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Bäste lungmedicinare!
Som nyutnämnd vetenskaplig sekreterare i Svensk Lungmedicinsk Förening vill jag börja
med att tacka för detta förtroende samt framföra ett varmt tack till Karl Franklin från Umeå
som förtjänstfullt skött detta uppdrag sedan 2007. Inom föreningen pågår nu arbete med
att återinföra Medlemsblad som distribueras även i tidningsform och förhoppningsvis kan
ni ha det första exemplaret i handen redan vid nyåret.
Under våren 2009 anordnades ett uppskattat vårmöte av lungsektionen vid Södersjukhuset i Stockholm. Tema för fortbildningsdagen var interstitiella lungsjukdomar och därefter
bjöds på ett blandat program under temat ”Utvecklingsaspekter på lungsjukdomar och
allergologi”. Ett stort tack till Michael Runold och medarbetare för välordnat möte!
I juni deltog många svenska lungmedicinare vid Nordisk lungkongress i Århus. Även om vi
sällan sett så mycket regn var det vetenskaliga programmet mycket givande och vi kunde
ännu en gång konstatera att det nordiska samarbetet inom lungmedicin är både viktigt
och trevligt. Helsingfors står som värd för nästa Nordiska lungkongress som blir 2011.
Vid planering av möten har flera personer efterfrågat information om program från tidigare möten. För att underlätta för er alla finns nu en sammanställning över teman på SLMFmöten under perioden 2002-2009, se bilaga Tema SLMF-möten 2002-2009.
European Respiratory Society Annual Congress 2009
anordnas i Wien 12-16 september. För program, se www.ersnet.org där det även ännu
finns möjlighet att anmäla sig. I anslutning till ERS anordnar SLMF ett flertal kvällsmöten
i samarbete med läkemedelsföretag, separata inbjudningar skickas till detta. På tisdagskvällen den 15:e september finns möjlighet att lyssna till presentation av två aktuella
avhandlingar inom lungmedicin, se hemsidan www.slmf.se där det går att anmäla sig till
denna kvällsaktivitet.
För er som redan börjat planera för nästa år kan nämnas att ERS-kongressen 2010 blir i
Barcelona den 18-22 september.

Höstmötet 2009
Årets höstmöte arrangeras av Lung- och allergikliniken i Lund den 21-23 oktober. Marie Ekberg med kollegor bjuder på ett mycket spännande och intressant program. Fortbildningsdagen den 21 oktober ägnas åt pleurasjukdomar och samma dag anordnas registermöte
och chefsmöte. Programmet den 22-23 oktober tar upp bland annat lungsjukdom och komorbiditet, ”imaging of the lung” samt behandling av den sviktande lungan när mediciner
inte hjälper. I samband med höstmötet anordnas även SLIF-möte så ta med både kollegor
och sköterskor och anslut er till mötet i Lund! Anmälan kan göras direkt via länk på www.
slmf.se. Detta är även sista chansen att delta i ett höstmöte eftersom SLMF från 2010 kommer att övergå till att koncentrera mötesverksamheten till vårmöten och riksstämman.
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009
Tema för årets Riksstämma som anordnas i Stockholm 25-27 november är ”Ökad kunskap
och klokare vård – för patientens bästa”. Posterutställning och fria föredrag inom lungmedicin är på onsdagen den 25 november och samma dag anordnas ett symposium om
Kvalitetsregister där bland annat KOL-registret kommer att tas upp. Vid ett symposium på
torsdagen behandlas rökavvänjning – något som i högsta grad är av intresse för oss lungmedicinare. Passa på att visa upp er forskning och kvalitetsarbete på stämman! Vi vill ha
in många abstrakt före fredag 28 augusti som är sista anmälningsdag. Abstrakt skickas in
elektroniskt via www.sls.se. Gå där in på Medicinska Riksstämman och klicka er vidare.
Övriga möten och kurser
Postgraduatekurs om KOL går av stapeln nästa gång den 27-28 januari 2010 i Saltsjö-Boo.
Mera info kommer på SLMF’s hemsida inom kort.
En tredagarskurs i praktisk bronkoskopi innefattande både träning i simulator och teori
kommer prel. att ordnas vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Exakt tidpunkt kommer att annonseras inom kort på SLMF hemsida, sannolikt kommer kursen att genomföras
i februari 2010. För ytterligare information, kontakta Cecilia Bredin (cecilia.bredin@karolinska.se).
Avhandlingar
Uppgifter om vilka som disputerat inom det lungmedicinska området sedan april 2009
tacksamt emot. Skicka spikblad direkt till mig för publicering på hemsidan i samband med
nästa medlemsblad.
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