Svensk Lungmedicinsk förening – SLMF

Plenummöte SLMF Åre 2015-02-20—21
Närvarande: Inger Dahlén ( ID ) ordförande, Magnus Sköld ( MS), Anders Blomberg (AB), Pierre
Sobrino (PS), Lennart Nilholm ( LN), Lena Olsson ( LO), Ola Attman ( OA), Stéphanie Mindus ( SM),
Valentyna Yasinska ( VY), Helena Engström ( HE)
Förhinder: Alexis Pulga ( AP)

1.
2.
3.
4.

Mötet öppnas av ordförande ID.
Dagordningen godkänns.
Föregående protokoll godkänns.
Medlemsärenden ( VY ) . 2 ansökningar: Läkare Daniella Herminge, Kristianstad,
Associerat medlemskap Helena Igelström Uppsala. Båda godkänns
5. Ekonomi: ( VY)

Redogörelse för de ekonomiska data som hittills finns. Ännu finns inte alla uppgifter tillgängliga från
2014 vad gäller räntor. Sammanfattningsvis ligger vi 4000 kr lägre än 2013, men då har vi ännu inte
fått resultat från SLK 2014.
Föreningens ekonomiska tillgångar: ca 1,2 mkr
Diskussion om SLMFs stipendieanslag.
Beslut: att summan betalas ut i samband med SLK.
Diskussion om det finns ett ekonomiskt överskott i framtiden att erbjuda resestipendium till ERS eller
annat tex Hermes-examination.

Beslut: För SLMF-medlem som avlagt svensk specialistexamen sponsrar SLMF avgift för Hermesexamination.
Beslut: Att ta fram frågeställningar för att ev sponsra SLMF-medlemmars deltagande tex
resestipendium etc. Ev stimulera deltagande i ERS-arrangerade utbildningar för att främja det
samarbetet. Förbereda till nästa styrelsemöte.
6. Hemsidan.
Webmaster saknas. Valberedningen vill ha hjälp med förslag från styrelsen då man inte fått napp.
Diskussion: Samarbetet med Mediahuset påverkas av att inte ha en fungerande
webmasterfunktion. Dock när det rekryteras en ny person viktigt för den personen att veta att
det är ett styrelseuppdrag och inte bara ett uppdrag att sköta hemsidan.
Vi går igenom hemsidan under mötet. Igen utvärderar vi fliken ”tjänster och vikariat” på
hemsidan. Nu ligger det en för gammal annons. Styrelsen beslutar att fliken ska tas bort.
Beslut: LO åtar sig att i mellanperioden se över hemsidan på veckobas och meddela Mediahuset
vad som behöver ändras fram till att webmaster finns.
6.LoAF
Samarbetet med Mediahuset och redaktionskommitten fungerar bra.
Diskussion: SFFA bidrar mellan 3-18% av tidningens innehåll. ( mellan 2-10 sidor/ nummer). Ska
detta påverka? Ha en diskussion med SFFA? Skriva en skrivelse till SFFA? Ha ett gemensamt
styrelsemöte i samband med Göteborg? Arbetslunch på tisdagen under SLK?
Beslut: ID skickar inbjudan till SFFA med fråga om de vill ha gemensam lunch med oss för att
informera oss och diskutera framtida samarbete.
SM får ofta frågan om pressrelease från läkemedelsindustrin. Har svarat nej. Vill ha det förankrat.
Beslut: Styrelsen ställer sig bakom det.
Frågor angående reklam i form av kappa eller reklamkuvert runt LoAF.
Beslut: Att tidigare beslut att avstå från båda typerna kvarstår.
SM efterlyser ST-arbeten för publicering. Varför är det svårt få till publicering av dessa arbeten
som det jobbats mycket med?
Beslut: Ta upp på chefsmötet i samband med SLK ( HE + ID). Även ta upp på studierektorsmöte.
Se frågor som utskickats i mail tidigare.
7. Förberedelser inför möte med läkemedelsindustrin.
Vi vill fortsätta med forskningsanslaget även till 2016.

