Svensk Lungmedicinsk Förening – SLMF
Protokoll plenummöte
1-2 februari 2016 i Uppsala
Närvarande: Inger Dahlén ordförande (ID), Hanan Tanash (HT), Ragnberth
Helleday (RH), Anders Blomberg (AB), Stephanie Mindus (SM), Valentyna Yasinska
(VY), Lennart Nilholm (LN), Lena Olsson (LO), Ola Attman (OA), Helena Engström
(HE), Nikos Lazarinis (NL) del av mötet

§1 Dagordningen
Styrelsen fastställde dagordningen.

§2 Föregående protokoll 2016-01-13
Styrelsen godkände protokollet.

§3 Medlemsärenden
Tre ansökningar om fullt medlemskap I SLMF hade inkommit från följande: Lukasz
Antoniewicz, Linda Ekerljung och Konstantinos Vlachos
Beslut: Styrelsen beslutade godkänna alla tre ansökningarna.

§4 Anslutningen till ERS
VY berättade att anslutningen har fungerat dåligt. Det är viktigt själv aktivera sitt
medlemskap. VY har gjort stora ansträngningar att per brev nå alla medlemmar som inte
haft en giltig e-postadress.

Beslut: Den information om ERS-anslutningen som tidigare stått på hemsidan ska HE försöka
hitta igen och maila till NL för att lägga ut på hemsidan igen.
Dessutom ska det finnas information i LoAF att man själv behöver aktivera sitt medlemskap
och tillvägagångsättet för detta.

§5 Ekonomi
VY som kassör redogjorde för resultatrapporten. 2015 ger ett positivt överskott.
Medlemsavgifter utgör ca 99 tkr,
Ekonomiskt överskott från tidigare SLK i Malmö blev 129 tkr, SLK i Göteborg 2015 gav ett
överskott på 68 tkr som tillfallit SLMF.
Kostnaden för ERS-anslutningen utgör hittills 21 tkr (beskrivs under övriga kostnader).

Kassören informerade att SLMF fortsätter att använda Marginalen Bank då det nu har fungerat bättre
med kommunikationen.

§6 Remisser
HT redogjorde för att flera remisser har inkommit. Ingen remiss har varit specifikt inriktad
mot lungmedicin.
Beslut:
Styrelsen beslöt att Inga övriga remisser behövde besvaras då de ej var inriktade mot
lungmedicin. Remissen om yrkeskvalifikationskrav kommer för kännedom att skickas ut till
styrelsen av HT.

§7 Uppdatering-styrelseposter, information att ge till valberedningen inför
årsmötet.
LO berättade att hon kan stå till förfogande för ytterligare ett år.
LNs mandat som utbildningsansvarig går ut vid årsmötet. Han avser att avgå men har förslag
på efterträdare till valberedningen.
SMs mandat som redaktör för Lung & Allergiforum kommer nu att gå ut efter fyra år. Arbetet
redaktör är omfattande. Styrelsen diskuterade för att återkomma senare.
HEs mandat som facklig sekreterare på två år går ut, men omval är möjligt. OA s mandat som
yngre ledamot går ut, omval möjligt.

§8 Hemsidan
Styrelsen diskuterade om det ska finnas en länk till ”äldre vårdprogram” via hemsidan. Det
har kommit frågor om vart de gamla vårdprogrammen tagit vägen, t ex information om
syrgasbehandling vid flygresor.
Regionala vårdprogram för lungcancer är också inaktuella och kan läggas under ”äldre
vårdprogram”.
NL undrade om det finns intresse att lägga länkar till aktuella artiklar? Aktuella länkar som är
bra kan skickas till NL som kan lägga ut länk till t ex pubMed.

Styrelsen ansåg att det blir ett uppdrag för vetenskapliga kommitteen (VK) att bevaka och få
tillgång till aktuella artiklar.
Vi konstaterade att det är lätt att information kan bli för gammal på hemsidan. Styrelsen
diskuterade om att ha bevakningsdatum för information/ artiklar när de ska tas bort eller
uppdateras.
Det som är nytt på hemsidan är att nu finns länk till European Clinical Respiratory Journal.
Beslut: Styrelsen beslutade att ha en länk på hemsidan till äldre vårdprogram.

