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Välkommen till din ST 
 
Styrelsen i Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) önskar dig välkommen till 
specialiseringstjänstgöring (ST) i lungsjukdomar och till en framtida yrkesverksamhet som 
specialistläkare i lungsjukdomar! 
 
 
1. Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) 
 
Vår förhoppning är att du som gör din specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar väljer att bli 
medlem i Svensk Lungmedicinsk Förening. SLMF arbetar för att utveckla specialiteten 
lungsjukdomar och verkar för en nationell samsyn avseende ST i lungsjukdomar. Via SLMF får 
du uppdaterad information gällande kurser och vetenskapliga sammankomster av lungmedicinskt 
intresse. SLMF arrangerar varje år ett flertal utbildningar både för ST-läkare och specialister, 
bland annat den Svenska Lungkongressen. Dessa sammankomster ett viktigt forum för 
erfarenhetsutbyte, uppdatering av kunskaper och för att knyta kontakter inom svensk 
lungmedicin.  
För mer information om SLMF:s utbildningsaktiviter för ST-läkare, se längre ner under SLMF-
utbildningsaktiviteter för ST-läkare.  
 
 
2. Specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar - relevanta dokument 
 
Läkares ST regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Dessa finns i två versioner, 
SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8. På Läkarförbundets hemsida (www.slf.se) finns bra 
information om vilken föreskrift du ska följa. Nedanstående rekommendationer avser 
Socialstyrelsens föreskrifter enligt HSLF-FS 2021:8. 
 
I målbeskrivningen enligt HSLF-FS 2021:8 utgör bastjänstgöring (BT) en förste inledande del i 
specialiseringstjänstgöringen och tiden för specialiseringstjänstgöringen är minst 5,5 år. 
Bastjänstgöringen har en egen målbeskrivning som vi inte tar hänsyn till i detta dokument.  
 
Målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar är uppdelat i delmål STa1 – STc14 
enligt följande:  
 
Delmål STa och STb: specialitetsövergripande delmål avseende allmänna kompetenser i ST 
 
Delmål STc1-STc5: gemensamma delmål för de invärtesmedicinska specialiteterna (gemensam 
kunskapsbas, också kallad för ”common trunk”) 
 
Delmål STc6-STc14: specifikt lungmedicinska delmål 
 
I målbeskrivningens alla delmål finns korresponderande metoder för inlärning, s.k. 
utbildningsaktiviteter. Till en del av dessa utbildningsaktiviteter finns angivet att intyg krävs för 
att kunna följa upp inlärningen. I dessa fall är således utbildningsaktiviteten obligatorisk. Under 
informationen om utbildningsaktiviteter finns också allmänna råd, som inte är obligatoriska men 
som bör följas. 
 
För de mer övergripande delmålen finns följande rekommendationer som kan vara ett stöd i 
planeringen av ST-utbildningen: 
 

http://www.slf.se/


 3 

• Sveriges Läkarförbunds ”Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST” gällande STa- 
och STb- delmålen i målbeskrivningen 

• ”Kompetensbeskrivning för läkares specialisttjänstgöring inom den gemensamma 
kunskapsbasen för de Invärtesmedicinska specialiteterna”, reviderad 2020, gällande delmål 
STc1-STc5. Denna rekommendation är utarbetad av Svensk Internmedicinsk Förening i 
samarbete med specialitetsföreningarna. 
 

För de specifikt lungmedicinska delmålen STc6-STc14 har SLMF utformat rekommendationer 
som ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens målbeskrivning och ska ge praktisk 
handledning om hur man ska uppfylla målbeskrivningen och därmed nå specialistkompetens i 
lungsjukdomar. Dessa rekommendationer återfinns under Detaljerade rekommendationer gällande c-
delmål, se längre ner i detta dokument.   
 
