Svensk Lungmedicinsk Förening
Protokoll årsmöte 2012
Årsmötesförhandlingarna i Svensk Lungmedicinsk Förening avhölls den 26 april 2012 på
Folkets Hus, Idunteatern, Umeå. Cirka trettio medlemmar deltog vid mötet.
§1

Val av mötesordförande: Marie Ekberg
Val av mötessekreterare: Anne Lindberg
Ordföranden, Marie Ekberg, hälsade samtliga medlemmar välkomna till årsmötet

§2

Val av två justeringsmän: Magnus Nisell och Ann Ekberg-Jansson

§3

Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med Ja.

§4

Dagordningen godkändes med tillägg av två övriga frågor;
Gunnar Boman, Uppsala angående föreningens arkiv
Inger Dahlen, Uppsala, angående behov av antal lungläkare

§5

Medlemsfrågor
Valentyna Yasinska, medlemsansvarig i styrelsen, redovisade att föreningen hade 437
medlemmar 31 december 2011 och att föreningen hade fått 18 nya medlemmar (varav
fyra associerade medlemmar) under året.

§6

Verksamhetsberättelse
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen vilken distribuerats till samtliga medlemmar
via mail i behörig tid.

§7

Kassarapport för 2011
Valentyna Yasinska, kassaansvarig i styrelsen, redovisade kassarapporten för 2011.
Överskott mindre jämfört med föregående år.
Fastställande av årsavgift diskuterades ej vilket medför att medlemsavgift för år 2012
kommer att vara oförändrad, 300 kronor/år.

§8

Revisionsberättelse
Revisiorerna, Bengt-Eric Skoogh och Kerstin Ström, ej närvarande. Ordföranden, Marie
Ekberg läser upp revisionsberättelsen (underskriven revisionsberättelse finns i
bokslutshandlingarna). Revisorerna föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§9

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

§10 Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag presenterades av Olov Andersson
Nyval (mandatperiod två år):
Elisabeth Bernspång, facklig sekreterare
Magnus Nielsen, uppdrag som webmaster
Stephanie Mindus, uppdrag som redaktör för Lung- och allergiforum
Omval (mandatperiod två år):
Helga Asgeirsdottir, yngre ledamot
Lennart Nilholm, utbildningsansvarig
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag om val av styrelseledamöter
§11 Val av revisorer
Valberedningens förslag presenterades av Olov Andersson
Mandatperiod ett år, nyval: Claes-Göran Löfdahl, omval: Kerstin Ström.
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag om val av revisorer
§12 Val till valberedning
Förslag: omval Anita Nordenson (sammankallande), Yun van Hjelm och Olof
Andersson .
Årsmötet beslutar att anta förslag om omval.
§13 Val av hedersledamot
Rune Lundgren, Umeå utses till hedersledamot i SLMF. Rune Lundgren har dels gjort
omfattande, internationellt erkända vetenskapliga insatser framförallt inom
lungmedicinsk intervention. Han insåg tidigt de möjligheter som den flexibla
fiberbronkoskopin erbjöd och utvecklade metoder för provtagning. Rune Lundgren har
dessutom gjort sig känd som en mycket duktig kliniker och har på detta vis varit en
förebild för många yngre medarbetare. Han satt under många år i SLMF styrelse. Med
denna motivering utses Rune Lundgren till hedersledamot i SLMF.
§14 Utvärdering av ändrad mötesordning; Förslag stadgeändring, Svenska Lungkongressen
Eva Lindberg föredragande: motion från Uppsala vid årsmötet 2009 med förslag
angående ändrad mötesordning. Årsmötet beslutade i enlighet med motionen att lägga
ner SLMF’s höstmöte under 2010 och 2011 och att den förändrade mötesordningen
skulle utvärderas efter två år (=årsmötet 2012).
Enligt stadgarna skall föreningen hålla årsmöte årligen under första halvåret men i
stadgarna finns ej några krav på höstmöte.
Diskussion. Flera röster hördes; - angeläget att verka för hög närvaro på det årliga mötet,
- viktigt att också ST-läkare medverkar, - via chefsgruppen verka för hög närvaro, angeläget planering på årsbasis för läkares kurser och kongresser, - betydelse av våroch årsmöte på våren och ”lungdag” på Riksstämman under hösten.
Årsmötet beslutade om en fortsatt mötesordning med en Lungkongress och årsmöte på
våren + en lungdag på Läkaresällskapets Riksstämma.
§15 Struktur-förslag mötesordning till nästa årsmöte; presentation av förslag som underlag
till beslut
Eva Lindberg föredragande: SLMF’s vårmöte ändrade 2012 namn till Svenska
Lungkongressen – ett SLMF arrangemang.
Förslag:

