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Bästa lungmedicinare!
Sommaren är nu äntligen här med alla förväntningar och förhoppningar. Innan ni
lägger er i hängmattan eller hissar seglen vill er vetenskaplige sekreterare ha lite
uppmärksamhet. Under den gångna våren kan vi blicka tillbaks på ett mycket
välarrangerat och uppskattat vårmöte i Uppsala den 27-28 april. Föreningen tackar
Eva Lindberg och medarbetare för allt nedlagt arbete. Utbildningsdagen, som
avhandlade tuberkulos var glädjande välbesökt. I samband med vårmötet
avtackades professor Gunnar Boman med ett symposium där hans viktiga insatser
för svensk och nordisk lungmedicin belystes. Gunnar har innehaft professuren i
Uppsala sedan tidigt 80-tal och mångas förhoppning är att vi kommer att se honom i
olika lungmedicinska sammanhang även i framtiden. Som ett bevis för föreningens
uppskattning valdes Gunnar Boman till hedersledamot i SLMF.

Blandat från årsmötet
I samband med vårmötet ägde SLMF årsmöte rum - för årsberättelse gällande det
gångna året, se bilaga 1. Eva Norrman och Cecilia Bredin avgick från styrelsen. Till
ny ordförande i valdes Ann Ekberg-Jansson, Göteborg, till vice ordförande Eva
Lindberg, Uppsala och till ny styrelseledamot med särskilt ansvar för föreningens
hemsida valdes Magnus Nisell, Stockholm. Föreningen tackar Eva och Cecilia för
deras insatser och önskar de nya styrelseledamöterna lycka till. Styrelsens
sammansättning finns på hemsidan www.slmf.se och justerat protokoll från
årsmötesförhandlingar finns som bilaga 2.
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Vid årsmötet diskuterades bland annat medlemsbladets framtid. Som bekant
distribueras detta både i pappersversion och elektroniskt via föreningens hemsida.
Pappersversionen kostar föreningen cirka 40000 kronor årligen, främst i
portoavgifter, medan kostnaden för hemsidan uppgår till cirka 300 kronor per år.
Årsmötet beslutade därför att upphöra med distribution av pappersversionen av
medlemsbladet från och med 2007. Därefter kommer bladet enbart att läggas ut på
hemsidan. Medlemmarna kommer att informeras via e-post då nytt medlemsblad
finns tillgängligt. En uppdaterad elektronisk medlemsmatrikel håller på att byggas
upp och det är viktigt att styrelsen har uppdaterade e-postadresser. Vi vädjar därför
till alla medlemmar att e-posta sina aktuella e-postadresser till styrelsens
medlemsansvarige Mats Hemlin [mats.hemlin@lungall.gu.se].
Årsmötet beslutade också att SLMF skall ge ekonomiskt stöd till en ny vetenskaplig
tidskrift ”Nordic Respiratory Journal” som planeras utkomma med 4 nummer per år.
Tidskriften kommer att vara engelskspråkig och innehålla både översikts- och
originalartiklar som belyser lungmedicin ur ett nordiskt perspektiv. ”Lungeforum” som
under flera år distribuerats med medlemsbladet kom ut med sitt sista nummer i
december 2005.

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, oxidativ stress och luftföroreningars
roll vid luftvägssjukdom. Utbildningsdagen onsdagen den 4 oktober belyser
sömnapne och hypoventilation med separata program för läkare och sjuksköterskor.
Som vanligt är höstmötet ett samarrangemang med Sveriges lungsjuksköterskors
intresseförening (SLIF). Preliminärt program finns som bilaga 3 och detta kommer att
uppdateras via hemsidan. Slutligt program läggs ut 20 augusti men preliminär
anmälan kan göras redan nu. Sista dagen för anmälan är den 20 september.
Föreningen hoppas att se många medlemmar i Umeå i oktober!