Sammanfattningsvis ska följande dokument tas i beaktande när specialisttjänstgöringen i 
lungmedicin utformas: 
 
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (HSLF-

FS 2021:8) 
• Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar 2021 
• Sveriges Läkarförbunds ”Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST”  
• Kompetensbeskrivning för läkares specialisttjänstgöring inom den gemensamma 

kunskapsbasen för de Invärtesmedicinska specialiteterna  
• SLMF:s rekommendationer gällande specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar (se nedan) 
 
 
3. SLMF – utbildningsaktiviter för ST läkare 
 
ST-kurser i SLMF:s regi 
 
SLMF:s ambition är att de obligatoriska kurser som anges i delmål STc6-STc14 i första hand bör 
erbjudas som ST-kurser eller motsvarande, med någon av landets lungmedicinska enheter som 
kursgivare. Det är angeläget att alla ST-läkare i lungsjukdomar ges möjlighet att delta i dessa 
kurser och för att kunna tillgodose prioritering av blivande lungmedicinare har SLMF valt att, 
enligt ett rullande schema, ge kurser utanför Lipus ram. Ansökningar till dessa kurser skickas 
direkt till kursgivaren. På SLMF:s hemsida finns en översikt över alla kurser, ansvarig kursgivare 
och när nästa kurstillfälle är inplanerad.  
 
Utbildningsdag på Svenska Lungkongressen 
 
Första dagen på Svenska Lungkongressen är en utbildningsdag som riktar sig speciellt till ST-
läkare. Temat på utbildningsdagen ska täcka de utbildningsbehov som ST-läkarna har och intyg 
utfärdas på begäran. Utbildningsdagen är mycket uppskattad och även många specialister väljer 
att delta. 
 
Studierektorsnätverk – lungmedicinsk fallsamling 
 
SLMF har ett studierektorsnätverk för alla studierektorer inom lungmedicin. Nätverket ska 
säkerställa kvaliteten på ST-utbildningen inom landet och har ett tätt samarbete med SLMF:s 
styrelse. 
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Studierektorsnätverket har även sammanställt en lungmedicinsk fallsamling med fallbeskrivningar 
av olika lungmedicinska sjukdomstillstånd. Dessa fallbeskrivningar används i hela landet för ST-
utbildningar, tentamen eller självstudier. Om du vill använda dig av några fall så kan du kontakta 
din studierektor eller utbildningsansvarig ledamot i SLMF:s styrelse som har tillgång till fallen. 
 
Specialistexamen i lungsjukdomar 
 
SLMF arrangerar årligen specialistexamen i lungsjukdomar riktad till ST-läkare i slutet av sin 
specialiseringstjänstgöring samt till nyblivna specialistläkare. Det är vår rekommendation att alla 
ST-läkare ska genomgå denna examination. SLMF anser att kunskapskontrollen är en del av 
kvalitetssäkringen av utbildningen till specialistläkare i lungsjukdomar. Det finns även möjlighet 
att göra en europeisk examination i samband med den årliga ERS-kongressen (European 
Respiratory Society). För mer information se SLMF:s hemsida.  
 
 
 
4. SLMF:s rekommendationer för specialiseringstjänstgöringen i lungsjukdomar 
 
Utbildningsstruktur 
 
Då specialiseringstjänstgöringen är målstyrd har SLMF valt att inte ange preciserade 
tjänstgöringstider. Avseende sidoutbildningar är vår rekommendation att man som ST-läkare i 
lungsjukdomar tjänstgör inom thoraxradiologi, klinisk fysiologi, vid intensivvårdsenhet samt inom 
allergologi. Sidoutbildning inom onkologi, reumatologi, palliativ medicin, infektionsmedicin, 
arbets- och miljömedicin eller thoraxkirurgi ses som alternativa sidoutbildningar beroende på ST-
läkarens tidigare erfarenhet. Hur lång denna sidoutbildning bör vara vid respektive enhet är 
beroende av ST-läkarens tidigare erfarenhet och lokala förutsättningar. De obligatoriska 
momenten i specialiseringstjänstgöringen är relativt omfattande. Det är därför viktigt att ST-
läkaren tillsammans med handledaren gör en noggrann utbildningsplan där man med god 
framförhållning planerar för kurser, individuella arbeten, tjänstgöringar och sidoutbildningar samt 
teoretiska studier.  
 