* Överskott fördelas enligt följande: 50 % arrangerande klinik, 35 % SLMF, 15% SLIF.
* Vid underskott täcker SLMF 50 % av underskottet under förutsättning att kongress byrå anlitas och att budget och program för mötet förankras i SLMF’s styrelse.
Arbetsordning:
Arrangerande klinik adjungerar en person till SLMF’s styrelse ett år före mötet för
samverkan med avseende på program, annonsering, budget mm. Vetenskaplig
sekreterare medverkar vid planering av program. Annonsering av mötet skall, med
ledning av programinnehåll, ske också till närliggande specialiteter. VK får i uppdrag att
medverka vid planering av program och granskning av abstract inför vetenskapliga
presentationer.
Diskussion: bevaka kongressavgifter.
Årsmötet beslutar att anta ovanstående förslag och arbetsordning.
§16 Svenska Lungkongressen 2013 samt följande år
Eva Lindberg föredragande:
2013 - Visby, 22-24 maj, samverkan Lungkliniken Uppsala, Infektionskliniken Visby
Tema: ”Den infekterade lungan”. Separata sessioner för sjukgymnaster och
sjuksköterskor (SLIF)
2014 Örebro - Lennart Nilholm tar med sig frågan till klinikledningen
2015 Göteborg
2016 Skånes universitetssjukhus
2017 Linköping
2018 Stockholm – preliminärt accepterat
§17 Övriga frågor
 Presentation av föregående års uppdrag
o Hemsidan, uppdatering
Föredragande Roland Söderholm:
Avtal med Mediahuset ger intäkt 40 000 kronor/år genom reklam på hemsidan
Hemsidan är nu uppdaterad. Uppdatering av vårdprogrammet för KOL pågår,
uppdaterad version kommer preliminärt att finnas på websidan till sommaren
Samtliga medlemmar uppmanas att skicka in synpunkter till webmaster.
o Tobakspolicy i SLMF’s, förslag till stadgeändring
Föredragande Magnus Sköld:
Redogjorde för styrelsens förslag till Tobakspolicy
Diskussion. Flera röster hördes. – tillägg till tobakspolicy att direkt eller indirekt stöd
från tobaksindustrin ej accepteras, - krav att det framgår att presentationer på
Lungkongressen (oa arrangemang där SLMF medverkar) ej är sponsrade via
tobaksindustrin, - termen tobaksbruk, inkluderar inte enbart tobaksrökning
Årsmötet beslutar att anta styrelsens förslag till SLMF’s tobakspolicy med tillägg av
formulering angående avståndstagande från stöd till tobaksindustrin. Årsmötet beslutar
att SLMF’s tobakspolicy läggs till stadgarna och även läggs ut på hemsidan.
Årsmötet ger uppdrag till styrelsen att arbeta vidare med föreningens tobakspolicy med
övergripande målsättning förbud mot tobaksanvändning i samverkan med Läkare från
Tobak