§9 Lung- och Allergiforum
SM berättade att arbetet rullar på med nästa nummer (temanr ”NAAKA”).
Utgivningsplanen för 2016 är fastställd och ligger på Mediahusets hemsida och på vår så snart LoAF
1/2016 gått i tryck.

Beslut: Bevakning av SLK i Örebro får göras av värdkliniken som även får utse en fotograf
som tar allmänna bilder.

§10 Internationella frågor
LO informerade styrelsen om följande:
• Presentation av UEMS (där vi är medlemmar via Sveriges Läkarförbund) och FERS
(som byter namn till CERS), där SLMF är medlem. Båda arbetar för att gynna
specialistutbildning, harmonisering och arbetskraftens fria rörlighet, öka
medvetenheten inom EU och andra policyskapande organ om lungsjukdomar och
riskfaktorer samt öka bidrag till vård och forskning.
• ERS lanserar Respipedia, en uppdaterad webbplats när det gäller lungsjukdomar.
Det finns också en MCQ-app för fallbaserade frågor.
• Styrelsen diskuterar möjligheten att använda ERS' Hermes examination som
övningsskrivning för ST-läkare årligen i samband med SLK. Konceptet ska diskuteras
i studierektorsgruppen och ST-gruppen.

§11 ST-frågor
OA informerade om att antalet personer i ST-position varierat. Inget ytterligare fysiskt
möte har ägt rum, men det finns ett önskemål om att jobba för det, särskilt som den nya
ST-utbildningen nu beslutats.

§12 Arkivfrågor
ID informerade om att det för närvarande inte förefaller vara någon tid beslutad för
när SLMFs arkiv på Akademiska sjukhuset ska vara utrymt. Det verkar som det inte
finns något beslut och därmed ingen brådska att tömma arkivet. Föreningens nya
arkivarie är Gunnar Hillerdal som dock inte hunnit påbörja denna uppgift ännu.

§13 Sköterskeutbildning uppdragsutbildning?

HE informerade om att Linköping tagit kontakt med medicinska fakulteten för att
försöka få till en uppdragsutbildning för sjuksköterskor med inriktning på
lungsjukvård på 7,5 högskolepoäng. Tidigast möjliga start för en sådan utbildning är
vårterminen 2017. HE undrade hur SLMF såg på detta. Finns det stöd för en sådan
utbildning i landet? Det föreföll göra det. HE frågade också om det i LoAF kan finnas
en sida där man påannonserar utbildningar i Sverige inom lungsjukvård även riktade
mot sjuksköterskor. Detta för att skapa en översikt. HE ska återigen kontakta SLIF
(Svenska Lungsjuksköterskors Intresseförening) om detta.
Styrelsen var positiv till ovanstående förslag.

§14 Inför mötet med industrin-avstämning
•

•

SLMFs forskningsanslag. Det är fortsatt positiv grundsyn från läkemedelsindustrin att
sponsra forskningsanslaget. Fråga ska även ställas till industrin hur de ser på att
akademiskt yngre forskare kan gynnas. Ändra profilering på forskningsanslaget?
Vederbörande måste dock vara disputerad
De föreläsare som kommer till London får 5 tkr som föreläsararvode. Reseersättning
utbetalas med billigast möjligaste färdsättet dock max 5 tkr. Om resan blir billigare,
får man bara ersättning för kostnaden motsvarade kvitto. Vad ska redovisas mellan
resebyrån och lm-industrin. Kan JB Travel direkt ta emot räkningar och ev. boka resor
för dessa personer för att förenkla för kassören och SLMF?

§15 Inför mötet med Mediahuset
•
•
•

Hur ska framtida postgraduatekurser anordnas?
Styrelsen beslutade att diskutera ett förslag att pröva att anordna en kurs i
samarbete med Mediahuset. En KOL-kurs förefaller mest troligt.
Finns intresse från deras sida att hålla ihop researrangemang t ex till ERS?
Medlemsmatrikel?