SLMF:s rekommendation är att del av utbildningen i lungsjukdomar förläggs som extern 
tjänstgöring vid annan lungmedicinsk enhet, lämpligen universitetsklinik. Hur omfattande denna 
tjänstgöring bör vara beror till stor del på vilka utbildningsmoment som kan erbjudas vid 
hemortsjukhuset. När det gäller färdighetsträning avseende endoskopisk undersökningsteknik 
samt invasiva åtgärder och metoder, så är det av yttersta vikt att handledaren försäkrar sig om att 
ST-läkaren vid slutet av sin specialiseringstjänstgöring kan utföra dessa moment med säkerhet 
och precision. Vi har i de detaljerade rekommendationerna valt att inte specificera antal 
självständigt genomförda endoskopiska undersökningar eller invasiva ingrepp, exempelvis 
avseende fiberbronkoskopier, thorakocenteser och pleuradränage, men förutsätter att den färdiga 
specialisten ska behärska dessa ingrepp. 
 
 
Kvalitetsaspekter 
 
Vårdgivaren är ansvarig för kvalitetssäkringen av specialiseringstjänstgöringen. Vårdgivaren bör 
tillse att en systematisk extern granskning av ST-utbildningen sker åtminstone vart femte år. 
Extern granskning sker genom kollegiala SPUR-inspektioner där vi som specialitetsförening, med 
utbildade SPUR-inspektörer och med stöd från Lipus, värderar om det lokalt och regionalt 
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erbjuds ST-utbildning av god kvalitet. SPUR-inspektioner ska genomföras med regelbundet 
intervall på landets alla lungenheter.  
(SPUR: specialistutbildningsråd, Lipus=Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården) 
 
Även SLMF:s rekommendationer gällande specialiseringstjänstgöring i lungsjukdomar som 
beskrivs i detta dokument är en del av kvalitetssäkringen av ST-utbildningen. De bör betraktas 
som en kravspecifikation för utbildande enhet. Ett syfte med rekommendationerna är att 
underlätta planeringen av specialiseringstjänstgöringen så att ST-läkare, handledare, studierektor 
och verksamhetschef ska kunna identifiera vilka moment som kan genomföras på 
hemortsjukhuset och vilka som behöver förläggas vid annan utbildande enhet. Information 
gällande kvalitetssäkring av läkares specialiseringstjänstgöring finns även i Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd. 
 
Detaljerade rekommendationer gällande STc-delmål  
 
De fem första STc-delmålen utgör den gemensamma kunskaps- och färdighetsbasen för alla åtta 
internmedicinska specialiteterna. Närmare rekommendationer finns i ”Kompetensbeskrivning för 
läkares specialisttjänstgöring inom den gemensamma kunskapsbasen för de Invärtesmedicinska 
specialiteterna” som har utarbetats av Svensk Internmedicinsk Förening i samarbete med 
specialitetsföreningarna. Dessa gemensamma delmål bör enligt denna rekommendation uppfyllas 
inom en tjänstgöringsperiod på två år. Ytterligare detaljerad beskrivning av delmål STc1-STc5 ges 
inte här, men det bör noteras att kurs krävs i varje delmål STc1-STc5 och dessa bör inplaneras i 
god tid.  
 
SLMF:s detaljerade rekommendationer avseende delmål pSTc6-STc14 är att betrakta som en 
checklista avseende de kunskaper och färdigheter som man bör ha erhållit som nybliven 
specialistläkare i lungsjukdomar. Dessa detaljerade rekommendationer utgör en fortsättning och 
fördjupning av de delmål som finns i målbeskrivningen och ska ses som ett komplement till 
målbeskrivningen i lungsjukdomar. 
 
Kunskapsnivån avseende enskilda sjukdomstillstånd och färdigheter är graderade från nivå 1 till 3 
där nivå 3 innebär den högsta kunskapsnivån. Kunskapsnivåerna överensstämmer inte helt med 
de som är angivna i målbeskrivningens delmål, men detta förfarande är praktiskt då 
rekommendationerna är betydligt mer detaljerade än målbeskrivningen. Detta gäller framför allt 
kunskapsnivån behärska vilken vi valt att inte använda i de detaljerade rekommendationerna. 
Målbeskrivningen är dock överordnad våra rekommendationer.  
 
