Svensk Lungmedicinsk Förening
Protokoll årsmöte fredag 24 april 2009
Årsmötesförhandlingarna i Svensk Lungmedicinsk Förening avhölls i Stora aulan, på
Södersjukhuset i Stockholm. Cirka 30 medlemmar deltog vid mötet.
§1

Val av mötesordförande: Claes-Göran Löfdahl
Val av sekreterare för mötet: Anne Lindberg
Ordföranden hälsade samtliga medlemmar välkomna till årsmötet.

§2

Val av två justeringsmän: Ellinor Ädelroth och Sven Larsson

§3

Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med Ja.

§4

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga, information om KOLregistret.

§5

Medlemsfrågor
Anders Planck, medlemsansvarig i styrelsen, redovisade att föreningen för
närvarande har 465 medlemmar varav 54 är associerade medlemmar

§6

Verksamhetsberättelse för 2008.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§7

Kassarapport för 2008
Anders Planck, kassaansvarig i styrelsen, redovisade separat balansrapport för
SLMF och för KOL-registret.
Fastställande av årsavgift 2009
Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift för år 2010: 300 kronor /år.

Diskussion bland mötesdeltagarna följde angående hur befintliga ekonomiska resurser inom
SLMF kan användas. Sven Larsson, Anders Eklund, Ann Ekberg Jansson, Rolf Rosin, Olof
Andersson, samt Claes-Göran Löfdahl yttrade sig. Förslag från Sven Larsson angående
försök att arrangera ett framtida SLMF-möte utan sponsorer gick till votering där en majoritet
av mötesdeltagarna avvisade förslaget. Bland förslag till användningsområden för befintliga
resurser nämndes stöd till KOL-registret samt stöd till arrangemang av kurser som uppfyller
nya målbeskrivningens krav.
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§8

Ekonomisk redovisning för SLMF’s stiftelse till förmån för vetenskaplig forskning
Föredragande: Anders Planck. Hittills har enbart avkastningen har varit möjlig att
nyttja för avsett ändamål. Permutationsprocess pågår med målsättning att kunna
använda pengarna på ett mer ändamålsenligt sätt anpassat till nuvarande
förhållanden. För närvarande är stiftelsens tillgångar drygt 189 000 kronor och har
ökat med ränteintäkter sedan föregående år.

§9

Revisionsberättelse
Revisorer för föreningens räkenskaper har varit Bengt-Erik Skoogh och Kerstin
Ström. Revisionsberättelsen presenterades av Kerstin Ström. Revisorerna föreslog
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

§10

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ansvarsfrihet

§11

Val av styrelseledamöter, 2-årsmandat
Valberedningen var ej representerad vid möte. Valberedningens hade kontaktat
Claes-Göran Löfdahl som presenterade valberedningens resultat.
Nyval:

Eva Lindberg, vetenskaplig sekreterare
Kandidat till platsen som tillträdande ordförande saknas

Förslag från Claes-Göran Löfdahl: valberedningen får i uppdrag att finna en kandidat under
de närmaste 2 månaderna som kan adjungeras till styrelsen i denna position och formellt kan
väljas vid årsmötet 2010. Prejudikat med liknande förfaringssätt finns från år 2005.
Omval:

Anders Planck, kassaförvaltare
Kristina Lamberg, facklig sekreterare

Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag om val av styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att anta Claes-Göran Löfdahls förslag om rekrytering av
tillträdande ordförande.
§12

Val av revisorer
Årsmötet beslutade omval av Bengt-Erik Skoogh och Kerstin Ström

§13

Val av valberedning
Förslag vid årsmötet: Anne Geborek (sammankallande), Anita Nordenstam och
Olof Andersson
Årsmötet beslutade att anta givet förslag vid årsmötet.

§14

Val av hedersledamot
Styrelsen föreslår Sven Larsson till hedersledamot 2008 för mångårigt
förtjänstfullt arbete som gagnat lungmedicin inkluderande initiativtagande och
ledande av arbetet med vårdprogrammet för KOL samt inledande arbete med
KOL-registret..
Årsmötet beslutade enhälligt att anta förslaget.
Årsmöte 2010

§15
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Kommer att äga rum i Linköping, planering inkluderande datum och program
kommer att ske i samverkan med SLMF’s vetenskapliga sekreterare.
Claes-Göran Löfdahl informerar också om SLMF’s höstmöte 2009 som kommer
att äga rum i Lund under oktober månad.
§16

