Svensk Lungmedicinsk förening – SLMF

Styrelseinternat Fjällbacka 30/8 -1/9 2015
Deltagare: Inger Dahlén (ID), Hanan Tanash (HT), Ragnberth Helleday (RH), Anders Blomberg (AB),
Valentyna Yasinska (VY), Lena Olsson (LO), Helena Engström (HE), Stephanie Mindus (SM) del av
mötet
Förhinder: Ola Attman(OA), Nikos Lazarinis (NL)

1. Mötet öppnas av ordförande.
2. Dagordningen godkänns med tillägg av följande punkter:
- Principer för samarbete med industrin framöver från SLMFs sida
- Önskemål om nationellt diskussionsforum för knepiga fall.
- SLS-medlemskap per automatik
3.a) Modernisering av alkoholpolicy för SLMF.
Beslut: När SLMF står för kostnaderna för alkoholförtäring ska detta ske med gott omdöme, d v s
måtta. Ett glas vin eller motsvarande alkoholhaltig dryck per person och måltid beslutas motsvara
detta och vara rimligt att föreningen bekostar.
b) Det finns ett önskemål av revisorer att vi på fakturan skriver mer explicit vilka som deltagit i
måltiden/hotellvistelsen (mer än att bifoga själva mötesprotokollet ).
Beslut: att tillmötesgå detta önskemål.
4. Årsmötesprotokollet är godkänt. Föregående styrelsemötesprotokoll gås igenom.
5. Nya medlemmar

Ansökan om fullt medlemskap: Emma Goksör, Atanasov Petar, Eva Millqvist, Andrei Malinovschi,
Johan Bood
Ansökan om associerat medlemskap: Anna-Karin Larsson Callerfelt, Finn Radner, Ulf Nilsson, Maria
Nykvist
Beslut: Samtliga medlemsansökningar godkänns.
6. Ekonomi.
a) VY föredrar ekonomiskt läge i föreningen.
Estimerade intäkter 2015 som kommer att överstiga estimerade utgifter. 300 000 kr i inkomster
jämfört 148 000 kronor utgifter.
b) Ansökan har inkommit per mail om bidrag till ett möte i samband med 30-årsjubileum av Olinstudien. Äskande om 50000 kr till ett möte. (AB deltar ej i diskussionen eller beslut p g a jäv.)
Beslut: Då underlag och budget inför mötet inte kunnat hämtas in i förväg beslutar SLMF att vi kan
erbjuda ett ekonomiskt stöd om det visar sig att mötet ej kunde finansierats fullt ut. Vi ber då OLINstudien komma in med ett ekonomiskt underlag till SLMF för beslut. Maximalt stöd som SLMF i så fall
kan besluta om är 30 000 kr.
7. Rapport angående anslutningen av SLMF till ERS.
a) Den medlemsinformation som kan lämnas ut till ERS från SLMF är mailadresser till medlemmar. Ett
informationsbrev signerat av ordförande i ERS respektive SLMF skickas sedan ut från ERS.
Ett problem är att det inte finns mailadresser till alla medlemmar.
Förbättringsåtgärd: ID påpekar detta i nästa ledare i LoAF. Information läggs även som banner på
SLMFs hemsida och som en ruta/annons i LoAF.
b) World Village: Alla medlemsländer ska ha en station under ERS.
Det dubbla medlemskapet i SLMF/ERS och vad det innebär bedöms vara mest intressant.
Diskussion. Vi behöver tillverka postrar/material till World Village. En A4 och en A3 poster. Dator för
att man ska kunna se hemsidan. Flyers för Örebro? Reklam för specialistexamen, SK-kurser, reklam
för nordiskt möte. Påminnelse om kontaktuppgifter till ERS.
Förslag till två posters: En om Örebro och en om hur man går till väga med sin egen ERS-anslutning.
På datorn kan SLMF:s hemsida vara uppe. De som vill kan gå in och klicka på hemsidan.
Beslut: Styrelsen ger LO i uppdrag att utforma innehållet i enlighet med diskussionen på
styrelsemötet. LO får även i uppdrag att köpa in en dator med behövligt program för SLMFs räkning
att använda på World Village.
c) SLMF har två ”complementary registrations” till ERS som bör utnyttjas. Förslag att ordförande och
internationell delegat från SLMF får detta.

Beslut: Styrelsen beslutar att ordförande och internationell delegat tilldelas dessa.

8. Remisser (HT)
Standardiserade vårdförlopp cancer (från regionala cancercentrum). Besvaras.
Etiska riktlinjer för patienters medverkan i utbildning. (från SLS). Behöver ej besvaras.
En värdefull vård – en hälso- och sjukvård med människan i centrum. (från SLS). SLMF beslutar att
avstå från yttrande på den remissen.