En del av den medicinska kunskapen i ämnesområdet lungsjukdomar omfattar flera delmål och 
dessa moment finns under rubrikerna symptom och statusfynd samt behandlingsmodaliteter och prevention. 
Vidare finns enstaka sjukdomstillstånd med under mer än ett delmål.  
 
Kunskapsnivåer 
nivå 1:  Att ha kännedom om eller att kunna remittera (det minst omfattande 

kunskapskravet) 
nivå 2:  Att handlägga/utföra under handledning (jämförbar med 

målbeskrivningstermen ha kunskap om) 
nivå 3:  Att handlägga/utföra fullständigt och självständigt (jämförbar med 

målbeskrivningstermen behärska) 
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Medicinsk kompetens i Lungsjukdomar, dvs. delmål c6-c14  
 
Delmål STc6  
- behärska handläggningen av KOL och astma samt att kunna handlägga övriga sjukdomar i nedre luftvägar och 
luftvägsallergier 
- ha kunskap om tobaksprevention och rökavvänjning 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Astma   x 
Sensorisk hyperreaktivitet (SHR)  x  
Akut och kronisk bronkit   x 
KOL (inkl emfysem med/utan alfa-1-
antitrypsinbrist) 

  x 

Bronkiolit obliterans  x  
Allergisk rhinokonjunktivit  x  
Allergisk bronkopulmonell aspergillos  x  
Akut anafylaxi   x 
Hyperventilationssyndrom  x  
 
Angränsande sjukdomstillstånd    
Luftvägstenos, trakeomalaci, EDAC  x  
EILO / vocal cord dysfunction  x  
Främmande kropp x   
Gastroesofageal reflux  x  
 
Tobaksprevention x   
Rökavvänjning  x  
 
 
Delmål STc7  
- behärska handläggningen av akut och kronisk respiratorisk insufficiens  
- behärska handläggningen av hypoventilation  
- kunna handlägga obstruktivt sömnapnésyndrom 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Acute respiratory distress syndrome (ARDS)  x  
Respiratorisk insufficiens sekundärt till     
- Lungsjukdom   x 
- Neuromuskulär sjukdom   x 
- Thoraxdeformitet   x 
- Fetma   x 
Obstruktivt sömnapnésyndrom    x 
Centralt sömnapnésyndrom  x  
Initiera lungtransplantationsutredning  x  
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Delmål STc8  
- kunna handlägga tumörsjukdomar i lunga och lungtumörrelaterade sjukdomstillstånd  
- kunna handlägga tumörsjukdomar i mediastinum, bröstkorgsvägg och pleura 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Lungcancer   x 
Lungmetastaser   x 
Mesoteliom   x 
Andra pleurala tumörer utöver mesoteliom  x  
Benigna intrathorakala tumörer    x 
Mediastinala tumörer  x  
Lungtumörrelaterade tillstånd    
- Metastaserande sjukdom (till t.ex pleura, CNS, 
skelett, binjurar, lever samt lokalt avancerad 
sjukdom) 

  x 

-Vena cava superior syndrom   x 
-Medullakompresssion   x 
-Paramaligna tillstånd (hypercalcemi, SIADH)   x 
-Recurrenspares  x  
-Systembiverkan av cancerspecifik behandling  x  
 
Angränsande sjukdomstillstånd    
Lymfom x   
Sarkom x   
 
 
Delmål STc9  
- behärska handläggningen av spontanpneumothorax  
- kunna handlägga övriga sjukdomar i pleura, bröstkorgsvägg, diafragma och mediastinum 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Pneumothorax inkl pneumomediastinum   x 
Pleurautgjutning   x 
Pleurit   x 
Diafragmapares   x 
Pleuraplack   x 
 
Angränsande sjukdomstillstånd    
Mediastinit  x  
Neuromuskulära sjukdomar x   
Diafragmabråck x   
Thoraxtrauma och lungkontusion x   
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Delmål STc10  
- behärska handläggningen av infektionsrelaterade lung- och luftvägssjukdomar vid normalt immunförsvar och 
kunna handlägga dessa sjukdomstillstånd vid nedsatt immunförsvar  
- kunna handlägga interstitiella lungsjukdomar 
- kunna handlägga ärftliga och missbildningsrelaterade lungsjukdomar samt tuberkulos 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Övre och nedre luftvägsinfektioner inklusive 
kolonisering av luftvägen 

  x 

Pneumonier, lungabscess och empyem   x 
Bronkiektasier   x 
Infektionsrelaterade lungsjukdomar vid 
nedsatt immunförsvar: 

