Svensk Lungmedicinsk Förening – SLMF
Adress: Elisabeth Bernspång, Lung- och allergkliniken, Akademiska sjukhuset, 751 85
Uppsala
Telefon: 018-6110000, E-post: elisabeth.bernspang@gmail.com

Protokoll internat Skanör 20-21 september 2012
Närvarande: Magnus Sköld, Eva Lindberg, Pierre Sobrino, Helga Asgeirsdottir, Lennart
Nilholm, Valentyna Yasinska. Marie Ekberg, Elisabeth Bernspång och Stephanie Mindus.
Delvis adjungerade under punkt 9 och 10 var Jean Lycke, övergripande redaktör för alla
specialitetstidningar, och Lars Lundblad, Mediahuset.

1.
Mötet öppnas.
2.
Komplettering och godkännande av dagordning – Utvärdering av möte under ERS,
nyttan av kvalitetsregister och nominering till hjärtlungfondens vetenskapliga råd lades
till.
3.
Föregående protokoll gicks igenom.
Årsmötesprotokollet
a. Hur fungerar valberedningen? Vad kan göras för att undvika panikförfrågningar till
styrelsen och att folk tackar ja utan att veta hur uppdraget ser ut. Det skulle vara av
värde om någon fd styrelseledamot satt med i valberedningen.
b. Listan med hedersledamöter genom åren önskas kompletteras med motivering till
utmärkelsen. Dessa motiveringar ska finnas hos Erik Berglund i Göteborg.
Motiveringarna bör finnas med på hemsidan.
c. Svenska Lungkongressen (SLK) arrangeras inte i Örebro 2014 utan i Lund, eventuellt i
samarbete med Helsingborg, Örebro arrangerar 2016 i stället.
d. Enligt avtal ska annonser på SLMF:s hemsida ge 40.000 i intäkter men dessa har inte
kommit in, frågan diskuterades under internatet med Mediahuset, vg se punkt nedan.

Föregående protokoll
a. Ny propå har kommit om representation på Svenska läkaresällskapets (SLS)
fullmäktige den 9 oktober och Magnus närvarar.
b. Möte om nya specialistindelningen den 16 okt har bara utrymme för en representant,
Lennart N åker.
4.
Medlemsärenden
a. Eric Gillberg, VD InterMune, och Henrik Josefsson, distriktssköterska Svenljunga VC,
inriktning KOL/astma/rökavvänjning, har ansökt om associerat medlemskap och antas.
b. Enligt stadgarna ska det vara lägre avgift för associerade medlemmar men i praktiken
betalar alla lika. Antingen måste stadgarna ändras eller måste årsmötet ta beslut om
vilken summa associerade medlemmar ska betala i årsavgift. Styrelsen finner att
associerade medlemmar ska betala samma avgift som ordinarie medlemmar.
5.
Remisser
Två för lungmedicin icke-relevanta remisser har inkommit, Hälso- och
sjukvårdinformatik samt Sterilisering av medicintekniska produkter – Kemiska
indikatorer. Remisserna besvaras ej.
6.
Ekonomi
a. Vi kommer att få 60.000 kr av överskottet från SLK i våras, motsvarande 35% av hela
överskottet. Kassören bedömer att vi tack vare denna summa kommer att ha en budget i
balans i år. Omsättningen varje år i föreningen är ca 150.000-170.000 kr och kapitalet
uppgår till knappt 1 miljon kronor. Ekonomin kommer att diskuteras utförligt i februari
i Uppsala.
b. Förfrågan om bidrag till ett nationellt symposium om alfa-1-antitrypsinbrist med
anledning av att det nästa år är 50 år sedan upptäcktes har kommit från Eeva
Piitulainen. Mötet kommer att ske nästa höst, vara i 2 dagars och arrangeras för ca 100
personer. Vi beslutar att sponsra med upp till 40.000 kr. Om mötet går med överskott
skall återbetalning ske.
7. (inklusive punkt 14, 15, och 18)
Möten
Riksstämman
a. Beslutas om att 4 priser á 2000 kr för bäst genomförda presentationer ska delas ut vid
riksstämman.
b. Inflödet av abstracts har inte varit så stort som man skulle önska. En ny inträdesavgift
på 1000 kr även för SLS-medlemmar kan bidra till att färre anmäler sitt intresse.
c. Diskussion om SLMF:s vara eller icke vara på framtidens riksstämmor. Det kräver en
stor insats att ordna symposier, presentationer och postersessioner men det kommer

