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Bästa lungmedicinare!
Efter en förhoppningsvis avkopplande sommar har nu vardagen återvänt. Vi har nu
att se fram emot flera lungmedicinska aktiviteter under den annalkande hösten. Glöm
inte att göra besök på föreningens hemsida [www.slmf.se] där det bland annat finns
information om möten av lungmedicinskt intresse. Medlemsbladet finns också på
hemsidan och inom SLMF styrelse pågår en diskussion om man i framtiden enbart
skall lägga ut medlemsbladet elektroniskt via hemsidan eftersom distribution av
pappersversionen belastar föreningens ekonomi.
Höstmötet 2005
Höstmötet i Lund den 13-14 oktober närmar sig. Det är ett samarrangemang med
Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF). För program,
anmälningsblankett och hotellförslag, se hemsidan [www.slmf.se], klicka er fram via
medlemsbladet 2005-2. Programmet är högintressant och spänner över ett flertal
lungmedicinska fält såsom metoder för monitorering av luftvägarna, rökning/KOL,
astma samt mesoteliom. SLIF har dessutom ett separat program med inriktning på
cystisk fibros och lungtransplantation. Anmälan skall ske senast 24 september, och
kan även ske via [jenny.ekbladh@skane.se].
Dagen före höstmötet, onsdagen den 12 oktober arrangeras tre parallella möten:
SLMFs fortbildningsdag med temat ”Cytostatika vid lungcancer”. Både ST-läkare och
specialister är välkomna. För program och anmälningsblankett, se [www.slmf.se]
under medlemsblad 2005-2. Information kan även fås via
[eva.m.persson@skane.se].
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Registerdag på Grand Hotell. Mötet kommer bland annat att innehålla praktisk
demonstration av det nya registret Swedevox. För program, se hemsidan
[www.slmf.se] under medlemsblad 2005-2. Information även via
[christel.toth@skane.se].
Lungmedicinska chefsgruppen träffas i kl 13-17.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 inleds med ett sektionssymposium
”Långtidsbehandling med oxygen vid kronisk sjukdom”. Därefter följer fria föredrag.
Eftermiddagen ägnas åt postertittning och postersession. För program, se bilaga 1.
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. Dessutom ger Riksstämman en unik möjlighet till kontakter med
närliggande specialiteter. Föreningen vädjar därför till alla verksamhetschefer att ha
en positiv inställning och låta medarbetare åka till Stockholm i månadsskiftet
november/december. Liksom vid förra årets möte kommer tre priser för bästa posters
samt ett pris för bästa föredrag att delas ut.
Sektionen för Allergiforskning har sitt program på torsdagen. Abstrakten kommer
endast att finnas elektroniskt och ej i programbok.
Vårmötet 2006
Hålls i Uppsala den 27-28 april med utbildningsdag den 26 april. Redan nu kan
avslöjas ett mycket varierande och intressant program. Bland annat kommer kirurgisk
behandling och strålbehandling vid lungcancer att diskuteras. Likheter och olikheter
cystisk fibros/KOL skall belysas. Utbildningsdagen den 26 april kommer att avhandla
ett mycket aktuellt tema – Tuberkulos. Anteckna redan nu dessa dagar i era
kalendrar. Program och anmälningsblankett kommer med nästa utskick i december.
Höstmötet 2006
Lung- och Allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå kommer den 4-6
oktober att stå som värd för höstmötet 2006.
Vårmötet 2007
Kommer att ingå som del i ”43 Nordic Lung Congress” i Uppsala den 26-28 april
2007.
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Specialistexamen i lungsjukdomar
Specialistexamen i lungsjukdomar hölls den 18 mars. Examinationen bestod av en
skriftlig del (hemskrivning med 7 frågor) och en muntlig del kring patientfall.
Föreningen gratulerar nedanstående personer som alla godkändes:
Britt-Marie Eldh, Göteborg
Anders Planck, Skövde
Rolf Rosin, Helsingborg
Siw Rundgren, Stockholm
Övriga möten och kurser
European Respiratory Society (ERS) i Köpenhamn den 17-21 september 2005. En
av de viktigare delarna av kongressen är de så kallade ”Scientific Assembly Groups”.
Dessa grupper spänner över hela det lungmedicinska fältet dvs både kliniska och
experimentella frågeställningar och inkluderar alla yrkeskategorier som har ett
intresse av lungforskning. Det svenska deltagandet i dessa möten har inte stått i
proportion till antalet svenskar som besöker själva kongressen. Jag rekommenderar
varmt att ta del av dessa möten under ERS. För mer information och om gruppernas
sammansättning och profil, se [www.ersnet.org].
Den 2:a Nordiska Lungrehabiliteringskonferensen hålls på City Conference Center i
Stockholm den 7-8 november. Mer information kan fås från [www.helseogkultur.no]
eller från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund (telefon 08-55606205).
SLMF ordnar tillsammans med Boehringer-Ingelheim och Pfizer ”Postgraduatekurs
om KOL” den 18-19 januari 2006. Kursen, som är granskad och godkänd av IPULS,
avhandlar den akuta exacerbationen. Verksamhetschefer/motsvarande ombedes
överväga anmäla medarbetare till denna omtyckta och väl inarbetade kurs.
Ytterligare information finns på hemsidan [www.slmf.se] under medlemsblad 2005-2.
Stipendium
Pfizer utlyser ett stipendium om kr 400 000 för forskning inom området KOL och
tobaksberoende. För information, se hemsidan under medlemsblad 2005-2.

Ber att få tacka för uppmärksamheten för denna gång – väl mött på höstmötet i Lund
och på Riksstämman i Stockholm
Hälsningar!

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening

Bilagor
1 Lungmedicinskt program på riksstämman
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