   

-Kongenitalt och förvärvat immunbristtillstånd  x  
-Sekundärt till cytostatika-behandling och 
immunsuppression  

  x 

    
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Lungsarkoidos   x 
Hypersensitivitetspneumonit    x 
Läkemedelsrelaterad interstitiell lungsjukdom    x 
Eosinofila lung- och luftvägssjukdomar   x 
Interstitiella pneumonier (IPF, NSIP, COP)   x 
Interstitiella pneumonier (DIP, LIP, RB-ILD)  x  
Övriga interstitiella lungsjukdomar    
-Langerhans´ cell histiocytos x   
-Lymfangioleiomyomatos (LAM) x   
-Pulmonell alveolär proteinos x   
-Amyloidos x   
Graft versus host disease x   
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Alfa-1-antitrypsinbrist   x 
Cystisk Fibros  x  
Primär cilie dyskinesi (PCD)   x  
Övriga missbildningar och ärftliga sjukdomar 
i lungor och luftvägar 

x   

Tuberkulos    
- Latent tuberkulos  x  
- Utredning av lungtuberkulos   x 
- Behandling  av lungtuberkulos  x  
- Extrapulmonell tuberkulos x   
Atypiska mykobakterie-infektioner i lungor 
och luftvägar 

 x  
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Delmål STc11  
- kunna handlägga sjukdomar som engagerar lungans blodkärl  
- ha kunskap om lungsjukdomars interaktion med övriga organsystem och om pleuropulmonella manifestationer av 
annan organsjukdom 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Lungembolism (akut och kronisk)   x 
Primär pulmonell hypertension x   
Sekundär pulmonell hypertension  x  
Vaskulit med lungengagemang (inklusive GPA 
MPA, EGPA, Goodpasture) 

 x  

Lung- och pleurasjukdom relaterad till annan 
organsjukdom (njure, hjärta, lever, tarm)  

 x  

Lung- och pleurasjukdom relaterad till 
systemsjukdom/kollagenos (SLE, sclerodermi, 
RA, Sjögren syndrom, pelvospondylit, myosit, 
IgG4-syndrom) 

 x  

Extrapulmonell sarkoidos  x  
Lungsekvester  x  
AV- missbildningar x   
 
 
Delmål STc12  
- kunna handlägga yrkes- och miljörelaterade lungsjukdomar och sjukdomar i nedre luftvägar  
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Yrkesastma   x 
Pneumokonios och asbestrelaterad lung- och 
pleurasjukdom 

  x 

Lungsjukdom sekundär till rök och partiklar  x  
Höjd-och dykningsrelaterad lungsjukdom x   
Inhalationsrelaterad akut lungskada   x 
Lagar och andra föreskrifter som gäller för 
yrkeslungsjukdomar 

x   

 
 
Delmål STc13  
- behärska endoskopisk undersökningsteknik och invasiva åtgärder och metoder  
- ha kunskap om bild- och funktionsdiagnostiska metoder som är relevanta för kompetensområdet lungsjukdomar 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Bedömning av dynamisk och statisk 
spirometri samt diffusionskapacitet 

  x 

Bedömning av blodgas    x 
Bedömning av ergospirometri och arbetsprov  x  
Bedömning av 6- minuters gångtest   x 
Bedömning av lungscintigrafi  x  
Bedömning av sömnregistering   x 
Bedömning av PET  x  
Ultraljud av pleura inför centes   x 
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Thorakocentes     x 
Inläggning och handhavande av 
pleuradränage  

  x 

Thorakoskopi  x   
Pleurabiopsi x   
Flexibel bronkoskopi   x 
Transbronkiell lungbiopsi  x  
Transbronkiell nålaspiration (TBNA)  x  
Endobronkiellt ultraljud (EBUS)  x  
Bronkoalveolärt lavage (BAL)   x 
Interventionell bronkoskopi (stent, dilatation, 
laser, ventil, plugg etc) 

x   

Bedömning av lungröntgen   x 
Bedömning av CT-thorax   x 
Bedömning av MR- thorax x   
Bedömning av pricktest   x 
Bedömning av bronkiella provokationstester   x 
 
