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Bäste lungmedicinare!
Hösten och mörkret vilar tungt över vårt avlånga land och vad kan då passa bättre än att
pigga upp sig lite genom att läsa Medlemsblad från SLMF och planera för att delta i de
aktiviteter som är på gång föreningen. Och att man blir både gladare och klokare av att
delta i föreningens arrangemang håller nog alla som deltog i höstmötet i Lund i oktober
med om. Ett stort tack från föreningen till de lokala arrangörerna i Malmö-Lund med Marie Ekberg-Aronsson i spetsen för ett mycket välarrangerat möte med givande vetenskapligt program (länk till presentationerna finns här) och dessutom en fantastisk helkväll på
Trollenäs slott. Detta var en grandios avslutning av föreningens höstmöten då vi nu från
och med 2010 kommer att koncentrera mötesverksamheten till vårmöten och lungsektionen på Riksstämman.
Många svenska deltagare sågs även i september i Wien i samband med European Respiratory Society Annual Congress. Bland det stora utbudet i programmet noterades att den
nya presentationsformen med e-communication börjar så sakteliga hitta sina former. För
er som ännu inte upptäckt dessa sessioner vill jag varmt rekommendera att ni tar del av
denna presentationsform under nästa ERS-kongress som går av stapeln i Barcelona 18-22
september 2010.
Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 2009
Onsdagen den 25 november är det den stora lungdagen på Riksstämman. Som vetenskaplig sekreterare vill jag tacka för alla intressanta abstrakt som inkommit. Inte mindre
än 25 abstrakts har accepterats för presentation i form av fria föredrag och postrar och
innehållet vittnar om att svensk lungmedicin spänner över ett brett fält. En givande dag
utlovas där programmet innehåller allt från kliniska fallpresentationer till experimentella
studier i frontlinjen. De två bästa föredragen och de två bästa posterpresentationerna
kommer att belönas med fina priser vid dagens slut. Om någon saknar programboken så
går den att ladda ner på www.sls.se – Medicinska Riksstämman.

Vårmöte 2010
Lungkliniken i Linköping står som värdar för vårmötet som blir på Linköping Konsert &
Kongress den 14-16 april (OBS datum, andra datum har cirkulerat tidigare men 14-16 april
är det rätta). Se även SLMF:s hemsida. Verksamhetschef Kerstin Metcalf med kollegor planerar för programmet med lungcancer som huvudtema men även andra programpunkter
kommer att ingå. Under onsdagen 14 april blir det utbildningsdag och då kommer även
registermöten och chefsmöte att anordnas. Föreningens årsmöte blir under torsdag eftermiddag 15 april. Ett preliminärt program för vårmötet kommer att läggas ut på SLMF:s
hemsida under januari tillsammans med uppgift om anmälan m.m.
Övriga möten och kurser
Den 27-28 januari 2010 planeras den årliga Postgraduatekursen om KOL i Saltsjö-Boo i
Stockholm. Kursen som nu givitss i många år har genomgående hållit hög standard och
fått god kurskritik. Programinnehållet förändras vartannat år och under kursen 2010 (liksom 2009) fokuseras programmet på icke pulmonella manifestationer vid KOL. Så även för
er som tidigare deltagit i denna kurs finns all anledning att uppdatera sina kunskaper på
området. Anmälningstiden har förlängts till 11 december, så det är inte för sent än..... Se
SLMF:s hemsida för ytterligare information.
Bronkoskopikurs anordnas på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 2-4 februari 2010.
Sista anmälningsdag 30 november, se SLMF:s hemsida.
Specialistexamination i lungmedicin
SLMF uppmanar alla som är i slutet av sin ST-utbildning eller är nyblivna specialister i lungmedicin att genomföra specialistexamen. Sista anmälningsdag till specialistexamen 2010
är den 30 november. Provet består i två delar; en hemtentamen och en muntlig examination. Se SLMF:s hemsida för mera information.
Lungmedicinska avhandlingar
Uppmaningen i förra Medlemsbladet att skicka in uppgift om lungmedicinska avhandlingar har givit ett mycket gott gensvar och uppgifter har inkommit om inte mindre än 13
disputationer under senaste året. Information om avhandlingarna finns på SLMF:s hemsida
under fliken Avhandlingar inom Lungmedicin. Tacksam om ni som ser att någon uppgift
(för några saknas ännu abstraktblad) eller avhandling saknas kan komplettera detta genom att skicka dessa uppgifter till mig.
Förhoppningsvis är detta det sista Medlemsblad som distribueras elektroniskt. Om allt
fungerar som planerat kommer vi att från våren 2010 istället att få en riktig tidning att läsa;
” Lung- och Allergiforum”.
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