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Bästa lungmedicinare!
Hösten är nu i full gång med flera lungmedicinska aktiviteter. Höstmötet i Umeå den
4-6 oktober står för dörren och föreningen är – vis av tidigare erfarenheter - säker på
att programmet blir lyckat både vetenskapligt och socialt.
Som nämndes i föregående blad kommer pappersversionen av medlemsbladet att
upphöra från och med 2007. Texten kommer enbart att läggas ut på SLMF hemsida
[www.slmf.se] men medlemmarna kommer all påminnas då nytt blad finns tillgängligt.
Det är därför av största vikt att alla har fungerande e-postadresser. Om ni inte redan
gjort det, rekommenderas ni därför att e-posta era aktuella e-postadresser till
styrelsens medlemsansvarige Mats Hemlin [mats.hemlin@lungall.gu.se].
Den medlemsansvarige vill också påminna er som inte redan gjort det att betala in
den ringa medlemsavgiften om 300 kronor, det gäller förstås både ordinarie och
associerade medlemmar.

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2006
Riksstämman den 29 november – 1 december 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. Det tidigare annonserade symposiet ”Diagnostik och behandling av
obstruktivt sömnapnesyndrom – en evidensbaserad SBU-rapport” där föreningen
stod som huvudarrangör har tyvärr fått ställas in då rapporten ännu inte är helt färdig.
Vårt program innehåller dock ett sektionssymposium ”Utvärderingsvariabler vid
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KOL”. Vidare kan vi se fram emot sex fria föredrag och postersession innefattande
26 postrar. Ett antal företagssponsrade symposier/föreläsningar kommer också att
äga rum. Föreningen kommer traditionsenligt att dela ut priser till bästa posters och
föredrag. För prel program, se bilaga 1.

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. Eftersom
Sverige och SLMF står som värd för mötet är vore det trevligt med god uppslutning.
Ett högintressant och aktuellt program utlovas som kommer att spänna över stora
lungmedicinska områden. Anteckna därför redan nu dessa dagar i era almanackor.
För ytterligare information hänvisas till hemsidan [www.slmf.se]. Mer information
kommer också kontinuerligt att läggas ut på hemsidan och även biläggas nästa
medlemsblad som.

Höstmötet 2007
Lung- och Allergikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro kommer att den 17-19
oktober stå som värd för höstmötet 2007.

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

Övriga möten och kurser
Lungtransplantationsintresserade läkare och sjuksköterskor inbjudes till ett
symposium den 9 –10 november 2006 på Quality Hotel Panorama, Göteborg.
Anmälan skall göras senast 20 oktober. För mer information, se bilaga 2.
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 hemsidan [www.slmf.se] under medlemsblad
2006-1.
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 3.
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Specialistexamen
Specialistexamen i lungsjukdomar kommer att ordnas under kommande år. Utskick
av frågor för hemtentamen planeras att skickas ut i december 2006 och muntlig
examination sker i mars 2007 på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm.
Föreningen uppmanar dels alla nyblivna specialister att anmäla sig, dels att
verksamhetschefen ger möjlighet för vederbörande att delta. Bilaga 4.
Nordic Respiratory Journal
SLMF ger stöd åt en ny lungmedicinsk tidskrift ”Nordic Respiratory Journal”.
Tidskriften skall belysa lungmedicinska frågeställningar ur ett nordiskt perspektiv.
Redaktörerna välkomnar bidrag för bedömning, för instruktioner, se bilaga 5.

Registrering av kliniska interventionsstudier
Sverre Sörensen, Lung- och Allergikliniken, Universitetssjukhuset Linköping har
meddelat följande gällande registrering av kliniska interventionsstudier:
Hösten 2004 presenterade ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) ett dokument
som innebär krav på att interventionsstudier registreras som villkor för senare publicering. Det gäller
studier som startar inklusion av patienter efter 1 juli 2005. Huvudsyftet är att motverka ”publication
bias”. Det är känt att studier som är negativa, som visar att en ny behandling är sämre än en etablerad
behandling eller som kan skada tunga finansiella intressen har mindre utsikter att bli publicerade eller
kanske inte publiceras alls. Detta kan i sin tur ge en snedvriden bild av evidensen för eller emot en
viss behandling. Mer detaljerat beskrivs bakomliggande tankegångar i en ledare i New England
Journal of Medicine. Det mest etablerade registret finns på adressen [www.clinicaltrials.gov]. Detta
register sponsras av United States National Library of Medicine och innehåller för närvarande ca
30.000 studier. Kravet på registrering stöds också av WHO (/www.who.int/ictrp/en/).
Ref: Clinical trial registration: a statement from the International Committe of Medical Journal Editors.
New Engl J Med 2004; 351 (12), 1250-1251.

Kontrastmedelsreaktioner vid röntgenundersökningar
Som en del av er kanske känner till har Svensk förening för medicinsk radiologi
tillsammans med njurmedicin och endokrinologi/diabetologi sammanställt
rekommendationer angående jodkonstrastmedel vid olika radiologiska
undersökningar. Dessa finns på [www.sfmr.se].

Avhandlingar
Föreningen gratulerar
Ulrika Zagai som den 15 september vid Karolinska institutet försvarade avhandlingen
”Platelets and eosinophils in lung tissue remodelling”. Bilaga 6.
Maria Gunnbjörnsdottir disputerade den 22 september vid Uppsala universitet på
avhandlingen ”Asthma and respiratory symtoms in nordic countries, environmental
and personal risk factors”. Bilaga 7.
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Vid Karolinska institutet försvarades den 29 september avhandlingen ”Apoptosis in
chronic inflammation with special reference to airway disease” av Malin Muller.
Bilaga 8.

Undertecknad vill uppmana alla ämnesföreträdare/motsvarande att göra redaktionen
uppmärksam på aktuella lungmedicinska avhandlingar som kan spridas via
medlemsbladet.

Till sist vill jag önska alla en fortsatt stimulerande höst och en förhoppning se många
medlemmar på höstmötet i Umeå. Nästa medlemsblad, som blir det absolut sista
som skickas ut i pappersversion, kommer att distribueras i december.

Med hälsningar

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
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