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Bästa lungmedicinare!
Äntligen har det sista medlemsbladet för året lämnat tryckpressarna. Vi kan (inte utan
viss stolthet) blicka tillbaks på ett framgångsrikt lungmedicinskt år med bland annat
flera uppskattade möten. Vår hemsida [www.slmf.se] uppdateras ständigt och där
finns bland annat information om kommande möten och kurser. De vårdprogram som
SLMF har tagit fram finns även på hemsidan och sedan föregående medlemsblad
har ett helt nytt vårdprogram för sarkoidos publicerats. Justerat protokoll från
årsmötet i Sunderbyn finns också, och bifogas detta medlemsblad (Bilaga 1).
Höstmötet i Lund den 13-14 oktober var en mycket lyckad tillställning med god
uppslutning både från SLMF och SLIF. Ett stort tack till Lennart Hansson och
medarbetare för ett gediget förarbete och ett lyckat genomförande.
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2005 arrangerades i Stockholm den 30
november till 2 december. Det lungmedicinska programmet innefattade ett
sektionssymposium ”Långtidsbehandling med oxygen vid kronisk sjukdom” med
Bengt Midgren som moderator. Därefter följde fem fria föredrag. Eftermiddagen
ägnades åt postertittning och postersession. Uppslutningen vid årets riksstämma var
bättre än föregående år men kan ytterligare förbättras. Det är viktigt att
verksamhetschefer/motsvarande sprider information om riksstämman och möjliggör
för medarbetare att delta. Mötet har ett utbildningsvärde, speciellt för ST-läkare och
doktorander under utbildning.
Föreningen gratulerar Margareta Smith, Christina Holmdahl och Mikael Mikko som
som tilldelades pris för bästa posters samt och Katarina Heimburg och Ulrika Zagai
som fick pris för bästa föredrag.
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Vårmötet 2006
Hålls i Uppsala den 27-28 april med utbildningsdag den 26 april. Programmet är
mycket varierande och intressant. Bland annat kommer kirurgisk behandling och
strålbehandling vid lungcancer att diskuteras. Ett ”Gunnar Boman symposium”
ordnas med anledning av att professor Gunnar Boman under våren 2006 avgår med
ålderspension. Fredagen inleds med SLMF årsmöte och efter detta följer ett
symposium som behandlar likheter olikheter cystisk fibros/KOL. Utbildningsdagen
den 26 april kommer att avhandla ett mycket aktuellt tema – Tuberkulos. För mer
information om detta intressanta och välplanerade möte, se bilaga 2.
Höstmötet 2006
Lung- och Allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå kommer den 4-6
oktober att stå som värd för höstmötet 2006. Mer information i nästa medlemsblad
som beräknas att utkomma i mars 2006.
Vårmötet 2007
Kommer att ingå som del i ”43 Nordic Lung Congress” i Uppsala den 26-28 april
2007.
Specialistexamen i lungsjukdomar
Föreningen inbjuder till specialistexamen i lungsjukdomar 2006. Examinationen
består av ett antal patientfall som tillsändes deltagarna och som skall besvaras
skriftligt och skickas in för bedömning. Dessutom ingår en muntlig del som kommer
att ske vid Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm under april 2006. För
ytterligare information, se bilaga 3.
Föreningen rekommenderar varmt alla ST-läkare och nyblivna specialister att anmäla
sig. Förutom meritering för den enskilde läkaren innebär specialistexamen en
kvalitetsstämpel för hela specialiten vilket är inte minst viktigt om den lungmedicinska
disciplinen skall kunna hävda sig internationellt.
Övriga möten och kurser
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. Intresset för denna, nu smått klassiska kurs,
har varit stort, men i skrivande stund finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Om
intresse finns, gå in på hemsidan [www.slmf.se] under medlemsblad 2-2005.
Ännu en klassiker: SLMF och Hjärt- Lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund
inbjuder till den tolfte nordiska kursen ”Respiratorbehandling i hemmet”. Kursen
ordnas som internat vid Smygehus havsbad den 3-5 maj 2006. För information,
kontakta kurssekreterare Christel Toth [christel.toth@skane.se] eller kursgivare
[bengt.midgren@med.lu.se]. Ytterligare information finns som bilaga 4.
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Stipendium
SLMF och Pfizers stipendium inom området KOL och tobaksberoende har tilldelats
Kristina Blidberg, Ann Ekberg-Jansson, Magnus Löfdahl samt Georgios Stratelis.
Föreningen gratulerar och önskar lycka till. Intresset för stipendiet var mycket stort:
17 kvalificerade ansökningar hade inkommit. För er som inte blev tilldelade
stipendium denna gång, och för andra intresserade meddelas att en ny utlysning
kommer att ske i juni 2006 och annonseras i medlemsbladet 2006-2.
Avhandlingar
Föreningen gratulerar följande personer som under hösten försvarat eller kommer att
försvara sina avhandlingar:
Eva Branden disputerade den 7 oktober vid Karolinska Institutet på avhandlingen
”Chronic Infection with Chlamydia Pneumoniae in COPD and Lung Cancer”. Bilaga 5.
Den 16 december disputerar Tove Berg vid Karolinska Institutet på avhandlingen
”C/EBP transcription factors in lung cellular differentiation and development”. Bilaga
6.
Per Olof Ehrs disputerar den 16 december vid Karolinska Institutet. Avhandlingens
titel är “Quality of life and markers of inflammation. A study of asthma in primary
care”. Bilaga 7.
Undertecknad är tacksam om ämnesföreträdare/motsvarande ser till att aktuella
avhandlingar med lungmedicinskt intresse tillsändes redaktionen. Medlemsbladet är
ett viktigt forum för spridning av information om aktuella avhandlingar och kan leda till
ett ökat forskningsintresse bland medlemmarna.

Under året avled förre överläkaren vid Lungkliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Lennart Tivenius. Tre medarbetare minns honom, se bilaga 8.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året, ett speciellt tack till de som
arbetat med föreningens vår- och höstmöte samt SLMF arrangemang på
riksstämman. Alla SLMF medlemmar önskas en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År 2007.

Bästa hälsningar
Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
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