9.LoAF (SM)
Positiv utveckling på alla fronter.
Arbetsamt att få in material som alltid till de olika numren.
ST-projekt bör publiceras i större grad.
Manusstopp 10/9 och därefter i slutet av november.

10. Hemsidan
Tas upp i möte med Mediahuset.

11. Policy för samarbete med industrin för SLMF framöver?
SLMF vill kunna kontrollera när vår logotyp kan användas. Det har sedan många år funnits ett
samarbete om KOL-kurs med Boehringer Ingelheim, och den kommer även att ges under februari
2016. Hur ska vi göra framöver?
SLK arrangeras ju via kongressbyrå som har kontakterna med industriföretagen.
Dagens Medicin tas upp som ett annat exempel för mötesarrangemang, ”post-ERS mötet”.
SLMF har behov att få hjälp med logistik i samband med möten inklusive ekonomisk garanti.
Regelverk för att det ska vara fler företag i samverkan.
Beslut: Samarbete med enskilt LiF-registrerat företag kommer framgent ej att ske i SLMFs regi. Kurser
och konferenser kan arrangeras med flera företag eller via oberoende arrangör.
Diskussion om utbildningar som ligger på specialistnivå i SLMFs regi. Vad orkar vi med? Stort arbete
krävs. Utnyttja samarbete med ERS i första hand!

12. Möten
Post ERS möte. 2 dec är ett förslag på datum, men inget klart.
Representantskap. (arrangeras av läkarförbundet) 20/10 nästa möte. ID bevakar.
Svenska läkarsällskapet bevakas av RH. Aktuell fråga om medlemskap, ska det vara obligatoriskt att
vara med i SLS eftersom man är med i en subförening av SLS? Inget beslut fattades på SLS.
Återremitterades till en workshop.
Beslut/ Diskussion: Avvakta workshop. Tror inte på kollektivanslutning i nuläget för SLMFs del,
eftersom vi nu gjort det samma gentemot ERS, något som inneburit en förhöjd medlemsavgift. SLS
bör arbeta på sin profilering. Styrelsen anser ändå att SLS är ett viktigt organ och bör uppmuntra
medlemskap. Viktigt med en oberoende organisation med vetenskaplig ambition. RH återkommer
efter workshopen.
SLK Örebro 19-21 april 2016. Tema: lungcancer. Utbildningsdagen kommer att kommer hållas från
tobakspreventiva enheten. Intyg till ST-läkarna. (Bör stå på checklista för arrangör).
Fallpresentationer. LN annonserar om behov av bidrag. Kan man ge pris till bästa inskickade fall? LN
önskar att respektive chefer och studierektorer engagerar sig i detta. Fall med mentometer.
Beslut: 4 fall som väljs ut för presentation får 1000 kr och vinnaren får 3000 kronor från SLMF.
Posterpresentation. Finns egna rum? När under mötet? Bärbar högtalare? Nya tekniska möjligheter
finns.
Årsmötet blev bra på dagtid och med upplägg som i Göteborg men utan konkurrerande
programpunkter.
Går det att få skriftligt material från föreläsarna att lägga på hemsidan? Utbildningsdagen kanske mer
utförligt ändå med referenser etc. Att lämnas ut tillsammans med kursintyg?
Vissa parallella sessioner som SLIF håller i.
Nordiskt möte 2017: Viss osäkerhet runt datumet fortfarande?
NAAKA via dr Karin Lisspers har efterfrågat samarbete. Sessioner som intressanta för allmänläkare?
Är det rätt forum att det blir så brett? Behöver diskuteras. Starta i mindre skala? Mindre möte? Postgraduatekurs? Samarbete med SLK 2018?
Beslut: Vetenskaplig sekreterare får ta kontakt med NAAKA för att diskutera framtida samarbete.
Kommande SLK:
Ej diskuterat.
13. Telefonmöte med industrirepresentanter.

