Svensk Lungmedicinsk förening – SLMF

Protokoll Vinterplenum Stockholm (Rånäs)
24-25 januari 2018

Närvarande: Ragnberth Helleday ordf (RH), Helena Engström (HE), Ola Attman
(OA), Fredrik Sundbom (FS), Olga Pettersson (OP), Stefan Barath (SB), Hanan
Tanash (HT), Ola Attman (OA), Ludger Grote (LG), Stephanie Mindus (SM) dag 1,
Margaretha Smith Wallhede (MS)
Frånvarande: Johan Bood ( JB)
§1 Mötet öppnades av ordförande Ragnberth och alla hälsades välkomna.

§2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§3 Godkännande och synpunkter på föregående protokoll 18/12-17
Föregående styrelsemötesprotokoll godkändes.
§4 Medlemsärenden

• Nya medlemmar
Beslut: Som ny medlem antogs Lina Lindberg . Som ny associerad medlem antogs
Anna Rytter.
• ERS samarbetet
Det finns svårigheter med medlemsregister och att de olika systemen inte samarbetar,
t ex medlemskap i SLS, läkarförbundet, ERS och medlemskap i SLMF. Hur aktuella är de
medlemsregister som finns? Hur anmäler man en ev. adressändring i dessa olika
system?
ERS önskar vissa uppgifter och andra system andra uppgifter så det blir
svåröverskådligt och mycket tungarbetat.
Kan man lägga ut uppgiftshantering till annan part?
Beslut: Vi försöker få till en träff och ser om Mediahuset kan vara behjälplig i
hanteringen. OP, RH, SB och ev HE försöker få till ett dagsmöte i Sthlm den 13 mars och
då även bjuda in Mediahuset och ev registeransvarig på SLS och läkarförbundet. RH
ansvarar för att försöka få till ett möte, helst på Sv läkarförbundet. SM och FS bjuds
också in till detta möte.
• Medlemsmatrikel via Mediahuset
Utkommit två gånger. Svårt att ha alla uppgifter aktuella. Ej diskuterat mer.
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§5 Ekonomi
• Rapport 2017
SLMF har tillgångar i flera banker.
SLMFs stiftelse har dock ett eget organisationsnummer och detta var inte med i
årsmötesprotokollet och banken behöver ett formellt beslut angående detta.
Ekonomiskt resultat efter nordiska lungkongressen ej klart.
Deklaration. OP önskar hjälp med detta.
Inbetalning för forskningsanslag saknas från tre industriföretag.
Till associerade medlemmar i SLMF behöver ca 300 fakturor skickas ut manuellt.

Beslut: OP hör med läkarförbundet om det finns tjänster för bokföring,
deklarationshjälp, administrativ assistans att få därifrån.
Beslut: Kassör Olga Pettersson (pnr 601219-XXXX)och ordförande Ragnberth Helleday
( pnr 640524-XXXX) är sedan tidigare firmatecknare för 802010-1831 ( SLMF) ,var för
sig. Förklaras nu båda som firmatecknare, var för sig, även för organisationsnummer
802011-8868 (SLMFs stiftelse för vetenskaplig forskning). Punkten förklarades
omedelbart justerad.
§6 Remisser
• Departementspromemorian ”Bastjänstgöring för läkare DS 2017:56”

Omfattande remisstext där alla specialistutbildningar innehåller en bas oavsett
inriktning med två tjg-platser inom akutvård 3-4 månader, primärvård 3-4 mån.
ytterligare tjg bör ej regleras men beakta psykiatrin. Bas-tjg ska innehålla max 4 tjgställen.
Förslag från 1/7 2020 för de läkare som fått en ”automatisk” läkarlegitimation utan ATtjänst.
Diskussion: Olika saker tas upp, liksom frågeställning hur finansiering av detta ska ske.
Bestäms att HT skissar på ett svar från SLMG som även MS får kommentera. Sista
svarsdatum 17 februari.
§7 Styrelsefrågor
• Årsmötet 2018 i samband med SLK Linköping(RH)

Styrelsepost

Namn

Vald till årsmötet

Ordförande
Tillträdande ordförande

Ragnberth Helleday
Stefan Barath

2018 ( 2019 avg ordf)
2020 ( ordf efter årsmöte i
2 år)
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Vice ordförande
Kassaförvaltare,
medlemsansvarig
Vetenskaplig sekreterare
Facklig sekreterare
Yngre ledamot
Redaktör LoAF
Webbansvarig

Hanan Tanash
Olga Pettersson

2019
2019

Ludger Grote
Helena Engström
Ola Attman
Fredrik Sundbom
Johan Bood

Utbildningsansvarig
Adj ledamot nationell
delegat med ansvar för
internationella frågor

