Svensk lungmedicinsk förening - SLMF
Protokoll styrelseinternat SLMF
Fjällbacka 29-31 augusti 2013
Närvarande: Magnus Sköld (MS), Anders Blomberg (AB), Pierre Sobrino (PS), Inger
Dahlén (ID), Lena Olsson (LO), Lennart Nilholm (LN), Valentyna Yasinska (VY),
Stéphanie Mindus (SM), Alexis Pulga (AP), AnnaMaria Péterffy (AMP), Helga
asgeirsdottir (HA), Lennart Hansson (LH) (adjungerad)
Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
MS hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2 Godkännande av dagordningen
Godkändes dagordningen för mötet.
§ 3 Föregående protokoll
Årsmötetsprotokoll från Visby föreligger ej. MS efterhör med tidigare facklig
sekreterare.
§ 4 Medlemsärenden
Medlemskap beviljas för följande
• Holger Becker, fullvärdigt medlemsskap
• Emily Amundson, fullvärdigt medlemsskap
• Jenny Körlin, fullvärdigt mdlemsskap
• Pål Faxén, associerat medlemsskap
• Fredrik Lindqvist, associerat medlemskap
§ 5 Remisser
• Från Socialdepartementet (SOU 2013:23): Ersättning vid läkemedelsskador
och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna. Svar senast 130913.
•

Från SoS: Remiss för begreppen vårdprocess och hälsoärende, dnr4.2 130811/2013. Svar senast 130812.

•

Från Socialdepartementet: Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för
vuxna med nedsatt beslutsförmåga.

•

Från SoS: - Vägledning för elevhälsan.
– Vägledning för barnhälsovården.

•

Från Läkemedelsverket: Förslag till ändring i läkemedelsverkets föreskrifter
om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

•

”Läkaruppropet”. MS nämner ev detta i ledare i Lung- och allergiforum.

•

Anmodan om förslag på ”fagområde för utvikling av felels Nordiske
retningslinjer/procedyrer”.

•

Vårdprogram cancerrehabilitering remissrunda 1, förtydligande (!). Remissvar
senast 130826.

•

Från Socialdepartementet: Remiss ansvarsfull hälsa och sjukvård. Svar
senast 131104.

•

Från forskningsdelegationen: Om etisk prövning av forskningsprojekt är olika i
landet. Besvarad.

§ 6 Ekonomi
Redovisas av VY. Föreningen har god ekonomi som är i balans jämfört tidigare år.
Föreningen har varit bidragsgivare i samband med SLK, Visby samt Alfa-1antitrypsinmötet under hösten.
Diskussion förs ang stipendium på 50 000 kr tillsammans med läkemedelsindustrin.
SLMF arrangemang i samband med ERS: SLMF vetenskaplige sekreterare har en
summa om högst 25000 till sitt förfogande som avser täcka resa, logi, planering och
moderatorskap. Samt att 2 x 10 000 kr kan gå till stipendiater i samband med ERS.
Föreningen kommer att erhålla pengar via JB Travel. Industrin sponsrar
arrangemanget genom ovanstående överenskommelse.
Internationell examen: Föreningen kommer att stå för tentamensavgiften i samband
med specialistexamen, förutsatt att medlemskap i föreningen föreligger.
Ytterligare genomgång av ekonomin på plenummötet.
§ 7 ST forum
Planeras starta ST-råd för ST-läkare inom lungmedicin. Önskas en representant från
varje universitetsklinik samt ytterligare ett antal representanter från mindre orter.
Helga Asgeirsdottir är sammankallande för rådet.
§ 8 Hemsidan
Ses över i sin helhet i stort sätt. Justeringar utförs.
Styrelsen läser igenom den lungmedicinska delen av grundutbildningen.
§ 9 Lung- och allergiforum (LoAF)
Samarbetsformer och innehåll diskuteras.
§ 10 Redaktionskommitté LoAF
SLMF styrelse ger mandat till redaktionskommittén att anlita externa skribenter.
Fattas beslut att vetenskaplig sekreterare samt yngreledamot i styrelsen kommer
framöver som en del i uppdragen, att ingå i LoAF redaktionskommitté.