§16 Avtackning av de personer som hållit i postgraduate-kurs om KOL i
samarbete med Boehringer.
Beslut: Styrelsen beslutar att SLMF avtackar kurshållarna och kurssekreteraren med
blommor i samband med kursen.

Därefter avslutades dagens möte med en informell trevlig visning av SLMF’s
arkiv i tornet i Uppsala. Berit Blom Bülow var värd för visningen.

GEMENSAMT MÖTE STYRELSEN OCH SLMF-VK (vetenskapliga
kommittéen i SLMF). §§ 17-25
§17 Mötesplanering
a. SLK Örebro

Genomgång av det vetenskapliga programmet. Posterpresentationen
kommer att kräva ytterligare personer som leder posterdiskussionen. Frågan
ska ställas till Josefin Sund och Christer Jansson.
Posterpresentationsbedömare Anders Lidén? Och en lokal gärna kvinnlig från
hemmakliniken.
Abstractbedömare en lokal person Örebro (Matz Larsson) samt Magnus
Ekström och Eva Brandén från VK.
LN och AB kommer att diskutera vidare om vilka personer som tar olika
uppdrag.
Det finns fortfarande önskemål om att få in fall för presentation. Deadline är
den 15/3 för att skicka in fall.
Förfrågan har kommit från ett företag att hyra konferenslokal att visa
utrustning. Avvaktar med detta i år och i så fall erbjuda detta redan primärt.
Kanske med först till kvarn.
Hedersledamot SLMF? Styrelsen får återkomma om det.

b. Nordisk kongress Visby 10-12 maj 2017

AB + Eva Lindberg har diskuterat programuppslag för kongressen. Samarbete
har diskuterats med NAAKA. Utbildningsdagen kommer att ha ett tema som
appellerar till olika intresseprofiler t ex astma/KOL/sömnapné i parallella
sessioner. Preliminärt program finns. Multiresistent tb, lungfibros, KOL/astma.
hypoxi, oxygen, sömnapné, lungtransplantation, CF, rehabilitering vid KOL.
Spinna vidare på tidigare temat den infekterade lungan? Många olika
inriktningar för att hitta något som passar alla

c. SLK Linköping 2018
d. SLK Stockholm 2019

§18 Plan för kommande vidareutbildnings- och fortbildningskurser i SLMF
regi
SK-kurser

Det gjordes en genomgång av det schema och planering för återkommande kurser
som finns på SLMF’s hemsida, vilket gör det möjlig att styra ST-utbildningen bättre
om man vet när olika kurser kommer att hållas. Antagningen bestämmer kursgivaren
om, eftersom kurserna ges i SLMFs regi.
Vad saknas i nuvarande upplägg?

En kurs med mer inriktning mot yrkes- och miljömedicin efterfrågas från ST-läkare.
Kan vara endagskurser också. AB får uppdraget att diskutera detta vidare med Kjell
Torén i Göteborg.
Kurs i ovanliga lungsjukdomar?
Postgraduate-kurser

Förslag om ny PG-kurs om KOL.
Lungcancer finns en kurs via SLUSG och läkemedelsindustrin. Önskemål uttrycktes
om starta mer samarbete t ex via hemsidan med SLUSG.

§19 Uppdatering av SLMFs vårdprogram/riktlinjer samt diskussion kring
eventuella nya
• Styrelsen informerade VK om det förslag som togs fram under gårdagen att
äldre vårdprogram kan ligga under en särskild rubrik längre ner på sidan
• Uppdatering av nationellt vårdprogram lungfibros 2012 kommer att göras
under året med Magnus Sköld som ansvarig.
• ERS har ny funktion ”Respipedia” som vi kommer att länka till via SLMFs
hemsida. Då kommer man att kunna nå mer information.
• Hosta beskrivs bra i den svenska läroboken i Lungmedicin. Lägga in en länk till
boken skulle kunna vara tillräckligt.

§20 Lungmedicinskt forskningsanslag. Vilka ska prioriteras?
Hittills har anslaget fördelats på två personer. Det finns ett önskemål om att kunna
stimulera akademiskt yngre lungforskare att söka.
Ska man ändra i utlysningen? Diskussion fördes om att inte låsa sig i förväg.
Föreningen ser positivt på yngre forskare som avser att bedriva egen forskning.
AB + Christer Jansson får i uppdrag att formulera den intentionen.
Frågan uppkom om man ska ge feedback på ansökningar som ej fått anslag? Gruppen
diskuterade att det var att ställa för stora krav på bedömargruppen och skulle ge för
mycket arbete.