Vi diskuterar hur utformning av diplomet kan göras så snyggt som möjligt. Förslag att
diskutera detta med Mediahuset. ( AB gör detta)
AB berättar att det är klart med talare till vetenskapliga mötet under ERS.
Vi diskuterar som tidigare att SLMF vill inte ha samtidig konkurrerande verksamhet under
SLK.
Medverkan i övriga sammanhang från SLMF kan ske i samarbete om man varit med från
början i planeringen från föreningens sida. Däremot tycker vi inte att vi ska ha vår logga på
andra aktiviteter med arrangör som inte uppfyller de kraven.
Post- ERS-konferens i samarbete med Dagens Medicin har föreslagits vara dagen före
riksstämman vilket styrelsen ställde sig positiv till.
AB berättar att en hemsida om det vetenskapliga mötet under ERS är under framtagande.
Det ska länkas till den från SLMF:s hemsida. Även länk från hemsidan angående boendet. Vi
bestämmer att boende i första hand prioriteras för sjukvårdspersonal som är medlemmar i
SLMF. Det är önskvärt att den här länken blir klar så snart som möjligt.
Beslut: AB har mandat att göra lämplig utformning tillsammans med JB travel.
Fråga: När ska det vara deadline för hotell och anmälan till vetenskapligt möte?
Föreslår att deadline blir 15 juni för båda. Detta för att avbokningsmöjligheter ska finnas.
Fråga till chefsmötet: hur man ställer sig till bokningar av resa även via SLMF. Hur fungerar
det gentemot landstingens upphandlingsavtal?
8. Telefonmöte med läkemedelsindustrin.
I telefonmötet deltar representant från följande företag med styrelsen:
Astra, Boehringer, GSK, TEVA, Takeda, Roche, Novartis, Chiesi
Välkomstrunda. Kort presentation. Finns det fler frågor att ta upp än de som tidigare skickats
ut? Ingen ytterligare fråga anmäls.
Föregående års forskningsanslag presenteras vid SLK med lämpligt diplom eller
”pseudocheck”. Förefaller som de flesta företagen är färdiga med sina processer inför nästa
år forskningsanslag. När alla företag diskuterat klart kommer en utlysning att göras på
samma sätt som förra året.
Ansökan lämnas in före sommaren och bearbetas under tidig höst och nästa års
forskningsanslag kommer att presenteras 2016 i Örebro.
Vi hoppas på ett stort antal sökande i år också. De som får stipendium ska redovisa även via
artikel i LoAF och föreläsning på lungkongressen.
Vetenskapligt möte under ERS under 2015: Teva har stafettpinnen och hjälper till med
praktikaliteter. Lokalen är bokad. 70 -100 personer kan komma. 2 nydisputerade personer är
engagerade som talare.( Kristina Andelid från Göteborg och Reza Karimi från Stockholm.)
Fråga till industrin om vi kan bestämma enligt utskickad budget. Det går bra förutsatt att ett
program bifogas.
Hur ska företagens loggor presenteras? Loggor får skickas in av företagen för att presenteras
på överenskommet sätt.
Vi sätter 15/6 som deadline för anmälan. Godkännes även av företagen.
Hur många representanter från resp bolag? Industrin stämmer av mellan sig och meddelar
önskemål.