inte så många. Styrelsen lutar åt att vi bör dra oss ur riksstämman. Frågan ska
diskuteras med SLMF:s vetenskapliga kommitté (VK).
SLK Visby 2013 efterlyses
a. Programmet presenterades av Eva.
b. Abstracts för presentationer och postersession efterlyses. Deadline för inlämning är
20 februari. Finns förslag på granskare, nämligen Eva, Magnus och Christer Jansson.
c. SLK har infektionstema men har svårt att komma då deras eget möte ligger nära i tid.
Kontakt tas.
d. Genomgång av budgeten som uppgår till drygt 700.000 kr. SLMF bör ha buffert för att
täcka halva detta beloppet. Man räknar med 80 deltagare på utbildningsdagen och 120
på kongressen. Informationen har förankrats i styrelsen.
Möte med VK 4-5 februari 2013
Styrelsen samlas vid lunch den 4 med möte under eftermiddagen inklusive besök i
SLMF:s arkiv på Akademiska sjukhuset. Före middagen ansluter VK till guidning av
förslagsvis Gustavianum. På förmiddagen nästa dag har vi gemensamt möte med VK och
på eftermiddagen möte styrelse och VK för sig.
SLK Lund 2014
a. Då vårt deltagande i riksstämman troligen avslutas finns förslag om att SLK utökas
med en dag till totalt fyra dagar (en fortbildningsdag och tre kongressdagar). Upplägg
får diskuteras vid gemensamt möte med VK i februari.
b. Föreslagna datum med hänsyn till helgdagar och ATS är 26-29 mars samt 1-4 april.
Marie ser vilka lokaler som är aktuella och tillgängliga på dessa datum.
8.
Hedersledamot
Diskussion om vilka som ska föreslås 2013 och ev 2014 förs. Formellt beslut tas vid
senare tillfälle.
9.
Lung och Allergi forum (LoA) (Genomgång själva samt med Mediahuset (MH))
a. Ansvarig utgivare ska ändras till nuvarande ordförande, vilket Mediahuset ordnar.
Från och med dagens datum är nuvarande ordförande Magnus Sköld ansvarig utgivar
b. Vi avsäger oss copyright för bildmaterial för att underlätta för potentiella
artikelförfattare inför framtida publiceringar.
c. Material till tidningen efterfrågas.
d. Hur ser allergologernas roll i tidningen ut? Deras medverkan har inte varit lika
framträdande som lungmedicinarnas. Jean Lycke som är övergripande redaktör för alla
sektionstidningar ska ta upp det med Alf Tunsäter.

e. Redaktionskommittén ska vara bollplank till redaktörerna.
f. Lennart kollar med Kjell Larsson och Claes-Göran om debattartikel om Daxas, en
debatt som dock har blivit mindre aktuell sedan internatet.
g. Stephanie redogör för kommande innehåll i tidningen.
h. Vid mötet med MH önskade Stephanie längre tid för korrekturläsning av LoA, helst 3
arbetsdagar vilket ska de ska försöka tillgodose.
i. Styrelsen har en idé om att skicka ut LoA till alla nyutexaminerade läkare för att göra
reklam för vår specialitet. MH informerade om att LoA går ut till alla vårdcentraler,
många kommunala enheter, lungmedicinska enheter samt medlemmar, 3000-4000 ex.
Utvärdering av denna typen av utskick ska göras efter nästa nummer.