§21 Fibrosanslag/stipendium-sponsrat från ett företag
Förslag har kommit från ett läkemedelsföretag (Boehringer Ingelheim) om
stipendium för yngre läkare inom fibrosområdet, med fråga hur SLMF ser på detta.
Det skulle då vara en oberoende granskning av bedömare och anslaget skulle vara
återkommande
Diskussion om att det inte får konkurrera med forskningsanslaget från SLMF.
Samarbete om stipendium från ett enstaka företag bedömdes mer comme il faut än
att driva utbildning tillsammans med ett enskilt företag. Idealt vore det om fler
företag med detta intresse deltog.
Frågan kvarstod om SLMF kommer att kunna stå bakom ett stipendium som sponsras
av ett företag.
Stadgar behöver tas fram i så fall.

Beslut: RH+ AB får arbeta vidare med detta. De får efterhöra om det är ok att
förutom B-I bjuda in Roche.

§22 Alfa-1-antitrypsinbrist. Uppdatering riktlinjer för substitutionsbeh.
HT informerade om att uppdatering av vårdprogram för alfa-1 AT brist behöver göras
Eva Piitulainen och Arne Egesten kommer att arbeta med detta, och HT berättade att
man även önskade ha med två personer från VK i detta arbete.
Beslut: att från SLMF deltar följande i ett möte för uppdatering och ev efterföljande
möte med patientförening: HT (sammankallande) + AB + Magnus Sköld.
HT föreslog dessutom att alfa-1-AT-läkare skulle inbjudas till KOL- utbildningar.

§23 Info om NORA och ERCJ och hur SLMF/VK ställer sig stadgar för
NORA
ERCJ (European Respiratory Clinical Journal) har nu blivit PubMed indexerad, alla
artiklar som publiceras där kommer med i Pub Med. Tidskriftens impactfactor är ej
klar ännu.
NORA (Nordic Respiratory Academy) behöver bli en riktig formell organisation så att
man kan skriva ett kontrakt med dem. Det kan vara en fördel att det blir registrerat i
Danmark. Själva tidskriften drivs mycket från Lund. Behövs det någon form av stadgar
för NORA samarbetet? Det finns ett utkast till stadgar men det har inte diskuterats på
VK.
Vilken roll kommer SLMF att ha gentemot NORA?
Beslut: SLMFs styrelse ska diskutera stadgarna på ett telefonstyrelsemöte efter att
man hunnit sätta sig in i det hela. AB kommer att skicka utkastet till stadgarna till ID
och HE.
Hur fungerar ekonomin för tidningen ERCJ?
Det är så kallad ”open access” där man betalar för att få publicerat. Tidigare har det varit
gratis. Det kommer att vara en lägre kostnad om man är medlem i nordisk respiratorisk
förening.
Det finns ett önskemål att man överväger denna tidskrift när man publicerar. Hittills har
Danmark publicerat mest i ERCJ.

§24 Info om R-RCT om LTOT som planeras. Kan SLMF ställa sig bakom
detta samarbetsprojekt (AB, CJ)
RCT utifrån registerdata. Magnus Ekström har en idé att använda syrgasregistret för
en jämförande studie om det är så att 15 tim jfrt 24 tim oxygen är likvärdigt eller ej.
Avsikten är att genomföra detta som en registerbaserad studie.
Frågan är om SLMF stå bakom denna studie?
Följande frågeställningar diskuterades under mötet och adresserades sedan till
vetenskapliga kommittéen.

