Svensk Lungmedicinsk
Förening

informerar
Nummer 2, 2007

2007-06-11

Redaktionsadress
Magnus Sköld
Lung- och Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
171 76 Stockholm
Tel 08-51774843; 08-51773905
Fax 08-312705
E-post magnus.skold@ki.se

Bästa lungmedicinare!

Sommaren med tillhörande ferier står nu för dörren och för alla medlemmar en
välbehövlig vila. Vi kan blicka tillbaks på en för föreningen framgångsrik vår där ”43
Nordic Lung Congress” i Uppsala den 26-28 april utgjorde höjdpunkten. Arrangörerna
lyckades med konststycket att kombinera ett intressant och aktuellt vetenskapligt
program med sociala aktiviteter. Föreningen riktar ett stort tack till Eva Lindberg,
Christer Janson och övriga medarbetare på Uppsalakliniken för allt arbete med
planering och genomförande av kongressen. Mötet påminner oss om att det är
mycket som förenar lungmedicinen i de nordiska länderna. Bara det faktum att det
Nordiska mötet ordnades för 43 gången, tyder på en historisk god sammanhållning
och gemenskap bland lungmedicinare i våra länder. Planera redan nu in nästa
Nordiska lungkongress som kommer att hållas i Århus, Danmark den 11-13 juni
2009.
SLMF årsmöte avhölls i samband med det nordiska mötet. En ny styrelse invaldes
som finns presenterad på vår uppdaterade hemsida [www.slmf.se]. Som fackligt
tema diskuterades den nya specialistutbildningen och konsekvenserna av att vår
specialitet sedan juni 2006 är en grenspecialitet under internmedicin. Protokoll från
SLMF årsmöte bifogas som bilaga 1.
I samband med årsmötet valdes Berith Blom-Bulow, Uppsala till hedersmedlem i
föreningen för hennes mångåriga insatser för svensk lungmedicin.
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European Respiratory Society Annual Congress 2007
hålls i Stockholm den 15-19 september. Föreningen uppmanar alla som har möjlighet
att anmäla sig så att vi gemensamt kan göra detta stockholmsmöte till en svensk
framgång. SLMF kommer tillsammans med de andra nordiska lungläkarföreningarna
ha en bemannad monter i ”National Villages” där information om de nordiska
länderna, kommande kongresser etc kommer att finnas. Kongressens hemsida
[www.ersnet.org] är öppen för registrering och anmälan före den 10 juli innebär
reducerad kongressavgift. SLMF kommer som vanligt att ordna kvällsprogram den
16, 17 och 18 september i samarbete med Boehringer-Ingelheim/Pfizer, AstraZeneca
och GlaxoSmithKline (se bilaga 2, 3 och 4).

Höstmötet 2007
Missa inte höstmötet den 17-19 oktober där Lung- och Allergikliniken vid
Universitetssjukhuset i Örebro är värd. Utbildningsdagen den 17 oktober ordnas av
Tobakspreventiva enheten och avhandlar utbildning i motiverande samtalsteknik och
rökavvänjning. Temat för själva höstmötet den 18-19 oktober är ”Evidensbaserad
medicin” och aspekter bland annat på lungonkologi, smärtbehandling och sömnapne
kommer att belysas. För detaljer kring detta intressanta möte och
anmälningsblankett, se bilaga 5. Sista anmälningsdag är den 30 september.
Sveriges lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF) deltar med delvis eget program.

Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2007
Riksstämman 2007 hålls i Stockholm den 28-30 november. Temat är ”Hälsa. livsstil
och miljö”. SLMF program är förlagt till onsdagen den 28 november och innefattar
bland annat fria föredrag och postervisning. Föreningen är huvudarrangör för ett
symposium ”Diagnostik och behandling av obstruktivt sömnapnesyndrom - en
evidensbaserad SBU rapport”. Observera att sista datum för att skicka in abstrakt är
den 15 juni. Anmälan sker som vanligt elektroniskt på SLS hemsida www.svls.se.
Passa på att anmäla abstrakt, riksstämman är ett bra tillfälle, framförallt för
doktorander, att presentera sina resultat inför en svensk publik. Dessutom kommer
som vanligt priser för bästa posters och för bästa föredrag att delas ut.
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. Mer information i kommande utskick.
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Höstmötet 2008
Kommer att hållas i Göteborg. Datum ej ännu fastställt.

Vårmötet 2009
Kommer att ordnas av Lungsektionen, Länssjukhuset Kalmar.