Margareta Smith
Stephanie Mindus

2019
2018
2018
2018
2019 (Avsagt sig
uppdrag)
2018
tillsvidare

 Facklig sekreterare – Helena E omval? Har suttit i styrelsen 2+2 år
 Ledamot, redaktör – efterträdare till Fredrik S
 Webbansvarig – efterträdare till Johan B. Namn??
 Ledamot, utbildningsansvarig – Margaretha S. Har bara suttit i 2 år. Styrelsen
föreslår valberedningen omval.
 Yngre ledamot – efterträdare t Ola A. Fredrik S?
Styrelsen diskuterar igenom olika poster. Ett förslag till valberedningen är att
yngreledamot och web-redaktör kan vara samma fysiska person.
Valberedningen ska informeras av ordförande om tankegången

o Handlingar som ska skickas ut till medlemmarna innan årsmötet.
Vi har tilldelats olika ansvarsområden i verksamhetsberättelsen av ordförande och
skickar in till honom (se bilaga till mötet)
 Revisionsrapport
 Kallelse och dagordning
Punkter att ha med i denna som diskuterades nu:

• Årsavgift 2019
Beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att medlemsavgiften ska vara oförändrad 500 kr
o Hedersledamot 2018

Styrelsen diskuterade flera olika bra förslag och beslutade sedan om hedersledamot.
Denna tillkännages i samband med årsmötet och ordförande RH kontaktar
vederbörande.
Beslut: Göran Boethius* och Hans Gilljam* för mångårigt tobakspreventivt arbete.
Utmärkelsen delas ut i samband med lungkongressen och SLMF står för resa och ev. logi
samt middag.
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*Styrelsen fattade per capsulambeslut efter mötet att utse två hedersledamöter detta år.
Motiveringstext önskade vi be den som nominerat vederbörande att skriva.
• SLIF-samarbete

Vi är positivt inställda till samarbete och har tidigare informerat SLIF om det. HE får i
uppdrag att kontakta igen för att se om det finns något önskemål i närtid från deras sida.
I LoAF har man överenskommit om att de står för innehåll i ca ½ sida 2 ggr /år från sin
förening.
• Styrelsemöten 2018







o
o

Tis 20/2 kl 16-17
Tis 20/3 kl 16-17
Tis 17/4 kl 12.10-13.10 Obs Ändrad tid!
Ons 18/4 kl 17.15(direkt efter programslut)
Tis 22/5 kl 16-17
Tis 12/6 kl 16-17
Styrelseinternat Fjällbacka må-on 27-29/8 (lunch – lunch)
Hösten

§8 Möten/kongresser

• SLK 2018 Linköping
Gemensamt möte styrelse och VK?
Beslut : Vi beslutade att det inte föreligger något behov i nuläget för gemensamt möte
då. Bättre annan tidpunkt som att utvidga vinterplenummötet
o Chefsmötet och chefsenkäten
Enkät ska skickas ut mha Mediahuset till kontaktpersoner på de olika enheterna. Ej klar.
HE ansvarar.
Genomgång på hemsidan av kontaktpersonslistan:
I Växjö tror man ska var a nytt namn och att i Skellefteå finns ingen aktuell
kontaktperson. HE meddelar Mediahuset.
Angående själva chefsmötet önskade HE att någon mer från styrelsen deltar.
o Vetenskapliga programmet
Detta gås igenom och börjar bli färdigt. Fokus på nytt inom olika områden ( sömn,
hypoventilation, KOL, immunterapi) Fysisk träning vid lungcancer, vad vill några olika
nationella register ge oss för budskap?, Två exempel med erfarenheter av lungsjukvård
på distans.
Angående abstracts och poster session. Ännu inget abstract inskickat med deadline 1/3
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Beslut: Bästa poster på SLK 2018 erhåller ett pris om 2000 kr. Bästa muntliga föredrag
erhåller också ett pris om 2000 kr
o Forskningsanslaget 2018 – utdelning och föreläsningar
Anslagsmottagare vidtalade och bekräftat att de närvarar.

§9 Internationella frågor

• CERS-möte München mars 2018
Beslut: Att SM som nationell delegat med ansvar för internationella frågor deltar för
SLMF’s räkning. Beslutas även att de möten framöver som den nationella delegaten
behöver åka på i sitt uppdrag bekostas av SLMF avseende resa och boende.

• European Championship in Respiratory Medicine
SM ombedd av ERS att organisera ett team med deltagare yngre än 40 år till tävling
under ERS den 16 sep i år. ERS sponsrar varje teammedlem med 600 euro (resa+
inträde+ boende mm)
Beslut: SM får mandat från styrelsen att anmäla och sätta samman ett sådant svenskt
tema för SLMF’s räkning. Kandidater anmäls till SM.

