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Styrelsen har under året, förutom årsmötet i samband med Svenska Lungkongressen
i Göteborg 28 april, haft 10 telefonmöten, ett plenummöte i Åre 19-21 februari och ett
styrelseinternat i Fjällbacka 30 augusti-1 september 2015

Sammanfattning av 2015
Styrelsen har under året bestått av 10 ordinarie ledamöter varav en adjungerad
medlem. Det huvudsakliga styrelsearbetet har fokuserats på lungmedicinsk
vidareutbildning och fortbildning, lungmedicinsk vetenskap samt att arbeta för att
synliggöra föreningen.
Under året har SLMF, tillsammans med värdkliniker, arrangerat flera kurser och
möten. Bl a arrangerades det traditionella kvällsmötet under ERS, i Amsterdam 29
september. I samarbete med Dagens Medicin, har föreningen arrangerat ett ”post
ERS” möte datum 2 december. Föreningen har inbjudit till specialistexamen i
lungsjukdomar som genomfördes i Lund med 6 godkända examinander. Ett
lungmedicinskt forskningsanslag har utlysts och två mottagare har utsetts. Hemsidan
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har uppdaterats, och vårt organ Lung- & Allergiforum har under året utkommit med
fyra välfyllda nummer. Vid Nordiska Lungkongressen i Oslo 11 juni undertecknades
ett avtal mellan SLMF och European Respiratory Society (ERS) om
kollektivanslutning av SLMFs medlemmar.

Möten
Under verksamhetsåret har följande föreningsmöten avhållits:
Svenska Lungkongressen (SLK) 2015 och årsmöte
Svenska Lungkongressen hölls den 21-23 april i Göteborg. Lung- och allergikliniken
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset stod som arrangör för mötet tillsammans med
SLMF och SLIF (Sveriges Lungsjuksköterskors Intresseförening). Kongressen var
också ett samarrangemang med Svensk Allergologisk Förening (SFFA) som hade
vårmöte i Göteborg. Måndagen 20/4 hade SFFA sitt vetenskapliga möte med temat
”multidiciplinärt omhändertagande av allergipatienten”. Utbildningsdagen 21/4 var
gemensam för SFFA och SLMF och hade temat svår astma.
Kongressdagarna bjöd på ett varierat program om bl a lungtransplantation,
thoraxradiologi och sömnrelaterade andningsrubbningar. Dessutom fanns en
vetenskaplig sektion med postrar och muntliga presentationer inom det
lungmedicinska området. De forskare som erhöll SLMFs forskningsanslag 2014,
Johan Grunewald och Magnus Ekström presenterade sina forskningsprojekt om
sarkoidos respektive dyspné. Magnus Ekström, som befanns sig på post doc i
Australien, kunde med teknikens hjälp hålla sitt anförande via nätet.
SLMF årsmöte hölls under SLK. Årsmötet utsåg professor Kjell Larsson till
hedersledamot i SLMF med följande motivering, ”För enträget och fokuserat arbete
för att synliggöra KOL-sjukdomen och mångårigt och uppskattat arbete i föreningens
regi.”
SLMF kvällsmöte under ERS
Under European Respiratory Society (ERS) Annual Congress i Amsterdam
anordnade SLMF i samarbete med läkemedelsindustrin den 29 september ett
vetenskapligt kvällsmöte under temat ”Senaste nytt inom lungforskning”, där två
nyligen försvarade avhandlingar med lungmedicinskt intresse presenterades:
Pulmonary manifestations in smoking-related diseases. Clinical studies with
emphasis on chronic obstructive disease and rheumatoid arthritis; Reza Karimi,
Stockholm och Studies on neutrophilic inflammation in tobacco smokers with and
without COPD; Kristina Andelid, Ett 80-tal personer deltog i mötet, som avslutades
med gemensam middag.