Hur kan man säkerställa användningstiden? Hård endpoint 1-2000 individer behövs.
Här måste man randomisera innan start av behandling.
Finansiering? Söka anslag på olika sätt. Studien måste monitoreras adekvat. Man har
knutit till sig UCR. Protokollen måste granskas så att man har tillräcklig power.
Interrimsanalys.
Kontinuerlig rekrytering av patienter. Vilken etik runt studien tidsmässigt 1-2-3-år?
Längre tid ger större sannolikhet för event.
Kan man verkligen hålla kontroll på användningstiden mer än ett år?
Hur lång ska inklusionstiden vara? Två års inklusion och ett års behandling?
Primärt fokus KOL patienter men även fibrospatienter? Behövs extern advisor?
Innan randomisering förväntad överlevnad minst tre månader.
VK får ta ställning till genomförbarheten.
Beslut: Var och en i VK ska gå igenom protokollet och skicka synpunkter till Lennart
Persson som är facklig sekreterare i VK.

§25 Övriga frågor.
•

Information om broncho-SCAPIS. KOL-kriterier hos aldrig rökare i SCAPIS där
bronkoskopi kommer att göras på vissa.
• Validering av frågeformulär. Dyspné vid KOL ,hjärtsvikt och lungfibros är ett projekt
som startar.
• Samarbetet med NAAKA: De kommer att vara med i planeringen för 2017 års
lungkongress.
Certifierade astma-KOL-mottagningar i Skåne har färre akutbesök på mott.
Hur ska samarbetet mellan SLMF och NAAKA se ut framöver?
Mötet tycker att det kan vara relevant med representation från NAAKA i VK.
• Normalvärden vid spirometri diskuterades i går under VKs möte. Hedenström
normalmaterial bedöms fortfarande bäst.
Vad gäller inom klinisk fysiologi? Kvoten FEV1 räknas ut olika. Ska vara samma princip
mellan fysiologer och lungläkare. FEV1/ FVC används inom lungmedicin, medan
fysiologerna använt FEV1/ VC. Kliniska fysiologer ger ibland två svar, något som kan
vara försvårande för primärvården.
Beslut: VK och fysiologiska specialistföreningen ska ha ett möte angående kvoten
FEV%. FEV1/ FVC eller FEV1/ VC och hur den definieras för att sedan publicera på
hemsidan.
•
•
•

Alla visades länken Respipedia
14% av SLMFs medlemmar är anslutna till Svenska Läkaresällskapet. Styrelsen och VK
bör uppmuntra medlemmarna att även ansluta sig till Svenska Läkaresällskapet.
HE önskade förslag på punkter att ta upp på verksamhetschefsmötet i Örebro.
Förslag: hemsidan, ERS, LTOT-studien

§26 Möte med läkemedelsindustrins representanter

Eva Callert (Chiesi), Ellinor Svankvist (GSK), Katarina Thorén (GSK), Lars Lundberg
(Orion Pharma), Marie Fiaschii (Roche), Guilherme Safioti (TEVA), Marie Ljudén
(TEVA), Peter Joensson. (Novartis). Per telefon: Sara Lindqvist (Mundipharma) och
Karolina Henriksson (Boehringer)
•

Vetenskapliga mötet under ERS

Mallen för inbjudan till mötet är kontrollerad och godkänd.
Går det att låta JB Travel sköta all administration så att kassören på SLMF inte
behöver göra något? Kostnaden bakas in i den administrativa kostnad som redan
betalas och ska inte tillföra några ytterligare kostnader.
Budgeten för vetenskapliga mötet under ERS. Lite minskning i mingeldelen för att få
balans mellan det vetenskapliga programmet och det sociala. Tydligare specifikation
vad som JB Travel gör behöver företagen.
Deadline behöver finnas för avtal när de ska vara klara.
31/3 är datum som företagen enats om.
Företagen återkopplar till Sara om OK eller om det blir några problem.
Ska det vetenskapliga mötet fortsätta framöver under nästa ERS?
Inriktningsbeslut för nästa ERS (Milano) blir att fortsätta med samma koncept och
inriktning även 2017.
•

Vetenskapliga forskningsanslaget

Omformulering av stadgar för att stimulera yngre. Förslag kommer att mailas ut till
industrin från AB.
Företagen ombads återkoppla om deras logga är rätt eller ev nya loggor som ska in
eller ändras.
Deadline 31/3.
GSK måste få in en ansökan från SLMF. Om något annat företag behöver särskild
information får man kontakta snarast.
Frågan ställs om industrin önskar insyn i bedömningsgruppens arbete. Industrin
ombads återkoppla i så fall.
•

SLK och utställningen

LN informerar om tänkt tipspromenad.
Önskemål om att öka interaktionen mellan utställare och deltagare. Integrerat fika i
utställningen.
Utvärdering bör göras även tillsammans med kontaktperson från industrin.
•

SLMFs styrelse har uttryckt önskemål om att arbeta mer kollektivt gentemot företagen.

