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Bästa lungmedicinare!
Vintern håller ännu ett fast grepp om landet. Under de gångna månaderna kan vi
dock blicka tillbaks på en lyckad ”KOL – postgraduatekurs” ett samarrangemang
mellan SLMF och Boehringer-Ingelheim/Pfizer. Utbildning av blivande
lungspecialister men även fortbildning är en av föreningens viktigaste uppgifter.
SLMF arrangerar årligen ett flertal kurser som täcker stora delar av det
lungmedicinska sjukdomspanoramat. Det är förstås viktigt att kliniker runt om i landet
ger sina ST-läkare/motsv möjlighet att delta i dessa utbildningar. Det gäller förstås i
högsta grad de utbildningsdagar som föreningen sedan några år tillbaka ordnar i
anslutning till vår- och höstmötena.
Från styrelsen kan rapporteras att medlemsansvarig Mats Hemlin gärna ser att alla
medlemmar e-postar sina aktuella e-postadresser till [mats.hemlin@lungall.gu.se].
En uppdaterad elektronisk medlemsmatrikel håller på att byggas upp och denna
kommer sannolikt i framtiden att användas för distribuering av medlemsblad och
annan information. Det är därför viktigt att styrelsen har uppdaterade e-postadresser.

Vårmötet 2006
Hålls i Uppsala den 27-28 april med utbildningsdag den 26 april. Det är ännu inte för
sent att anmäla sig till detta mycket välplanerade möte. Information och
anmälningsblankett finns på vår hemsida [www.slmf.se] under medlemsblad 2005-4.
Programmet spänner över stora och viktiga lungmedicinska fält såsom kirurgisk
behandling och strålbehandling vid lungcancer och cystisk fibros/KOL.

1

Utbildningsdagen avhandlar tuberkulos, en sjukdom som på senare år tilldragit sig
allt större intresse. Ett ”Gunnar Boman symposium” ordnas även med anledning av
att professor Gunnar Boman under våren 2006 avgår med ålderspension.
I samband med vårmötet äger också SLMF årsmöte rum. Kallelse, se bilaga 1.
Socialstyrelsens nya indelning av specialiteter innebär att lungmedicin blir en
grenspecialitet under internmedicin. Detta kommer att diskuteras som årsmötets
fackliga tema.

Höstmötet 2006
Lung- och Allergikliniken vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå kommer den 4-6
oktober att stå som värd för höstmötet 2006. Ett mycket intressant program utlovas,
bland annat rörande astma som systemsjukdom och benmärgens roll i
astmapatofysiologin. Vidare avhandlas oxidativ stress vid lungsjukdomar,
luftföroreningars roll vid bl a astma/KOL samt sömnapne – hypoventilation.
Utbildningsdagen – preliminärt förlagd till onsdagen - kommer att belysa sömnapne,
inkluderande både teoretiska och praktiska moment. I samband med mötet kommer
också den lungmedicinska chefsgruppen att ha en sammankomst liksom
andningssviktregistret ”Swedevox”. Ytterligare information och anmälningsblankett
kommer att biläggas nästa utskick, som planeras till början av juni.

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2006
Kommer att avhållas på Svenska mässan i Göteborg den 29 november – 1
december. Teman för årets riksstämma är ”Medicinsk forskning” och
”Rörelseapparaten”.

43 Nordic Lung Congress
Kommer att ordnas av SLMF tillsammans med Lung- och Allergikliniken, Uppsala
Akademiska Sjukhus den 26-28 april 2007. Kongressen ersätter vårt traditionella
vårmöte men föreningen kommer att ha sitt årsmöte inom ramen för mötet. Anteckna
redan nu dessa dagar i era almanackor. För information, se bilaga 2.

Höstmötet 2007
Lung- och Allergikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro har glädjande meddelat
att man åtar sig att arrangera höstmötet 2007.

Övriga möten och kurser
Den 19 mars är sista dagen att anmäla sig till den tolfte nordiska kursen
”Respiratorbehandling i hemmet”. Kursen ordnas som internat vid Smygehus
havsbad den 3-5 maj 2006. För information, se hemsidan [www.slmf.se] under
medlemsblad 2005-2.
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”European Society for Artificial Organs” arrangerar internationell kongress i Umeå 2124 juni 2006. För information, se [www.esao.org]
Institutionen för Medicin, Enheten för Lungmedicin, Karolinska Institutet, Karolinska
Universitetssjukhuset Solna ordnar tillsammans med Boehringer-Ingelheim/Pfizer
”II Scandinavian COPD Research Symposium” i Holmenkollen, Oslo, Norge den 1617 november 2006. För information och intresseanmälan, se bilaga 3.
I samband med American Thoracic Society, San Diego, CA, USA den 19-24 maj
inbjuder AstraZenca till lunchmöte för svenska deltagare. Bilaga 4.

Avhandlingar
Föreningen gratulerar
Pernilla Glader som den 27 januari försvarade sin avhandling ”T-cells in COPD to
help or harm?” vid Lunds Universitet (Bilaga 3)

European Respiratory Society (ERS) är som säkert alla känner till den stora
europeiska organisation som bland annat ordnar de årliga ERS-kongresserna.
Dessutom erbjuder ERS ett stort antal kurser och utbildningar, vilka ökar i betydelse i
takt med den europeiska harmoniseringen. För er som ännu inte är medlemmar finns
nu möjlighet att till reducerad avgift åtnjuta alla fördelar ett medlemskap innebär,
förutom själva papperskopian av European Respiratory Journal. Besök hemsidan
[www. ersnet.org] för mer information.

Tack för denna gång – ber att få tillönska alla läsare en skön vår tills vi hörs nästa
gång i början av juni..

Bästa hälsningar
Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
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