Svensk Lungmedicinsk Förening
Protokoll årsmöte 2011
Årsmötesförhandlingarna i Svensk Lungmedicinsk Förening avhölls den 7 april 2011 på
Hotell Hilton Stockholm Slussen. Cirka 20 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: Sven Larsson och Anita Nordenson

§3

Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med Ja.

§4

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga från Gunnar Boman, Uppsala
angående föreningens arkivarie.

§5

Medlemsfrågor.
Anders Planck, medlemsansvarig i styrelsen, redovisade att föreningen 31 december
2010 hade 455 medlemmar varav 40 är associerade medlemmar. För medlemskap i
förening krävs medlemskap i Svenska Läkarsällskapet eller Svenska Läkarförbundet.
Styrelsemedlem skall vara medlem i Svenska Läkarsällskapet och Svenska
Läkarförbundet.

§6

Verksamhetsberättelse
Anne Lindberg redogjorde för tillägg till verksamhetsberättelsen avseende
Vetenskapliga Kommitténs verksamhet under 2010.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen vilken distribuerats via mail inkluderande
tillägg avseende Vetenskapliga Kommitténs verksamhet.

§7

Kassarapport för 2010.
Anders Planck, kassaansvarig i styrelsen, redovisade kassarapporten för 2010
inkluderande öronmärkta pengar för RiksKOL.
Fastställande av årsavgift
Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift för år 2012: 300 kronor/år
Diskussion: Föreningsverksamheten går fortsatt med överskott men överskottet har
minskat varje år. Intäkter förväntas att minska ytterligare pga ändrad mötesordning.
Angeläget dock att föreningens medel används i enlighet med föreningens stadgar; att
främja lungmedicin. Förslag: medverka till mötesarrangemang/”betalkurser” för SKläkare som ekonomisk garant, arrangera osponsrade möten, arvodera
styrelsemedlemmar för att effektivare kunna driva projekt samt nyttja medel för
uppdatering av vårdprogram. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med
frågan.

§8

Ekonomisk redovisning för SLMFs stiftelse till förmån för vetenskaplig forskning
Föredragande: Anders Planck. Saldo 31 december 2010: drygt 190 000 kronor.
Kammarkollegium biföll december 2010 ansökan om permutation (förändring av
stiftelses stadgar) – vilket innebär att hela stiftelsens innehåll nu kan användas för att
främja vetenskaplig forskning
Diskussion: Förslag: att styrelsen får i uppdrag att bereda hur pengarna skall användas,
exempelvis resebidrag för yngre forskare som presenterar material vid vårmöte och
riksstämma, kan diskuteras i samråd med VK.

§9

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

§10 Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

§11 Val av styrelseledamöter
Valberedningens förslag presenterades av Anne Geboreck
Tillträdande ordförande: Magnus Sköld,
Vice ordförande: Pierre Sobrino; remissansvarig
Kassaförvaltare: Valentina Yasinska
Yngre ledamot: Helga Asgeirsdottir
Övrig ledamot – Lennart Nilholm
Samtliga poster väljs för en mandatperiod om två år utom tillträdande ordförande som
efter en mandatperiod om ett år övergår till en två-årig mandatperiod som ordförande
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag om val av styrelseledamöter

§12 Firmatecknare för SLMF
Årsmötet väljer Valentyna Yasinska, väljes till firmatecknare för föreningen
och har således rätt att teckna firma för Svensk Lungmedicinsk Förening, SLMF.

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

§14 Val till valberedning
Förslag: omval Olof Andersson och Anita Nordenson (sammankallande), nyval Yung
van Hjelm . Årsmötet beslutar att anta förslag om omval och nyval.

§15 Val av hedersledamot
På uppmaning av ordföranden, Marie Ekberg, lämnar Claes-Göran Löfdahl rummet.
Ordföranden överlämnar ordet till Eva Lindberg, vetenskaplig sekreterare som
redogjorde för styrelsens förslag att Claes-Göran Löfdahl utses till hedersledamot i
SLMF för hans mångåriga engagemang för lungmedicin, genom forskningarbete,
uppdrag i Hjärt-Lungfonden, uppdrag inom SLMF samt som initiativtagare till
tidskriften Lung- och Allergiforum. Eva Lindberg informerar också att Claes-Göran
Löfdahl ej varit närvarande vid styrelsemöte där förslag till hedersledamot diskuterats.
Årsmötet beslutar enhälligt att anta förslaget.

