Svensk Lungmedicinsk Förening – SLMF
Adress: Anne Lindberg, Lung och allergisektionen, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå
Telefon 0920-28 33 67 e-mail anne.lindberg@nll.se eller anne.lindberg@algmed.se

Årsmötet ägde rum fredag den 25 april på kongresscenter Elmia i Jönköping i anslutning till
SLMF’s vårmöte. Ca 35 medlemmar deltog vid mötet.
§1

Val av mötesordförande: Ann Ekberg-Jansson
Val av sekreterare för mötet: Anne Lindberg
Ordföranden hälsade samtliga medlemmar välkomna till årsmötet varefter samtliga
mötesdeltagare presenterades sig med namn och arbetsplats/ort.

§2

Val av två justeringsmän: Eva Lindberg och Torbjörn Gustafsson

§3

Frågan om mötets behöriga utlysande besvarades med Ja.

§4

Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga, presentation från SLS

§5

Medlemsfrågor
Anders Planck, medlemsansvarig i styrelsen, redovisade att föreningen för
närvarande har 478 medlemmar varav 54 är associerade medlemmar
Under 2007 har 14 nya medlemmar invalts i föreningen medan 7 har avslutat sitt
medlemskap.

§6

Verksamhetsberättelse för 2007.
Årsmötet godkände verksamhetsberättelsen.

§7

Kassarapport för 2007
Anders Planck, kassaansvarig i styrelsen, redovisade kassarapporten.
Fastställande av årsavgift 2009
Årsmötet beslutar om oförändrad medlemsavgift, 300 kronor /år.

§8.

Ekonomisk redovisning för SLMF’s stiftelse till förmån för vetenskaplig forskning
Föredragande: Anders Planck. Hittills har enbart avkastningen har varit möjlig att
nyttja för avsett ändamål. Under året har styrelsen ansökt om permutation för att
kunna nyttja hela kapitalet i stiftelsen.

§9

Revisionsberättelse
Revisorer för föreningens räkenskaper har varit Bengt-Erik Skoogh och Marianne
Aalton och representerades av Bengt-Erik vid mötet..
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Inledningsvis kommenterades föreningens likviditet. Bakomliggande orsaker:
styrelsens låga omkostnader för mötesverksamhet samt att vår- och höstmöten har
genererat ett överskott vilket har tillfallit föreningen. Revisorerna rekommenderar
att styrelsen använder innestående medel för att befrämja aktiviteter i enlighet med
föreningens målsättning. Revisionsberättelsen lästes därefter upp och revisorerna
föreslog att styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§10

Årsmötet beslutade att bevilja styrelsens ansvarsfrihet.

§11

Val av styrelseledamöter, 2-årsmandat
Valberedningens förslag presenterades av Kerstin Löfdahl:
Nyval:
Claes-Göran Löfdahl, ordförande
Ann Ekberg-Jansson, avgående ordförande
Magnus Löfdahl
Elke Peters, yngre ledamot
Omval:
Anne Lindberg, vice ordförande
Rolf Rosin, övrig ledamot
Årsmötet beslutade att anta valberedningens förslag om val av styrelseledamöter

§12

Val av revisorer
Årsmötet beslutade omval av Bengt-Erik Skoogh och Mariann Aalton.
Ann Ekberg-Jansson redovisade förslag från styrelsen att anlita auktoriserad
revisor för framtida granskning av föreningens räkenskaper, särskilt med tanke på
kommande åtagande för KOL-registret där föreningen kommer att förvalta en
större summa pengar. Årsmötet ställde sig positivt till förslaget.

§13

Val av valberedning
Valberedningens förslag: omval Christer Jansson (sammankallande), nyval:
Synnöve Bergentz och Magnus Kentson. Årsmötet beslutar att anta
valberedningens förslag.

§14

Val av hedersledamot
Styrelsen föreslår Kerstin Ström till hedersledamot 2007 för hennes mångåriga
förtjänstfulla arbete för oxygenregistret (Swedevox).
Årsmötet beslutar enhälligt att anta förslaget.

§15

Årsmötet 2009.
Kalmar har lämnat återbud pga dålig bemanning. Frågan angående arrangör för
vårmötet 2009 skall beredas i styrelsen, intressenter kan anmäla sig.

