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Styrelsen har under året haft elva sammanträden varav nio telefonmöten, ett heldagsmöte i
Stockholm 5 oktober, samt ett styrelseinternat 15-16 januari i Stockholm

Möten
Under verksamhetsåret har följande föreningsmöten avhållits:

Vår- och årsmöte
Vår- och årsmöte ägde rum den 22-24 april och arrangerades i samverkan med
lungmedicinska sektionen på Södersjukhuset, Stockholm.
Årsmötet utsåg Sven Larsson till hedersledamot i SLMF för mångårigt
förtjänstfullt arbete som gagnat lungmedicin inkluderande initiativtagande och ledande av
arbetet med vårdprogrammet för KOL samt inledande arbete med KOL-registret..
En motion från Uppsala Lung- och Allergisektion rörde ändrad mötesordning. Styrelsens
förslag: ny mötesordning from 2010 med ett vårmöte och en dag på Riksstämman med
lungmedicinskt program. Årsmötet beslutade efter votering att ändra mötesordning from år
2010 samt att ändrad mötesordning utvärderas efter två år, dvs efter år 2011.
Årsmötets fackliga teman 2009
I. Lungmedicin inför framtiden
Strategidokument för lungmedicin
Lungmedicinsk verksamhetsberättelse
Vad motiverar medlemskap i föreningen
Annonsfinansierat medlemsblad
II. Rapport från utbildningsgruppen
Rolf Rosin inledde med ett kort anförande kring behovet av att synliggöra lungmedicin,
framtida mervärde/nyttovärde med föreningen, och behovet av att styrelsen får inflöde av nya
idéer och nya medlemmar samt kontakt med medlemmarna för att kunna bedriva ett
framgångsrikt arbete.
I. Lungmedicin inför framtiden
Strategidokument för lungmedicin
Mötesordföranden redogjorde för diskussion angående behov av strategidokument för
lungmedicin som har förts inom styrelsen. Styrelsens fick i uppdrag att arbeta vidare med
målsättning för att färdigställa ett strategidokument för lungmedicin. Detta arbete har ej
slutförts under det gångna året.
Lungmedicinsk verksamhetsberättelse
Lennart Hansson sammankallande för arbetsgruppen, målsättning att sammanställa
lungmedicinsk verksamhetsberättelse.
Vad motiverar medlemskap i föreningen
Lennart Hansson arbetar med en sammanställning av information från ett antal andra
specialitetsföreningar som underlag för fortsatt arbete med frågan.
Annonsfinansierat medlemsblad
Mötesordförande, Claes-Göran Löfdahl, informerade om företaget Mediahuset som ger ut ett
antal tidskrifter för olika specialitetsföreningar. Styrelsen hade fått ett avtalsförslag som
omfattar ett års försöksverksamhet (4 nummer, upplaga på 1000 ex). Styrelsen har varit i

kontakt med Per Gyllfors, ordförande i SFFA, det finns ett intresse av samverkan och en
gemensam tidskrift. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att arbeta vidare med frågan.
II. Rapport från utbildningsgruppen
Rolf
Rosin,
sammankallande
i
utbildningsgruppen,
informerade
angående
utbildningsgruppens arbete. Målbeskrivningen för nya specialistutbildningen är färdigställd
med allmänna delen gällande from 080901. Arbete med föreningens utbildningsbok
inkluderande rekommendationer och checklistor är i slutfas. Samtliga utbildande enheter skall
kvalitetsgranskas. Vårdgivaren bestämmer hur utbildningsenheterna skall granskas, de flesta
landsting förväntas välja SPUR-inspektioner. Vidare skall externa bedömare granska
underlaget för beslut angående specialistbevis. Den nya ST-utbildningen är målstyrd och det
krävs minst 5 år tjänstgöring efter legitimation. Rolf Rosin demonstrerade principerna för
utbildningsboken och checklistor. Checklistor för varje delmål med olika kunskapsnivåer;
självständigt handlägga/utföra - under handledning handlägga/utföra - ha kännedom/ att
remittera. Dokumenten kommer att vara tillgängliga på SLMF:s och Läkarsällskapets hemsida
i det internetbaserade dokumentationsinstrumentet som kallas kompetensportföljen.
Externa bedömare av specialistkompetens utses av Socialstyrelsen på förslag från
specialistföreningen och det är ett arvoderat uppdrag. SLMF’s två externa bedömare är
Lennart Hansson och Magnus Sköld.