Övriga frågor
Mötesordförande presenterar föregående års uppdrag.
Återinförande av lungmedicinsk verksamhetsberättelse
Lennart Hansson är sammankallande i arbetsgrupp där Bengt Bergman medverkar
Målsättningen är att samla in uppgifter angående verksamheten vid de
lungmedicinska enheterna 2009 för att kunna redovisa lungmedicinsk
verksamhetsberättelse för 2009. Extern hjälp kommer att köpas in för bearbetning
och sammanställning av data i verksamhetsberättelsen.
Medial policy / kampanjer
Styrelsen har gjort försök att organisera en PR-grupp för SLMF men tyvärr ej
lyckats att rekrytera kandidater för uppdraget under gångna året
Argumentationspaket – ”power point fil”, för presentation av lungmedicin
Uppdraget har ej kunnat fullföljas under gångna året
Information om KOL-registret.
Ann Ekberg-Jansson, ordförande i styrgruppen, informerade angående registrets
bakgrund, målsättning och organisation med styrgrupp och arbetsgrupper för
öppen- respektive slutenvårds- register, registrets referensgrupp (ORIGO) samt
deltidsanställd koordinator (Leif Strömberg). I organisationen finns representation
från SLMF, SIM, SFAM, SLIF, ASTA och patientorganisation, vidare eftersträvas
såväl geografisk som yrkesmässig bred representation. Finansiering har hittills
skett via medel från Hjärt- Lungfonden, SKL, SLMF och Hjärt- Lungsjukas
riksförbund medan företagssponsring ej förekommer.
Aktuellt status: Öppenvårdsregistret är igång sedan en månad, cirka 100 enheter är
anslutna och ett antal enheter står i kö för att ansluta. Fortsatt implementeringsarbete pågår. Intresset från primärvården i Stockholm är lågt. Arbete för att
färdigställa slutenvårdsregistret pågår.
Öppenvårdsregistrets utseende demonstrerades, tidsåtgång för att fylla i
uppgifterna beräknas till 3-3½ minuter per patient. CCQ ingår som
livskvalitetsformulär. Patienten skall registreras åtminstone en gång per år.
Efter 18 månader kommer en påminnelse om någon registrering ej skett under
denna tidsperiod. Enligt önskemål från primärvården finns då möjlighet att
patienten anges som vilande (exempelvis patient med lindrig KOL som har slutat
röka och ej går på planerade kontroller). Intresseanmälan för enheter som vill
ansluta sig till registret kan göras via en egen hemsida; www.ucr.uu.se/rikskol/

§17

Framtida mötesordning
Motion från Uppsala
Magnus Löfdahl redogjorde för innehållet i motionen från Uppsala
Sammanfattningsvis: I samarrangemang med SLIF ett vårmöte (tre dagar) med en
dag för föreningsspecifika möten (Swedewox, årsmöte mm) samt utökat utrymme
för presentation av vetenskapliga arbeten
Styrelsens förslag: ny mötesordning from 2010 med ett vårmöte och en dag på
Riksstämman med lungmedicinskt program
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Kommentar: Riksstämman har en något oklar framtid, men så länge som den finns
kvar fortsatt arrangera en dag med lungmedicinskt program på riksstämman.
Höstmötet tas således bort from hösten 2010.
Diskussion följde där Anne Geborek, Sven Larsson, Lennart Nilholm, Ann Ekberg Jansson,
Marie Ekberg Aronsson och Anita Nordenstam yttrade sig. Följande synpunkter ventilerades:
Angeläget att SLIF har eget program parallellt med SLMF. Viss tveksamhet om ändrad
mötesordning kommer att innebära större deltagande vid framtida möten. Ändrad
mötesordning kan kräva samverkan mellan ”större” och ”mindre” klinik som arrangörer.
Möjlighet till samverkan i mötesarrangemang med exempelvis föreningen för sömnmedicin.
Optimal tidpunkt för vårmötet.
Votering följde där 5 medlemmar röstade för oförändrad mötesordning, 18 medlemmar
röstade för förändrad mötesordning i enlighet med motionen från Uppsala som styrelsen
ställde sig bakom. Årsmötet beslutade således efter votering att ändra mötesordning from år
2010.
Anne Geborek föreslog att man bör utvärdering av ändrad mötesordning. Årsmötet beslutade
att ändrad mötesordning utvärderas efter två år, dvs efter år 2011.
§18

