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 plenummöte Uppsala 130204-05
Närvarande: Magnus Sköld, Valentyna Yasinska, Pierre Sobrino, Lennart Nilholm, Helga
Asgeirsdottir, Stephanie Mindus, Eva Lindberg, Elisabeth Bernspång
Saknas: Marie Ekberg, Lennart Hansson
1. Mötet öppnas.
2. Dagordningen godkänns med vissa justeringar. Hur många lungspecialister behövs? läggs till
under övriga frågor. Helga talar om ST-läkarmedverkan under punkt 12.
3. Föregående protokoll.
a. Internatet i Skanör
Frågor om hemsidan och LoA – se punkt 17
Kommande kurser – se punkt 12
Specialistexamen - Anne Lindberg är extern examinator tillsammans med två personer från
ansvarig klinik (Olov Andersson och Magnus Sköld).
Styrelsens utbildningsansvarig adjungeras.
Behov av specialister framgent: svårt att genomföra enkät som redan gjorts i flera år av SLMF:s
chefsgrupp. Man får helt enkelt fråga varje klinik avgöra hur många specialister som behövs – se
punkt 23b.
Hedersledamotdiplom – MS påminner LH.
b. Telefonmöte 130122: Läggs till handlingarna.
4. Medlemsärenden
En ansökan från Maria Diakopoulou, lungmedicinare, KS, har inkommit och accepteras.
5. Arkivgrupp
MS efterlyser information om SLMF:s modernare historia, ex medlemsblad från 90- och 00talen. EL och MS har en hel del material. Christer Jansson kan ha ytterligare. Arkivgruppen har
på agendan att träffas i TAM-arkivet.
6. Remisser
Inga nya remisser har inkommit sedan telefonmötet 130122.
7. Specialitetsföreningarnas representantskap 130319

a. Förslag på frågor som ska tas upp: Finns det någon övergripande önskan att se över behovet av
specialister inom olika discipliner och samordna det? Kan man på något sätt försöka styra nya
kollegor till bristspecialiteter? EB meddelar SLF frågorna.
b. EB kan åka på mötet.
c. Nominering av ordförande för repskap 2 år och utbildnings- och forskningsdelegationen, vi
har inga förslag.
d. Nominering till SLF:s centralstyrelse, vi har inga förslag.
8. Ekonomi
VY går igenom föreningens ekonomi. Diskussion kring hur mycket vi kan lägga på ett eventuellt
stipendium, med bidrag från industrin. Förslag till formulering av inrättande av stipendium görs i
anslutning, MS skriver. Vg se punkt 14 för diskussion med VK samt punkt 16 för diskussion
med industrin.
9. Reflektion inför möte med VK
a. Vår roll på den förändrade riksstämman, vg se punkt 10a.
b. Genomgång av kurser, TB-kurs mars 2013 (Sthlm), KOL mm april 2013 (Lund),
thoraxradiologi sker 20-22 november 2013 (Gbg), lungfysiologi troligen i december 2013
(Uppsala), lungcancer febr 2014 (ev KS Huddinge), ILD (KS Solna) och andningssvikt
(Uppsala) hösten 2014. Kurs omfattande avanderad bronkologisk intervention innefattande bl
EBUS: Marie skulle kolla med Lars Ek.
c. Riktlinjer för uppföljning av lungnoduli.
d. Riktlinjer om utredning av hosta ska skrivas av LH och LN enligt tidigare protokoll.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gemensamt möte styrelse och VK
Närvarande från styrelsen: se ovan.
Närvarande från VK: Kjell Larsson, Nikolai Stenfors, Thomas Sandström, Lennart Persson, Ann
Ekberg-Jansson, Christer Janson
10. Vårt framtida engagemang på riksstämman och SLK
a. Riksstämman förändras och kommer inte att innefatta posters och muntliga presentationer
inom ramen för sektionsprogram. Inbjudan har kommit att skicka in förslag till pro/con-debatter
och temaföreläsningar. Förslag: GOLD-riktlinjerna eller lungans roll i inflammatoriska
systemsjukdomar. Pro-con-debatt om GOLD-riktlinjer föreslås, Christer Jansson samlar en grupp
och formulerar ett förslag som skickas till Riksstämman före den 15 mars.