10.
Hemsidan (Genomgång själva samt med MH)
a. MH ska ta bort tomma annonsplatser.
b. Vi har ännu inte fått kontrakterade reklamintäkter från MH men vid möte med dem
framkommer att kontraktet gäller från i år och summan på 40.000 kr förs över den 1
oktober. I nuläget är det brist på annonsörer. Många företag gör det bara vid speciella
tillfällen och de vill veta hur många som faktiskt går in på hemsidan. Just nu är det stor
omsättning i industrin varför aktiviteten på annonssidan minskar. Jämfört med andra
föreningar har vi dessutom ett mer distanserat förhållande till industrin. Andra
föreningar har interagerat mer på exempelvis informationsmöten.
c. Stephanie har fått förfrågan om annonsering om tjänster på hemsidan. Vi ställer oss
positiva till detta och MH kommer att undersöka lämplig prissättning för att få
annonsera. Tekniskt och administrativt är det inga problem.
Genomgång av hemsidans länkar
d. Magnus får i uppgift att uppdatera ”Målsättningen”.
e. Gunnar Boman har nyligen skrivit en artikel till LoA om förenings historik. Stephanie
ska fråga honom om vi får lägga den på hemsidan under ”Historik”.
f. Information om styrelsen ska kompletteras med bilder och varje funktion ska länka
vidare till uppdragsbeskrivning. Man ska exempelvis kunna klicka på ordet
”Ordförande” och få upp information om vad som ingår i ordförandens uppdrag. Vid
mötet med MH önskades också funktionsbundna emailadresser vilket de ska ordna.
g. Önskemål om komplettering med motiveringarna till hedersledamotutnämningarna,
vg se 3b.

h. Information om föregående, inklusive protokoll, samt kommande årsmöten ska
kompletteras.
i. Egen rubrik för hur man bli medlem ska skapas i högerkolumnen för ännu lättare
access.
j. Listan med chefer på lungmedicinska enheter är inaktuell. Bra att ha information om
detta på hemsidan. Stephanie stämmer av med deras sammankallande Inger Dahlén,
Uppsala, om aktuell sändlista. Målet är att uppdatera en gång om året, lättast i samband
med kongressen då även cheferna samlas.
k. Stephanie fyller i kalendariet med allt som kommer till hennes kännedom men
styrelse och medlemmar får höra av sig med information om relevanta möten,
internationella kongresser, kurser, disputationer etc till webmastern. Försök till
justering i nyhetsflödet som kopplas till kalendariet så att slutdatum för anmälningar till
kurser syns. Kalendariet byter namn till ”Aktuella möten och kurser” och inkluderar då
även ”Kurser” som tas bort.

l. Ansvarig utgivare ska ändras från dagens datum till nuvarande ordförande Magnus
Sköld.
m. Genomgång av vårdprogram, riktlinjer och kvalitetsregister. Är rekommendationerna
för syrgasbehandling uppdaterade? Stämmer de överens med vårdprogrammet för KOL
som håller på att uppdateras? ME ber Hillevi Larsson från oxygenfolket att ta kontakt
med Christer Jansson som ansvarar för KOL-uppdateringen. Kan det vara aktuellt med
ett möte med Swedevox och oss i Visby?
Jean Lykke påpekar i diskussionen med MH att det man i första han reagerar på när man
kommer in på hemsidan är att vårdprogrammet för KOL är så gammalt. KOLprogrammet är den länk efter förstasidan som klickas oftast. Oklart hur långt
uppdateringen har kommit men vad vi vet är arbetet i slutfasen.
Regionala vårdprogram för lungcancer ska tas bort och ersättas med det nationella
vårdprogrammet som kommer före nyår.
Lägg till lungcancerregistret och transplantationsregistret (nordiskt) bland
kvalitetsregistren samt uppdatera kontaktuppgifter (EB kontrollerar AAT-registret).
Riktlinjer/vårdprogram som vi tycker saknas är hosta (ME frågar LH), bronkiektasier (vi
funderar på namn) samt pleurasjukdomar (EL frågar Tomas Sandström). Regionala
vårdprogram om sömnapné finns i bl a Lund och Uppsala men inga nationella riktlinjer,
EL pratar med Bengt Midgren för samordna åtminstone ovanstående regioner.
n. ST-forum, sidan för ST-läkare behöver fyllas med exempelvis information om ERS’ STkurser, lämpliga kurser i övrigt, boktips, svaren på enkäten som Helga skickat ut,
målbeskrivning mm. En ST-läkargrupp skulle kunna ha ansvar för den delen av sidan
och för att få chans att träffas åka på internat på SLMF:s bekostnad. SLMF:s
rekommendationer avseende vad som ska ingå i ST ska finnas där men vi avvaktar i
nuläget den nya specialistutbildningen. Rubriken ”ST-utbildning” stryks och läggs under
ST-forum.