Utbildningsfrågor
Nya specialistindelningen
Socialstyrelsen (SoS) har tagit fram en ny indelning av läkarnas specialistindelning. I
den nya indelningen blir kardiologi, medicinsk gastroenterologi, njursjukdomar,
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endokrinologi, hematologi, geriatrik och lungmedicin åter egna basspecialiteter från
att tidigare varit grenspecialiteter till internmedicin. Denna nya indelning har trätt i
kraft den 1/4 2015. Det finns nu en gemensam kunskapsbas ("common trunk") för
dessa specialiteter. SLMF i samarbete med övriga nya basspecialiteter har arbetat
fram vad som mer konkret bör ingå i den gemsamma kunskapsbasen då SoS
rekommendationer varit allmänt hållna när det gäller denna del. Arbetet pågick under
2015, flera möten hölls där åsikterna jämkades ihop. Dokumentet publicerades i
februari 2016.
ST-kurser
SLMF har arbetat för att öka ST-kursutbudet då det inte har motsvarat behovet. En
inventering har gjorts och en plan har lagts för närmaste åren. SLMF har gått in som
medarrangör och ekonomisk garant för kurser som bedömts som angelägna men
som inte finansierats via statliga medel. Grundtanken inför framtiden är att kurser
som bedömts som angelägna ska återkomma med regelbundna intervall enligt den
plan som tidigare lagts fram av SLMF. Dessa kan eventuellt bli godkända som statligt
finansierade men om så inte blir fallet ska de ändå kunna hållas. Vi hoppas då att det
på sikt ska bli en balans mellan tillgång och efterfrågan gällande kurser.
Under 2015 har två nya uppskattade ST- kurser med detta upplägg arrangerats:
Astma och KOL på USÖ, Örebro den 19-22/10 och Lunginfektioner på SU, Göteborg
10-12/11.
Övriga möten och kurser
Fördjupningskurs/postgraduatekurs om KOL arrangerades i samverkan mellan SLMF
och Boehringer Ingelheim den 10-11 februari 2016 i Saltsjö-Boo med tema: ”
”Omhändertagande av svår KOL”
Den 22-29/1 anordnades en ”Praktisk kurs i bronkoskopi” i Stockholm,
Den årliga kursen "Respiratorbehandling i hemmet" gavs den 20-22 maj i Höör.
Den 2 december arrangerade SLMF tillsammans med Dagens Medicin en
”Postkonferens om lungmedicin – höjdpunkter från ERS”. Mötet hölls på Bonnier
Conference Center i Stockholm.
Kurs i avancerad bronkoskopi genomfördes i Lund 27-29/8.
Utbildning för sjuksköterskor inom lungsjukvård arrangerades av SLIF i Solna 9-12/1
med flera SLMF medlemmar som föreläsare.
SPUR-inspektioner
IPULS övertog huvudmannaskapet för SPUR-inspektioner 2011 och gav då förslag
och försökte genomföra en ny organisation som inte var förankrad i läkarkåren och
som även skulle medföra kraftigt ökade kostnader för inspekterade kliniker. IPULS
lades sedan ned den 1/1 2013 och har sedermera ersatts av Lipus AB som är ett
bolag bildat av Läkarförbundet. Det har dock rått viss oklarhet kring den nya
organisationen och kostnader för inspektioner. En del landsting har tagit beslut och
också genomfört övergripande SPUR-inspektioner av stora verksamheter. Under
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2015 har SPUR inspektion där SLMF deltagit skett i Karlkrona/Karlshamn,
Kristianstad/Hässleholm, Skövde och Östersund.
Det är nu ett krav i nya ST att varje klinik som bedriver ST-utbildning måste SPURinspekteras med regelbundna mellanrum. SPUR-samordnare är Synnöve Bergentz,
Lindesberg.
Studierektorsgrupp
Studierektorsgruppen, där representanter för universitetssjukhusen ingår, har arbetat
vidare med gemensamma frågor, utbytt erfarenheter och förmedlat goda exempel.
För fjärde året i rad har en kunskapskontroll som komplement till specialistexamen
genomförts. Studierektorsgruppen har också medverkat vid framtagande av förslag
av vad som bör ingå i den gemensamma kunskapsbasen i den nya
specialistutbildningen.
ST-forum
I februari 2014 hölls det ett ST-råd i Stockholm med representanter från
universitetsklinikerna samt Falun. Under slutet av 2014 diskuterade vi i ST-rådet
framförallt den nya målbeskrivningen för common trunk framtagen av svensk
internmedicinsk förening och genomförde i maj 2015 ett nytt möte i Stockholm med
representanter från Malmö/Lund, Göteborg, Örebro, Stockholm, Linköping samt
Uppsala där målbeskrivningen gicks igenom i detalj och förslag till förbättringar gavs.
Övriga frågor som avhandlades var bland annat specialistexamen och kollegors
inställning till denna samt deltagarnas uppfattning om befintligt kursutbud. Protokoll
från mötet finns att läsa under fliken ST-forum på SLMFs hemsida. Fortsatta
uppgifter för detta forum är att fungera som kontaktnät för ST-kollegor inom
lungmedicin i Sverige samt agera som bollplank för SLMFs styrelse.
Specialistexamen
Specialistexamen genomfördes 2015 med 5 examinander(Johanna Roos, Gävle;
Jannis Kafantaris, Eskilstuna; Mohanna Alavi, Karolinska, Solna; Alexander
Bengtsson, Karlskrona; Muhammed Awad, Karolinska, Solna) där den muntliga
examen ägde rum på Lunds Akademiska Sjukhus. Samtliga godkändes och kunde
förutom själva äran också stolt ta emot ett förtjänstfullt diplom!
SLMF erbjuder samtliga som tar specialistexamen att även göra den europeiska
specialistexamen i samband med ERS. För medlemmar bekostar SLMF
examinationskostnad men inte kongressavgift/resa.