 
Delmål STc14  
 
- uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som är särskilt relevanta för specialiteten 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Astmamedicinering vid idrott   x  
Säkerhetsaspekter vid syrgasbehandling i 
hemmet 

  x 

Flygning och dykning x   
Miljöundersökning och smittspårning vid 
tuberkulos 

 x  

Trafikföreskrifter vid lungsjukdom  x  
 
 
Övrig medicinsk kompetens 
 
Struktur och funktion av det respiratoriska systemet 
För att uppfylla målbeskrivningen krävs att ST-läkaren har erforderlig kunskap gällande 
andningsorganens anatomi, embryologi, fysiologi, histologi, patofysiologi, patologi, mikrobiologi, 
genetik, immunologi, biokemi och molekylärbiologi samt farmakologi. 
 
Symtom och statusfynd som ST-läkaren ska behärska att handlägga, dvs nivå 3 gäller: 
Auskultations- och perkussionsfynd 
Hosta 
Dyspné 
Stridor 
Sputumproduktion 
Hemoptys 
Snarkning och sömnapné 
Bröstsmärta 
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Behandlingsmodaliteter och prevention, som inte täcks fullständigt av delmålen ovan: 
 
 nivå 1 nivå 2 nivå 3 
Palliativ medicin och smärtbehandling   x 
Non Invasiv Ventilation (NIV)   x 
Kunskap om inhalationsläkemedel och dess 
olika administrationssätt 

  x 

Immunterapi, subkutan (SCIT) & sublingual 
(SLIT) 

x   

Syrgasbehandling inkl LTOT   x 
Metoder för pleurodes   x 
Kunskap om relevanta vaccinationer  x  
Nutritionsbehandling vid lungsjukdom x   
Psykosociala konsekvenser av lungsjukdom x   
Fysioterapi vid lungsjukdom x   
Rehabilitering vid lungsjukdom x   
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Komplement: Urval av nationella och internationella föreningar och organisationer 
inom lungmedicin 
 
Nedanstående föreningar och organisationer berör lungmedicin och erbjuder egna utbildningar, 
kongresser och utbildningsmaterial som kan vara av intresse för ST-läkarna: 
 
 
SFFA: Svensk Förening för Allergologi http://www.sffa.nu/ 
 
ERS: European Respiratory Society https://www.ersnet.org/ 
ERS erbjuder ett brett utbud av guidelines, utbildningsaktiviter, organiserar ERS-kongressen där 
många svenska lungläkare deltar regelbundet och håller i den europeiska examen för lungmedicin: 
HERMES. Som medlem i SLMF blir man ber automatik även medlem i ERS.  
 
UEMS: Union Europeéne des Médecins Spécialistes www.uems.net 
Organisation för läkare på europeisk nivå, syftet med UEMS är att försvara den professionella 
specialiteten samt att harmonisera specialiteten i Europ. Ansvarar till exempel för ackreditering av 
CME-poäng.  
 
ATS: American Thoracic Society https://www.thoracic.org/ 
Snarlik organisation som ERS men amerikansk och bygger på individuellt medlemskap. Man 
arrangerar årliga kongresser i maj och ger ut AJRCCM (American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine).  
 
ACCP: American College of Chest Physicians www.chestnet.org/ 
Snarlik organisation som ERS och ATS men fokuserar mer på klinisk verksamhet. Ger ut 
tidskriften Chest och arrangerar årliga möten på hösten. 
 
WABIP: World Association for Bronchology and Interventional Pulmonology 
https://www.wabip.com/ 
 
EABIP: World Association for Bronchology and Interventional Pulmonology 
https://eabip.org/ 
 
WASOG: World Association for Sarcoidosis and Other Granulomatous Disorders 
https://www.wasog.org/about.html 
 
IASLC: The International Association for the Study of Lung Cancer www.iaslc.org/ 
 
NCCN: National Comprehensive Cancer Network www.nccn.org 
Erbjuder aktuella guidelines för lungcancer-behandling.  
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