§10 Utbildningsfrågor
• ST-kurser och ansökningar – vilka ska prioriteras? SLMF-medlemmar?
Hur ska man prioritera lung- ST gentemot övriga? Medlemskap i SLMF? Ska kostnaden
att gå kursen vara olika? Kan man kräva att ST-läkare ska vara medlemmar i SLMF på
kurserna? Sannolikt ej
Beslut: Medlemskap i SLMF ger förtur till ST-kurs anordnad av SLMF. Kostnaden blir
också 600kr lägre för kursen om man är medlem
Diskussion angående ev genererat överskott från en kurs?
Beslut: Om kurs anordnad av SLMF går med överskott så går 65% av överskottet
tillbaka till orten och 35% till SLMF. Om kursen går med ekonomiskt underskott tar
SLMF hela den kostnaden under förutsättning att villkoret för minsta antal deltagare för
att genomföra kursen är uppfyllt. Detta villkor är att med 70% av kursplatserna fyllda så
ska budgeten för kursen vara balanserad utan ett ekonomiskt neg resultat.
Vi ska informera på årsmötet om att SLMF stöder verksamheter på detta sätt att
arrangera
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Kursmiddagar?
Fråga: kan ett företag bekosta en kursmiddag under kurs?
Beslut: Ett företag kan bekosta en kursmiddag under förutsättning att den aktiviteten
ligger utanför kursprogrammet.
• Specialistexamen
Till årets examination tre anmälda. Beslutat om ändring av vilka som är examinatorer
pga jäv. Anders Blomberg, och Lennart Nilholm. Margareta Smith är med och lyssnar.
Plats bytt till Göteborg.
Som vanligt kommer frågor o svar att redovisas i LoAF successivt under året.
Beslut: Avseende kostnad för examinatorer: SLMF ersätter ekonomiskt resa och
boendekostnad för upp till tre examinatorer

• Common trunk – arbetet
MS informerade om att tidigare innehållslista reviderats av studierektorsnätverket när
det gäller vad i lungmedicin som ska ingå i common trunk. MS och en ST-läkare är
lungmedicins representanter i en formell grupp.
Man har diskuterat om det ska finnas någon common trunk examen, man har gjort en
gemensam logga. En annan fråga är fortbildning i common trunk för grenspecialister.
Hur ser det ut med ” common trunk genom hela karriären”? Fortbildning bör ges.
•Grand tour astma med Mediahuset

Vilken typ av utvärdering ska göras? SLMF önskar utvärdera. Ska vi fortsätta och vilket
ämne önskar du höra om nästa gång?

• Industrisponsrad utbildning om co-morbiditet vid KOL ?
HT tar upp denna fråga. Vad som kan vara ett aktuellt ämne som flera företag kan tänkas
stå bakom kan vara en PG-kurs om komorbiditet vid KOL. Exempelvis kanske detta kan
göras via Mediahuset?
Föreslås också att HT diskuterar med KOL-centrum om detta ämne. SLMF ser inget
hinder för en sådan kur som flera företag står bakom.
§11 ST-frågor (OA)
§12 LoAF och redaktionskommitté (FS)
• Långsiktig planering finns med olika teman för tidningen. Kontakt etablerad med SLIF
och fibrosregistret. Ännu ej lungcancerregistret.
5/2 deadline för nummer 1 och
7/5 deadline för nummer 2
• Strategi och samarbete med SFFA
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Hur stort utrymme ska fördelas i LoAF? Det varierar och är oklart. FS tar mailkontakt
med Teet Pullerits för dialog.

§13 Webbsidan
• Utveckling
• Forskningsdel
§14 Forskning (LG)
• Nominering av prismottagare SLS
Bedöms ej aktuellt för oss.
§15 Svenska Läkarsällskapet SLS

• Medlemsfrågan inför SLS fullmäktige

Synpunkter på att SLS behöver arbeta på varför man ska vara medlem där. Skillnad mot
tidigare då läkarstämman fanns och medlemskap innebar avgiftsfrihet. Kan obligatoriskt
medlemskap göra att vi får färre medlemmar? Kommer medlemsavgiften att betalas av
föreningen eller enskilda medlemmar?
Styrelsen känner sig tveksam till kollektiv anslutning. Rapport avseende detta får tas på
årsmötet. Beslut ska tas på SLS i maj.
• Representanter till SLS fullmäktige i maj
Förslag SB + RH

•SLS vill t a fram en modell för professionell granskning. Ej så tydligt beskrivet
Förslag: tillfråga Claes-Göran Löfdahl om han kan åta sig det uppdraget. RH frågar.
§16 Sveriges läkarförbund SLF
• Rapport från representantskapet 6/11
Ej noterat vad vi sade där.
• Rep-skapet tisdag 17/4 – hur representera från SLMF
Förslag att tillfråga Stephanie Mindus eller Lena Olsson