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2006
Riksstämman kommer att avhållas på Svenska Mässan i Göteborg den 29 november
– 1 december. Årets riksstämma har två teman: ”Medicinsk forskning” och
”Rörelseorganens sjukdomar”. Det lungmedicinska programmet är förlagt till
onsdagen den 29 november och sektionen för Allergiforskning har sitt program på
torsdagen. Vår sektion står som huvudarrangör för symposiet ”Diagnostik och
behandling av obstruktivt sömnapnesyndrom – en evidensbaserad SBU-rapport” och
vi planerar också ett sektionssymposium ”Effektvariabler vid KOL”. Sista dag för
anmälan av abstrakt är den 25 augusti och bidrag kan redan nu inskickas elektroniskt
via Svenska Läkaresällskapets hemsida [www.svls.se]. Klicka er fram via ”Anmälan
av abstrakt”. Föreningen hoppas på bra uppslutning och många anmälda abstrakt.
Riksstämman är ett utmärkt tillfälle att presentera sina forskningsrön inför en svensk
publik och föreningen kommer som vanligt att dela ut priser till bästa posters och
föredrag.
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Årets riksstämma kommer att innehålla nio så kallade ”specialistområden” där
lungmedicin ingår som ett. Avsikten är att engagera läkemedelsföretag och andra
sponsorer för att på så sätt få bättre ekonomiska förutsättningar för riksstämman.
Industrin kan anmäla företagssponsrade symposier som planeras att ingå integrerat i
sektionens program.

43 Nordic Lung Congress
Kommer att ordnas av SLMF tillsammans med Lung- och Allergikliniken, Akademiska
sjukhuset, Uppsala 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 hemsidan [www.slmf.se]
under medlemsblad 2006-1.

Höstmötet 2007
Lung- och Allergikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro har glädjande meddelat
att man den 17-19 oktober arrangerar höstmötet 2007.

Vårmötet 2008
Kommer att arrangeras av Lungmedicinska sektionen, Ryhov länssjukhus,
Jönköping.

Övriga möten och kurser
I samband med European Respiratory Societys (ERS) möte i München den 2-6
september kommer följande tre kvällsmöten att ordnas
Söndagen den 3 september tillsammans med Boehringer-Ingelheim/Pfizer:
Kvällsföreläsning om senaste nytt kring tiotropiumbromid. Bilaga 4.
Måndagen den 4 september tillsammans med AstraZeneca ”Breaking new grounds
in asthma management”. Bilaga 5.
Tisdagen den 5 september tillsammans med GlaxoSmithKline ”Senaste nytt inom
lungforskning”. Bilaga 6.

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 16-17
november 2006. För information se föregående medlemsblad 2006-1.
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SLMF anordnat tillsammans med Boehringer-Ingelheim/Pfizer ”Postgraduatekurs om
KOL” den 24-25 januari 2007. Kursen är helt omarbetad och kommer att avhandla
utvärdering och uppföljning av patienter med KOL. För ytterligare information, se
bilaga 7.

Stipendium
I samarbete med Pfizer AB utlyser SLMF stipendium för forskning inom området KOL
och tobaksavvänjning. Ansökan skall vara stipendiekommitten tillhanda senast 20
september 2006. Årets stipendiebelopp är SEK 400 000. För mer information, se
bilaga 8.

Avhandlingar
Föreningen gratulerar
Annelie Behndig som den 21 april vid Umeå Universitet försvarade sin avhandling ”
Airway Antioxidant Responses to Oxidative Air Pollution and Vitamin
Supplementation”. Bilaga 9.
Jamshid Pourazar försvarade avhandlingen ”Activation of epithelial signal
transduction pathways cytokine production and airway inflammation following diesel
exhaust exposure” den 2 juni vid Umeå Universitet. Bilaga 10.
Sven-Arne Jansson lade den 8 juni fram avhandlingen ”Health economic
epidemiology of obstructive airways diseases” vid Karolinska Institutet. Bilaga 11.

Till sist vill jag tacka alla läsare för den gångna terminen och önska en skön och
vilsam sommar tills vi ses med nya krafter till hösten

Bästa hälsningar

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
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