Fackligt tema
Lungmedicin inför framtiden
Rolf Rosin höll ett kort anförande kring behovet av att synliggöra lungmedicin,
framtida mervärde/nyttovärde med föreningen, och behovet av att styrelsen får
inflöde av nya ideer och nya medlemmar samt kontakt med medlemmarna för att
kunna bedriva ett framgångsrikt arbete.
Strategidokument för lungmedicin
Mötesordföranden redogjorde för diskussion angående behov av strategidokument
för lungmedicin som har förts inom styrelsen. Årsmötet beslutade att ge styrelsen i
uppdrag att arbeta vidare med målsättning att färdigställa ett strategdokument för
lungmedicin.
Lungmedicinsk verksamhetsberättelse
Arbete pågår, vg se §16.
Vad motiverar medlemskap i föreningen
Mötesordförande informerar att Lennart Hansson arbetar med en sammanställning
av information från ett antal andra specialitetsföreningar som underlag för fortsatt
arbete med frågan.
Annonsfinansierat medlemsblad
Claes-Göran Löfdahl informerade om företaget Mediahuset som ger ut ett antal
tidskrifter för olika specialitetsföreningar. Styrelsen har fått ett avtalsförslag som
omfattar ett års försöksverksamhet med 4 nummer och en upplaga på 1000 ex.
SLMF utser redaktionskommitté samt ansvarig utgivare och har veto med
avseende på innehållet. Styrelsen har varit i kontakt med Per Gyllfors, ordförande i
SFFA, det finns ett intresse av samverkan och en gemensam tidskrift men man har
i dagsläget ej något förslag på redaktionskommitté. Styrelsen föreslår vidare att
man utlyser en tävling bland medlemmarna för namngivning av tidskriften.
Diskussion följde. Anne Geborek informerade angående pågående arbete för att
bilda en intresseförening barnlungsjukdomar vilket skulle kunna vara en
samverkanspartner i en specialistförening med lungmedicinsk profil. Det framkom
också förslag på möjlig samverkan med föreningen för sömnforskning.
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Årsmötet beslutade att ge styrelsen mandat att arbeta vidare med frågan.
Rapport från utbildningsgruppen
Rolf Rosin, sammankallande i utbildningsgruppen, informerade angående
utbildningsgruppens arbete. Målbeskrivningen för nya specialistutbildningen är
klar, den allmänna delen gäller from 080901. Arbete med föreningens
utbildningsbok inkluderande rekommendationer och checklistor pågår och är i
slutfasen. Samtliga utbildande enheter skall kvalitetsgranskas. Det är vårdgivaren
som bestämmer hur utbildningsenheterna skall granskas, de flesta landsting
kommer för närvarande att välja SPUR- inspektioner. SLMF har för närvarande ett
antal utbildade SPUR- inspektörer; Ann Ekberg Jansson, Synnöve Bergentz,
Margareta Smidt och Lennart Nilholm medan Rolf Rosin och Claes-Göran
Löfdahl står på tur för att gå utbildning. Vidare skall externa bedömare granska
underlaget för beslut angående specialistbevis. Externa bedömare utses av
Socialstyrelsen på förslag från specialistföreningen och det är ett arvoderat
uppdrag. SLMF har för närvarande två externa bedömare, Lennart Hansson och
Magnus Sköld. Den nya ST-utbildningen är målstyrd och det krävs minst 5 år
tjänstgöring efter legitimation. Rolf Rosin demonstrerade principerna för
utbildningsboken och checklistor. För varje delmål finns checklistor med olika
kunskapsnivåer; självständigt handlägga/utföra - under handledning
handlägga/utföra - ha kännedom/ att remittera. Dokumenten kommer att vara
tillgängliga på SLMF:s och Läkarsällskapets hemsida i det internetbaserade
dokumentationsinstrumentet som kallas kompetensportföljen.
Avslutningsvis avtackade mötesordföranden Ann Ekberg Jansson (avgående ordförande) och
Karl Franklin (vetenskaplig sekreterare, ej närvarande) som lämnar sina styrelseuppdrag
Mötesordförande tackade Michael Runold och Anne Geborek för ett väl organiserat möte.
Mötesordförande överlämnade Actelions stipendium för forskning och medicinsk verksamhet
inom området pulmonell hypertension, 50 000 kronor, till Gun Fager, sjukgymnast,
Karolinska sjukhuset.

Mötesordförande förklarar därefter mötet avslutat

Claes-Göran Löfdahl, mötesordförande

Anne Lindberg, sekreterare

Justeras

Ellinor Ädelroth

Sven Larsson

5