Höstmöte
Ägde rum den 21-23 oktober och arrangerades i samverkan med lungmedicin
på Universitetssjukhuset i Lund. Utbildningsdagens tema var pleurasjukdomar. Parallellt med
utbildningsdagen hölls registermöte för Swedevox samt Chefsgruppens möte. SLMF’s
styrelse hade också ett gemensamt möte med Chefsgruppen. På agendan fanns bland annat
utbildningsboken, specialistexamen och annonsfinansierat medlemsblad
Det vetenskapliga temat för höstmötet fokuserade på Nyare aspekter på KOL inkluderande
fenotypning med nyare imagingmetoder, och nya behandlingsmöjligheter vid emfysem.
SLMF’s styrelse hade en egen programpunkt under fredagen, 17 oktober, med information
om styrelsens arbete. Höstmötet var enligt traditionen ett samarrangemang med Sveriges
lungsjuksköterskors intresseförening SLIF.

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma
Ägde rum 25-27 november på i Stockholm. Vid ett seminarium med tema nationella
kvalitesregister presenterades också KOL-registret. Onsdag 25 november presenterades det
lungmedicinska programmet vilket inkluderade 25 abstracts till posters och muntliga
presentationer.

Utbildningsfrågor
Nya Specialistutbildningen
Utbildningsgruppen med ledning av Rolf Rosin har under året fortsatt genomfört ett
omfattande arbete med utarbetande av SLMF’s rekommendationer, utbildningbok, samt en
kravspecifikation för ST-utbildande enheter.
Under 2009 har ytterligare SPUR-inspektörer för lungmedicin utbildats. Nuvarande SPURinspektörer är Ann Ekberg Jansson, Synnöve Bergentz, Claes-Göran Löfdahl, Anne
Geboreck, Margareta Smith, Lennart Nilholm, Rolf Rosin, Anders Blomberg och Nikolai

Stenfors. De första SPUR-inspektionerna har genomförts under 2009. Planering för SPURinspektioner 2010 pågår och kommer att ske i form av regional granskning.
Från Socialstyrelsen finns krav på externa granskare inom samtliga specialiteter för
granskning av dokument och intyg angående tjänstgöring, kurser och vetenskapligt arbete för
att nå specialistkompetens. För lungmedicin finns för närvarande två externa granskare;
Lennart Hansson och Magnus Sköld.

SK kurser 2009
Hemrespirator, oxygen och sömnapne, Akademiska sjukhuset, Uppsala, november

Övriga kurser
Fördjupningskurs /postgraduatekurs om KOL arrangerades i samverkan mellan
SLMF och Boeringer Ingelheim 28-29 januari, tema: icke pulmonella manifestationer vid
KOL.
Hemrespiratorkurs hölls i Smygehuk 15-17 april.

Specialistexamen
Uppsala och Umeå arrangerade i samverkan specialistexamen i lungmedicin under mars/april
månad, Umeå stod för värdskapet, åtta specialister examinerades.

Stipendier
SLMF delade ut stipendier för de två bästa postrarna och de två bästa muntliga föredragen vid
det lungmedicinska programmet på Läkarsällskapets Riksstämma 2009. Stipendier för posters
tilldelades Anders Andersson, Göteborg (”Tobaksrökare har sänkt koncentration av
Intracellulärt IL-16 protein i CD8-lymfocyter från de nedre luftvägarna”) och Helena Glantz,
Skövde (”Följsamhet vid CPAP behandling hos kranskärlssjuka med sömnapné utan
dagtidssömnighet: En preliminär rapport från RICCADSA studien”) och stipendier för
muntliga föredrag tilldelade Karl-Axel Karlsson, Uppsala (”Tuberkulos i Enköping”) och
Anne-Sophie Merritt, Stockholm (”Lärdomar från ett stort spirometrievenemang:
Vårdprogrammen för astma och KOL följs inte – för få genomgår spirometri.”). Samtliga
pristagare fick 2000 kronor.

