Svensk Lungmedicinsk förening-SLMF

Protokoll styrelseinternat SLMF Tällberg 140828-140830
Deltagande: Inger Dahlén (ID) ordförande, Pierre Sobrino ( PS), Magnus Sköld ( MS), Anders Blomberg
( AB), Valentyna Yasinska ( VY), Lennart Nilholm (LN), Stephanie Mindus ( SM), Lena Olsson (LO), Ola
Attman (OA), Helena Engström ( HE).
Förhinder: Alexis Pulga (AP)
1. Mötet öppnas av ordförande ID.
2. Dagordningen godkännes med tillägg av följande punkter:
- jävsfrågor läkemedelsverket.
- förslag för nästa år när det gäller utbildning/konferens utomlands.
3. Föregående telefonmötesprotokoll 140820 godkänns. Årsmötets protokoll är redan diskuterat och
godkänt sedan tidigare
4. Medlemsärenden. Inget nytt har inkommit.
5. Remisser.
a) Från Regeringen: Betänkandet Rätt information på rätt plats i rätt tid (SOU 2014:23).
Beslut: Stödjande formulering för remiss angående signeringstvång mm.
b) Nya specialistutbildningen.
Förslaget som är ute på remiss innehåller bl a; Lungmedicin blir egen specialitet. Det kommer bi en
gemensam kunskapsbas för de internmedicinska specialiteterna som kallas ”common trunk”.
Allergologi blir dock tilläggsspecialitet. Alla som utbildar lungspecialister måste ha en studierektor i
lungmedicin.

Diskussion kring utredningen om ny läkarutbildning och avskaffandet av AT ligger f n på
departementet. Egentligen skulle ju "AT-beslutet" behövts före "specialistutbildningsbeslutet",
eftersom den nya specialistutbildningen bygger på att man gjort AT.
Nu finns problem med läkare som är utbildade i annat EU-land, de blir legitimerade utan AT.
Beslut: LN och PS får i uppdrag att i stort formulera ett stödjande svar men med hänsyn till
ovanstående. De vill ha in synpunkter från ST-gruppen via OA. Sedan en runda till styrelsen innan
utskick.
6. Ekonomi.
Oförändrad, ingen större förändring förväntas under året. Resultat från Svenska Lungkongressen i
Malmö är inte klart.
Fråga från arrangören av alfa-1-AT-50års jubileumsmötet hur SLMF ser på ekonomiskt överskott från
mötet.
Beslut: Enligt det beslut som fattades innan bidrag gavs till mötet, skulle man vid överskott betala
tillbaka i proportion till resp. anslagsgivare. Detta beslut kvarstår.
7. ST-frågor/ST-forum
Diskussion om bl a hemsidan, rekrytering till specialiteten, viktigt med närvaro på AT-mässan helst av
ST läkare som står närmare AT, vidga nuvarande nätverk till fler utanför universitetsorterna.
Beslut: OA får som yngreledamot formulera ett brev till ST-läkare i landet om att vi vill utvidga STrådet till utanför universitetsorterna (dock är det krav att man är medlem i SLMF eftersom
föreningen delvis bekostar deltagande i sammanträden).
8. Hemsidan.
Information: Uppdateringar tidsmässigt viktigt och svårt. Gemensamt ansvar att lägga ut och att
uppdatera när vi ser saker som behöver ändras.
9. LoAF (Lung- och allergiforum) ( SM)
Info: Korta perspektivet, rullar på, men mycket arbete bakom varje nummer för redaktören.
SM vill ha in fler manus, eller namn på personer som kan skriva och tips på tema. ST-arbeten kan vara
lämpliga för publicering. Abstracts vid lungkongressen 2014 ska publiceras i nummer 3/2014. Bidrag
från övriga som får tidningen, t ex SLIF.
10. SLMFs forskningsanslag 450000kr.
Juryn förslår att dela det på två av de 15 sökanden, vilket innebär ett anslag på 225000 kronor
vardera. Brett antal sökanden.
Beslut: Förslaget på de två personerna bifalles.