b. SLK 2014 arrangeras i Malmö-Lund, prel 25-27 mars, tis-tors, hela dagar. Gärna på
konferenscenter inne i Malmö. Vad ska ingå? Utbildningsdagen, tisdag, skulle kunna ta upp
transplantation, LH och HA ansvarar. Ge postrar och presentationer större utrymme, exv onsdag
em, ej tors em, då är risken att folk åker hem. Chefsmöten får ligga parallellt med
utbildningsdagen. Kan ev vara aktuellt att inte köra Swedevox-mötena parallellt med
utbildningsdagen, får kolla med Bengt Midgren (EL). Den lokala organisationsgruppen vill ha
hjälp från styrelse-VK som gör ett förslag till program två halvdagar. Tänkbara teman är
lungonkologi, interstitiella lungsjukdomar, kvalitetsregister. Vi betalar resa, logi och
kongressavgift för inbjudna talare vid SLK.
11. Övriga möten
a. SLK Visby: Det kommer att bli mycket bra och trevligt.

b. 46 NLC Reykjavik 13-15 juni: Vi möjlighet att utse en ung, lovande KOL-forskare för
resebidrag från GSK. Christer Jansson tar kontakt med lämpliga kandidater.
c. AAT-möte Malmö 26-27 sept.
12. Kommande kurser
a. Pleurasjukdomar: Thomas och Nikolai tillfrågade och accepterar våren 2014.
b. Kurs i thoraxradiologi tillsammans med Svensk förening för thoraxradiologi, Göteborg 20-22
november. LN och HA kontaktar Åse Johnsson och Jenny vikgren på SU för diskussion om
upplägg.
c. Lungfysiologi, Uppsala december. EL kontaktar Hans Hedenström.
d. ILD (KS Solna) samt andningssvikt (Uppsala) hösten 2014.
e. Lungcancer våren 2014 (KS Huddinge).
f. Lunginfektioner, i framtiden i Gbg
g. TB mars 2013 (Sthlm).
h. KOL mm april 2013 (Lund).
i. Ventilatorbehandling, årlig kurs (Skåne).
Önskemål om KOL/astma-kurs för lung-ST.
En mer avancerad interventionell kurs inkl EBUS mm, ME diskuterar med Lars Ek.
Viktigt att prioritera lungmedicinare.
Viktigt att kurserna återkommer.
Frågorna från årets tentamen läggs ut på hemsidan och fler frågor efterfrågas från VK som kan se
gamla tentafrågor på SLMF:s hemsida för att se hur frågorna ser ut. Svaren rättas av
examinatorer, ej av frågeställare.
SLMF-styrelsen har som plan att bilda ett ST-råd. Helga förnyar förfrågan till studierektorer och
ST-läkare. Vissa svar har inkommit.
13. Vårdprogram och riktlinjer
a. KOL 2013 läggs snart ut på hemsidan på hemsidan.
b. IPF 2012, utlagt sedan ett par veckor. InterMune ska trycka det men inte göra reklam.
c. Respirator i hemmet 2010, uppdatering på gång.
d. Oxygen i hemmet 2007, ska uppdateras av Hillevi Larsson och Bengt Midgren.
e. TB 2009, oklart om det ska uppdateras, SoS står bakom.
f. AAT 2011, fortfarande aktuellt.
g. Lungcancervård, nationellt vårdprogram på gång, närmaste månaden enligt uppgift.
h. Sarkoidos 2005, möjligen uppdatering under 2014, inga direkta fel i det nuvarande
vårdprogrammet.
i. Regionala vårdprogram för lungcancer. vg se punkt g.
j. Lungnoduli föreslås. Uppföljning, ffa för att sprida till primärvården för att minska
remissinflödet till lungklinikerna. Bengt Bergman ska kontaktas av VK.
k. Hosta, LH och LN ska sätta igång.
l. Pleurasjukdomar önskas, Nikolai har skrivit ett nytt kapitel i den uppdaterade versionen av den
svenska lungmedicinläroboken som bygger till stor del på BTS riktlinjer. Möjligen kan detta vara
en grund för pleura-VP.
m. Astma och rinit, underlaget klart, ska skrivas ihop under en workshop 13-14 maj. Christer
Janson efterfrågar medarbetare från SLMF. SLMF och SFFA med Astma- och allergiförbundet
driver.