SLMFs lungmedicinska forskningsanslag
Sommaren 2015 utlystes för andra gången SLMFs lungmedicinska forskningsanslag
till projekt av hög kvalitét och med stor klinisk potential. Den totala anslagssumman
uppgick till 450 000 SEK, där följande åtta läkemedelsbolag (AstraZeneca,
Boehringer Ingelheim, Chiesi Pharma, GlaxoSmithKline, MundiPharma, Novartis,
Roche och Teva) förutom SLMF bidragit med 50 000 SEK vardera.
Totalt inkom 14 ansökningar med fokus inom olika områden av lungmedicinen.
Ansökningarna har bedömts av en jury bestående av SLMFs vetenskaplige
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sekreterare, professor Anders Blomberg, ordförande i SLMFs vetenskapliga
kommitté, professor Christer Janson, docent Kerstin Ström, professor Per Bakke och
professor Marjukka Myllärniemi.
Utifrån juryns bedömning har SLMFs styrelse beslutat att fördela anslaget enligt
följande:
225 000 SEK till Docent Anne Lindberg, Sunderbyn: ”Kartläggning av
sjukdomsförloppet vid KOL” och
225 000 SEK till Professor Magnus Sköld, Stockholm: ”Studier av kronisk
luftvägsobstruktion hos aldrig-rökare”
Dessa projekt har presenterats mer utförligt i Lung- och Allergiforum. Vidare kommer
mottagarna att uppmärksammas vid Svenska Lungkongressen i Örebro 19-21 april,
2016. De kommer då att föreläsa om sin forskning och erhålla diplom.

Vetenskapliga kommittén
SLMFs vetenskapliga kommitté (VK) har under 2015 haft följande sammansättning:
Christer Janson, Uppsala, ordförande; Lennart Persson, Linköping, sekreterare;
Anders Blomberg, Umeå (SLMFs vetenskaplige sekreterare); Thomas Sandström,
Umeå; Eva Brandén, Gävle (representant för de icke-universitetssjukhus); Magnus
Sköld, Stockholm; Anders Lindén, Stockholm; Josefin Sundh, Örebro; Ann EkbergJansson, Göteborg; Jan Hedner, Göteborg; Magnus Ekström, Karlskrona (Yngre
representant); Mirjam Ljunggren, Uppsala, (Yngre representant) samt Leif Bjermer,
Lund.
VK har under 2015 haft ett telefonmöte samt två ”plenummöten”, varav ett under SLK
i Göteborg och ett i Svenska Läkarsällskapet lokaler i Stockholm. Bland annat har
under året ett fördjupat samarbete med NAAKA etablerats liksom ett större
engagemang i nationella lungmedicinska forskningsprojekt som exempelvis SCAPIS
och en registerbaserad studie om LTOT under ledning av Magnus Ekström.

Remisser
Liksom under tidigare år har det under år 2015 inkommit ett stort antal remisser för
bedömning till SLMF:s styrelse, cirka ett femtiotal. Remisserna kommer främst från
Svenska läkaresällskapet, Sveriges Läkarförbund, Socialstyrelsen samt Tandvårdsoch Läkemedelsförmånsverket. De flesta av dem har inte haft specifikt
lungmedicinskt fokus varför de lämnats utan åtgärd från föreningens sida. Enligt
tidigare överenskommelse besvaras endast de remisser som av styrelsen och/eller
dess arbetsgrupper bedöms ha lungmedicinskt intresse. Skulle måldatum för
remissvar ligga före styrelsemötet skickas remissen via mail till samtliga ledamöter
för bedömning och remissvar författas och godkänns av dess ledamöter.
För att sedan skickas till inremitterande. Samtliga remissvar som besvarats redovisas
på SLMF:s hemsida.