SLMF’s tobakspolicy
SLMF verkar för ett tobaksfritt samhälle genom att stödja förslag och åtgärder som avser
- förhindra att individer exponeras för tobaksrök
- förbud eller begränsningar av tillsatser i tobaksprodukter
- kontroll av tobaksbruk, exempelvis genom ökad beskattning
- tillförande av ökade resurser för tobakspreventivt arbete och tobaksavvänjning.
- stärka forskning om tobaksprevention och tobaksavvänjning
- ej acceptera direkt eller indirekt stöd för tobaksindustrin i sin verksamhet
 Utbildningsfrågor
Föredragande Lennart Nilholm:
Specialistexamen: genomfördes senast för 2 år sedan, tio examinerades. Annonserad
specialistexamen har följande år ställts in pga för få anmälda. Nästa specialistexamen
planeras 2013. SLMF bekostar anmälningsavgiften för dem som skriver den europeiska
examen om man har blivit godkänd i den den svenska examen.
Diskussion. Förslag: verka via chefsgruppen för att motivera ST-läkare till att
genomföra specialistexamen, eventuellt monetära styrmedel?
SPUR-inspektioner
Tidigare SPUR-inspektorer inom lungmedicin har fungerat väl. IPULS är sedan
årsskiftet 2010/2011 ny huvudman för SPUR varefter kostnaderna har ökat markant
vilket bidragit till att antalet inspektioner minskat. Från februari 2012 finns en ny
organisation inom IPULS där SPUR-inspektionerna diskuteras. Inventering pågår via
sektionerna inom SLS och en sammanställning kommer att redovisas. Nuvarande
SPUR-organisation inom SLMF med SPUR-samordnare (Rolf Rosin) och SPURinspektörer finns kvar och inväntar pågående utredningar.
SK-kurser
För litet kursutbud från IPULS i förhållande till behov, 2012 endast en kurs; Huddinge
lungcancer. Detta bidrar till att SLMF står som medarrangör till två ”betalkurser” hösten
2012; Uppsala respiratorisk insufficiens och Karolinska interstitiell lungsjukdom
IPULS har startat ett projekt – ”efterfrågestyrt utbud” med representanter från respektive
sektioner, där lungmedicins representeras av studierektorsgruppen för lungmedicin samt
yngre ledamot i styrelsen (Helga Asgeirsdottir).
Yngre ledamot planerar också inventering av antalet ST-läkare i lungmedicin.
Specialistindelning
2009 ny specialistindelning från Socialstyrelsen vilken givit upphov till diskussion och
av vissa betraktats som en ”skrivbordsprodukt”; internmedicin= basspecialitet,
grenspecialiteter= cardiologi, lungmedicin, nefrologi mm
Detta har bidragit till att Socialstyrelsen nu ser över specialistindelningen, nytt förslag:
samtliga grenspecialiteter, exempelvis lungmedicin blir basspecialitet. Allergologi (för
närvarande grenspecialitet till AIM) föreslås bli tillägsspecialitet till exempelvis
dermatologi, lungmedicin, internmedicin eller ÖNH.
Diskussion. Förslag: inledningsvis med lungmedicin följt av internmedinsk ”common
trunk” varefter resterande lungmedicin. Lung- och Allergiforum

 Lung- och Allergiforum
Föredragande Roland Söderholm:
En bra tidning är beroende av inkommande bidrag. Rapport från registren publiceras i
varje nummer. Enligt Mediahuset är tidskriften den mest populära och mest lästa
tidskriften inom Primärvården. En reporter är anlitad för att skriva reportage från
Lungkongressen (finansiering 50% SLMF, 50% Mediahuset).
 Information från vetenskaplig sekreterare, Eva Lindberg
ERS, Wien: SLMF’s kvällsmöte tisdag 4 september med presentation av två svenska
avhandlingar. Fler avhandlingar efterfrågas, stopdatum 30 april, uppgifter inkluderande
spikblad skickas till Eva Lindberg.
Riksstämman 28-30 november 2012, två sektionssymposier är planerade;
”pneumothorax och andra pleurasjukdomar (Thomas Sandström) samt
”Andningspåverkan vid fetma/övervikt”.
Vidare uppmaning att sprida information till ST-läkarna angående att söka kurserna i
Uppsala (respiratorisk insufficiens) och på Karolinska (interstitiella lungsjukdomar).
 Val av representant till Svenska Läkarsällskapets fullmäktige
Årsmötet beslutar att styrelsen internt får välja representant till SLS’s fullmäktige
 Förslag stadgeändring; antal poster i styrelsen ökas till tre ordinarie ledamöter
Motivation: fler specifika uppdrag har tillkommit inom styrelsen, ex webansvarig,
redaktör för Lung- och Allergiforum mm.
Årsmötet beslutar att ändra stadgarna såtillvida att antalet poster i styrelsen utökas med
en ordinarie ledamot.
§16 Fackligt tema
Lungmedicin inför framtiden
Marie Ekberg avtackar avgående styrelsemedlemmar, Roland Söderholm och Anne
Lindberg, och hälsar nya styrelsemedlemmar välkomna till styrelsen.
Marie Ekberg tackar därefter för sina två år som ordförande och överlämnar
ordförandeskap och ordförandeklubba till Magnus Sköld.
Magnus Sköld informerar om att han kommer att presentera sina visioner för de
kommande två åren i nästa ledare för Lung- och Allergiforum.
Övriga frågor:
Gunnar Boman, SLMF’s arkivarie tillsammans med Berit Blom-Bulow, efterfrågar mer
material som avhandlingar, biografier, uppgifter om sanatorier mm. Adress finns på
hemsida.
Inger Dahlen, ordförande i Chefsläkargruppen, förmedlar förslag till uppdrag för
SLMF’s styrelse från Chefsläkargruppen: beräkna hur många lungmedicinare som
behövs i Sverige - antal specialister/100 000 invånare
Årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag beräkna behov av antal lungspecialister per
100 000 invånare

Marie Ekberg, ordförande
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