Specialistexamen i lungsjukdomar 2007
Lung- och Allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna hade ansvaret
för årets specialistexamen i lungsjukdomar. Examinationen bestod dels av skriftliga
essä frågor som examinanderna arbetade med på respektive hemort och skickade in
för bedömning, dels av en muntlig examination i Stockholm. Föreningen gratulerar
följande kollegor som alla godkändes vid examinationen
Johan Andersson, Halmstad
Amir Farkhooy, Uppsala
Per Torstensson, Örebro
Föreningen kommer att erbjuda specialistexamen även under nästkommande år, mer
information i kommande medlemsblad. Vi uppmanar alla nyblivna specialister att
utnyttja tillfället till specialistexamination och alla verksamhetschefer att underlätta för
medarbetare att delta. Verksamheten är viktig inte bara för egen meritering utan även
för hela den lungmedicinska specialiten.

Stipendium
SLMF utlyser tillsammans med Pfizer ett stipendium för forskning inom KOL och/eller
tobaksavvänjning. Stipendiebeloppet är SEK 200 000 och kan delas mellan maximalt
fyra stipendiater. För ytterligare information och anmälningsblankett, se bilaga 6.

Övriga möten och kurser
Sveriges läkares intresseförening för primär immunbrist (SLIPI) ordnar sitt femte
immunbristmöte i Tällberg den 5-7 september. För information, se bilaga 7.
SLMF ordnar tillsammans med Boehringer-Ingelheim/Pfizer ”Postgraduatekurs om
KOL” den 30-31 januari 2008. Temat för kursen är omhändertagande av KOLpatienter och en nyhet är att det kommer att ordnas fallgenomgångar med
mentometeromröstningar. Se bilaga 8.
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Avhandlingar
Grattis till Jenny Bosson som disputerade den 21 april vid Umeå universitet på
avhandlingen ”Ozone and diesel exhaust. Airway signaling, inflammation and
pollutant interactions”. Bilaga 9.

Leif Rosenhall ur tiden
Leif Rosenhall har avlidit. Kollegor på Lung- Allergikliniken Norrlands
Universitetssjukhus, Umeå minns honom (bilaga 10).

Tack för uppmärksamheten!
I samband med årsmötet i Uppsala avgick undertecknad efter fyra år som
vetenskaplig sekreterare. Det har varit fyra mycket spännande och utvecklande år för
mig, både personligen och professionellt. Jag har haft förmånen att lära känna flera
av alla duktiga och engagerade medlemmar runt om i landet. Vi har en viktig
verksamhet att värna om – inte nog med att lungmedicinen involverar flera av våra
vanliga folksjukdomar - vår specialitet är unik: knappast någon specialitet är så
mångfacetterad och spänner över bland annat bilddiagnostik, invasiva metoder,
immunologi/inflammation, funktionsundersökningar och klinisk diagnostik. Mot
bakgrund av detta och med tanke på vårt historiska arv kan det tyckas märkligt att vi
nu enbart är en grenspecialitet.
Svensk lungmedicinsk förening har en mycket central roll i arbetet med att sprida
information och kunskap om vårt ämne, detta är än mer viktigt idag sedan den nya
specialistindelningen trädde i kraft. Arbetet med en definierad målbeskrivning av den
lungmedicinska specialiten måste därför stödjas. Det är även viktigt att föreningen
fortsätter att erbjuda specialistexamination och att kliniker och enheter uppmanar
sina nyblivna specialister att delta.
Under mina år som vetenskaplig sekreterare har jag också fått en bredare inblick i
svensk lungmedicinsk forskning. Trots att Sverige är ett relativt litet land står sig den
svenska lungmedicinska forskningen väl i ett internationellt perspektiv. Det återstår
emellertid mycket arbete för att resultaten skall kunna komma våra patienter till del,
framförallt på behandlingssidan. Vi behöver därför hitta fler incitament att få läkare att
engageras i forskarutbildning. Resultat från patientbaserad laboratorieforskning är
inte mycket värt om inte de ingående patienterna är noggrant karakteriserade och
fenotypade och för detta ändamål behövs forskningsintresserade kliniker. Vi behöver
också ett fortsatt gott samarbete med läkemedelsindustrin inte bara gällande kliniska
studier utan även för forskningsstöd och utbildning.
Jag lämnar nu över tangentbordet till min efterträdare Karl Franklin, Lung- och
Allergikliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå [Karl.Franklin@Lung.Umu.Se]
och jag önskar Kalle lycka till i SLMF styrelse och som ny vetenskaplig sekreterare.
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Med många sommarhälsningar och tack för denna tid

Magnus Sköld, avgående vetenskaplig sekreterare SLMF

Bilagor:
1. Protokoll SLMF årsmöte
2. Program SLMF/Boehringer-Ingelheim möte under ERS
3. Program SLMF/AstraZeneca möte under ERS
4. Program SLMF/GlaxoSmithKline möte under ERS
5. Program och anmälan SLMF höstmöte Örebro
6. SLMF/Pfizer stipendium
7. SLIPI immunbristmöte Tällberg
8. SLMF/Boehringer-Ingelheim postgraduatekurs KOL
9. Spikblad Bosson
10. Leif Rosenhall minnesord
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