§16 Årsmöte 2012
Ellinor Ädelroth hälsar samtliga välkomna till vår- och årsmötet som kommer att äga
rum i Umeå 25-27 april 2012.
Årsmöte 2013: förslag Uppsala, beslut tas i styrelsen under hösten 2011 i samverkan
med arrangör.
Diskussion. Angeläget med framförhållning avseende arrangör, gärna 3-4 år framåt.
Beakta möjlighet till regional samverkan mellan universitets- och länssjukhus vid
arrangemang. Programkommitté kan utses för varje möte; VK i samverkan med lokal
arrangör.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta med struktur-förslag till nästa årsmöte

§17 Övriga frågor
 Presentation av föregående års uppdrag
Lungmedicinsk verksamhetsberättelse
Eva Lindberg presenterar resultat av den webbaserade enkät som distribuerades till
samtliga lungmedicinska enheter december 2010 (med påminnelse januari 2011)
lungmedicinsk verksamhetsberättelse dec 2010. Enkäten innehöll ett antal centrala
variabler för att beskriva verksamheterna. Totalt inkom svar från 28 enheter - alla
universitetssjukhus, 17 länssjukhus samt 4 länsdelssjukhus.

Diskussion. Förslag att presentera resultatet av verksamhetsberättelsen som artikel i
Lung- och Allergiforum och/eller på hemsidan. Trots påminnelse svarade inte alla
enheter. Årsmötesdeltagarna var eniga i att det finns ett värde att följa resultat över tid
varför årliga kartläggningar motsvarande denna verksamhetsberättelse är angelägna.
Inger Dahlen, ordförande i chefsläkargruppen informerade om den enkät som
distribueras årligen till chefsläkargruppen där uppgifter angående antal specialister, STläkare, vårdplatser inhämtas. Dessa resultat kompletterar den lungmedicinska
verksamhetsberättelsen.
Kartläggning av tbc-vården i Sverige
Inger Dahlen, sammankallande i chefsläkargruppen, redovisar resultat av den enkät som
distribuerats till samtliga lungmedicinska enheter under 2010 för kartläggning av tbcvården i landet. Utformning av enkät och sammanställning av resultat skedde i
samverkan med Lennart Nilholm, tidigare ordförande i chefsläkargruppen. Resultaten är
publicerade i Lung- och Allergiforum 1/11. Resultaten varierar över landet – fördelning
av ansvar för tbc-vården fördelas på tre ungefär lika stora delar; lungmedicinska enheter,
lungmedicinska enheter i samverkan med infektion och infektion.
Diskussion. Nationellt kompetenscentrum efterfrågas.
Prolastina, policydokument
En arbetsgrupp har tagit fram ett policydokument för Prolastina, vilket skall gå till VK
på remiss.
 Tobakspolicy i SLMF’s stadgar
Ej klart. Styrelsen får i uppdrag att arbeta med frågan under det kommande
verksamhetsåret.
 Lung- och Allergiforum, redaktionskommitté
Roland Söderholm, redaktör, efterlyser material i tidningen. Datum för manusstopp
återfinns på hemsidan.
Rapport från vårmötet, skribenter efterfrågas. Förslag: Claes-Göran Löfdahl och Hillevi
Larsson, vilka accepterar uppdraget,
För fortsatta arbetet med tidningen är det angeläget att utse en redaktionskommitté:
Förslag: Inga Sif Ólafsdóttir, Claes-Göran Löfdahl.
 Information från vetenskaplig sekreterare
Eva Lindberg informerar om samverkan med industrin i samband med ERS 2011, fyra
företag kommer att samverka i arrangemang av ett gemensamt kvällsmöte (tisdag kväll)
där programmet består av presentation av vetenskapliga avhandlingar från det gångna
året och vetenskaplig sekreterare är programansvarig
 Val av representant till Svenska Läkarsällskapets fullmäktige
Årsmötet beslutar att styrelsen internt får utse representant till SLS fullmäktige


