Svensk Lungmedicinsk förening – SLMF
Protokoll plenummöte 3-4 februari 2014 Göteborg
Närvarande: Magnus Sköld (MS), Inger Dahlén (ID), Pierre Sobrino (PS), Valentyna
Yasinska (VY), Anders Blomberg (AB), AnnaMaria Péterffy (AMP), Helga Asgeirsdottir
(HA), Stéphanie Mindus (SM), Alexis Pulga (AP), Lennart Nilholm (LN), Lena Olsson (LO)

§1 Mötets öppnande:
MS hälsar deltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat.
§2 Godkännande av dagordningen:
Dagordningen godkänns med tillägg av en punkt, UEMS.
§3 Föregående protokoll, telefonmöten 131217 och 140114 samt plenummöte 130829130831:
Justeras, godkänns därefter.
§4 Medlemsärenden:
Medlemskap beviljas för
• Jens Ellingsen, fullvärdigt medlemskap
• Erika Broström, fullvärdigt medlemskap
§5 Remisser:
• Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om
kosmetiska produkter, besvaras ej.
§6 Styrelsens nuvarande sammansättning och förändringar inför nästa verksamhetsår:
Styrelsepost
Ordförande
Tillträdande ordförande
Vice ordförande
Kassaförvaltare/medl ansv
Vetenskaplig sekreterare
Facklig sekreterare
Yngre ledamot
Redaktör
Webbansvarig
Utbildningsansvarig
Adjungerad ledamot

Namn
Magnus Sköld
Inger Dahlen
Pierre Sobrino
Valentyna Yasinska
Anders Blomberg
AnnaMaria Peterffy
Helga Asgeirsdottir
Stéphanie Mindus
Alexis Pulga
Lennart Nilholm
Lena Olsson

Vald till årsmötet
2014 (avg ordf från 2014)
2014 (ordf från 2014)
2015
2015
2015 (möjligt omval ytterligare 2 år)
2015 (möjligt omval ytterligare 2 år)
2014
2014 (möjligt omval 2 år)
2015 (möjligt omval ytterligare 2 år)
2014 (möjligt omval 2 år)
2015 (möjligt omval ytterligare 2 år)

§7 Valberednings sammansättning:
Sammankallande Olov Andersson har avsagt sig fortsatt uppdrag. Han kommer själv finna
ersättare. I övrigt består valberedningen av Anne Lindberg, Sunderbyn samt Jun Wang-Hjelm,
Malmö.
§8 Hemsidan:
AP uppger att samarbetet med Mediahuset kring hemsidan fungerar bra. Förbättringar
diskuteras: Rubriken ”Nyheter” kommer att tas bort, i kalendarium läggs internationella
möten till. Nationella lärandemål på läkarprogrammet läses igenom och accepteras i sin
helhet. ID förmedlar till samtliga verksamhetschefer inom lungmedicin möjlighet att
annonsera vakanta tjänster på hemsidan. Får utvärderas senare, om lågt intresse, bör rubriken
tas bort.
§9 LoAF:
SM uppger bra samarbete med Mediahuset (MH). I kontraktet med MH står en upplaga om
2000 exemplar per utgåva, i verkligheten är det ca 3500 exemplar. Således har antalet
exemplar ökat, liksom omfattningen av tidningen. I samband med SLK planeras en tillfällig
ökning av upplagan, vilket styrelsen ställer sig positiv till. Diskussion kring arvodering av
artiklar förs. Det kan komma att bli aktuellt om det uppstår svårigheter att få in artiklar, dock
inte i nuläget. AP fasas in som biträdande redaktör. LO kommer delta i arbetet med
korrekturläsning. SM poängterar vikten av att hon skall erhåller en dag tjänstledigt från
klinisk verksamhet i samband med pressläggning. MS lyfter frågan till berörd chef.
§10 Stadgeändring beslutad på årsmöte 2013:
Är utfört.
§11 Hedersledamot:
Ledamodet har accepterat utmärkelsen och kommer delta på SLK.
§12 Engelsk benämning på föreningen:
Fastslås Swedish Respiratory Society. Anslås på hemsidan.
§13 SLMFs lungmedicinska forskningsanslag:
Stadgar för bedömningskommittén fastslås, liksom bedömningskriterier och graderingsskalor.
Syftet med anslaget är att stödja klinisk forskning inom lungmedicin i Sverige. Det totala
anslaget uppgår till 450000 SEK, där läkemedelsföretagen står för 400000 SEK och SLMF
resterande. Annons om anslaget kommer att publiceras i LoAF, Läkartidningen samt på
hemsidan. Anslaget kommer som ny flik på hemsidan.
§14 Rapport från samarbete med VK:
AB meddelar att samarbetet med VK under sista året mest rört planering inför SLK och det
lungmedicinska forskningsanslaget. Det är önskvärt och det förväntas en ökad aktivitet inom
VK, bland annat rörande specifika forskningsprojekt inom klinisk lungmedicin.
§15 ST-rådet:
HA avgår som yngre ledamot i samband med kommande årsmöte. Kandidater till efterträdare
diskuteras. I februari träffas ST-rådet bestående av nio stycken ST-läkare i Uppsala. På
agendan för mötet står bl. a diskussion angående anslagstavla på hemsidan, kurser etc.
§16 Arkivgruppen:

Telefonmöte med Marie Ekberg som presenterar TAM-Arkiv (Tjänstemännens och
Akademikernas Arkiv). TAM-Arkiv är en ideell organisation som erbjuder
specialistkunskaper inom arkivering till sina medlemmar, det ligger i Alvik. Beslutas att
SLMF ansluts till TAM-Arkiv. Första delmål blir arkivering av år 2013. ID hör med
historiska arkivgruppen angående intresse av omarkivering av det befintliga arkivet till TAMArkiv.
§17 Möte med Mediahuset (MH):
Närvarande från Mediahuset: Lars Lundblad, Mats Johansson och Peo Göthesson. Under
föregående år hade SLMFs hemsida 29 000 unika besökare, samt 37 000 sidvisningar. Mest
besökta delarna av hemsidan är vårdprogram, ST-forum, kalendarium samt SLK. Diskussion
förs angående chatforum för ST-läkare i första hand. MH lade ned cirka 100 arbetstimmar på
hemsidan föregående år, detta framför allt på grund av det nya KOL-vårdprogrammet.
Kostnaden för webbhotellet inklusive våra mejladresser ligger på 5000 SEK/år. Upplagan av
LoAF var 2900 exemplar år 2010, samt 2800 året därpå. Distributionen av tidskriften
redovisas. Fattas beslut att medlemmar i SLIF skall erhålla LoAF framgent. SM efterhör med
ordförande i Sveriges Öron-näs-halsläkares förening angående fortsatt intresse av tidskriften
då cirka 650 exemplar distribueras till ÖNH-läkare.
Annonsintäkterna har ökat under åren. År 2010 låg de på 887 000 SEK, samt under
föregående år 1 204 000 SEK. MH flaggar upp för eventuell stagnation av intäkterna under
kommande år.
Avtalet mellan SLMF samt MH upphör 2016-12-31. Avtalet kommer att ses över och
eventuellt revideras med tanke på de ökade intäkterna. Den faktiska kostnaden för tidskriften
med fyra nummer per år, uppgår till 600-700 000 SEK/år.
Ansvarig utgivare för LoAF är från och med 2014-03-26 Inger Dahlén.
§18 Redovisning av ekonomi:
Utvidgad redovisning av och diskussion förs angående föreningens ekonomi. Föreningens
tillgångar är goda. Utgifterna ökade dock under 2013, delvis på grund av ökade utgifter för
utbildningsfrågor. Delvis på grund av konkurs hos kongressarrangör av SLK, Visby vilket
medförde minskade inkomster.
§19 Möte med arrangörer av SLK 2015:
Närvarande från VO GLA, Sahlgrenska Universitessjukhus: Verksamhetshetschef Mona
Palmqvist, sektionschef Catharina Dellborg, professor Jan Hedner och SSFA ordförande Teet
Pullerits. SLK 2015 planeras till vecka 17 alternativt vecka 19. Diskussion förs kring
samarrangemang med SSFA: Troligtvis gemensam utbildningsdag om svår astma under
tisdagen. Önskvärda ämnen för kongressen i övrigt är lungtransplantation, sömnmedicin samt
thoraxradiologi. Chefsmötet förläggs till tisdagen. Diskussion får föras med registerhållarna
huruvida de önskar möten under SLK 2015. Flyers för SLK 2015 kommer tryckas upp till
SLK Malmö. Arrangörerna kontaktar kongressarrangörer omgående.
§20: Möte med industrin:
Närvarande från industrin, var god se särskild lista. Forskningsanslaget diskuteras, viktigt att
stipendiaten presenteras i flera olika medier, så som LoAF, hemsida samt SLK. SLMFs
kvällsmöte under ERS utvärderas. Fattas beslut att Novartis tar över stafettpinnen som
sammankallande för SLMFs ERS möte. Poängteras att SLMF är arrangör av kvällsmötet
medan företagen är sponsorer. AB kontaktar JB Travel för planering av kommande möte den
9 september, därefter återkoppling till Novartis. AB efterhör med landstingsjurist angående
behovet av godkännande från huvudman för att delta i kvällsmöte under ERS.