o. Vad avser övrig utbildning ska ett tidigare dokument från 2009 om vad som ska ingå i
läkarutbildningen läggas ut. SLS kommer i höst ha hearings om fortbildning och det
finns riktlinjer.
p. Info om kommande kongresser under ”Svenska Lungkongressen”.
q. MH informerar om att det finns en app som är färdig att lanseras men att hemsidan
behöver fyllas innan appen egentligen ger så mycket. Appen hade kunnat lanseras
tillsammans med något, exempelvis nya vårdprogrammet för KOL. Än så länge finns
appen på app.slmf.se. Varje besök på appen räknas in i besöken på hemsidan vilket har
förbättrat statistiken drastiskt i de föreningar som använder den.
Gemensamt för hemsidan och LoA är att onkologin inte är lika synlig som resten av
lungmedicinen.
MH föreslår internat i Fjällbacka nästa år för att kunna ha en närmare kommunikation
med dem.

11.
Utbildningsfrågor
a. Hittills har två ST-läkare anmält sig till specialistexamen som genomförs som
hemtentamen i essäformat under vintern och muntlig examen på KS 22-23 april.
Intressanta fall efterfrågas för att bygga upp en frågebank.VK fått förfrågan. Diskussion
fördes om risken för misstänkt jäv då två yngre läkare i SLMF:s styrelse kan komma att
examineras av de äldre kollegorna i samma styrelse. Anne Lindberg tillfrågas och tackar
preliminärt ja till att vara ”extern” examinator då hon inte har ingått i styrelsen
samtidigt som de som ska examineras. I HA:s enkät till ST-läkarna framkommer att de
flesta är osäkra på om de ska göra specialistexamen.
b. IPULS läggs ner men påbörjade projekt avslutas. Förmodligen kommer ST-kurser och
SPUR att ligga under socialstyrelsen (SoS) men omorganisationen är inte klar. SPUR
behöver stöpas om för att fungera, enligt lag och föreskrifter ska kliniker som utbildar
ST-läkare inspekteras externt vart 5:e år, bollen angående detta ligger nu hos SoS. Ett
projekt som fortgår i samarbete med IPULS är kartläggning av kursbehovet för STläkare i lungmedicin. I Helgas enkät framkommer att som mest har ca 20% av alla STläkare gått en enskild kurs, oftast ligger procentsatsen betydligt lägre.
c. I år arrangeras SK-kurser i lungcancer, interstitiella lungsjukdomar och andningssvikt.
Nästa år arrangeras kurs Tuberkulos och immunbrist kommer att tas upp på
lungkongressen. Kurser som efterfrågas är thoraxradiologi, Lennart författar ett brev till
thoraxradiologernas specialistförening med förfrågan om att anordna kurs för
lungmedicinare; pleurasjukdomar, Marie frågar kollegorna i Lund om de kan anordna en
kurs; Roche har en kurs om lungcancer, Valentyna pratar med arrangören Roche om
information om kommande kurstillfällen; lungfysiologi, Eva frågar Hans Hedenström. I
fortbildningsväg nämndes kurs för specialister om mer internventionella metoder
såsom EBUS mm, ME diskuterar med Lars Ek.

