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Bästa lungmedicinare!

Pappersversionen av medlemsbladet upphör!
Du håller nu i din hand det absolut sista medlemsbladet som ges ut i pappersformat.
Sedan 2002 har bladet även lagts ut på hemsidan och SLMF beslöt vid årsmötet i
Uppsala i april att enbart distribuera medlemsbladet elektroniskt. På detta sätt sparar
föreningen mycket pengar då portoavgiften utgör en tung post.
Det är därför av största vikt att alla medlemmar informeras då ett nytt medlemsblad
finns tillgängligt.
Medlemmar kommer att få ett e-postmeddelande från Föreningens
medlemsansvarige Mats Hemlin [mats.hemlin@lungall.gu.se] varefter ni kan gå in på
hemsidan för att ta del av medlemsbladet. Tyvärr saknar vi aktuella e-postadresser
till många medlemmar. Därför är det viktigt att ni medelar era aktuella e-postadresser
och att ni även meddelar när de ändras till [mats.hemlin@lungall.gu.se].
Det är många som ännu inte betalat sin årsavgift i SLMF. De som inte är medlemmar
i Svenska Läkarförbundet får automatiskt inget inbetalningskort. Ni får därför i dessa
fall själva ombesörja inbetalning till SLMF Plusgirokonto 15 44 92-3.
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Hösten 2006
Under den gångna hösten har vi kunnat vara med om ett mycket trevligt höstmöte i
Umeå den 4-6 oktober där vi kunde njuta av ett väl sammansatt och balanserat
program bland annat rörande luftföroreningar, astma och sömnapne. Ett stort tack till
Thomas Sandström, Ragnberth Helleday och Ellinor Ädelroth vid Lung- och
Allergikliniken för ett utmärkt arrangemang. Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i
Göteborg den 29 november – 1 december visade att vår sektion står sig väl även i
jämförelse med betydligt större föreningar. Ett sektionssymposium, sex fria föredrag
och 25 postrar vittnar om god aktivitet. Grattis speciellt till Hanan Tanash som fick
pris för bästa muntliga framträdande och Anders Andersson, Torbjörn Gustafsson
och Ulrika Zagai som fick pris för bästa posters.

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.

Höstmötet 2007
Lung- och Allergikliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro kommer att den 17-19
oktober stå som värd för höstmötet 2007. Ett i tiden mycket relevant program utlovas
med bland annat tobaksprevention och evidens baserad medicin som vinnande
teman.

Vårmötet 2008
Kommer att arrangeras av Lungmedicinska sektionen, Ryhov länssjukhus, Jönköping
den 24-26 april 2008.

Stipendium
Pfizers stipendium 2006 för forskning inom KOL och rökavvänjning tilldelades Lukas
Didon, Stockholm, Pernilla Glader Göteborg, Ester Roos-Engstrand Umeå och Maria
Norrhall, Göteborg. Föreningen gratulerar. Stipendiet kommer att utlysas även under
2007, mer information i kommande medlemsblad.
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Övriga möten och kurser
SLMF anordnar 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. Sista anmälningsdagen har gått ut
men det finns fortfarande ett fåtal platser till förfogande. För information, kontakta
Inger Blomqvist på Boehringer-Ingelheim [inger.blomqvist@sto.boehringeringelheim.com].
Hjärt- Lungdivisionen vid Universitetssjukhuset i Lund arrangerar för trettonde året en
”Nordisk kurs om respiratorbehandling i hemmet”. Kursen äger rum den 2-4 maj 2007
som ett internat vid Smygehus på den skånska sydkusten. För information, se bilaga
1.

American College of Chest Physicians (ACCP)
ACCP ger ut tidskriften CHEST och arrangerar den årliga CHEST konferensen.
Dessutom ordnar ACCP ett flertal kliniskt användbara kurser och utbildningar.
Torbjörn Gustafsson är Sveriges kontaktperson i ACCP och de som är intresserade
av medlemskap ombedes kontakta honom direkt (Bilaga 2)

Avhandlingar
Föreningen har glädjen att gratulera sju nya medicine doktorer inom det
lungmedicinska fältet:
Cecilia Kemi disputerade den 20 oktober vid Karolinska Institutet på avhandlingen
”Studies on neuroimmune interactions in allergic inflammation with focus on
neurotrophins”. Bilaga 3.
Avhandlingen “Home Mechanical Ventilation in Sweden: Demography, Indications,
Clinical Effects and Survival” försvarades den 11 november vid Lunds universitet.
Respondent var Michael Laub. Bilaga 4.
Marie Ekberg-Aronsson disputerade vid Lunds Universitet den 24 november.
Avhandlingen bär titeln ”Smoking and airway disorders in an urban population -with
special reference to gender and socioeconomic status”. Bilaga 5.
Magnus Löfdahl la den 24 november vid Karolinska Institutet fram avhandlingen
“Aspects of Inflammation in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. A Clinical
Study” Bilaga 6.
Vid Karolinska Institutet disputerade Maryam Fathi den 8 december på avhandlingen
”Interstitial Lung Disease in Polymyositis and Dermatomyositis”. Bilaga 7.
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Den 1 december disputerade Amelie Plymoth vid Lunds Universitet på avhandlingen
“Phenotypic associations to smoking and divergence towards development of
COPD”. Bilaga 8.
Pär Gyllfors disputerade den 18 december vid Karolinska Institutet på avhandlingen
”Clinical studies of asthma phenotypes focusing on the role of the leukotrienes”.
Bilaga 9.

Till sist vill jag önska alla en God Jul och ett Gott och Framgångsrikt Nytt År. Vi ses
elektroniskt i samband med nästa medlemsblad som utkommer i mars 2007. Glöm
inte att göra det till en god vana att med jämna mellanrum besöka vår hemsida som
uppdateras kontinuerligt

Med bästa hälsningar

Magnus Sköld
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Lungmedicinsk Förening
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