Vi avser att fortsätta med forskningsanslaget. Förslag att utlysa igen våren 2015. Förslag att SLMF går
in med oförändrat bidrag om 50000 kr.
Krav att mottagarna av anslaget ska skriva en artikel i LoAF och dessutom ekonomiskt redovisa sina
anslag.
Prisceremoni planeras i samband med SLK i Göteborg.
11. Diskussion hur utbildningar etc kan komma att påverkas from 2015 med hänsyn till
avtalsförändring med läkemedelsindustrin.
Samarbete med industrin vid ERS-symposiet, kan troligtvis fortsätta men eventuellt kommer färre
medlemmar att kunna resa till ERS. Styrelsen anser att det emellertid är viktigt att även i
fortsättningen arrangera mötet.
Hur kommer samarbetet med industrin bli om kurser?
Postgraduate-kurs KOL 28-29 jan 2015 blir av, men deltagaren får boka resa och logi etc själv.
Företagen får arvodera föreläsare och stå för måltider och material, men får inte administrera
kursdeltagarna.
När kan SLMF:s logo användas?
Beslut: Om SLMF:s logo ska användas för en kurs ska någon i styrelsen eller av styrelsen utsedd
person vara med i planeringsgruppen. För att en kurs ska annonseras på hemsidan krävs en
hemställan till styrelsen och beslut på ett styrelsemöte.
.
12. Svenska lungkongressen 2015, Möte via telefon med planeringsgruppen i Göteborg;
Jan Hedner, Cattis Dellborg och Mona Palmqvist.
Styrelsen hade flera synpunkter på det preliminära programmet, vilket planeringsgruppen tog emot
välvilligt. SLMF:s styrelsemöte kommer ligga efter lunch på onsdagen.
Beslut: Styrelsen kommer ha fortlöpande kontakt via mail med planeringsgruppen.
Nationella föreläsare ersätts för resa + logi + kongressavgift. Internationella föreläsare sannolikt med
arvodering. Mottagarna av SLMFs forskningsanslag föreläser 20 min/person inkl. frågor.
Vetenskapliga sekreteraren, VKs ordförande samt en person från den lokala planeringsgruppen
bedömer insända abstracts och avgör vilka som blir posters respektive fria föredrag.
13. Genomgång av styrelsens mandatperioder och uppdrag.
funktion

namn

Vald till årsmöte kommentar

Ordförande

Inger Dahlén

2016

Avg ordf från 2016

Vice ordförande

Pierre Sobrino

2015

Avgående ordförande

Magnus Sköld

2015

Tillträdande ordförande

Omval ej möjligt

Blir ordförande efter 1 år

Vetenskaplig sekreterare

Anders Blomberg

2015

Möjligt omval 2 år

Facklig sekreterare

Helena Engström

2016

Möjligt omval 2år

Kassör/medlemsansvarig

Valentyna Yasinska 2015

Ledamot, utbildningsansvarig Lennart Nilholm

2016

Ledamot, redaktör

Stephanie Mindus

2016

Webredaktör

Alexis Pulga

2015

Yngreledamot

Ola Attman

2016

Internationell representant

Lena Olsson (adj)

Ingen tidsperiod

Omval ej möjligt

Omval möjligt 2år

Valberedning: Eva Lindberg, Ann Lindberg, Jun Wang-Hjelm. Viktigt att valberedningen redan nu tar
tag i de poster som behöver tillsättas nästa år.
Beslut: Vi ska lägga till i uppdragsbeskrivningen för yngreledamot att stödja arbetet med LoAF och
redaktören.
14. Framtida svenska lungkongresser.
Göteborg 2015, planering pågår
Örebro 2016: datum ej fastlagd tis-tors. Förslag på innehåll: Kliniska symptom. Falldiskussioner
Linköping 2017
Stockholm 2018
15. Årets riksstämma 2014:
SLMF är delarrangör i symposiet: Målstyrd terapi vid lungcancer.
Förslag på tema till nästa års riksstämma? Nya behandlingsriktlinjer KOL-astma, PAH? (berör flera
specialiteter,). Förslag på fler teman behöver diskuteras under höstens styrelsemöten.
16. Postkonferens ERS 3/12 med Dagens Medicin
Vi står med som medarrangör. Blir i Stockholm.
17. Vetenskapliga SLMF mötet i München:

Mötet är fulltecknat.
18. Holmenkollenmötet: huvudarrangör är KI. Nordiskt möte. Tre stycken State of the art
föreläsningar och elva yngre som presenterar sin forskning inom KOL.
19. Specialistexamen 2015
2014 genomfördes den i Uppsala, med tre deltagare.
Planering för 2015: 6-7 skriftliga frågor i december och muntlig examen i Lund. Datum bestäms
senare. Inbjudan ska skickas ut. Både massutskick till SLMF medlemmar och till verksamhetschefer.
LN vill ha in bra frågeställningar till skriftliga delen.
20. SPUR-inspektioner
Ligger nere fortfarande. Synnöve Bergentz är sammankallande för SPUR-inspektörerna s. Tanken var
att SPUR-inspektion skulle göras i Göteborg men blev inte av. Avböjdes pga. kostnadsskäl av kliniken.
Troligvis har det även gått i stå för andra specialiteteter inom internmedicin pga.
organisationsändringen.
21. SK-kurser
Interstitiella lungsjukdomar, Stockholm, 24-26 sep 2014
Resp insufficiens, hemrep och oxygen, Uppsala, 3-7 nov 2014
Thoraxradiologi. Göteborg, 26-28 nov 2014
Avancerad endobronkiell diagnostik, postgraduate, Lund, 12-14 nov 2014
Praktisk simulator kurs 27-29/1 2015 för bronkoskopi .Stockholm, för nybörjare.
Postgraduatekurs KOL 28-29 jan 2015
Lunginfektioner. Göteborg, vår 2015 (?)
Obstruktiv lungsjukdom, Örebro höst 2015
Onkologisk behandling av lungcancer. Förhoppningsvis till våren i Umeå, i samarbete med Onkologisk
förening, planering pågår.
Diskussion: Ska ej fulltecknade kurser erbjudas även till nyblivna specialister? Frågan får ställas till
respektive kursarrangör. Vissa kurser är ju samordade mellan olika specialiteter t ex thoraxradiologi.
21. Möte SLMF–industrin
Representanter deltog från Astra Zeneca, Boehringer Ingelheim, Chiesi, GlaxoSmithKline, Intermune,
Mundipharma, Novartis och Teva.
SLMF forskningsanslag. 15 ansökningar. Beslutet om mottagare av anslaget redovisades.

Industrirepresentanterna ställde sig i princip positiva till att fortsätta stödja forskningsanslaget men
behöver ju förankras i respektive företag.
SLMF har för avsikt att göra klart avtalen i år (samma innehåll som tidigare). Annonsering i LoAF nr 2,
2015.
ERS symposiet
Hjälp från kontaktföretaget (Novartis) med värdskap och incheckning. Företagen har kommit överens
om att det i år inte blir någon utställning. På välkomstbilden kommer företagens loggor att finnas.
Teva ställer upp som kontaktföretag inför SLMFs ERS-symposium nästa år i Amsterdam. Ambition att
ha samma upplägg som i år men kalkylera med färre deltagare.
Samarbete om kurser.
Information från styrelsen om vårt beslut angående användandet av SLMFs logo.
Läkemedelsindustrin behöver offentliggöra ersättningar enligt nya regelverket på sina hemsidor och
börjar samla in uppgifter från 2015.
Regelverket kring sponsring. Middagar med underhållning får ej sponsras. Industrin får sponsra allt
som är yrkesförkovrande.
De nya reglerna kan läsas på Läkemedelsindustriföreningens hemsida; www.lif.se
22. European Clinical Respiratory Journal (AB).
Tidning i startfasen och angelägen att få in bidrag. Hemsida finns. Info om hur man publicerar.
Nordiskt initiativ som fortsättning ersättning efter Clinical Resp journal som köptes upp av kinesiskt
företag
23. Arkivgrupp/arkivfrågor
Äldre arkiv finns i Uppsala som håller på att systematiseras av äldre lungläkare. Ska utrymmas men
man vet inte när.
Arkivgrupp Marie Ekberg och Anne Lindberg. Inget mer praktiskt har hänt. Har nog fullgjort
uppdraget. Viktigt att få in aktuella avtal samt bokföring. Digitalt arkiv diskuterades, t ex på
Mediahusets server. Redan nu finns flik för historik men passar inte för telefonmötesprotokoll. Där
skulle inloggning för styrelsemedlemmar behövas.
Beslut: VY samlar digitala dokument till Mediahusets server med inloggningsfunktion.
ID kontaktar mediahuset om inloggningsuppgifter. ID kontaktar Gunnar Boman om kostnadsförslag
på person/firma som mot faktura arbetar vidare med det gamla arkivet i syfte att underlätta flytt.
HE kontaktar TAM-arkivet samt Anne Lindberg och Marie Ekberg i arkivgruppen.
24. Hedersledamot.
Förslag och beslut godkännes. ID fick i uppdrag att informera vederbörande.