§ 11 Framtida Svenska Lungkongresser (SLK)
Går av stapeln enligt följande:
Malmö 2014
Göteborg 2015
Örebro 2016
Stockholm 2017
Frågan har väckts angående samarrangemang av SLK samt Allmänläkarförenings
årskongress, inget officiellt samarbete kommer dock att ske.
AB kontaktar och bjuder in verksamhetschef Mona Palmqvist samt sektionschef
Catharina Dellborg, VO GLA, Sahlgrenska till plenummötet i februari 2014.
Adjungerad vetenskaplig sekreterare är behjälplig vad gäller programutformande vid
SLK.
§ 12 Medicinska Riksstämman 5-6 december 2013
Symposier som är intressanta ur ett lungmedicinsk synsätt läggs ut på hemsidan.
§ 13 Övriga möten
• SLMF möte under ERS, dessa möten bör fortgå och SLMF stöttar
sammankomsterna. AB hör med industrin angående fortsatt samarbete, samt
efterhör med Glaxo Smith Klein om de kvarstår som huvudarrangör.
• Jubileumsmöte AAT , Malmö, september 2013
• NORA, Köpenhamn, mars 2014
• Nordiskt IPF WS, Estland 21-22 augusti 2014
• SLMF möte under ERS 6-10 september 2014
• VI Scand COPD Res Symp, Holmenkollen, 21-22 nov 2014
§14 Utbildningsfrågor
Sista anmälningsdag för specialistexamen 2014, är 131201. Den muntliga delen sker
i Uppsala. LN önskar förslag på frågeställningar till examen.
Synnöve Bergentz, Lindesberg är ny ordförande för SPUR-inspektionen.
SLMF anordnar SK-kurser för att tillgodose mål för ST-utbildningen. Det saknas kurs
i obstruktiva lungsjukdomar som vänder sig till blivande lungmedicinare. Frågan ställs
till Lund angående arrangemang av sådan kurs.
AP kontaktar Lars Ek, Lund angående utformning av kurs i avancerad endobronkiell
diagnostik.
Det föreligger intresse från Sahlgrenskas sida att anordna kurs om lunginfektioner
våren 2015.
Tanken väcks kring anordning av kurs vad gäller ovanliga lungsjukdomar.
SM tabellerar kommande SK-kurser i LoAF.
• EBUS, Lund 7-8 okt 2013
• Lungfysiologi, Uppsala 4-5 nov 2013
• Thoraxradiologi, Göteborg 20-22 nov 2013
• KOL postgraduate, Stockholm 22-23 jan 2014
• Lungcancer, Stockholm, 27-31 jan 2014
• Bronkoskopi, Stockholm 28-30 jan 2014
• Pleurasjukdomar, Umeå 12-14 mars 2014
• Interstitiella lungsjukdomar, Stockholm, 22-24 sep 2014
• Resp insufficiens, hemrep och oxygen, Uppsala, 3-7 nov 2014

•
•

Avancerad endobronkiell diagnostik, Lund, hösten 2014
Obstruktiv lungsjukdom, Lund?, 2014?

§ 15 Lungmedicinskt forskningsanslag
SLMF ska stödja klinisk lungmedicinskt forskningsanslag. Arbete är på gång för ett
inrättande.
§ 16 Möte med industrirepresentanter
Närvarande:
• GSK, Mikael Tidell
• Novartis, Nina Wiklund
• Astra Zeneca, Anneli Spjut
• Boehringer Ingelheim, Gunilla Torstensson
• Chiesi, Olav From
- Arrangemang för SLMF möte under ERS: Från och med 2015 får företag med
medlemskap i LIF (Läkemedelsindustriföreningen) inte sponsra kongressdeltagare.
SLMF mötet på ERS, Barcelona kommer att utvärderas, AB ansvara för detta.
Frågan kring vilka aktörer (läkemedelsföretag) som skall delta på SLMF mötet på
ERS får diskuteras framöver. AB kontaktar Mikael Thidell, GSK angående intresse att
vara huvudaktör på fortsatta möten.
- Lungmedicinskt forskningsanslag/stipendium: Sju stycken företag har accepterat ett
deltagande. Företagen återkommer senast 131030 med besked.
- Samarbete kring SLK: Fungerar mycket väl, enligt representant från industrin.
- Mediahuset: Styrelsen poängterar vikten av annonser i LoAF.
§ 17 European Clinical respiratory Journal
Editorial board har upphört. Huvudkontoret har flyttat till Shanghai. NORA är en ny on
line baserad tidskrift, de önskar stöttning från SLMF, ev kan det komma bli aktuellt
med sponsring från oss på sikt. Ägare till tidskriften är NORA (Nordic respiratory
academy). Danmark, Island samt Norge stödjer tidskrift. Beslutas att även SLMF
stödjer tidskriften. AB får mandat att kontakta VK angående svensk representant i
editorial board.
§ 18 Arkivgruppen
Består av Marie Ekberg samt Anne Lindberg, de bjuds in till plenummötet för
redovisning av sitt arbete. Arkivet ligger i Uppsala, kommer ev flyttas till Vällingby.
§ 19 Hedersledamot
Styrelsen diskuterade flertalet kandidater. Fattades beslut om vem som skall skriva
nomineringen.
§ 20 Genomgång av arbetsbeskrivning för samtliga styrelseposter
AP justerar på hemsidan vad gäller samtliga styrelseposters arbetsbeskrivning.
§ 21 SLMF vårdprogram/riktlinjer
• KOL 2013, nationellt
• IPF 2012, nationellt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Respirator i hemmet, riktlinjer 2007
Oxygen i hemmet, riktlinjer 2007
TB, nationellt 2009
AAT, riktlinjer 2011
Lungcancervård, riktlinjer 2011
Sarkoidos, 2005, sannolikt nytt under hösten 2013
Lungcancer, regionalt Stockholm-Gotland 2010, Uppsala-Örebro 2012,
Sydöstraregionen 2007
Utredning och uppföljning av noduli, nationella riktlinjer utformas och baseras
delvis på SCAPIS-studien. AB rapporterar vidare till styrelsen
Hosta, LH samt LN åtar sig arbetet med att utforma riktlinjer
Pleurasjukdomar, AB för diskussion med Thomas Sandström angående
vårdprogram
Cystisk fibros, AMP hör med Maritha Gilljam angående nationellt vårdprogram