Från och med 2015 får läkemedelsföretag inte sponsra kongressdeltagares resa eller logi,
varken nationellt eller internationellt. Under 2014 gäller dock de gamla reglerna. Detta enligt
beslut från SKL samt LIF.
Läkemedelsföretagen bjuds in till styrelseinternatet i Tällberg 29 augusti 2014.
§21: Planering inför SLMF Årsmöte:
Mötet äger rum onsdagen den 26 mars. AMP skriver kallelsen som VY mejlar till
medlemmarna senast 4 veckor innan mötet. AMP förbereder även ”körschema” för mötet. MS
mejlar styrelsemedlemmarna verksamhetsberättelsen för 2012. Varje styrelsemedlem
utarbetar sin berättelse, därefter färdigställs verksamhetsberättelsen av AMP senast en vecka
innan SLK.
§22 Kursämnesbeskrivning för lungmedicin:
Diskussion förs angående beskrivningen. Ev justering skall vara inne senast i början av mars.
PS samt HA ser över förslaget. 1 januari 2015 kommer ny specialitetsordning. Lungmedicin
kommer ånyo vara egen specialitet. Det ändrar dock inget ur det kursutbud som föreligger för
närvarande.
§23 SPUR:
Kommer tyvärr inte att genomföras i Göteborg under våren på grund av ekonomiska skäl.
Kommer möjligtvis bli aktuellt under hösten 2014.
§24 Specialistexamen:
Går av stapeln i Uppsala 7 april 2014. Tre deltagare är anmälda. Examinatorer är utsedda.
§25 Kurser:
Genomgång av SK-kurser, dess plats i utbildningen och lämpliga intervall för kurserna
diskuteras. Var god se hemsida för komplett lista.
PLANERADE KURSER

Pleurasjukdomar, Umeå, 12-14 mars 2014
Hemrespiratorkurs, Skåne, 5-7 maj 2014
Interstitiella lungsjukdomar, Stockholm, 24-26 sep 2014
Resp insufficiens, hemrespirator och oxygen, Uppsala, 3-7 nov 2014
ÖNSKADE KURSER

Avancerad endobronkiell diagnostik, post graduate kurs, Lund, hösten 2015
Obstruktiv lungsjukdom, LN hör med Josefine Sund, Örebro angående arrangemang.
Lunginfektioner. Göteborg, hösten 2015?
Cytostatika. Ev Umeå. AB frågar Anneli Behndig samt Mikael Johannson angående
arrangemang.
§26 Programförslag Medicinska Riksstämman 4-5 december 2014:
Olika teman diskuteras: OSAS samt målinriktad behandling vid lungcancer. Frågan kommer
att diskuteras med VK.
§27 Övriga möten:
NORA, Köpenhamn, 13-14 mars 2014
SLK, Malmö, 25-27 mars 2014
Nordiskt IPF WS, Estland, 21-22 augusti 2014
SLMF styrelseinternat, Tällberg, 28-30 aug 2014

SLMF kvällsmöte under ERS, 9 september 2014
VI Scand COPD Res Symp, Holmenkollen, 21-22 nov 2014
§28 Övriga frågor:
1. UEMS (Union Européenne des médecins Spécialistes). LO presenterar arbetet som
förs inom organisationen samt dess syfte: Publikationer, krav på utbildning,
fortbildning, arbetstider, vårdkvalitet, ackreditering, etc. Det finns ett samarbetsavtal
mellan UEMS samt ERS för att utföra bland annat genomföra HERMES –
examinationer.
Vid pennan
AnnaMaria Péterffy
Facklig sekreterare SLMF