Medlemsfrågor
SLMF-medlemmar 2015-12-31:
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Vid årets slut den 31 december 2015, var medlemsantalet totalt 470 och under året
har 44 nya medlemmar tillkommit (varav 9 associerade).
Av 470 medlemmar:
pensionärer: 138
yrkesverksamma: 332 - av dem läkare 297 och ass medlemmar 35.

Nya medlemmar:
1. Sami Sawalha
2. Joanna Strömberg Johnson
3. Björn Sundberg
4. Emil Ekbom
5. Daniela Herminge
6. Peter Barta
7. Magnus Petersson
8. Savvas Papadopoulos
9. Benjamin Biniam Yemane
10. Ellen Borgh
11. Marjola Kock
12. Ioannis Kafantaris
13. Arne Egesten
14. Adriana Maria Ioan
15. Melvin Pourbazargan
16. Ulla Strandbygaard Arvidsson
17. Natália Oszák
18. Andreas Frölich
19. Nikolaos Lazarinis
20. Jan Hedner
21. Anna.Gronberg-Wedback
22. Karin Wallenfeldt
23. Haidar Al-Bazzaz
24. Mona Lärstad
25. Anna-Carin Olin
26. Emma Goksör
27. Eva Millqvist
28. Andrei Malinovschi
29. Johan Bood
30. Erik Melén
31. Petra Um-Bergström
32. Mirjam Ljunggren
33. Apostolos Sioutas
34. Daniel Brodin
35. Tomasz Malinowski
Nya associerade medlemmar:
1. Helena Igelström
2. Petar Atanasov
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3. Finn Radner
4. Anna-Karin Larsson Callerfelt
5. Ulf Nilsson
6. Maria Nykvist
7. Ellen Tufvesson
8. Sara Gripenbrand
9. Ulrika Thunström

Arkiv
Som ny arkivarie i föreningen är Gunnar Hillerdal utsedd. I nuläget fungerar
fortfarande arkivet i ”tornet” i Uppsala. Om det framöver blir aktuellt att flytta äldre
material finns en kontakt med TAM ( tjänstemännens arkiv etablerad) i Bromma. Allt
nyare föreningsmaterial lagras elektroniskt så arkivet innehåller föreningens och
lungmedicins historia.

Internationella frågor
Ansvarig har varit Lena Olsson, tillika UEMS-representant. Hon deltog i samband
med ERS i UEMS´ och FERS´ årliga möten, och även i UEMS´ svenska avdelnings
årliga möte och rapporterar fortlöpande övriga styrelsen.
SLMF var representerade under ERS i det s.k. World Village, med en liten monter
om SLMF, föreningens kursutbud och Svenska Lungkongressen.

Chef-och kontaktpersonsgruppen
Alla chefer på lungkliniker/sektioner eller medicinska kontaktpersoner inbjöds till ett
gemensamt möte under Svenska Lungkongressen.
I mötet deltog 14 personer.
Sammankallande var Helena Engström. Under mötet diskuterades utbildningar med
tanke på nya ersättningsregler från LiF. Luftvägsregistret, upplägget med kurser
under ST-utbildningen, specialistexamen var olika ämnen som presenterades.
Margareta Smith redogjorde för enkätsvaren angående olika enheters förutsättningar
att bedriva utbildning i lungdiagnostik utifrån vilka diagnostiska metoder man
använder sig av idag. Svarsfrekvensen på enkäten var 30/37 enheter. Vi diskuterade
även runt nya specialistindelningen med återgång till lungmedicin som en egen
basspecialitet. Information runt utbildning för sjuksköterskor arrangerad av SLIF.
SLMFs åtagande med gemensamt hotell under ERS på försök under 2015.