25. SLMF vårdprogram och riktlinjer.
Nationella vårdprogrammet vid lungcancer är försenat.
Förslag att på hemsidan länka till internationella reviews när det gäller t ex hosta, liksom för vissa
ämnen också hänvisa till läroboken i lungmedicin.
26. Vetenskapliga kommittén.
AB informerade om att möte planeras i oktober för att gå igenom VKs roll och se över hur man
jobbar. Utifrån SCAPIS studien har ett antal lungmedicinska forskningsområden lyfts..
27. Luftvägsregistret önskar en representant från SLMF.
Beslut: Uppgift för vetenskaplig sekreterare.
28. Tobakspolicy:
Beslut är taget tidigare om totalt stopp för tobaksbruk från 2025, ska läggas på hemsidan.
29. Förfrågan om granskare till vetenskapliga sekreterarna till Sv läksällskapets sektionernominera två personer.
Förslag: Eva Lindberg, Arne Egesten.
Beslut: enl ovan.
30. Granskare av ordinationsorsaker – Socialstyrelsen önskar en lungspecialist –några dagars
arbete.
Beslut: ID kontaktar Michael Runold,
31.Respiratory infections –national expert request.
Förslag: Ingemar Qvarfordt, Göteborg som kontaktas av LO. Följs upp telefonmöte.
Beslut enl ovan.
32.Yngre representant ERS.
SLMFs yngreledamot har den funktionen men ta hänsyn till aktuella situationen.
Beslut: SM funderar på saken för närvarande men långsiktigt följa yngre ledamoten.
33. Två delegater UEMS
Förutom LO så är det ordförande som är aktuell, men pga. tidsbrist kan det ej alltid prioriteras.
34. Årsmötet under svenska lungkongressen.
Att flytta tidpunkten för mötet har redan beslutats.
35. Jävsregler läkemedelsverket

Läkemedelsverket avser att uppdatera riktlinjer för astma- och KOL-behandling. ID och Christer
Jansson är kontaktpersoner gentemot verket och har föreslagit experter. 7-8 av dessa har nu verket
avvisat pga. jäv. Diskussion om jävsreglerna som av styrelsen anses mycket otydliga, dessutom
retroaktiva. Oklart också om vad Advisory board är, ibland skiljer sig inte mötet från det som kan
kallas diskussionsmöte.
Beslut att å styrelsens vägnar uppdra åt ID, AB och MS att skriva ett brev till läkemedelsverket.
Jävsreglerna måste tydliggöras och vara kända i förväg
36. Sjuksköterskebrist på våra lungavdelningar och brister i lungkompetens.
Diskussion om vilka kurser/vidareutbildningar som finns för ssk. Ev på Karolinska (diskussionsfas) och
i Umeå finns det en VUB som är lunginriktad och är akademisk.
Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiv lungsjd 7,5 hp .
Beslut: togs om att inbjuda SLIFs styrelse till nästa telefonmöte 20/10.
37. Mötesagenda plenummöte i Åre
Tider som gäller 20:e februari hela dagen 21:a halvdag, vi samlas kvällen den 19 febr. Två
övernattningar ingår. Extra övernattningar betalar man själv.
Mötet med industrin kommer göras via telefon. Under plenummöte mer detaljerad genomgång av
ekonomin.
38. Resande utomlandskongresser from nästa år?
Förslag att from nästa år ska SLMF förboka hotell för att få bo tillsammans. Kardiologföreningen har
ett sådant koncept.
Beslut: AB pratar med JB-travel om att förboka 50 rum för medlemmar i SLMF under ERS i
Amsterdam 2015. Max 3stjärnigt. Fördel om nära konferensen.
Det finns ju även andra kongresser som många medlemmar åker på, t ex de med cancerinriktning
men inget beslut togs.
39. Övrig fråga
Det bör göras en utvärdering efter ERS mötet, precis som förra året. Vi lägger till en fråga. Hur reser
du till ERS idag? Egen regi/kliniken/ industri.
Enkäten besvaras på plats, AB tar med.

40. Mötet avslutas.
Ett särskilt tack till PS som ansvarat för det trevliga arrangemanget av mötet.