§ 22 SLK i Malmö den 25-27 mars 2014
Diskussion förs kring upplägget av kongressen. Lokal programkommitté är bildad.
Huvudteamet för mötet är ”Invasiva metoder vid lungsjukdom”. Fortbildningsdagen
handlar om CF. LH ansvarar för kursintyg till ST-läkare. Diskussion förs kring
anordning av Claes-Göran Löfdahl-symposium under SLK. Planeras oral
presentation av cirka fyra posters. SLMF bjuder in till abstrakt till kongressen i LoAF.
§ 23 Aktuella utvecklings- och forskningsprojekt
- SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study. Genomförs av
Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Göteborgs universitet i
samarbete med Hjärt-Lungfonden.
- Studier pågår kring endobronkiella ventiler samt bronkial termoplastik.
- Svensk studie kring air seal vore önskvärt.
- Studie av syrgasbehandling vid fysisk ansträngning välkomnas.
§ 24 Vetenskapliga kommittén
AB kontaktar VK för att efterhöra hur deras arbete progredierar samt hur kommittén
utformar sig. Därefter återrapport till styrelsen.
§ 25 Swedevox/Luftvägsregistret
AB samt LH kontaktar Swedevox och efterhör fortsatt intresse angående registerdag
under SLK.
§ 26 Översyn av SLMF stadgar
Ses över i sin helhet. ID tillställs Svenska Läkarsällskapet. Två stadgeändringar
utförs, framöver tillsätts VK av styrelsen samt ändring vad gäller medlemsavgiften.
Stadgeändringarna utförs av ID.
§ 27 Tobakspolicy
Styrelsen står bakom ett beslut om ett slutdatum för tobaksrökning.
§ 28 Antal specialister i lungmedicin i Sverige
Frågan angående antalet lungspecialister som behövs får diskuteras i chefsgruppen.
ID tillfrågar Helena Engström om att tillträda som sammankallande till chefsmötet
under SLK.

§ 29 Övriga frågor
- MS samt VY är firmatecknare, de äger var och en var sig fullmakt vad gäller
ekonomiska spörsmål.
- AB väcker frågan om Medicinska Riksstämmans framtida roll, samt vad styrelsen
önskar diskutera med Svenska Läkaresällskapet.
- Önskvärt med en svarstid om minst två månader beträffande inkommande
remisser.
- Möte med Mediahuset: Diskussion förs angående temanummer, externt anlitad
journalist samt personporträtt. AP erhåller information vad gäller hemsidans statistik.
§ 30 Mötesagenda för kommande verksamhetsår
- Telefonmöten
- 131008
- 131105
- 131217
- 140114
- 140305
- 140429
- 140604
- 140820
- Plenummöte, Göteborg 3-4 februari 2014
- Styrelseinternat, Falun 28-30 augusti 2014
§ 31 Avslutning
Mötet avslutas.

/AnnaMaria Péterffy
Facklig sekreterare SLMF

