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Möten
Under verksamhetsåret har följande föreningsmöten avhållits:

Vår- och årsmöte
Vår- och årsmöte ägde rum den 14-16 april och arrangerades i samverkan med
lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
Årsmötet utsåg Sverre Sörensen till hedersledamot i SLMF för mångårigt förtjänstfullt arbete
inom området lungcancer vilket gagnat lungmedicin.
I samband med vårmötet distribuerades en enkät för utvärdering av mötet, ett 30-tal svar
inkom. Summering: lågt intresse för utökat antal mötesdagar, positiv inställning till
presentationer av forskningsresultat (doktorand + handledare). Resultat av enkäten har
förmedlats till kommande vårmötesarrangör i Stockholm (vårmöte 2011).
Årsmötets fackliga teman 2010
I. Lungmedicin inför framtiden
Strategidokument för lungmedicin
Lungmedicinsk verksamhetsberättelse
Annonsfinansierat medlemsblad
II. Rapport från utbildningsgruppen
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
Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att arbeta vidare med målsättning att färdigställa en
lungmedicinsk verksamhetsberättelse. Under hösten 2010 har styrelsens vetenskapliga
sekreterare, Eva Lindberg, i samverkan med Kristina Lamberg-Lundström utarbetat ett
frågeformulär i syfte att spegla den lungmedicinska verksamheten i landet. Enkäten har
fokuserat på ett antal viktiga verksamhetsmått och är ej lika omfattande som den tidigare
lungmedicinska verksamhetsberättelsen som fanns för ett tiotal år sedan. Enkäten har
distribuerats via mail till samtliga lungmedicinska enheter i landet under december månad
med planerad påminnelse januari 2011 till de enheter som ej har svarat. Målsättningen är att
en sammanställning av resultaten skall redovisas vid årsmötet 2011.
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.
Tuberkulos
Under årsmötet diskuterades Tbc inom lungmedicinsk verksamhet och att ett patientunderlag
krävs för att bibehålla kompetens och kvalitet på utbildning. Sammanfattningsvis betonades
betydelse av samverkan mellan infektion och lungmedicin för framtiden samtidigt som

radiologisk kompetens till stor del saknas inom infektionsmedicin saknas också de
diagnostiska redskapen som finns inom lungmedicin. Årsmötet gav Inger Dahlén, ordförande
i chefsläkargruppen uppdraget att i samverkan med föregående ordförande i
chefsläkargruppen, Lennart Nilholm kartlägga tbc-vården i Sverige. En preliminär
sammanställning redovisades till SLMF’s styrelse augusti 2010 och en skriftlig rapport
kommer att presenteras i medlemsbladet Lung- och Allergiforum nr 1/11. Muntlig
återrapportering av resultaten från uppdraget kommer att ske vid årsmötet april 2011.
II. Rapport från utbildningsgruppen
Rolf
Rosin,
sammankallande
i
utbildningsgruppen,
informerade
angående
utbildningsgruppens arbete. Målbeskrivning för lungmedicin samt rekommendation från
lungmedicinsk specialistförening är klara och återfinns på hemsidan, www.slmf.se.
Rekommendationerna definierar kunskapsnivåer Samtliga utbildande enheter skall
kvalitetsgranskas. Vårdgivaren bestämmer hur utbildningsenheterna skall granskas, de flesta
landsting förväntas välja SPUR-inspektioner. Rolf Rosin är SPUR-samordningsansvarig för
SLMF.

Höstmöte
Enligt nya mötesordningen arrangerades inget höstmöte 2010.

Svenska Läkarsällskapets Riksstämma
Ägde rum 1-3 december i Göteborg. Onsdag 1 december presenterades det lungmedicinska
programmet vilket inkluderade abstracts som presenterats i form av 14 fria föredrag och 16
posters. SLMF arrangerade ett välbesökt sektionssymposium ”En prick i lungan” med
inbjuden gästföreläsare, Rob van Kleveren. Vid sektionssymposiet fanns ett moment där
åhörarna medverkade genom användande av mentometerknappar.

Utbildningsfrågor
Nya Specialistutbildningen
Utbildningsgruppen med ledning av Rolf Rosin har under året slutfört arbetet med
utarbetande av SLMF’s rekommendationer, utbildningbok, samt en kravspecifikation för STutbildande enheter. Lennart Nilholm har under hösten 2010 adjungerats till styrelsen och
åtagit sig uppdraget som utbildningsansvarig.
Socialstyrelsen har 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.

