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Bästa lungmedicinare!

Du läser just nu det första medlemsbladet som enbart utkommer i elektronisk form.
Medlemmar kommer hädanefter att informeras via e-post från föreningens
medlemsansvarige Mats Hemlin [mats.hemlin@lungall.gu.se] att ett nytt
medlemsblad finns tillgängligt på hemsidan. Det är därför av största vikt att
medlemsregistret kontinuerligt uppdateras.
Om Du ännu inte betalt den ringa årsavgiften om kronor 300 ombedes Du att göra
detta snarast. De som inte är medlemmar i Sveriges Läkarförbundet får automatiskt
inget inbetalningskort. Ni får därför i dessa fall själva ombesörja inbetalning till SLMF
plusgirokonto 15 44 92-3.
Under januari anordnade SLMF och Boehringer-Ingelheim/Pfizer den regelbundet
återkommande postgraduate kursen om KOL som avhandlade utvärdering och
uppföljning av patienter med KOL. Kursen var mycket välbesökt och kommer att
arrangeras nästa gång i januari 2008.
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43 Nordic Lung Congress
i Uppsala den 26-28 april närmar sig. Föreningen hoppas på stor uppslutning inte
minst därför att vi själva är medarrangörer. Förhoppningsvis har flera av er redan
besökt hemsidan som finns under www.slmf.se under fliken kurser/kongresser och
där tagit del av ett imponerande program som spänner över hela det lungmedicinska
panoramat. Som exempel på höjdpunkter kan nämnas
*Chest Radiology workshop
*Can TB be eradicated in the Nordic –Baltic region?
*Can we afford third line treatment in lung cancer?
*Sarcoidosis - facts and cutting edge aspects
*Lung transplantation in the Nordic countries
*New techniques for endobronchial diagnosis and treatment
*Diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea in the Nordic
countries
Det faktum att det nordiska mötet ordnas för 43 gången, tyder på en sällsynt god
sammanhållning och gemenskap bland lungmedicinare i våra länder.
I samband med det Nordiska mötet kommer SLMF årsmöte att äga rum den 26 april
1230-1430. Kallelse bifogas som bilaga 1. Fackligt tema för årsmötet är
“Specialistutbildningen – aktuellt läge. Vad skall krävas för lungmedicinska
kunskaper hos en blivande internmedicinare?”
Hjärtligt välkomna till Uppsala, gå in på hemsidan och registrera er!

European Respiratory Society Annual Congress 2007
hålls i Stockholm den 15-19 september. Föreningen uppmanar alla som kan delta att
anmäla sig så att vi gemensamt kan göra detta stockholmsmöte till en svensk
framgång. Under april kommer hemsidan [www.ersnet.org] att öppnas för elektronisk
registrering. SLMF kommer som vanligt att ordna kvällsprogram den 16, 17 och 18
september i samarbete med Boehringer-Ingelheim/Pfizer, AstraZeneca och
GlaxoSmithKline. Mer information kommer i nästa medlemsblad som utkommer i
början av juni.

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 och intressant
program utlovas. Utbildningsdagen den 17 oktober ordnas av Tobakspreventiva
enheten och avhandlar ”Motiverande samtal om rökning”. Temat för mötet är
”Evidensbaserad medicin” med bland annat pro-con debatter. ”Screening av
lungcancer”, Recidivbehandling av icke-småcellig lungcancer, ”Evidensbaserad
utredning av OSAS” och Evidensbaserad behandling av hosta – finns det” är några
av de programpunkter som planeras. Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening
(SLIF) kommer att delta i mötet med eget program. Ytterligare information,
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preliminärt program och anmälningsblankett kommer i nästa medlemsblad. Anteckna
redan nu dessa dagar i era kalendrar.

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2007
Riksstämman 2007 hålls i Stockholm den 28-30 november. Temat är ”Hälsa. livsstil
och miljö”. Ett önskemål från SLS om bättre framförhållning vad gäller planering av
mötet har gjort att man tidigarelagt sista datum för anmälan av abstrakts till den 15
juni. Anmälan sker som vanligt elektroniskt på SLS hemsida www.svls.se.
Från och med i år kommer andningssviktregistret SWEDEVOX årsmöte att hållas i
samband med Riksstämman.
Vårmötet 2008
Kommer att arrangeras av Lungmedicinska sektionen, Ryhov länssjukhus, Jönköping
den 23-25 april 2008.
Höstmötet 2008
Kommer att hållas i Göteborg. Datum ej fastställt.
”The Clinical Respiratory Journal”
är namnet på den nya lungmedicinska tidskrift som kommer att utges med fyra
nummer per år och stöds ekonomiskt av SLMF. Ett avtal har upprättats med
Blackwell Scientific Publications och sannolikt kommer första numret att ges ut redan
i under innevarande år.
Övriga möten och kurser
Sektionen för Klinisk immunologi inom SLS inbjuder den 7-8 maj till
efterutbildningsdagar om immunsystemets roll vid hjärt-kärlsjukdomar. För
information http://www.mig.lu.se/SKI/. Sista anmälningsdag är den 27 april.
Avhandlingar
Inga nya avhandlingar inom det lungmedicinska fältet finns att rapportera.
Tack för denna gång och väl mött på det 43 Nordiska lungmötet i Uppsala. Glöm inte
att göra det till en god vana att med jämna mellanrum besöka vår hemsida som
ständigt uppdateras!

Med bästa hälsningar

Magnus Sköld, Vetenskaplig sekreterare SLMF

Bilaga: Kallelse årsmöte
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