Kvalitetsarbete
Register
Register inom lungmedicin innefattar Swedevox, Luftvägsregistret och Alfa-1antitrypsinregistret (AAT-registret) och sedan slutet av 2014, Lungfibrosregistret.
Samtliga register nås via SLMFs hemsida.
Alfa-1-antitrypsinregistret
Registerhållare Eeva Piitulainen och Hanan Tanash.
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I dag (april 2016) har totalt 1649 PiZZ-individer inkluderats i AAT-registret. Efter
anmälan följs patienterna upp vart annat år, hittills upp till 16 gånger. Nyligen har ett
publicerat arbete visat att lungtransplantation förbättrar signifikant överlevnaden hos
PiZZ-individer med svårt emfysem. Ett annat arbete har visat att överlevnaden efter
lungtransplantation är signifikant bättre hos PiZZ-individer än hos ”vanliga” KOLpatienter. Ett arbete om registrets struktur har nyligen publicerats.
Patienter har rekryterats från registret till flera behandlingsstudier. För närvarande
pågår en dubbelblind, placebo-kontrollerad studie om effekt och säkerhet av två olika
doseringar av intravenös substitution med humant AAT (Prolastin C®) och placebo.
Kohorten med AAT-brist (129 PiZ och 54 PiSZ-individer) som identifierades vid
nationell neonatal screening av AAT-brist under 1972-74 följs upp regelbundet.
Resultat från uppföljningen vid 34 års ålder har nyligen publicerats. Analys av resultat
från 38 års-kontrollen pågår. Under hösten 2015 har vi påbörjat uppföljningen av
kohorten vid 42 års ålder. Bristindividerna får välja om de vill komma till läkarbesök
med spirometri, CT thorax och blodprover på Lungmottagningen, SUS Malmö, eller
om de vill genomgå spirometri och lämna blodprov på hemsjukhuset. OBS! Vi skickar
blodprovsremisserna direkt till bristindividerna och remitterar dem direkt till Klinisk
fysiologi på hemsjukhuset eftersom läkarna ofta inte har tid att kalla till läkarbesök.
Om resultaten visar patologiska resultat skickar vi remiss till patientens läkare för
uppföljning.
Publikationerna kan beställas från registret på tel 040-33 30 63 eller via e-post från
hanan.tanash@med.lu.se och eeva.piitulainen@med.lu.se
Luftvägsregistret
Registerhållare: Ann Ekberg-Jansson.
Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister och har flera olika delar för
diagnoserna KOL och astma. För KOL följs både den inneliggande vårdens kvalitet
och den polikliniska. För astmadiagnosen följs den polikliniska vården för såväl
vuxna som barn. Antal registrerande enheter var 590 i slutet av 2015 att jämföra med
ca 440 i slutet av 2014, dvs en ökning med ca 35% på ett år. För närvarande finns
>50 000 patienter i registret. Statistikmodulen har under 2015 förbättrats och ett
fortsatt arbete kommer att ske under 2016. Intresset har ökat vad gäller datauttag för
såväl förbättringsarbeten som forskning.
Swedevox
Registerhållare: Bengt Midgren.
Registret har tre grenar; oxygenbehandling, ventilatorbehandling och CPAP-register.
Magnus Ekström disputerade på material från registret i september 2012 och
ytterligare två doktorander arbetar delvis med data från registret. Från och med 2014
finns publika rapporter där vem som helst kan hämta dagsaktuella registerdata och
jämföra kliniker eller landsting. Registret arrangerar varje år kurser i
oxygenbehandling och hemrespiratorbehandling.
Lungfibrosregistret
Ett nationellt register för idiopatisk lungfibros (IPF) lanserades under hösten 2014.
Registerhållare är Karolinska Universitetssjukhuset och till registret kommer en
biobank för insamling av provmaterial att kopplas. Registret har sitt första möte den
8

16 oktober 2016 då val av styrelse kommer att ske. Målsättningen med registret är
att öka kvalitén gällande omhändertagande av IPF-patienter, erhålla data rörande
incidens, prevalens och naturalförlopp och, i ett vidare perspektiv, att stimulera till
translationell forskning

Vårdprogram
Ett nytt nationellt vårdprogram för lungcancer är nu publicerat på SLMFs hemsida.
Då socialstyrelsens och läkemedelsverkets nya riktlinjer för vård och behandling av
astma och KOL publicerats under 2015, har SLMFs tidigare KOL-vårdprogram
flyttats till en ny flik ”äldre vårdprogram”, och i stället länkas till socialstyrelsens/
läkemedelsverkets dokument.

Lung & Allergiforum och hemsidan
Lung & Allergiforum
"Fyra nummer av tidskriften Lung & Allergiforum (varav ett temanummer om
luftföroreningar) har utgivits under året inom utsatta tidsramar och i samarbete med
Svenska Förening för Allergologi. Reklamintäkterna har fortsatt att utvecklas positivt.
Redaktionskommittén förnyades senast i augusti 2014 och inkluderar vetenskaplig
sekreterare samt yngre ledamot. Samarbetet med Mediahuset, Göteborg, fungerar
fortsatt ypperligt."
Hemsidan
Efter den omstrukturering och uppdatering som har skett de senaste åren har
hemsidan (www.slmf.se) fått allt större betydelse för föreningen. Den av SLMF
utsedda ledamot som är särskilt ansvarig för hemsidan ansvarar för löpande översyn,
uppdatering av innehållet och att regelbundet avrapportera till styrelsen. Under 2015
har de senaste riktlinjerna om astma och KOL har publicerats på hemsidan och
samtidigt äldre vårdprogram som inte längre uppdateras finns nu under en separat
rubrik. Länk till Respipedia som är en respiratorisk encyklopedi som uppdateras
genom ERS finns också tillgänglig på hemsidan. Arbetet med hemsidan sker i nära
samarbete med Mediahuset.