SPUR-inspektioner
Lungmedicin har för närvarande tio SPUR-inspektörer; Rolf Rosin (SPUR-samordnare),
Synnöve Bergentz, Anders Blomberg, Maria Diakopoulou, Ann Ekberg-Jansson, Anne
Geboreck, Claes-Göran Löfdahl, Lennart Nilholm Margareta Smith och Nikolai Stenfors.
Under året har SPUR-inspektioner genomförts i Jönköping och Gävle samt regional
inspektion i Norrland; Umeå (Norrlands Universitetssjukhus), länssjukhusen i Östersund och
Luleå (Sunderby sjukhus). Sundsvall inspekterades ej, saknar för närvarande ST-läkare.
Arbete initierat för att skapa ett nationellt nätverk för studierektorer i lungmedicin.

SK kurser 2010
Interstitiella lungsjukdomar, Lung-Allergikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Lungcancer, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Övriga kurser
Fördjupningskurs/postgraduatekurs om KOL arrangerades i samverkan mellan SLMF och
Boeringer Ingelheim 27-28 januari, tema: icke pulmonella manifestationer vid KOL.
Hemrespiratorkurs, den sextonde i ordningen, hölls på Smygehuk den 5-7 maj 2010, kursen
samlade detta år totalt 60 deltagare.

Specialistexamen
Specialistexamen enomfördes 22-23 mars 2010 i samverkan mellan Örebro och Linköping.
Tidigare år har kritik framförts mot att gruppen som examinerats har varit för stor. Vid årets
specialistexamen indelades därför de som skulle examineras i två grupper, två examinatörer
(en från vardera arrangerande enhet) samverkade med representant från SLMF (Rolf Rosin).
Elva personer var anmälda, varav åtta examinerades, en individ godkändes ej och två avstod.
SLMF erbjuder samtliga som gör specialistexamen att göra europeiska specialistexamen (i
samband mer ERS) på SLMF’s bekostnad (examinationskostnad, ej kongressavgift/resa).

Stipendier
SLMF delade ut stipendier för de två bästa postrarna och de två bästa muntliga föredragen vid
det lungmedicinska programmet på Läkarsällskapets Riksstämma 2010. Pris för bästa poster
vid Riksstämman tilldelades Martin Sandelin och Carl-Axel Karlsson, pris för bästa föredrag
gick till Helena Forsslund och Erik Thunström. Samtliga pristagare fick 2000 kronor.

Vetenskapliga kommittén
Information om VK’s verksamhet kommer att finnas tillgänglig i samband med årsmötet.

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. Remissansvarig i styrelsen: Kristina
Lamberg, remisser har besvarats i samverkan med styrelsen och dess arbetsgrupper.

Medlemsfrågor
Medlemsantalet var vid årets slut, 31 december 2010, totalt 455 varav associerade
medlemmar 40. Under året har elva nya medlemmar tillkommit, varav en associerad medlem.

Nya medlemmar:

Martin Larsson,
Dirk Albrecht
Karin Strandberg,
Bassam Hazem,
Bengt Christensson
Jun Wang-Hjelm
Basar Hameed Al-azzawi
Johan Svahn
Magnus Ekström
Ala Muala

Nya associerad medlem:

Andre Nyberg

Arkivarie
Förenings arkivarier är Gunnar Boman och Berit Blom Bulow

Arbetsgrupper
Arbetsgrupp för utbildningsfrågor: Rolf Rosin har varit ansvarig för utbildningsfrågor fram
till att han lämnade sitt styrelseuppdrag april 2010. Under hösten 2010 har Lennart Nilholm
adjungerats till styrelsen och övertagit uppdraget som utbildningsansvarig.
Kvalitets- och Faktagrupp: En enkät fokuserad på ett antal viktiga verksamhetsmått har
distribuerats till samtliga lungmedicinska enheter under hösten 2010. Resultaten kommer att
sammanställas till en lungmedicinsk verksamhetsberättelse som kommer att presenteras vid
årsmötet 2011.
Internationella frågor: ansvarig Lennart Hansson
Chefsläkargruppen: ordförande Inger Dahlén

Register; kvalitet och forskning
Register inom lungmedicin innefattar Swedevox, KOL-registret.och Alfa-1antitrypsinregistret (AAT-registret). Samtliga register nås via SLMF’s hemsida; www.slmf.se.
Alfa-1-antitrypsinregistret
Registret har en egen hemsida på Lunds universitet. Registerhållare: Eeva Piitulainen.
Registerdata används i hög grad i forskning, det finns för närvarande fyra doktorander knutna
till registret. Viktigaste pågående projektet just nu är uppföljning av kohorten med AAT-brist
som identifierades vid neonatal screening 1972-74. En dubbel-blind placebo-kontrollerad
behandlingsstudie av iv substitution med humant AAT pågår där patienter rekryterats från
registret.
Swedevox
Registret har en egen hemsida och utger en egen årsrapport. ”Registerdagen” hölls 14 april
under SLMF’s vårmöte. Registerhållare: Bengt Midgren. Under 2010 har Hillevi Larsson,
specialistläkare lungmedicin, övertagit ansvaret för oxygenarmen i Swedevox. Under 2010