CVP initiative (cardiovaskular pulmonary initiative)

Claes-Göran Löfdahl informerar om studie initierad från Hjärt- Lungfonden; screening
av 30000 individer i Sverige. Pilotstudie skall göras på någon av universitetsorterna, de
skickar in programförslag som skall bedömas av utländsk expertkommitté, preliminärt
kommer pilotering igång under slutet av året. Inledningsvis enbart cardiologisk
inriktning men genom lungmedicinskt initiativ kommer spirometri också att göras
 Samverkan med industrin vid framtida möten; ERS
Se ”information från vetenskaplig sekreterare.
 Hemsidan
Roland Söderholm informerar om det angelägna i att hemsidan uppdateras;
föråldrad sökfunktion, dokument kan inte läggas bakom inloggning, svårigheter att
uppdatera vårdprogrammet för KOL.
Offert från Mediahuset för uppdatering: KOL vårdprogrammet 15000 kr + moms,
hemsidans plattform 40 000 kr + moms
Annonsfinansiering skulle innebära 0 kostnad, eventuellt generera överskott
Diskussion. Samstämmighet bland årsmötesdeltagarna att helst undvika
reklamfinansiering men inget absolut hinder om det är nödvändig för finansiering över
tid. Förslag: ta in offerter från fler ställen än Mediahuset.
Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att bereda frågan med målsättning en bra hemsida med
modern plattform och uppdaterade vårdprogram som med lätthet kan uppdateras
framledes.

Övrig fråga från Gunnar Boman som innehar uppdrag som föreningens arkivarie
tillsammans med Berit Blom Bülow. Gunnar Boman informerar angående pågående
dokumentation pågår om sanatoriernas historia och efterlyser material i form av
pressklipp mm.
Diskussion: Går det att länka föreningens arkiv till hemsidan? Arkivarbetet görs för
närvarande på en gammal dator. Finns möjlighet att man äskar om medel till ny dator
från föreningen.

§18 Fackligt tema

Lungmedicin inför framtiden
Fortbildning? Ledarskap?
Tidsbrist tillät ej någon fördjupad diskussion i ämnet.
Kort rapport från utbildningsgruppen
Föredragande Lennart Nilholm, utbildningsansvarig i styrelsen. AT- och ST-läkares
fortbildning är väl reglerad. Svenska Läkarsällskapet och Svenska Läkarförbundet
arbetar med policy för fortbildning för specialister, Lennart Nilholm deltar som
representant för SLMF.
Vid specialistexamen 2010 examinerades nio nya specialister. Inga anmälningar har
inkommit till specialistexamen 2011-

SPUR-inspektion skall ske av alla utbildande enheter som utbildar. Under 2010 har
följande SPUR-inspektioner genomförts inom lungmedicin: Jönköping, Gävle, regional
i Norrbotten; Umeå- Östersund- Sunderbyn. IPULS har tagit över ansvaret för SPURinspektioner sedan årsskiftet 2010/2011 vilket innebär att kostnaderna har ökat
betydligt. Kostnaderna har medfört att planerad inspektion i Skåne har ställts in.
Underlag för diskussion har skickats till IPULS avseende förhållanden kostnad/kvalitet
Nätverk för studierektorer inom lungmedicin har initierats, ett möte är planerat inom en
månad.
Tillgång på lungmedicinska SK-kurser är ett problem, IPULS begränsar. Diskussion:
ska SLMF bidra till att ”betalkurser” arrangeras alternativt gå in som ekonomisk garant
för kursarrangör. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med frågan.

Marie Ekberg, vetenskaplig sekreterare, avtackar närvarande styrelsemedlemmar som
lämnar sina uppdrag; Anders Planck som kassaförvaltare samt Claes-Göran Löfdahl som
avgående ordförande. Icke närvarande styrelsemedlemmar som lämnar sina uppdrag
avtackas i sin frånvaro; Kristina Lamberg-Lundström, vice ordförande, Magnus Löfdahl
samt Elke Peters, yngre ledamot.

Mötesordförande förklarar därefter mötet avslutat

Marie Ekberg, mötesordförande

Anne Lindberg, sekreterare

Justeras

Sven Larsson

Anita Nordenson

