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Bästa lungmedicinare!
Vi har en höst full med lungmedicinska aktiviteter att se fram emot. Vi kan också
blicka tillbaka på European Respiratory Society (ERS) i Glasgow. Personligen
tyckte jag att kongressen kanske inte var lika välorganiserad som man är van vid,
men det var roligt att se så många svenska bidrag. Förhoppningen är att fler
svenskar också kan bli representerade i ERS framgent (se nedan). Föreningen
hade under kongressen även sitt traditionsenliga symposium ”Senaste nytt inom
lungforskning”, ett samarrangemang med GlaxoSmithKline.
Höstmötet 2004
Intresset för höstmötet den 30 september - 1 oktober 2004 i Stockholm är
glädjande stort. Det ordnas av SLMF tillsammans med Sveriges
Lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF). Program och mer information finns
på SLMF hemsida [www.slmf.se]. Intresset för den andra fortbildningsdagen i
föreningens regi är likaledes stort. Temat är ”Atypiska mykobakterioser - finns det
typisk behandling för atypisk bakterie?” Kursen, som hålls den 29 september,
kommer att vara interaktiv och till stor del inriktad på fallgenomgångar.

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 förlagt till onsdagen den 24 november och inleds med ett
sektionssymposium ”Cystisk fibros och bronkopulmonell dysplasi – ett ”växande"
problem”. Därefter följer åtta fria föredrag. Eftermiddagen innefattar postertittning
och postersession. Vid årets riksstämma kommer fyra bidrag att belönas med ett
diplom och pris utdelat ur SLMF stiftelse för vetenskaplig forskning. För program,
se Bilaga 1.
Årets riksstämma kommer att vara förändrad jämfört med tidigare. Den stora
utställningslokalen ”Pharmaticum” där företrädare för läkemedelsindustrin haft
sina montrar kommer inte att finnas. Istället kommer speciella ”torg” där industrin
kan ställa ut att introduceras. Två temaområden är planerade vid årets stämma:
hjärta/kärl och astma/KOL. Det hela är att betrakta som försöksverksamhet i
syfte att behålla viss företagsrepresentation för att få ekonomi i verksamheten.
Vårmötet 2005
Anordnas på Sunderbyns sjukhus i Luleå/Boden den 20-22 april. På onsdagen
den 20 april planeras en fortbildningsdag men temat ”Palliativ behandling av
kroniska lungsjukdomar”. Årsmötesförhandlingarna kommer att gå av stapeln på
torsdagen liksom bland annat en rundvandring på Sunderbyns sjukhus.
Fredagen kommer att ägnas åt den framgångsrika epidemiologiska forskningen
som byggts upp i Norrbotten. Utförligare program jämte information om
anmälning kommer i nästa utskick i december.
Höstmötet 2005
Kommer att arrangeras av Hjärt-Lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund
den 12-14 oktober.
Vårmötet 2006
Planeras i Uppsala, datum ej ännu fastställt.
Rapport från styrelsen
Vid styrelsesammanträde i Stockholm den 15 september 2004 diskuterades
bland annat följande frågor:
Forum of European Respiratory Societies (FERS).
FERS avser att vara ett samarbetsorgan mellan ERS och respektive nationell
förening eftersom man ansett att det nuvarande systemet med nationella
delegater fungerat dåligt. Bland annat diskuteras möjlighet till gemensamt
medlemskap i den europeiska och de nationella föreningarna. Jag tror att denna
utveckling kan bli mycket spännande för SLMF och ligger helt i linje med det
ökade europeiska samarbetet i samhället i övrigt.

Företagssymposier vid riksstämman
Som framgått ovan kommer riksstämman att förändras från och med hösten
2004. Bland annat har Svenska Läkaresällskapet (SLS) inbjudit
läkemedelsföretag att anordna symposier inom astma/KOL området under
ordinarie programtid. Styrelsen anser enhälligt att dessa i så fall måste läggas
utan risk för kollision med motsvarande sektions program dvs med fördel på
kvällstid. Vidare måste förslag på ämnen lämpade för företagssponsrade
symposier diskuteras i föreningen och inte primärt inom SLS. Föreningen bör
också kunna ge förslag på symposier som kan bli föremål för industrisponsring. I
en tid då lungläkarkåren överhopas med information och aktiviteter från industrin
ser styrelsen det som självklart att den erfarenhet och kompetens som finns i
föreningen utnyttjas.

Övriga kurser och möten
Riksföreningen för sjuksköterskor i Cancervård tillsammans med Karolinska
institutet ordnar ”First International Symposium on Lung Cancer Nursing
Research” den 27 september kl 10-15 på Nobel Forum, Karolinska Institutet,
Solna. Information och anmälan till symposiet, som är kostnadsfritt, görs till Maria
Browall (Maria.Browall@vgregion.se).
Postgraduatekurs om KOL med inriktning på akuta exacerbationer ett
samarrangemang mellan SLMF och Boehringer-Ingelheim/Pfizer i Tammsvik
utanför Stockholm den 19-20 januari 2005. Anmälan skall ske senast den 30
november. Utförlig information och anmälningsblankett till denna kurs, som är
godkänd av IPULS, finns på SLMF hemsida [www.slmf.se] under förra
medlemsbladet (2004-2).
SLMF ordnar tillsamman med Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset
Solna och GlaxoSmithKline en kurs i serien ”Lungmedicinsk utredning –
möjligheter och begränsningar: Utredning av pleurasjukdomar”. Kursen hålls i
Stockholm som internat den 16-17 mars 2005 och är inskickad för granskning
och godkännande till IPULS. Information, preliminärt program och
anmälningsblankett finns som bilaga 2, huvudmannaintyg som bilaga 3.

Avhandlingar
Föreningen gratulerar följande personer som försvarar sina avhandlingar
Karin Fredriksson disputerade vid Karolinska institutet den 17 september på
avhandlingen ”Red blood cells in inflammation and remodelling”. Bilaga 4.
Vid Karolinska institutet framläggs den 24 september avhandlingen ”Studies of
cell migration and matrix protease production in human lung cancer cell lines”.
Cecilia G Bredin är respondent. Bilaga 5.

Vid Göteborgs Universitet disputerar Frode Slinde den 1 oktober på
avhandlingen ”Body composition and energy expenditure in patients with chronic
obstructive pulmonary diseases”. Bilaga 6.
Valiant Ukale lägger den 8 oktober vid Karolinska institutet fram avhandlingen
"Pleurodesis in chronic effusions". Bilaga 7

För Er som letar efter protokollet från årsmötesförhandlingarna 2004 vill jag
meddela att dessa fortfarande håller på att justeras, men planeras att bifogas
med nästa utskick.
Det var allt för denna gång!
Väl mött på höstmötet i Stockholm!

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
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