Vetenskapliga kommittén
Vetenskapliga kommittén har under året bestått av: Thomas Sandström, Umeå
(ordförande), Bengt Bergman, Göteborg (avgående sekreterare) Claes-Göran Löfdahl, Lund,
Sven Larsson, Göteborg (avgående), Anders Linden, Göteborg, Christer Jansson, Uppsala,
Umeå, Barbro Dahlén, KI, Stockholm, Per Jakobsson, Linköping, Lars-Gunnar Larsson,
Sunderbyn Luleå, Kjell Larsson, IMM, Stockholm, Anders Andersson, Göteborg
(forskarstuderande), Caroline Olgart, KS, Stockholm (yngre disputerad forskare), Marie
Ekberg Aronsson, Lund (yngre disputerad forskare), Eva Lindberg, Umeå (vetenskaplig
sekreterare i SLMF).
Under året har följande arbetsgrupper rapporterat till VK: Andningssviktregistret (Marie
Ekberg Aronsson), Alfa-1 antitrypsinregistret (Eeva Piitulainen), Nationellt program för

tuberkulos (Lars-Olov Larsson), Svenska planeringsgruppen för lungcancer (Bengt Bergman)
och Kvalitetsregister vid KOL (Ann Ekberg Jansson).

Remisser
Ett stort antal remisser har inkommit till SLMF från bland annat Socialstyrelsen, Svenska
Läkarsällskapet och Läkarförbundet. Majoriteten av dessa remisser har varit av allmän
karaktär utan lungmedicinskt fokus. Styrelsen har beslutat att prioritera och besvara endast
remisser som bedöms ha lungmedicinskt intresse.
Besvarade remisser 2009:
”Nationell cancerstrategi för framtiden – besvarats
”Olovlig tobaksförsäljning..” - besvarats
”Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistföreningar..” besvarad i samverkan med
utbildningsgruppen, Rolf Rosin
”Klinisk forskning – ett lyft för vården…”- besvarats
”Förslag till anvisningar för läkemedelsassisterad behandling…” – besvarats med kommentar
avseende tuberkulosbehandling
Remissansvarig i styrelsen: Kristina Lamberg, remisser har besvarats i samverkan med
styrelsen och dess arbetsgrupper.

Medlemsfrågor
Medlemsantalet var vid årets slut, 31 december 2009, totalt 450 varav associerade
medlemmar 39. Under året har tretton nya medlemmar tillkommit, varav fyra associerade
medlemmar.
Nya medlemmar:

Kerstin Metcalf
Hillevi Larsson
Mats Sandelin
Niels Hornstra
Pernilla Darlington

Aldona Wajda
Jonas Uhlin
Alexis Pulga
Christer Nilsson

Nya associerade medlemmar:

Ann-Louise Wickholm
Charlott Urell

Anders Toft
Lena Sjöström

Arkivarie
Förenings arkivarier är Gunnar Boman och Berit Blom Bulow

Arbetsgrupper
Arbetsgrupp för utbildningsfrågor: Rolf Rosin (sammankallande), Synnöve Bergentz, Lennart
Hansson och Ann Ekberg Jansson
Arbetsgrupp för Kvalitets- och Faktagrupp: Lennart Hansson (sammankallande), Bengt
Bergman
Arbetsgruppen för PR, för närvarande vilande
Internationella frågor: Lennart Hansson
Chefsläkargruppen: Lennart Nilholm (ordförande)