Finns det intresse att samverka mellan olika företag och stödja postgraduate
utbildning över olika teman?
Företagen ombads att ta med sig detta och diskutera sinsemellan vilka olika teman
som är aktuella. Företagen är bundna att stödja utbildning inom sina områden men
inte generellt.

Industrin önskade att i så fall vara med redan i planeringen. Valet av extern partner
kan vara avgörande om industrin kan vara med. Detta beroende på industrins
regelverk.
Arbetsgrupp med representant för industrin.

§27 Möte med Mediahuset
Hemsidan

På hemsidan har det inte hänt så mycket. Hemsidan har minskat antal besök för
andra året i rad. Det som brukar vara attraktivt på hemsidor är att ha ett bra
kalendarium mm.
Det är bra om hemsidan är skalbar till mobilformat. Det är bättre än en app-funktion.
Vi frågade Mediahuset vad de såg som viktigt för att ha en välbesökt hemsida.
Exempel är: medlemsinformation , aktivitet på ST-sidor, kurser, utbildningar, riktlinjer
och vårdprogram. Tänka själva vad vill man ha i sitt yrke!
Tips att skriva om hemsidan i tidiningen för att få in synpunkter. Det är viktigt med
många små nyheter så att det hela tiden händer något på hemsidan.
LoAF

Tidningen rullar på. Liten ökning 2015. Samarbetet har varit mycket gott.
Medlemsmatrikel - Fortsatt arbete där HE är ansvarig från SLMFs sida
Framtida kurs- och mötesverksamhet?
Mediahuset har arrangerat postkonferensmöten med andra specialiteter.
Styrelsen frågade om möjlighet att arrangera PG-kurs inom KOL?
Önskemål om detta kunde göras VT 2017.
Mediahuset har också samarbetat med andra föreningar genom att hjälpa till med
bokningar till t ex kongresser.
Det skulle gå att använda hemsidan för att göra anmälningar.
Styrelsen tyckte att det skulle kunna vara intressant för SLMF inför ERS i Milano.
Mediahuset demonstrerade ett exempel på postkongress och
skandinavisk minikongress.

Mediahuset presenterade en översiktsbild för att belysa skillnader och olikheter vid
två olika upplägg. Dels om Mediahuset ensam är arrangör kontra SLMF och
Mediahuset arrangerar något gemensamt.
Alt1: Mediahuset arrangör:
Oberoende arrangör
Fristående möte
Minimalt med avtal för föreningen, föreläsarna, sponsorerna, Mediahuset.
Föreningen kan vara programkommitté, kvalitetgranskare. Mer förslag?
Mediahuset ordnar allt arrangemang och annonsering
Alt 2: SLMF och Mediahuset arrangerar gemensamt
Oberoende
SLMF står bakom
Avtal krävs mellan industri, SLMF och Mediahuset
Detaljerad budgetuppföljning krävs.
Värdeöverföringar till LIFs hemsida.
Mediahuset arrangerar allt praktiskt.
Styrelsen trodde att en PG-kurs nog bör arrangeras i formatet SLMF och Mediahuset
Fråga från styrelsen om Mediahuset och hotellbokning under ERS i Milano. Detta kan
vara ett möjligt uppdrag för dem.
Fråga från Mediahuset till SLMF om postkongresser.
Har SLMF något emot postkongresser? Vilka möten skulle vara aktuella i så fall?
ERS är det som är tydligast i så fall
Videoöverföring kan t ex göras till orter längre bort t ex Umeå .

§28 Mötet avslutande
Ordförande ID avslutade mötet och styrelsen tackade för två trevliga och
innehållsrika dagar.