14. Lungmedicinskt stipendium, förslag från styrelsen:
SYFTE: Stimulera klinisk lungmedicinsk forskning i Sverige. Anslaget är inte tillägnat specifik
sjukdomsgrupp

BELOPP: åtminstone 200000-250000 utdelas årligen i samband med SLK
SLMF bidrar med 50000, motfinansiering från industrin med 50000/företag
Anslaget kan fördelas mellan 1 och högst 2 anslagstagare. Om inga tillfredsställande ansökningar
inkommit kan styrelsen besluta att ny utlysning skall ske.
Målgrupp: Kliniker med patientorienterad forskning inom lungmedicin. Sökande måste vara
medlem i SLMF sedan minst ett år tillbaka
Användningsområde: Basanslag som fritt får disponeras av sökanden
Bedömningskommitte utses av styrelsen. Kan bestå av 4 personer, eventuellt även extern
granskare som utses av styrelsen.
Pristagare presenterar projektet i LoAF samt muntlig presentation i samband med SLK
Utlysandeperiod: September; Beredning: Sept-Dec; Tillkännagivande Februari; Utbetalning vid
SLK
15. Förslag till stadgeändring VK:
§ 7 Styrelsen har till sitt förfogande en vetenskaplig kommitté vars sammansättning årligen
föreslås styrelsen för beslut.
Kommittén består av vetenskapligt meriterade föreningsmedlemmar med geografisk spridning
inom riket. De lungmedicinska universitetsklinikerna inbjuds att vardera ha en representant i
vetenskapliga kommittén. Därtill kan en representant för forskning utanför universitetsklinik
inkluderas tillsammans med tre yngre forskare, som är under forskarutbildning eller nyligen
disputerade. Dessa fyra representanter väljs på en mandatperiod på två år som kan förlängas
ytterligare två år. Kommittén har möjlighet att adjungera ytterligare forskare till sina aktiviteter.
Kommittén föreslår utser inom sig ordförande och sekreterare för en fyraårig mandatperiod,
vilket sedan föreläggs styrelsen för beslut. SLMF:s vetenskaplige sekreterare skall vara ledamot
av kommittén och ansvarar för avrapportering till styrelsen.
Kommitténs uppgift är att ta initiativ till och samordna vetenskapliga projekt och
utbildningsaktiviteter inom föreningens ramar. Den kan även bereda ärenden som föreläggs den
av styrelsen. Kommittén har icke självständig beslutsrätt utan dess förslag skall föreläggas
styrelsen för beslut.
Övriga frågor
Tobakspolicyn
Finland har satt 2040 som slutdatum för tobak, LmT vill sätta 2025 i Sverige. LmT ger ut foldrar
utifrån olika specialiteter, svårt dock att fånga lungmedicinares intresse då vi redan är relativt
insatta. Ann Ekberg-Jansson återkommer med komplettering från Göran Boëthius med förslag.
Utifrån detta gör SLMF ett förslag som handlar om ett rökfritt samhälle.
Möte med VK slut, vg se komplettering punkt 21.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Möte med företrädare läkemedelsindustrin
Pelle Nordlander, AstraZeneca, Mikael Thidell, GSK, Carolina Henriksson, Boehringer
Ingelheim närvarar.

a. Diskussion kring samarbetet under ERS. BI vill vara med i processen, AZ är positiva till
samverkan men vill hitta bra former, GSK kan se att samarbetet kan fungera mycket väl.
Samarbetsformerna behöver förtydligas. SLMF tycker att det är ett bra sätt att samarbeta med
industrin. SLMF-kvällen på ERS har varit mycket uppskattad.
När det gäller regler ska SLMF stå som inbjudare/avsändare; budgeten ska genomlysas,
företagen behöver se hela budgeten innan man går in med pengar så att det inte blir överskott,
pengarna måste gå till vetenskap, inga exceptionella sociala och matmässiga utgifter, vilket
måste framgå. Eva tar kontakt med lämplig kongressbyrå för att lägga upp budget etc.