Arrangemang utanför SLK under pågående kongress. SLMF ser helst inte att det arrangeras
möten av industrin samtidigt eller under kvällstid.
SLMF är gärna med och ordnar utbildning gemensamt, men vill då vara med redan från
början av framtagandet av program och i organisationskommitten.
Inbjudan till mötet i Fjällbacka 31/8 preliminärt. Fysiskt möte erbjuds eller telefonmöte som
man önskar. Önskemål om att något företag tar över värdskapet inför ERS vetenskapliga
mötet.
2016 kommer ERS vara i London.
9. ERS och SLMF
Beslut måste tas på ett årsmöte om ändring av stadgarna ska göras.
Proposal of a co-operation agreement between the ERS and the ” Svensk Lungmedicinsk
Förening ” ( Swedish Respiratory Society) –SLMF.
Genomgång av powerpoint presentation ( utskickat tidigare av ID).
Frågeställningar runt begreppen av medlemmar. ERS förefaller inte ha något som motsvarar
associerade medlemmar. Hur förhåller det sig till SLMFs stadgar?
Förslag att någon från ERS måste komma till årsmötet och presentera detta.
Kostnader oklara. Stipulerade antal medlemmar och ökat deltagande i kongress förefaller
högst osäkert ( 600 stycken /år).
Juridisk expertis behövs för bedömning.
Det finns ca 284 yrkesaktiva medlemmar i SLMF. Hur många lungläkare finns det i Sverige?
Beslut: Telefonmöte med ERS-representant under nästa vecka. ID och LO deltar i det.
Proposition behöver skrivas av styrelsen till årsmötet angående ERS-associering och dess
påverkan på medlemsavgiften till SLMF.
Skicka ut en förfrågan till medlemmar separat? Fråga till årsmötet. Vi tror att
medlemsavgiften behöver höjas 200 kr till 500 kr i så fall om medlemmarna kollektivansluts
till ERS.
LO kan ev berätta vad man stödjer och åtnjuter.
VY tycker att kontraktet är oklart och grundas på felaktiga sifferuppgifter,
Hur gör de andra nordiska länderna. Ska vi kontakta deras föreningar och höra hur de ställer
sig? Bra med ordförandekontakt.
10. Telefonmöte med programkommitten SLK Göteborg.
Det fungerar bra med Malmö kongressbyrå och SLMF. Programmet klart. Möteslokaler klara.
Fortfarande ej helt klart angående posterbedömning. Behöver kollas upp med AB.
Går det att erbjuda ”Studentlitteratur” att sälja böcker till reducerat pris. Nya lungmedicin
boken och KOL-boken är på förslag.
Vi bör via e-mail skicka ut påminnelse till medlemmarna att anmäla sig. Finns ett brev under
utarbetande att skicka ut.
Vill ERS ha en monter på SLK? Kolla upp.
Lokal för postervisning.
Bord även för register som är aktuella.
Anmälan till chef-kontaktpersonsmötet? Tidigare har man ej anmält sig specifikt till detta. Vi
bestämmer att det inte heller behövs i år.

11. Telefonmöte med Mediahuset Göteborg.
Lars och Mats deltar från Mediahuset.
Information att Lena Olsson fram till årsmötet har mer koll på hemsidan tills ny webmaster
väljs.
Mediahuset redogör för försäljningen av annonser i tidningen och på hemsidan.
År
Summa totalt LoAF
Varav hemsidan (SEK)
(SEK)
2010
887000
2011
1017000
2012
1112000
40000
2013
1204000
119000
2014
1220000
180000
Mediahuset Informerar om att det finns ett nytt beslut: att sk ”bannerreklam” kräver någon
form av minitext ( om produkten). Informationen kommit förra veckan. Det är
Läkemedelsverket som står bakom beslutet. Inga nybokningar av banners görs därför för
närvarande.
Hur fördelas reklamintäkterna mellan lung och SFFA?
Inget skriftligt avtal finns med SFFA. Bara möjlighet att kunna skriva i tidningen för att få ut
sitt budskap.
Mediahuset har inte så mycket kontakt med SFFA annat än att ta emot artiklarna.
Inget ekonomiskt att vinna på annonsering med kappor eller kuvert.
Statistik på hemsidan. Kan fås via Peo. Minskning av antalet unika besökare från 29000
stycken till 25000 stycken. Mest till vårdprogram, sedan kalendarium, sedan till SLK. ST forum
minskat.
Våra kontaktuppgifter behöver mailas för att få personliga lösenord.
Peo kontaktar Helena om det.
Mycket gott samarbete med redaktör och manusleverans och Mediahuset.
Datumet 30/8 -1/9 bokas för styrelsemöte i Fjällbacka.

12. ST
ST-forum blir av i Stockholm. 8 deltagande från universitetsorterna
Program: Diskutera utbildning. Nya ST-utbildningen. Hur göra PR för lungmedicin på olika sätt
tex under AT-forum.
Hemsidans innehåll för ST.
Möte för SIM. Tis 14 april nytt möte. MS hör med studierektor Maria om hon kan gå på det i
SLS lokaler. Utforma utbildningsdelen inom common trunk -delen i nya
specialistutbildningen.