Takeda: Magnus Lindgren, Boehringer: Carolina Henriksson, Teva: Marie Ljuden, Astra Zeneca: Tomas
Koernig , GSK: Åsa Westin, Claude…,Roche: Marie Giersi, Chiesi: Eva Kallert, Novartis: Ulrika Jonsson,
Peter Jönsson
förhinder: Mundipharma .
a) vetenskapligt kvällsymposium under ERS.
I nuläget är 45-50 deltagande anmälda till kvällssymposiet förutom representanter från industrin.
Hur tänker industrin om fortsättningen? Ej diskuterat längre än i år, men inget företag sagt nej till
fortsatt samarbete.
b) SLMFs Forskningsanslag
Sista ansökningsdag dagens datum. Vetenskaplig granskning sker under hösten. Utdelning på
nästa SLK.
Hur kan handläggningen på resp. företag förenklas? Föreslås att det görs en tidsplan. SLMF har en
tidsplan, men även företagen bör sinsemellan göra dylik. Man önskar exakta datum att räkna med
från industrin.
Industrin har olika regler när det gäller forskning och stipendier.
Från läkemedelsindustrin önskar man att SLMF gör en timeline som mailas ut med önskemål om
återkoppling. Det är viktigt att SLMF är så tydliga som möjligt med sina önskemål.
c) Mundipharma tar över stafettpinnen efter ERS som kontaktperson för SLMF gentemot
läkemedelsbolagen.
d) Samarbete med SLMF och industrin anordnande av utbildning, kurser framöver.
SLMFs inriktningsbeslut att arbeta med ett bredare samarbete med flera företag och inte enskilda
företag och eventuellt via en tredje part framöver presenteras.
e) Kontaktlista.
Göra en aktuell lista med kontaktpersoner och även vilka personer som är aktuella från SLMFs sida.
f) Svenska Lungkongressen.
Företagen önskar en bättre interaktion med företagen, med fler besök på utställningen. Exempel:
Tipspromenad på utställningen så att man går runt och träffar utställarna?
Ansvariga för SLK 2016 får jobba med frågan inför Örebro med kongressbyrån.
Den sociala kvällen. Viktigt att ej annonserad underhållning etc. Önskar dialog i god tid. Vill gärna
vara med på själva middagen från industrin.

14.Möte med Mediahuset

Deltagare: Tony Andersson (produktion, adressutskick), Christoffer Lundblad, Lars Lundblad (en av
ägarna, relationer med föreningar, ny a projekt, få saker att hända, ), Peo (jobbar med tidningen och
hemsidan)
Hur går det ekonomiskt: 2014 blev lite bättre, 2015 verkar bli ännu lite bättre, men kan vara svårt att
prognostisera redan nu. Prognostiskt 50-60000kr bättre än förra året på intäktsidan.
Företagen nöjda med innehållet i tidningen. God kvalitet. Bra redaktör.
Hemsidan. Banners. Företagen måste ha med minimitext i banner.
Ej så särskilt stor aktivitet på hemsidan.
Lite nedgång i antal unika användare första halvåret i år jämfört föregående.
Att något händer på hemsidan är viktigt.
Använda Mediahuset som arrangör och innehållet med hjälp av en vetenskaplig kommitté och
Mediahuset står som inbjudare.
Saknas i nuläget t ex motsvarande postgraduate –kurs/konferens.
Göra en pilot inom något område?
Önskar vi göra en medlemsmatrikel? Var man jobbar etc.
Beslut: Styrelsen beslutar att vi är intresserade av en medlemsmatrikel. Kontakta Tony om detta.
Helena kan vara behjälplig i detta. Styrelsen är också intresserade av samarbete kring möten

VY ser att reumatologisk förening har en inlogg för medlemmarna som själva kan gå in och ändra sina
kontaktuppgifter. Vi är intresserade av något liknande.
15. Hedersledamot 2016.
Finns det redan nu någon som kan vara aktuell? Fundera vidare över kandidat.
16. Utbildningsfrågor
Specialistexamen i år på samma sätt som tidigare, men instruktionerna måste förbättras, med
textsnitt och angivande av referenser på sedvanligt sätt. Den muntliga delen blir i Göteborg i mars.
LN + AB ansvariga i första hand.
Fallpresentationer finns hos studierektorerna som kan användas förutom av ST-läkare även i
internutbildningen.
17. SPUR rapport
Intention att inspektera lungdelen i internmedicin i del av Skåne. Inom lungdelen fanns det bara en
ST-läkare.

Reinspektion av Östersund?
18. Kurser.
SK-kurser:
KURSHÅLLARE
ÄMNE
KOL, astma, luftvägsallergi och övriga luftvägssjukdomar
Örebro
Lungcancer, tumörsjukdomar i pleura och mediastinum
Stockholm/ Huddinge
Respiratorisk insufficiens, respiratorbehandling, oxygen, sömnapne, hypoventilation
Uppsala
Infektionssjukdomar, lungor och luftvägar vid normalt o nedsatt immunförsvar, tuberkulos o ärftliga lungsjukdomarGöteborg
Interstitiella lungsjukdomar
Stockholm/KS
Pleurasjukdomar
Umeå
Lungfysiologi
Uppsala
Thoraxradiologi
Göteborg

nästa kurs
2015 oktober
2016 januari
2016 höst
2015 novembe
2017 vår
2016 februari
2016 höst
2016 höst