KOL-registret
Registret leds av en styrgrupp, ordförande i styrgruppen har under året varit Ann Ekberg
Jansson. SLMF representeras i styrgruppen av sin ordförande, Claes-Göran Löfdahl. Ann
Ekberg Jansson är också registerhållare och det ekonomiska stöd som erhållits från Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL, läggs i registerhållarens hemlandsting, Västra Götaland.
Registret ska innehålla både sluten och öppenvårdsdata. KOL-registrets koordinator, Leif
Strömberg, är anställd på halvtid. Registrets öppenvårdsdel startade april 2009 och under året
har fortsatt implementering av KOL-registret samt rekrytering av nya öppenvårdenheter för
deltagande varit viktiga arbetsuppgifter. I nuläget registrerar 178 enheter i RiksKOL och ca
1600 patienter har lagts in i registret. Arbete med registrets slutenvårdsdel pågår alltjämt och
bedöms komma i drift under 2010.
Under året har kontakter mellan Nationella
astmaregistrets (NAR) ordförande Alf Tunsäter och SLMF / Ann Ekberg Jansson inletts
angående möjlig samverkan med RiksKOL, vilken beräknas ske under 2010.
Medel för fortsatt utvecklingsarbete och drift av KOL-registret har sökts och beviljats från
SKL.

Övrigt
Fortsatt arbete för annonsfinansierat medlemsblad har i samarbete med Svensk Förening för
Allergologi resulterat i tidskriften ”Lung- och Allergiforum” där enligt planen det första
numret har getts ut under första kvartalet 2010. Planen är att presentera fyra utgåvor/år.
Redaktionsgruppen för lungmedicin består av Lennart Hansson och Stephanie Mindus,
redaktionsgruppen för allergologi består av Alf Tunsäter och Teet Pullerits.
Kristina Lamberg representerar SLMF i arbetet med nationellt vårdprogram för Palliativ vård.
Arbete med uppdatering av SLMF’s hemsida pågår.
Lennart Hansson representerar SLMF i internationella sammanhang, bland annat som svensk
representant i FERS.
Sven Larsson har under gångna året på egen begäran lämnat uppdraget som huvudansvarig
och sammankallande för vårdprogrammet för KOL. Förfrågan har gått till Christer Jansson
som övertar uppdraget med entusiasm.

I enlighet med styrelsens förslag har Thomas Sandström utsetts till medlem i HjärtLungfondens forskningsråd.
Styrelsen har på förfrågan från specialistföreningen för Klinisk Fysiologi uttalat sitt stöd för
att klinisk fysiologi skall förbli en egen basspecialitet.

Ordföranden har ordet
Återigen har vi ett verksamhetsår bakom oss, och lungmedicinen fortsätter att fylla sin uppgift
för att förbättra den svenska lunghälsan. Under åren som ligger bakom har det ibland funnits
rädsla bland lungmedicinarna för specialitetens framtid. Vi har sett oss som en liten
specialitet, som ibland kommit i kläm mellan andra större och ibland mer högljudda
specialiteter. Under de sista åren har det funnits en tendens till att vi tillsammans tar oss i
kragen och ser vilken betydelse vi och våra specialkunskaper har. Jag vill särskilt inför att jag
själv överlämnar ordförandeklubban notera de områden där vi har blivit mer lyckosamma.
Vad gäller rekryteringen till specialiteten är det glädjande att se att tillströmningen av STläkare har ökat. Som ordförande har det varit glädjestunder att möta ST-läkare inom
lungmedicin och allergologi vid årliga möten som riktats till dessa unga kollegor.
En bidragande faktor har varit att vi som specialitet har legat långt fram när det gäller
omdaningen av ST-utbildningen. Vår utbildningsgrupp under Rolf Rosins ledarskap har där
varit oerhört viktig.
Starten av en specialisttidning tillsammans med allergologerna, Lung- och allergiforum, är
också en positiv faktor för framtiden för vår specialitet, och även för syskonspecialiteten
allergologi.
Lungmedicinen står inför en framtid med många förändringar, såväl inom
sjukvårdsadministration som i tillämpningen av medicinsk kunskap grundad på forsatt
forskning. Som avgående ordförande vill jag önska oss alla en god framtid i en ständigt
föränderlig värld.

Claes-Göran Löfdahl, ordförande i SLMF

Anne Lindberg, vid datorn