har Bengt Midgren på uppdrag av SLMF’s styrelse skapat ett nationellt CPAP-register vilket
utgör en tredje ”gren” av Swedevox-register (utöver oxygen- och hemventilatorarmarna).
Arbete pågår för att ansluta landets CPAP-förskrivande kliniker. Från starten 6 juli fram till
årsskiftet har mer än 2000 patienter registrerats. Två doktorander är knutna till registret.
KOL-registret, RiksKOL
Registret har en egen hemsida och utger en egen årsrapport/verksamhetsberättelse.
Registerhållare: Ann Ekberg-Jansson. Registret har en öppenvårdsdel som är i drift sedan
mars 2009. Implementeringsarbetet pågår alltjämt. Vid årsskiftet 2010 var >250 enheter
anslutna varav ca hälften av de lungmedicinska enheterna dvs ca 20 stycken, samt omkring
230 primärvårdsenheter. Registret har även en slutenvårdsdel som testas på några enheter i
Sverige och beräknas komma i full drift under våren 2011. I maj 2010 skedde en
sammanslagning mellan RiksKOL och Nationella astmaregistret (NAR). Astmamodulen är
ännu inte i i drift. Det sammanslagna registret kallas Luftvägsregistren. Registerhållare för
detta Clusterregister är fortsatt Ann Ekberg-Jansson.
Årsmöte och utbildningsdag för Luftvägsregistren hölls 30 september i Göteborg. Årsmötet
kombinerades med en utbildningsaktivitet i två dagar ;"Strukturerad KOL-behandling ur ett
mångkulturellt perspektiv" samt "Astma-sjukdomen som försvann?"
Medel för fortsatt utvecklingsarbete och drift av Luftvägsregistren har sökts och beviljats från
Sveriges kommuner och landsting.

Lung- och Allergiforum
På uppdrag av årsmötet 2009 har styrelsen arbetat vidare med målsättning att erbjuda ett
annonsfinansierat medlemsblad. I samarbete med Svensk Förening för Allergologi, SFFA,
utger SLMF från och med år 2010 ett annonsfinansierat medlemsblad; Lung- och
Allergiforum. Årligen planeras fyra utgåvor, och nr 1-4/2010 har publicerats i samverkan med
Mediahuset, Göteborg, enligt tidsplan. Tidskriften distribueras till SLMF’s samt SFFA’s
medlemmar, primärvårdsmottagningar mm, samt finns tillgänglig i PDF-format via såväl
SLMF’s som SFFA’s hemsidor Roland Söderholm har under året övertagit uppgiften som
redaktör för lungmedicin och Alf Tunsäter är redaktör för allergologi-delen.

Övrigt
Ansökan om permutationen av stadgarna för SLMF’s stiftelse för vetenskaplig forskning har
beviljats av kammarkollegium 2010-12-08. Detta innebär en ändring av stiftelsens stadgar,
enligt de nya stadgarna kan man använda såväl avkastning som kapital i stiftelsen.
Arbete med uppdatering av SLMF’s hemsida pågår.
Lennart Hansson representerar SLMF i internationella sammanhang, bland annat som svensk
representant i FERS.
Christer Jansson är sedan 2010 ansvarig för vårdprogrammet för KOL. Arbete pågår för
uppdatering av vårdprogrammet.
Styrelsen har lämnat förslag på nya medlemmar i Hjärt- Lungfondens forskningsråd.

Läkarsällskapets inbjöd samtliga sektioner till ett möte 28 april, ”Perioperativa rökstopp”.
Claes-Göran Löfdahl representerade SLMF.

Ordföranden har ordet
SLMF har under det gångna året arbetat med flera olika områden. Kartläggning av hur
tuberkulos sköts runt om i landet, den lungmedicinska verksamhetsberättelsen, fortbildning
för specialister, ST-frågor, SPUR, SLMFs hemsida, kvalitetsregistren och utveckling av
Lung-och Allergiforum till en läsvärd tidskrift har varit viktiga och angelägna frågor att arbeta
med. Vi kunde glädjas åt ett mycket välbesökt symposium på riksstämman 2010. I styrelsen
har även gränssnittsfrågor gentemot andra specialiteter diskuterats samt möjligheter att
utveckla SLMFs vetenskapliga kongresser (vårmötet). Vårmötet 2011 kommer att erbjuda
mycket nytt i form av forskningspresentationer vilket jag ser som en spännande och positiv
utveckling som vi måste bygga vidare på. Jag vill tacka styrelsen och medlemmarna i SLMF
för allt stöd till mig, engagemang och bra diskussioner. Jag vill även tacka vetenskapliga
kommittén, alla som bidragit med material till Lung-Allergiforum, och kartläggning av
tuberkulosvården. Jag ser fram emot ytterligare ett utvecklande och lärorikt år som ordförande
för SLMF.

Marie Ekberg, ordförande

Anne Lindberg, vid datorn

