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Bästa lungmedicinare!
Ni läser just nu det sista medlemsbladet före sommaren. Innan alla försvinner på en
välförtjänt semester kan vi bland annat blicka tillbaka på ett lyckat vårmöte på
Sunderby sjukhus. Fortbildningsdagen om palliation vid kronisk lungsjukdom var
uppskattad och årsmötesförhandlingarna, där svensk lungmedicin i ett europeiskt
perspektiv belystes, var ovanligt välbesökt. Jag ber att få framföra föreningens tack
till Hugo Hagstad och medarbetare för ett ett lyckat arrangemang. Styrelsens nya
sammansättning finns på föreningens hemsida [www.slmf.se].

Höstmötet 2005
Ni är alla varmt välkomna till Lund och höstmötet torsdagen den 13 oktober –
fredagen den 14 oktober. Mötet hålls centralt i Lund på Grand Hotel som ligger cirka
200 meter från centralstationen. Höstmötet är ett samarrangemang med Sveriges
lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF) och avhandlar non-invasiva metoder för
monitorering av luftvägarna, invasiva studier hos rökare/KOL, remodelling vid astma
samt mesoteliom. SLIF har dessutom ett separat program med inriktning på cystisk
fibros och lungtransplantation.
Anmälan, senast 24 september, sker till Jenny Ekbladh, Lungmottagningen,
Universitetssjukhuset, 221 85 Lund eller via e-post [jenny.ekbladh@skane.se]. För
ytterligare information om mötet kan Lennart Hansson kontaktas
[lennart.hansson@skane.se]. I detta medlemsblad bifogas program (Bilaga 1),
anmälningsblankett (Bilaga 2) samt förslag på hotell (Bilaga 3).
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Dagen före höstmötet, onsdagen den 12 oktober arrangeras tre parallella möten:
SLMFs fortbildningsdag med temat ”Cytostatika vid lungcancer”. Kursen är förlagd till
hörsalen på AstraZeneca vilket ger möjlighet till interaktiv samverkan med auditoriet
för värdering av cytostatikabehandlingar samt för genomgång av patientfall. Både
ST-läkare och specialister är välkomna. Programansvarig är överläkare Ronny
Öhman som kan nås via [ronny.ohman@skane.se]. För program, se Bilaga 4 .
Anmälningsblankett (separat för detta möte), se Bilaga 5. Eva Persson ansvarar för
anmälan och kan även nås på [eva.m.persson@skane.se].
För läkare och sköterskor som arbetar med syrgas i hemmet samt hemrespiratorer
ordnas Registerdag på Grand Hotell. Oxygenregistret och Hemrespiratorregistret har
nu gått samman i Andningssviktregistret Swedevox och mötet kommer bland annat
att innehålla praktisk demonstration av det nya registret. För preliminärt program, se
Bilaga 6. Kontaktperson Christel Toth e-post: [christel.toth@skane.se]. Anmälan
senast 24 september.
Lungmedicinska chefsgruppen träffas i Direktionsrummet, plan 12,
Universitetssjukhuset Lund (hisshall A) kl 13.00. Mötet planeras pågå till kl 16.3017.00 och på kvällen ordnas gemensam middag. Vi hoppas på samma goda
uppslutning som i höstas. Kontaktperson och sammankallande är Lennart Nilholm
[lennart.nilholm@orebroll.se].
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2005
Arrangeras i Stockholm (Älvsjömässan) den 30 november till 2 december. Temat för
årets riksstämma är ”Psykisk hälsa”. Det lungmedicinska programmet är förlagt till
onsdagen den 30 november och innefattar postervisning, postersession, fria föredrag
och ett sektionssymposium. Sektionen för Allergiforskning har sitt program på
torsdagen. Abstrakts till Riksstämman skall vara insända elektroniskt senast den 26
augusti. Gå in på Svenska Läkaresällskapets hemsida [www.svls.se] och klicka er
fram via ”Abstrakt Riksstämman”. Utförliga instruktioner finns som beskriver hur ni
går tillväga. För sektion, markera LM (lungmedicin). Abstrakten kommer, liksom förra
