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Bästa lungmedicinare!
Vintern är snart förbi även om köldrekord slagits på ett flertal platser under den
senaste veckorna. Ur ett SLMF perspektiv kan vi bland annat blicka tillbaks på en
välbesökt och uppskattad KOL-postgraduatekurs den 19-20 januari som
behandlade akuta exacerbationer.
SLMF styrelse och vetenskapliga kommitte har vid ett flertal tillfällen diskuterat
föreningens aktiviteter vid riksstämman. Samtal har dels berört lungmedicinens
vara eller inte vara på riksstämman, inte minst på grund av minskat antal
deltagare. Vidare har föreningens inställning till de företagssponsrade
symposierna diskuterats. Det är ingen hemlighet att man har ekonomiska
problem och ett sätt att få in medel är de industrisponsrade symposierna som
introducerades i samband med riksstämman hösten 2004.
SLMF har följande ståndpunkt: Vi anser att riksstämman fyller en roll som i
nuläget inte kan ersättas av våra egna vår- respektive höstmöten. Skälen är
flera: Stämman är det enda forum där yngre forskare kan kommunicera sina
forskningsresultat på svenska med nationella kollegor. Den är även ett forum för
kontakter med andra yrkeskategorier/specialiteter och en möjlighet att lyfta fram
vår egen specialitet. Vad gäller de industrisponsrade symposierna ligger
föreningens ståndpunkt fast: SLMF har inget principiellt emot dessa förutsatt att

de inte kolliderar med föreningens eller närliggande specialiteters (exempelvis
sektionen för Allergiforskning) program. Dessutom bör tänkta företagssymposier
vara förankrade hos föreningen och vi bör ges möjlighet föreslå ämnen som är
angelägna ur föreningens och specialitetens synvinkel.
Vårmötet 2005
Anordnas på Sunderbyns sjukhus i Luleå den 21-22 april. Årsmötesförhandlingar
sker torsdagen den 21 april klockan 09.30 i aulan Sunderbyns sjukhus, Luleå, se
separat kallelse (Bilaga 1). Fackligt tema vid årets årsmöte är ”Svensk
lungmedicin/SLMF i ett europeiskt perspektiv”. Samma eftermiddag blir det en
rundvandring på sjukhuset. Fredagen kommer att ägnas åt den framgångsrika
epidemiologiska forskningen som byggts upp i Norrbotten. Det 20 april ordnas
föreningens tredje fortbildningsdag ”Palliativ behandling av kroniska
lungsjukdomar”. För program och information, se hemsidan (www.slmf.se) under
fliken kurser/kongresser. Med detta medlemsblad bifogas också
årsmötesprotokollet från 2004 (Bilaga 2)
Höstmötet 2005
Arrangeras av Hjärt-Lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund den 12-14
oktober. Lennart Hansson meddelar att man planerar en fortbildningsdag den
12/10 som skall avhandla cytostatikabehandling vid lungcancer. Höstmötet sker
den 13-14 oktober med två preliminära teman: "Noninvasiv monitorering av
nedre luftvägsinflammation" och "Mesoteliom". Anteckna redan nu datum för
mötet i era kalendrar. Anmälan, preliminärt program samt ytterligare information
kommer i nästa utskick som planeras till början av juni.
Svenska Läkaresällskapets riksstämma 2005
Hålls på Mässan i Älvsjö, Stockholm den 30 november – 2 december. Årets tema
är ”Psykisk hälsa”. Information om abstrakts kommer i nästa utskick.
Vårmötet 2006
Planeras i Uppsala, datum ej ännu fastställt.
Höstmötet 2006
Lung- och Allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå kommer att
arrangera höstmötet 2006.

Övriga kurser och möten
European Institute of Healthcare (EIH) ordnar vetenskaplig fortbildning i ämnet
"Pulmonary Cirkulation – Clinical Significance" den 11 juni 2005. Mötet, som är
förlagt till Barcelona, arrangeras med stöd från AstraZeneca. För preliminärt
program, se Bilaga 3. Föreningen, utlyser fem resestipendier till mötet. Utresa
sker 10/6 på eftermiddagen och hemresa den 12/6 på förmiddagen. Ansökan
skriftligt till undertecknad (magnus.skold@medks.ki.se) med kort motivering senast 30

april. I första hand är dessa platser (som finansieras via AstraZeneca enligt det
nya avtalet om samarbete med läkemedelsindustrin) avsedda för nyblivna
specialister, men även övriga är välkomna att ansöka.
Den 42 Nordiska lungläkarkongressen i Trondheim, Norge den 9-11 juni.
Information via mötets hemsida (www.lunge.no). Sista datum för anmälan av
abstrakts är 1 april.
European Respiratory Society (ERS), Köpenhamn den 17-21 september. Det är
en uttalad strävan hos föreningen att den aktiva svenska representationen vid
ERS skall öka. Andelen svenska lungmedicinare som är engagerade i
arbetsgrupper etc är förhållandevis lågt och står inte i relation till antalet svenska
abstrakts som presenteras eller till andelen svenska deltagare vid kongressen.
Frågan kommer att debatteras som fackligt tema vid vårmötet i Sunderby sjukhus
(se ovan). Det är förstås viktigt att industrisponsrade möten inte konkurrerar med
ordinarie konferensmöten. Vid ERS-mötet i Köpenhamn kommer BoehringerIngelheim/Pfizer, AstraZeneca och GlaxoSmithKline att ordna sammankomster
med vetenskapligt program på kvällen efter ordinarie mötestid den 18, 19
respektive 20 september. Mer information kommer i nästa medlemsblad.
För information om övriga möten, besök gärna vår hemsida www.slmf.se
Avhandlingar
Inga nya avhandlingar har kommit mig till del. Vill ta tillfället i akt att påminna
ämnesföreträdare vid respektive universitet kontrollera rutiner så att
undertecknad blir tillsänd spikbladet på avhandlingar av lungmedicinskt intresse.

Ber att få tillönska alla medlemmar en ljus och trevlig vår! Väl mött i Norrbotten
på vårmötet.

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare

Bilagor
1. Kallelse till årsmöte 21 april
2. Årsmötesprotokoll 2004
3. Program EIH-möte i Barcelona 11 juni 2005