13. SK-kurser
De som finns nu är framtagna utifrån de målbeskrivningar som finns för att bli lungspecialist.
Dock är det SLMF och vi som står för detta. Socialstyrelsen garanterar inte kursutbudet inom
specialiteten.
Om socialstyrelsen äger kursen står de även för intagningen. C-kurser är fra de som SLMF
arrangerat. SoS räknar med att specialitetföreningarna tar initiativ till att anordna kurserna
(eller någon annan gör det).
Hur säkrar man kontinuiteten om nu inte SOS gör det?
Stephanie undrar om hon får fråga någon kursdeltagare att skriva ett referat från SK-kurser att
publicera LoAF? Styrelsen tycker det är en bra idé.
SK-kurser / motsvarande vidarutbildningskurser
Bronkoskopikurs; nybörjare-simulator , Stockholm 27-29/1 -15. Ska gå årligen. 12 stycken
deltagare. breddat intag tex ÖNH och barn. Betalkurs. LIPUS
Avancerad endobronkiell diagnostik. Post graduate Lund 28-30/8. Denna är ny, behöver
bevakas från SLMF:s sida. Ber AB stämma av. Önskemål att ha gjort flyers att dela ut på
lungkongressen. ( Be Peo göra flyers)
Obstruktiv lungsjukdom Örebro 19-22/10 2015. Ny kurs. Josefin Sund och Christer Jansson
står för programmet. Bör gå åtminstone vart annat år.
Lunginfektioner Göteborg 10-12/11 2015.vart annat år. Ny ( CF, immunsupprimerade, tb)
Thoraxradiologi Göteborg. Datum ej fastställt 2016.
Postgraduate KOL januari 2016. Tema: svår KOL.
Lungcancer Karolinska-Huddinge v6 2016
Antitumoral behandling vid lungcancer Umeå vår 2016. Vi föreslår att namnet ska bytas till
detta!
Resp insuff , hemresp och oxygen. Uppsala nov 2016. Planeras vart annat år
Interstitiell lungsjukdom. Stockholm hösten 2016? Vart annat år? 2017?
Pleurasjukdomar. Umeå våren 2016.
Hemrespiratorkurs Lund när planeras nästa? Står på Swedevox hemsida . Höör 20-22 maj
2015. Går varje år
Klinisk lungfysiologi. Uppsala. När? Behov finns. ID kontaktar och hör om de vill göra kursen
igen och när. Annan ort som arrangör? Är detta en kurs som socialstyrelsen bör stå bakom?
Gör en tidslinje!

14. SPUR.
Börjar komma i gång igen!
Fyra utbildade inspektörer

Lipus tagit över. Fn inspekteras internmedicinska kliniker. Om det finns en ST inriktad mot
lungmedicin kommer det att inspekteras, dock inte på plats utan utifrån insamlade data.
I höst kommer inspektion göras i Blekinge.
I höst Skåne och Östersund men på medicinkliniker.
Det kommer att bli officiella data men inga sanktioner finns vid konstaterade brister.
Fler SPUR-inspektörer behövs! PS, LO och SM anmäler intresse.
15. Specialistexamen.
Är en kvalitetsexamen. Olika stimulans och mycket olika deltagande från landet.
I år gör 6 stycken examen. Alla gör skriftlig del. Bedöms av alla. Ev. behövs ytterligare
granskning av teoridelen.

16. Arkivfrågor -Arkiv.
Ordinarie arkivarier kommer att avsäga sig det. Tidigare har det varit fysiska personer som kommit till
Uppsala och sorterat. Oklart om valberedningen kommer att hitta någon person för detta. Enligt ett
utdrag muntligt refererat från protokoll 86-87. Då skulle det finnas en person som var arkivarie.
Behöver kolla med svenska läkarsällskapet. Helena gör! Kopior på de dokument som finns där.
Rutin att med lämna över dokument har tagits fram av Ann Lindberg och Marie Ekberg
Skulle det vara bättre att ha en arkivgrupp än en arkivarie. Om det inte går att få en arkivarie?
Frågan måste ställas om det finns något intresse.
Beslut: Tillfråga via brev om det finns möjlighet. Via ordförande som representant för styrelsen
Möte mellan gamla och nya arkivarier och en del av styrelsen?
Be Lennart Hansson om han har årsmötesprotokoll hemma hos sig och om han har möjlighet att
scanna in det så att vi kan lägga det på hemsidans arkiv? Helena frågar. Gäller före 2012 som inte
finns på hemsidan.
Har Ann Lindberg årsmötesprotokoll av tidigare datum?
Beslut: Att styrelsen ska försöka hjälpa valberedningen hitta arkivarie. Ska försöka hitta så många
årsmötesprotokoll som möjligt och scanna in som PDF. Verksamhetsberättelser också av intresse att
lägga upp på hemsidan.
Beslut: På hemsidan lägga upp bilder på ordförande i SLMF och tidsperioder. Alla i styrelsen bidra
med detta.

