresultat på svenska och inför Sveriges samlade
lungläkare och lungforskare. Jag vill därför uppmana framför allt doktorander att
skicka in abstracts för bedömning. Som vanligt kommer diplom till de tre bästa
posterpresentationerna att delas ut. En nyhet vid årets riksstämma är att dessa även
kommer att belönas med ett pris utdelat ur SLMF stiftelse för vetenskaplig forskning.
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Vårmötet 2005
Anordnas på Sunderbyns sjukhus i Luleå/Boden den 20-22 april 2005.
Höstmötet 2005
Lung- och Allergisektionen vid Hjärt- och lungdivisionen, Universitetssjukhuset Lund
har glädjande accepterat att ordna höstmötet 2005, datum ej fastställt.

Övriga kurser och möten
European Respiratory Society (ERS), Glasgow 4-8 september 2004. SLMF ordnar
traditionsenligt i samarbete med GlaxoSmithKline ett kvällssymposium den 7
september ”Senaste nytt inom lungforskning”. För program, se Bilaga 4 och anmälan
Bilaga 5. AstraZeneca arrangerar tre luncher med vetenskapligt program den 5, 6
och 7 september, för program se bilaga 6, anmälan bilaga 7. BoehringerIngelheim/Pfizer inbjuder till ”Nordisk afton” den 5 september. Separat inbjudan
kommer att skickas ut inom kort.
SLMF tillsammans med Boehringer-Ingelheim/Pfizer inbjuder till Postgraduatekurs
om KOL med inriktning på akuta exacerbationer. Kursen hålls som internat i
Tammsvik utanför Stockholm den 19-20 januari 2005 och ett högklassigt
utbildningsprogram jämte underhållning av bästa slag utlovas. Se Bilaga 8 för
program och Bilaga 9 för anmälan.
SLMF ordnar tillsamman med GlaxoSmithKline och Lungkliniken, Karolinska
sjukhuset, Stockholm en kurs i serien ”Lungmedicinsk utredning – möjligheter och
begränsningar: Utredning av pleurasjukdomar”. Kursen hålls i Stockholm den 16-17
mars och mer information kommer i nästa utskick.

Avhandlingar
Grattis till Ulrika Zagai som den 3 juni vid Karolinska institutet framgångsrikt
försvarade sin licenciatavhandling ”Inflammatory cells and tissue remodeling in vitro;
Aspects on platelets and eosinophils in the lung”. Bilaga 10.

Glöm inte att informera mig om aktuella avhandlingar inom det lungmedicinska fältet.
Der är viktigt att information om dessa sprids och medlemsbladet är ett utmärkt
forum! Slutligen vill jag önska alla medlemmar en avkopplande och skön sommar!
Väl mött i Stockholm på höstmötet!

Er vetenskaplige sekreterare

Magnus Sköld
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Bilagor
1. Preliminärt program SLMF höstmöte
2. Program och anmälan SLMF fortbildningsdag
3. Program registerdag i anslutning till SLMF höstmöte
4. ERS-Glasgow: Program kvällssymposium lungmedicinsk forskning (GSK)
5. ERS-Glasgow: Anmälan kvällssymposium (GSK)
6. ERS-Glasgow: Program luncher med vetenskapligt program (AstraZeneca)
7. ERS-Glasgow: Anmälan luncher (AstraZeneca)
8. Program KOL postgraduatekurs (Boehringer-Ingelheim/Pfizer)
9. Anmälan KOL postgraduatekurs (Boehringer-Ingelheim/Pfizer)
10. Spikblad Ulrika Zagai
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