§17 Möte med vetenskapliga kommittén VK (torsdag kl 09.00 – 12.00)
Från VK deltog: Anders Lindén, Anders Hedner, Magnus Sköld, Anders Blomberg på plats
förutom Ludger Grote.
Via telefon: Leif Bjermer, Lennart Persson, Josefin Sund och Ann Ekberg-Jansson.
Vetenskapliga mötet under ERS
18/9 i Paris. Fortsatt samarbete med Mediahuset planeras. RH+ LG + läkemedelsföretagens
representant från Chiesi ansvarar,
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Mötet bör redan från början dimensioneras för ca 100 personer. Det kommer många väldigt
sena anmälningar och ett önskemål att deadline för anmälan kan vara senare.
Vetenskapligt program: LG vill ha in avhandlingar. Två presentationer tidsmässigt lagom.
Gemensamma möten SLMF styrelse och vetenskapliga kommittén:
Planeras att nästa års vinterplenum blir en gemensam aktivitet
Dag 1 respektive för sig och dag 2 gemensam förmiddag.
Datum planeras ons-tor 30-31/1 2019.
Utbildningar
Info om planerad pilotaktivitet med roadshow astma
Specialistexamen
Önskemål om frågor som medlemmar i vetenskapliga kommittén bidrar med. MS skickar till
LG gamla frågor för spridning i VK
Någon i VK som kan tänka sig var a examinator? Vad är VKs roll i ST och klinisk utbildning?
Finns ju ett uppdrag för studenter och doktorander, SLMF’s styrelse tänker att även
examinator och specialistexamen är värdefullt om VK deltar. För 2019 planeras
specialistexamens muntliga del att vara i Örebro v 12.
Vederbörande studierektor gör reklam för specialistexamen på respektive ort.
Chefsgruppen behöver påverka.
Diplomutdelning på SLK till godkända. Beslutat tidgare att SLMF betalar kongressavgiften SLK
det året och att man erhåller diplom.
Man får också av SLMF betald avgift för europeisk Hermès examen om man önskar delta i
den efter godkänd specexamen.
Finns andra incitament? Lön? Tid för detta? Förväntningar att genomföra detta?
Tidningen LoAF
Info om återkommande fo-temanummer
Roterande mellan olika orter
Göteborg Uppsala i tur
Abstracts reviewer 3 st till SLK?
-Jan Hedner, Anders Lindén och Ludger Grote anmäler sig.
Websidan
Flik för att beskriva VK’s arbete
Detta bör minst finnas: Lista med representanter i VK, lista forskningsprojekt. Vilka
kohortstudier finns., lista doktorander
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Syfte: att visa vad som finns och kunna attrahera nya fo-intresserade.
Websidan behöver publiceras och även informeras om i LoAF
Beslut: Anders Lindén ansvarig för sammanställning. deadline ¼ med uppgifter till honom
NORA
Uppföljning av 2017 års vinterplenum
- Svår astma samarbete med SFFA
- Deltagande i Nordic Severe Asthma Network
- Arbetsgrupp från Sverige
Svårighet att få till stånd faktisk a möten. Kan det företagssponsras? Enligt Leif B behövs
ekonomi för att komma igång med en svensk arbetsgrupp i nätverket.
Hur hänger det ihop med NORA?
NORA primärt akademiskt paraply, hade inget säte eller adress så kunde inte fungera som
kontaktyta, men nu nordisk organisation med säte i Danmark och förvaltas via danska
lungsällskapet.
Förslag: Representant från SLMF/ Sverige till NORA som VKs ordförande
Beslut: till representant utses VK´s ordförande ( Fn tf ordförande i VK Anders Blomberg)
När det gäller svår astma:
-Behov av ett register i Norden. För detta behövs en lokal arbetsgrupp i Sverige. NORA har
nu ett legalt säte i Danmark.
SLMF behöver vara en knutpunkt i detta. RH och LG försöker få till träff me d
industrirepresentant. Sammankallande i Sveriges arbetsgrupp troligen Leif Bjermer. RH och
LG får stämma av separat med honom innan ev. annat möte.
SLK 2019 Stockholm
Organisationskommitté bildad och presenterar hur de arbetar med detta. Styrelsen positiv.
UK cancer research group
(E-cigaretter)
Inbjuden deltagare från Sverige LG. Kvarstår.
Framtida utformning av fo-anslag för yngre?
Diskussion. Mest nytta post-doc där man tappar flest individer? Ska det heta pris istället för
anslag+ pris mer internationellt gångbart?
Förslag från VK att instifta ett nytt pris för att premiera de som vill fortsätta postdoc.
§18 Övriga frågor
9

•SB + RH +LG ser om de kan ordna ett telefonmöte eller videomöte med industrin.
•17 april möt e om brukarmedverkan i translationell forskning immunpsykiatri. Bedöms ej
aktuellt.

För protokollet
Helena Engström
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