§16

Övriga frågor
 Information angående ”Riks-KOL”, kvalitetsregister för KOL
Föredragande: Ann Ekberg-Jansson (AEJ)
SLMF är uppdragsgivare till KOL-registret, informationsblad delas ut.
Målsättning: Förbättra kvalitet för KOL-vård,
Säkerställa likvärdig vård i landet
Skapa arbetsinstrument online
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Förbättra akuta omhändertagandet
Organisation: Styrgrupp: ordförande Ann Ekberg-Jansson, i styrgruppen ingår
bland annat SLMF’s ordförande Claes-Göran Löfdahl,
representant för SFAM, representant för patientförening (Hjärtoch Lungsjukas Riksförbund), representant för SLIF.
Öppenvårdsgrupp & Slutenvårdsgrupp
Referensgrupp (=Origo, expertgruppen för KOL)
Förankringsprocess: SMLF, SKL, SFAM, SIM, SLIF, Hjärt- och
Lungsjukas Riksförbund, Hjärt- Lungfonden
Registerhållare: fn Östergötland
Presentation av variablerna, gemensamma öppen vård (öv) o sluten vård (sv)
Sv delen kommer att bli ett ”händelseregister”
Koordinator (50% tjänst): Leif Strömberg, sjuksköterska
Tidsplan: Öv-delen: Pilotering, ”testkörning” kommer att ske hösten 2008, AEJ
inbjuder intresserade kliniker att anmäla sig. Sv-delen preliminärt våren 2009.
 Presentation av föregående års uppdrag
1. Remisshantering- ändrat hanterande
AEJ föredragande:
Uppdrag vid föregående årsmöte: större tillgänglighet till medlemmarna avseende
insyn i vilka remisser som inkommer till föreningen. Styrelsens arbete under
gångna året: Ambition att under 2008 samtliga remisser presenteras i korthet på
hemsidan. Styrelsen kommer att fokusera på remisser med specifika
lungmedicinska frågeställningar. Remissbrevlåda tillgänglig via hemsidan för där
medlemmarna kan lämna synpunkter på inkomna remisser inför att remissvar skall
skrivas.
Fråga från auditoriet: hur många har besökt sidan? Styrelsens webmaster får
uppdrag att undersöka möjligheterna av att använda verktyg för registrering av
antal besökare.
2. SLMF’s pengar – plan för utnyttjande
AEJ föredragande:
Revisorerna rekommenderade vid vårmötet 2007 att styrelsen skulle överväga att
nyttja föreningens kapital i enlighet med stadgarnas målsättning
Följande har skett under året: SLMF har beviljat bidrag till KOL-registret; 100 000
kronor. För att synliggöra lungmedicin har styrelsen avsatt 100 000 kr, detaljplaner
ej klara. Styrelsens arbetsformer har ändrats i syfte att öka aktivitet och effektivitet
i styrelsearbetet, Styrelseinternat planeras årligen (första gång feb 2008, kostnad
50 000 kr)
Övriga planerade insatser: målsättning att nå ST-läkargruppen för att arbeta
rekryteringsbefrämjande. Karl Franklin föredragande; vid Riksstämman 2008
(Göteborg) förslag om ny aktivitet: Författare med godkända abstrakt inbjuds på
föreningens bekostnad till middag, målsättning: forum för ST-läkare. Övriga
medlemmar inbjuds som betalande gäster i mån av plats.
Årsmötet enhälligt positiva till förslaget.
 Höstmötet, Göteborg
På höstens möte finns avsatt egen programpunkt för SLMF, 1½ timme.
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 Specialistexamen 2007
Tre ST-läkare har gjort specialistexamen under 2007 inkluderande skriftlig del
(hemuppgift med tre månaders svarstid) + muntlig examination med hantering av
fall, värdklink: Lund i samverkan med Göteborg.
Examens diplom för godkänd specialistexamen i Lungmedicin 2007 tilldelas:
Samy Abdel-Halim, Örebro, Karin Wachtmeister (ej närvarande), Susanna
Kullberg (ej närvarande)
Årsmötet beslutar att fortsättningsvis inbjuda examinander på föreningens
bekostnad in till närmaste höst/vårmöte.

§17 Fackligt tema:

I. Hur gör vi lungmedicin synligt?
II. Nya specialistutbildningen, lägesrapport

Årets fackiga tema (I) Hur gör vi lungmedicin synligt? Hur ska vi rekrytera
nya specialister? Hur behåller vi färdiga specialister?
Tillträdande ordförande CG Löfdahl har ordet:
Kort programförklaring – att synliggöra lungmedicin
För oss själva – självbild
För våra patienter
För våra kollegor
För sjukvårdens administratörer
För sjukvårdens politiker
För svenska befolkningen
Presentation av SWOT-analys från styrelseinternatet februari 2008 (vg se
bildpresentation på SLMF’s hemsida)
Redovisar inkomna synpunkter från såväl ST-läkare som seniora lungmedicinare.
Presentation av förslag till organisation av styrelsearbetet
Föredragande: Claes-Göran Löfdahl och Ann Ekberg-Jansson
Styrelse med ett antal arbetsgrupper: Utbildningsfrågor, Internationell grupp,
Kvalitets – och faktagrupp, PR-grupp, Vetenskaplig kommitté (inkl företrädare för
samtliga akademiska institutioner) och Chefsgruppen
Diskussion följde. För att synliggöra lungmedicin kan nationella
guidelines/vårdprogram inom fler områden än de nuvarande vara värdefulla.
Förslag från årsmötet: koppling mellan nationella vårdprogram för stora
patientgrupper med naturlig vidareutveckling till kvalitetsregister, exempelvis
KOL-registret. Jourfrågan angelägen. SLMF bör ha en syn/åsikt på jourfrågan –
vilken lungmedicinsk kompetens krävs för bakjourslinjen? Årsmötet förespråkar
ett aktivt förhållningssätt i frågan. Årsmötet föreslår bevakning inom SLMF av
områden som sömnrelaterade andningsrubbningar, infektion/tbc, obstruktiva
lungsjd, interstitiella lungsjd mfl. Styrelsen får årsmötets uppdrag att arbeta vidare
med dessa frågor.
Faktaunderlag för lungmedicin är angeläget, målsättning är att återinföra
regelbunden rapportering, ”verksamhetsberättelser”. Uppdraget tillfaller styrelsens
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Kvalitets- och faktagrupp. Verksamhetsberättelse från samtliga lungmedicinska
enheter ger underlag för jmf av verksamheter, jmf av bemanning inkluderande
longitudinella jämförelser. Styrelsens intentioner är att köpa extern tjänst för att
möjliggöra genomförandet. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med
denna fråga.
Ytterligare uppdrag från årsmötet: Göra ett argumentationspaket – ”power point
fil”, med innehåll av data för att presentera lungmedicin Uppdrag: Karl Franklin,
tidsplan: hösten 2008
Årsmötet beslutade om en medial policy med fyra kampanjer under kommande år:
 Lungcancer och kvinnor; Bättre diagnostik, Bättre behandlingsmetoder
 Rekrytering; Behov av lungläkare – vad är optimalt? Hur ser situationen
ut i Sverige?
 KOL-register; ”Launch”
 Akut non-invasiv ventilatorbehandling vid respiratorisk insufficiens

Årets fackiga tema (II): aktuellt läge i den nya specialistutbildningen
Rolf Rosin föredragande:
Den nya målbeskrivningen är klar, fastställdes 31 mars. Tre huvudområden:
Medicinsk kompetens, Kommunikativ kompetens och Ledarskapskompetens.
Målbeskrivningen i lungmedicin finns på SLMF’s hemsida. Målbeskrivningarna
skall kompletteras med specialistföreningarnas rekommendationer
(utbildningsböcker), arbetet pågår. Internetbaserad kompetensportfölj.
The ”common trunk”; de tre första medicinska delmålen + nio specifika grenmål
för lungmedicin. Lärandemetoder är obligatoriska och ska intygas (kurs = krav på
kurs, för lungmedicin: interstitiella lungsjd, lungcancer, respirationen och dess
reglering, infektionsproblematik inkl tuberkulos). Utbildande enhet måste
kvalitetsgranskas, förmodligen genom SPUR
Extern granskning av den enskilde ST-läkarens kompetens kommer att krävas för
godkännande. Utbudet av SK-kurser eller motsvarande måste ökas och innehållet
delvis modifieras (kursgivare bör beakta innehållet i målbeskrivningen)
Socialstyrelsens föreskrifter/målbeskrivningar hittas lättast via IPULS hemsida.
För alla som är involverade i ST-frågan informeras om kongressen ”Framtidens
specialistläkare” (Malmö, 10-12 september), www.framtidenslakare.se

§18 Informationspunkt från Svenska Läkarsällskapet, SLS
Vice ordförande SLS, Margareta Troein Töllborn.
Informerar angående SLS 200-årsjubileum år 2008. Många aktiviteter under jubileumsåret.
Jubileumsriksstämma i Göteborg, tema: Framtidens hälsa – då och nu. Stort symposium
fredag eftermiddag. SLS inbjuder alla medlemmar kommer till ett öppet subventionerat
arrangemang på Svenska Mässan, mingelmiddag med underhållning.
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Mötesordförande förklarar därefter mötet avslutat

Ann Ekberg-Jansson, mötesordförande

Anne Lindberg, sekreterare

Justeras

Eva Lindberg

Torbjörn Gustavsson
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