Övrigt
ERS-anslutningen
ERS har önskat bredda sitt medlemsunderlag och har därför erbjudit de nationella
specialistföreningarna kollektivt medlemskap. Förberedande kontakter om detta togs
under 2014. Vid årsmötet i Göteborg 22 april 2015 gavs förslaget stöd, och styrelsen
fick i uppdrag att fullfölja förhandlingarna. Årsavgiften till ERS kommer bli 300 kr för
alla fullt betalande medlemmar, och medlemsavgiften för 2016 höjdes därför från 200
kr till 500 kr. Pensionärer blir ERS-medlemmar gratis. Vid Nordiska Lungkongressen i
Oslo 11 juni undertecknades ett formellt avtal om kollektivanslutningen. SLMF
representerades av ordföranden Inger Dahlén och av vetenskaplige sekreteraren
Anders Blomberg. ERS representerades av Steve Sealy och Jørgen Vestbo. Under
hösten 2015 har medlemmarna fått mail från ERS om anslutningen. Vissa
administrativa problem har funnits kring detta, men arbetet fortgår kontinuerligt för att
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så många SLMF medlemmar som möjligt ska ansluta sig till ERS. Det krävs
uppdaterade e-mailadresser till medlemmarna, och att varje medlem aktivt svarar på
mailet från ERS via en länk, varvid man får användarnamn och lösenord.
Styrelsen nominerar och utser lämpliga kandidater till olika uppdrag, exempelvis till
kongresser och möten, ERS, Hjärt-Lungfonden, olika grupperingar i SLS, SLF och
Socialstyrelsen. Detta sker kontinuerligt och kandidater hämtas ofta utanför
styrelsen.

Ordföranden har ordet
Styrelsearbetet under 2015 har präglats av fortsatt hög aktivitet i olika frågor. Det har
varit en rolig och stimulerande uppgift att leda SLMF. Styrelsen har en bra struktur
där varje medlem har sitt ansvarsområde och på så sätt täcker vi in de viktiga frågor
som en specialistförening behöver engagera sig i. Vi fortsätter att organisera kurser
och möten på olika nivåer och av olika storlekar. Satsningen på ett stort
lungmedicinskt möte per år i form av Svenska Lungkongressen har fallit bra ut och vi
ser ett stigande deltagarantal. 2015 hade vi ett samarrangemang med SFFA som var
extra lyckat.
Den lungmedicinska forskningen är en hjärtefråga för SLMF och det är därför extra
roligt att forskningsanslaget i SLMFs regi i samarbete med läkemedelsindustrin
delades ut för andra året i rad. I skrivandets stund är det också klart för en
fortsättning 2016.
Hemsidan är ju en mycket central del av vår utåtriktade verksamhet och är under
ständig utveckling. Av besöksstatistiken kan vi läsa ut att många av sidorna besöks
flitigt.
Lung-och Allergiforum har också blivit en etablerad och betydelsefull del av
informationsflödet. Vår huvudredaktör gör ett fantastiskt jobb för att se till att varje
nummer får ett bra innehåll och kommer ut rätt tid. Alla som bidrar med artiklar ska
ha ett stort tack. Samarbetet med Mediahuset fungerar också väldigt bra.
Vid årsmötet i Örebro går min mandattid som ordförande ut och det är dags att lämna
över ordförandeklubban. Det har varit roliga och spännande år. Jag önskar nästa
ordförande, Ragnberth Helleday från Umeå, lycka till och vill samtidigt tacka alla i
styrelsen för ett fenomenalt trevligt och givande samarbete under året. Ett särskilt
tack vill jag rikta till de styrelsemedlemmar som nu samband med årsmötet lämnar
styrelsen vilket ju är tråkigt men samtidigt en naturlig process i en styrelse.
De nya styrelsemedlemmarna hälsas välkomna!
Inger Dahlén, ordförande
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