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Bästa lungmedicinare!
Höstmötet i Stockholm den 30 september - 1 oktober 2004 var glädjande
välbesökt både från SLMF och SLIF. Fortbildningdagen i anslutning till höstmötet
avhandlade atypiska mykobakterioser och flera kollegor både på ST och
specialistnivå deltog. Ett stort tack till Lars-Olof Larsson som hade
huvudansvaret för mötet.
Svenska läkaresällskapets riksstämma avhölls på Svenska mässan i Göteborg
den 24-26 november. Totalt hade 30 abstrakts inkommit till sektionen vilket är
mycket bra med tanke på föreningens storlek. Ett speciellt grattis till Margareta
Smith, Jan Wahlström och Jan Olofsson som tilldelades diplom och pris för bästa
posters samt till Ingrid Casselbrandt för bästa föredrag.
Sektionen arrangerade ett symposium ”Cystisk fibros och bronkopulmonell
dysplasi – ett ”växande" problem” där flera föreläsare hade engagerats både från
vår egen sektion och från sektionen för pediatrik. Tyvärr var uppslutningen dålig,
jag räknade till cirka 15 åhörare i början av symposiet och några fler i slutet trots
att sessionen både ur vetenskaplig och pedagogisk synvinkel höll hög klass
Det är förstås genant, inte minst gentemot inbjudna föreläsare, med ett så lågt
deltagarantal och konsekvenserna på sikt kan bli att antalet möten minskar. Vår-

och höstmötet samt riksstämman kanske är i mesta laget för vår förening (?).
Några specialitetsföreningar har redan lämnat riksstämman vilket givetvis också
kan vara en möjlig väg för SLMF. Inom styrelsen och vetenskapliga kommitten
(VK) pågår denna diskussion. Den måste förstås också ses mot bakgrund av de
ändrade reglerna i våra kontakter med läkemedelsindustrin och VK kommer vid
sitt plenummöte i januari att bjuda in företrädare för industrin i syfte att få fram
riktlinjer för föreningens samarbete med industrin. Från SLMF är det en
självklarhet att både ST läkare och specialister erbjuds adekvat fortbildning –
vilket på längre sikt enbart kommer att öka intresset för vår specialitet.
Vårmötet 2005
Anordnas på Sunderbyns sjukhus i Luleå/Boden den 21-22 april.
Årsmötesförhandlingar sker torsdagen den den 21 april liksom bland annat en
rundvandring på Sunderbyns sjukhus. Fredagen kommer att ägnas åt den
framgångsrika epidemiologiska forskningen som byggts upp i Norrbotten. Med
detta medlemsblad följer information, preliminärt program och
anmälningsblankett (Bilaga 1). Det 20 april ordnas föreningens tredje
fortbildningsdag med temat ”Palliativ behandling av kroniska lungsjukdomar”, för
program, se Bilaga 2. Föreningen hoppas på god uppslutning och anmälan skall
ske före 1 februari 2005.
Höstmötet 2005
Kommer att arrangeras av Hjärt-Lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund
den 12-14 oktober. Ett spännande program utlovas med temat "Non-invasiv och
invasiv monitorering av luftvägsinflammation", dessutom planeras en
fortbildningsdag. Anteckna redan nu dessa dagar i era almanackor.
Vårmötet 2006
Planeras i Uppsala, datum ej ännu fastställt.
Höstmötet 2006
Lung- och Allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå har glädjande
accepterat att stå som arrangör för höstmötet 2006.
Övriga kurser och möten
Nedanstående två kurser rekommenderas varmt och verksamhetschefer/
motsvarande ombedes att se över utbildningsbehovet vid sin klinik och överväga
att anmäla medarbetare till dessa angelägna utbildningar.
Postgraduatekurs om KOL med inriktning på akuta exacerbationer
den 19-20 januari ett samarrangemang mellan SLMF och
Boehringer-Ingelheim/Pfizer. Denna kurs är helt ny och fokuseras
på den akuta exacerbationen. Kursen har arrangerats med olika
teman sedan slutet av 90-talet. På grund av för få anmälda är
anmälningstiden utsträckt till 15 december. Information om kursen
finns dels på SLMF hemsida [www.slmf.se] under kurser, men även

på IPULS hemsida [www.ipuls.se]. Information kan fås från direkt
från [anneli.swanson@sto.boehringer-ingelheim.com].
SLMF ordnar tillsamman med Lung- och Allergikliniken, 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 granskad och godkänd av
IPULS. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig fram till den
30 januari. Mer information och preliminärt program finns på
[www.slmf.se] och på [www.ipuls.se]. Information kan även fås
direkt ifrån [ann-christine.bjornor@gsk.com].

Den 42 Nordiska lungläkarkongressen går av stapeln i Trondheim den 9-11 juni
2005 och länken till kongressen är www.lunge.no, vilket är den norska
lungföreningens hemsida. På denna hemsida kan man också få information om
abstrakts.
För information om övriga möten, besök gärna vår hemsida www.slmf.se.
Avhandlingar
Föreningen gratulerar följande personer som framgångsrikt försvarat sina
avhandlingar
Vid Umeå Universitet försvarade Anne Lindberg den 19 november sin avhandling
"Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Prevalence, Incidence,
Decline in Lung Function and Risk Factors". Bilaga 3.
Zhiwen Liu disputerade vid Karolinska Institutet den 19 november på
avhandlingen "Matrix Metalloproteases and Cell Motility in Malignant
Mesothelioma". Bilaga 4.

Slutligen ber jag att få tillönska alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott
Nytt och Framgångsrikt 2005
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