d. Senare i höst kommer en hearing om vad som bör ingå i ”common trunk” i den nya
specialistutbildningen inom internmedicinområdet. Studierektorsgruppen håller på att
skissa på ett förslag.
12.
En arkivgrupp, bestående av Marie och Anne Lundberg, ska arbeta fram förslag på hur
det historiska arkivet i Uppsala ska göras tillgängligt samt hur man ska arkivera nya
dokument. Marie funderar till internatet i februari på hur de ska arbeta, vad de ska göra,
vilket uppdraget ska vara och hur lång tid det ska ta. Målet är att skapa rutiner så att
arbetet framöver ”bara” kan löpa på vad gäller arkivet, särskilt som de arkivarier som
finns vill sluta nästa år. Arkivgruppen arbetar vid sidan av styrelsen och rapporterar till
ordförande. Styrelsen beslutar att årsmötes- och internatprotokoll, remissvar och
medlemsblad (föregångare till LoA) ska läggas ut på hemsidan.
13.
Arbetsbeskrivning styrelseposter kopplas till respektive funktion på hemsidan.
14. 15. 18 vg se punkt 7.
17.
Stryks.
19.
Stadgarna gås igenom och vissa ändringar görs. Elisabeth undersöker hur detta ska
rapporteras till SLS och det visar sig att stadgeändringar måste meddelas SLS två
månader före fullmäktige som ska godkänna ändringar. Eftersom det är för kort till årets
fullmäktige får vi vänta till nästa år.
20.
Tobakspolicyn – vi är nöjda med hur den ser ut i nuläget men om någon extern aktör har
någon annan åsikt är de välkomna att framföra den till styrelsen.
21.
Hur många lungspecialister behövs? Pierre presenterar ett förslag på frågor till cheferna
för landets lungmedicinenheter, bland annat om hur många specialister som just nu
finns på de olika enheterna och hur många man skulle behöva. Han tar kontakt med
Inger Dahlén, sammankallande för chefsläkargruppen, för att få en någorlunda aktuell
sändlista. Man kan i ett senare skede skicka ut enkäten om vilka sjukdomar som
lungklinikerna har ansvar för och jämföra med resultaten för tre år sedan.
22.
Övriga frågor
a. Hedersledamotdiplomet behöver finnas i styrelsen. Magnus har mailat Lennart H och
bett honom skicka diplomet.
b. Hjärtlungfondens vetenskapliga råd efterfrågar en ny ledamot och lämpliga
kandidater diskuteras. Magnus kollar med föreslagna personer och meddelar
hjärtlungfonden dessa.

c. Diskussion om att inrätta ett SLMF-stipendium. Skulle industrin kunna bidra? I
samband med mötet i februari kan ett möte med företrädare för industrin inbjudas till
ett lunchseminarium. Även bra att diskutera om hur samarbetet kring SLMF:s kväll på
ERS kan utvecklas. Årets möte blev bra men dyrare än planerat. Ska fler företag bjudas
in?
23.
Mötesagenda 2013:
Telefonmöte onsdag 13 mars 16-17
Tisdag 9 april 16-17
Tisdag 7 maj 16-17
Styrelsemöte under kongressen
Tisdag 18 juni 16-17
Tisdag 27 augusti 16-17
Internat i Fjällbacka nästa år 19-20 september, Magnus undersöker möjligheten med
Mediahuset.
24.
Mötet avslutas.
Magnus Sköld
Ordförande

Elisabeth Bernspång
Facklig sekreterare