17.
Hedersledamot till årsmötet. Hjälp med motivering.

18.
Genomgång av styrelsens och mandatperioder:
funktion
Ordförande
Avgående ordförande
Vice ordförande
Kassör
Vetenskaplig sekreterare
Utbildningsansvarig
Facklig sekreterare
Ledamot ansvar LoAF
Ledamot ansvar internationella
Ledamot ansvar hemsida
Yngre ledamot

namn
Inger Dahlén
Magnus Sköld
Pierre Sobrino
Valentyna Yasinska
Anders Blomberg
Lennart Nilholm
Helena Engström
Stephanie Mindus
Lena Olsson
Alexis Pulga
Ola Attman

Vald till årsmöte
2016
2015 avgår
2015 ( suttit 2 +2 år)
2015 ( suttit 2 + 2 år)
2015 (suttit 2 år)
2016 (då 2+2 år)
2016 (då 2 år)
2016 (då 2 +2 år)
tillsvidare
2015 (avgått på egen begäran)
2016 (då 2 år)

Önskemål: Den som tillträder får mer rapportering från avgående.
Genomgång av mandat: Vetenskaplig sekreterare ska ingå i Luftvägsregistret som representant från
SLMF.
Uppdrag till vetenskaplig sekreterare. Omformulera det som står angående Medicinska riksstämman.
AB formulerar om. Tas upp på styrelsen och sedan lägga ut på hemsidan.

LoAF och yngre ledamot.
Ska stå: att ingå i LoAF redaktionskommitte och regelbundet bidra med innehåll som särskilt riktar in
sig på utbildningsläkares behov och intresse.

19. Verksamhetsberättelse
Börja med ett exemplar som wordfil och utgå ifrån. Maila runt.
Christer J formulera om VK.

20. Startpunkt för Fjällbacka mötet
Beslut. Starttid bordlägges

21. SLMF vårdprogram/ riktlinjer

Diskussion om att ha en länk på hemsidan till SFFA s hemsida. I alla fall till dokument om anafylaxi.
Bekymmer när det gäller lungcancersidan. Bör under hösten diskuteras hur samarbetsformer bör
vara
Vid lunchmöte med SFFA ska vi diskutera med astma vårdprogram.
KOL 2013 nationellt. Måste uppdateras nu när nya nationella riktlinjer kommer. Tas till VK för
diskussion då uppdatering behöver göras under 2015
IPF 2012 nationellt. Enligt MS bör en uppdatering starta inom 1 år. MS åtar sig att hålla i det. VK bör
ta ansvar för detta tycker AB.
Respirator i hemmet /riktlinjer 2013. Välfungerande
Oxygen i hemmet riktlinjer 2013. Välfungerande
CPAP vid sömnapne. Välfungerande
Om alfa-1-at brist. Diskussion. Eftersom det kommit en ny riktlinje KOL bör detta flyttas?
Uppdateras? Ta bort? Vänta och se till KOL dokumentet från SoS är klart och förankrat.

Regionala får kvarstå. De är daterade.

Utredning och uppföljning av lungnoduli? Diskussion angående Scapis riktlinjer med volymer som
inte använts i Sverige. Annars finns det program SLUSG som tillsvidare använts. SLMF finner inte
något de kan göra.
Hosta? Hänvisning till lungmedicinska boken! Göra ett vårdprogram utifrån författarnas kunskap om
området? Beslut att Lennart Nilholm lägger ut Örebros riktlinjer för hosta som finns i Örebro under
den rubrik regionala riktlinjer som finns.
Pleurasjukdomar? Bör det finnas något angående detta? Ringa evidens finns. SLMF beslutar att inte
ha ambition till officiellt dokument i närtid.

22. Riksstämman
AB: Föreslår SLMF något ämnesområde till Medicinska riksstämman? Följande förslag kommer fram
”Sömnapné- en hjärtefråga?” Mail till Eva Lindberg, Jan Hedner och Karl Franklin
”Den infekterade lungan”. Fråga till Arne Egesten om han kan göra ett program angående detta.

23. Läkarsällskapets fullmäktige 5 maj

ID har vidtalat Ragnberth Helleday (kommer trol väljas som tillträdande ordf vid årsmötet) att
närvara eftersom ID har förhinder.

24. Mötet avslutas.
Alla i styrelsen är tacksamma att vår kassör vann detta styrelseinternat åt oss så att vi fått vara i
denna trevliga omgivning.