Industrirepresentanter ordnar förslag till avtal. Viktigt med lite snabba tag, telefonmöte,
lokalbokning etc. Carolina Henriksson tar kontakt med Novartis representant och ser om de vill
vara med.
b. Lungmedicinskt stipendium
Allmänt positiv inställning men ingen kan ge besked vid sittande bord utan man återkommer
under våren. SLMF få ta kontakt med andra företag med förfrågan om bidrag (MS). 50.000 SEK
är den aktuella summan per företag. Planen är att utlysa det första stipendiet hösten 2014 (fast
hösten 2013 nämndes senare i avslutande samtal med VK). Bra om vi kan hitta en form som är
stabil över några år.
17. Hemsidan
a. Länk till SK-kurser med lungmedicin som målgrupp på SoS hemsida.
b. KOL-program kommer inom överskådlig tid.
c. Funktionsbundna epostadresser, inte så lätt som man tror men vi önskar adresser via
Mediahusets domän.
d. Vissa omplaceringar och tillägg på hemsidan.
e. Annonser på hemsidan? Om det går i tidningen borde det gå på hemsidan.
18. Lung- och Allergiforum
a. Allergologerna har lagt i en högre växel.
b. Manusstopp den 2 maj, 4 sept och 1 nov.
c. Ansvarig utgivare klart.
d. Vissa bidrag på gång. Fler efterfrågas.
19. Firmateckning
Styrelsen beslutar att ordförande Magnus Sköld och kassaförvaltare Valentyna Yasinska var för
sig äger rätt att teckna föreningens firma samt var för sig äger rätt att attestera räkningar och
fakturor rörande SLMF:s verksamhet upp till ett belopp om 15.000 SEK. Ordförandes räkningar
attesteras av kassaförvaltaren och vice versa. Vid belopp över 15.000 SEK krävs styrelsens
godkännande. I trängande fall kan detta godkännande ske i efterhand. Undantag från denna
ordning rör räkningar och fakturor gällande Riks-KOL där kassaförvaltare Valentyna Yasinska
äger rätt att attestera belopp t o m 10.000 SEK, medan belopp därutöver attesteras av
registerhållare för Riks-KOL, Ann Ekberg-Jansson.
20. Swedevox/Luftvägsregistret
Inget nytt.
21. Reflektion efter mötet med VK och efter VK:s eget möte
a. Viktigt med återkommande återkoppling med VK via livemöten för att följa upp deras
uppdrag.
b. Nikolai kommer sammanställa förslag till sammansättning av VK till styrelsen.
c. Ordförande för VK Thomas Sandström avgår vid SLK i Visby, har då suttit i 4 år. Christer
Janson föreslås som ny ordförande, han är tillfrågad och kan acceptera.

d. Inte helt klart vilka arbetsgrupper som finns under VK, man försöker undersöka detta i VK.
e. VK efterlyser nya behandlingsrekommendationer för KOL/astma och önskar att styrelsen tar
kontakt med läkemedelsverket för detta. MS tar kontakt.
f. 65-65-regeln vid KOL har inga belägg i nya material. Vårdprogrammet är dock redan
färdigställt. Frågan lyfts men får mogna.
22. SLMF styrelsesammansättning efter nästa årsmöte
Diskuteras.
23. Övriga frågor
a. Verksamhetsberättelse ska skrivas av facklig sekreterare. Utgå från tidigare dokument, fördela
arbetet.
b. Formulera frågor till lungkliniker om behov av specialister:
1. Hur många specialisttjänster har ni på kliniken?
2. För att utföra ert uppdrag: Hur många tjänster behövs totalt på
kliniken/enheten? PS skickar frågorna till chefsgruppen.
c. Styrelsemöte och VK-möte 15.00-17.00 på onsdagen i Visby.
d. Nästa telefonmöte onsdag 13 mars 16-17.
Magnus Sköld
Ordförande

Elisabeth Bernspång
Facklig sekreterare