året, endast att finnas elektroniskt och ej i programbok.
Under senare år har det varit förhållandevis få som önskat presentera muntligen. Vill
därför påminna om att Riksstämman är ett utmärkt forum för oral presentation och
det enda mötet där yngre forskare/doktorander kan kommunicera sina
forskningsresultat på svenska inför en samlad svensk publik. Liksom vid förra årets
möte kommer tre priser för bästa posters samt ett pris för bästa föredrag att delas ut.
Föreningen hoppas på bättre uppslutning är vid förra årets Riksstämma. Mötet har ett
stort utbildningsvärde som inte kan ersättas med föreningens egna vår- och
höstmöten, inte minst tack vare de kontakter som kan skapas med närliggande
specialiteter.
Vårmötet 2006
Arrangeras i Uppsala den 26-28 april. Mer information i nästa medlemsblad
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Höstmötet 2006
Lung- och Allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå har glädjande
åtagit sig att stå som värd för höstmötet 2006. Mötet planeras äga rum den 4-6
oktober.
Vårmötet 2007
Kommer att ingå som del i ”43 Nordic Lung Congress” i Uppsala den 26-28 april
2007.
Övriga möten och kurser
European Respiratory Society (ERS) i Köpenhamn den 17-21 september 2005. I
anslutning till mötet ordnar Boehringer-Ingelheim/Pfizer, AstraZeneca och
GlaxoSmithKline kvällsarrangemang med vetenskapligt program den 18, 19
respektive 20 november. För information se Bilaga 7, 8 och 9. I förekommande fall
kommer information om anmälan att skickas ut separat.
SLMF ordnar tillsammans med Boehringer-Ingelheim och Pfizer ”Postgraduatekurs
om KOL” den 18-19 januari 2006. Kursen fokuseras på exacerbationer.
Verksamhetschefer/motsvarande ombedes överväga anmäla medarbetare till denna
omtyckta och väl inarbetade kurs. Bifogas information (Bilaga 10), preliminärt
program (Bilaga 11) samt intresseanmälan (Bilaga 12).
Sahlgrenska akademin inbjuder till kurs ”Neuromuskulära sjukdomar hos barn och
vuxna” (Bilaga 13).
För information om övriga möten hänvisas till hemsidan [www.slmf.se].
Stipendium
Pfizer utlyser ett stipendium om kr 400 000 för forskning inom området KOL och
tobaksberoende. För information, se Bilaga 14.
Avhandlingar
Jag har nöjet att presentera två avhandlingar inom det lungmedicinska fältet:
Karin Wadell disputerade vid Umeå Universitet den 4 december 2004.
Avhandlingens titel är ” Physical training in patients with Chronic Obstructive
Pulmonary Disease, COPD” (Bilaga 15).
Charlotte Barck försvarade sin avhandling “Airway Responses to NO2 and Allergen
in Asthmatics” vid Karolinska Institutet den 29 april 2005 (Bilaga 16).

Ett stort Grattis till de nydisputerade och lycka till i framtiden!
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Jag ber slutligen att få tillönska alla medlemmar och andra läsare en riktigt skön och
avkopplande sommar tills vi hörs i nästa medlemsblad som planeras till början av
september.
Många hälsningar!

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening

Bilagor
Bil1 – SLMF höstmöte, program, SLMF/SLIF
Bil2 – SLMF höstmöte, anmälan
Bil3 – SLMF höstmöte hotellförslag
Bil4 – SLMF höstmöte, fortbildningsdag, program
Bil5 – SLMF höstmöte, fortbildningsdag, anmälan
Bil6 – SLMF höstmöte, registerdag, program
Bil7 – ERS, Boehringer-Ingelheim/Pfizer
Bil8 – ERS, AstraZeneca
Bil9 – ERS, GlaxoSmithKline
Bil10 – KOL postgraduatekurs, information
Bil11 – KOL postgraduatekurs, program
Bil12 – KOL postgraduatekurs, anmälan
Bil13 – Kurs Sahlgrenska, neuromusk sjd
Bil14 – Stipendieannons Pfizer
Bil15 – Spikblad Wadell
Bil16 – Spikblad Barck
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