Postgraduate-kurser:

Kommentar [AB1]: KOL-kursen går i
februari 2016

ÄMNE
avancerad endobronkiell diagnostik
avancerad KOL

Kurshållare
Nästa kurs
Lund
2015 november
Stockholm/ Boehrin 2016 februari

Övriga kurser:

ÄMNE
nybörjarkurs bronkoskopi
hemrespiratorkurs

kurshållare
Stockholm/KS
Lund

nästa gång
2016 januari
2016 maj

Kurserna är uppskattade och vi bedömer att det finns en bred täckning av ämnesområdet inom ST.
Behovet av kurser på specialistnivå bör diskuteras mer.
Beslut: Vetenskapliga kommitteen får i uppdrag att se över vilken typ av och innehåll av postgraduate
kurser för lungläkare på nationell nivå som är relevanta i första hand.

19. Knepkonferenser med svåra patientfall och extremt ovanliga fall.
Att kunna diskutera med nationell expertisefterfrågas. Andra områden har denna typ av
expertpaneler som kan sammankallas t ex inom tbc.
Kan varje ort nominera någon deltagare i olika områden som skulle kunna delta?
Beslut: LO tar reda på mer från redan existerande forum inom annan specialitet och återkommer.
20. ST-frågor

Inget att rapportera.
21. Arkivfrågor
Gunnar Hillerdal vald som arkivarie. Inget nytt i övrigt egentligen att rapportera.
22. Arbetsbeskrivning för samtliga styrelseposter.
Finns på hemsidan
23. Firmatecknare.
Fattas beslut och antecknas på årsmöte. Den punkten ska justeras omedelbart. Kan göras utdrag av
protokollet som skrivs på.
24. Lungmedicinska forskningsanslaget.
Hittills har 12 ansökningar inkommit med ett flertal jäv bland ordinarie bedömningsgrupp.
Beslut: Styrelsen uppdrar och delegerar åt vetenskaplig sekreterare att rekrytera ytterligare extern
bedömare. (Amund Gullsvik är tillfrågad).

Postkonferens ERS i samarbete med Dagens medicin. AB rapporterar. Man undrar över bevakning av
möten som Chest. Lena åker till ERS och kan bevaka tbc. Man efterfrågar även bevakning av
rökstopp.
25. Internationella frågor. (LO)
ERS-möten uppfattas mer som informationsforum. UEMS bevakar en del angående
specialistutbildningen. Läkarförbundet bjuder in till ett årligt möte med en representant från varje
specialitet. Tror att läkarförbundet där kan driva frågor.
Sverige och Cypern har inget sätt att registrera utbildningspoäng. Läkarförbundet har ändå drivit
frågan.
Det som mest efterfrågas är svenska representanter i olika sammanslutningar. Svårt att få reda på
uppdragens innebörd när man frågar. LO tagit på sig frågor om utbildning när det gäller t ex
lungsjukdomar. Får många webenkäter.

26. Granskare till vetenskapliga sekreterarna i svenska läkarsällskapets sektioner.
SLS delar ut forskningsanslag till yngre forskare. Vill ha en granskningskommittee med en pol av
potentiella granskare beroende på föreningens storlek. SLMF får föreslå två representanter. (en
kvinna och en man).
Förslag: Eva Lindberg och vetenskaplig sekreterare f n Anders Blomberg. Ingå i arbetsbeskrivningen
för vetenskaplig sekreterare.

27. Mötesagenda
Genomgång. Förslag att vinterplenum läggs i Uppsala. Kan möjliggöra fysiskt möte med industrin.
Besöka arkivet. Ha ett fysiskt halvdagsmöte tillsammans med VK.
I så fall kan möte med vetenskapliga kommitteen utgå under SLK.
Beslut: Enligt ovan. Datum 1-2/2 2016 i Uppsala. Nästa sommarinternat förläggs till Umeå. 19-21/9.

28. Övrigt:
Genomgång av lärandemål under grundutbildningen på hemsidan.
Finns från 2009. Behov av uppdatering? LN återkommer. AB skickar vad som gjort i Umeå och LN i
Örebro. Behöver det revideras?
Genomgång av hemsidan. Flera saker att uppdatera.(HE noterar och tar kontakt med Mediahuset)
Vi funderar över om medlemmarna kan ha ett personligt inlogg till sin sida.
Förslag att bjuda in Sveriges ERS-delegat till Uppsala till plenummötet (ID).
29. Mötet avslutas av ordförande. Styrelsen tackar för trevligt arrangemang.

