Protokoll Styrelsemöte 20140527 (per telefon)
Närvarande: Malin Josefsson, Per-Åke Lindestad, Katarina Olofsson och Hans Dotevall
(Frånvarande: Staffan Morén och Kent Nordqvist)
• Dödsbud: Foniaterkollegan Björn Frizell har avlidit och även logopeden Ninni Elliot.
Beslutades att SFF skall uppmärksamma dödsfallen med ett bidrag till önskat ändamål (för
Ninni Elliot Röstfonden 500 kr) alternativt blommor vid begravning. Per-Åke som kommer
att närvara vid björn Fritzells begravning fick i uppdrag att utforma uppvaktningen för båda
och kommunicera med Kent (kassör) angående kostnaden.
• Kursämnesarbetet: Malin meddelade att hon intervjuats angående Foniatrins eventuella del
i breda kursmål (sådana som berör många specialiteter). Inget av de föreslagna ämnena var
relevanta för Foniatrin. Malin framförde förslag på att en kurs om Dysfagi borde kunna
organiseras som bred kurs, men man har inte tagit upp detta vidare från Socialstyrelsen.
• Europeiska Foniaterunionen (UEP) har sin konferens i Moskva i oktober och
anmälningstiden närmar sig sitt slut. Malin meddelade att Lucyna Schalén planerar att åka i
egenskap av former president och även Per-Åke kommer att åka. Tveksamt om någon mer
ur styrelsen får åka.
• Subspecialisering i Laryngologi har tagits upp inom UEMS och Malin hade inför mötet
förmedlat det föreslagna underlaget som hon fått av tidigare UEMS-representanten Stefan
Scrtic. SFF har inte fått någon förfrågan om att uttala sig och inte heller
utbildningsutskottet inom ÖNH-föreningen, men frågan är angelägen. Vi enades om i
styrelsen att den modell vi har på många orter i Sverige med ansvar för såväl funktionell
bedömning som endoskopisk kirurgi inom foniatrin lett till en positiv utveckling inom
området och att det är den modellen vi i första hand vill värna. Vi anser att såväl en mer
kirurgisk som en mer medicinsk profilering kan rymmas i den fonitriska specialiseringen.
Malin fick i uppdrag att jämföra de föreslagna Laryngolog-målen med Foniatrins egna samt
att diskutera hur vi skall driva frågan med utbildningsutskottets ordförande Pernilla
Sahlstrand-Johnsson inför nästa styrelsemöte (efter semesterperioden).
• Hans uttryckte dock från Göteborgshorisonten en oro för möjligheten att driva denna
utveckling under rådande förhållanden i Göteborg och såg eventuellt en möjlighet att få
tydligare utbildningsmål för dem som vill bedriva larynxkirurgi med hjälp av en föreslagen
subspecialisering. Även denna synvinkel skall beaktas i den fortsatta diskussionen.
• Katarina meddelade från Umeå att hela verksamheten på ÖNH-kliniken är hårt pressad
bland annat till följd av att många kollegor valt att sluta. Detta har gjort att ledningen vill
radikalt minska den specialiserade Foniatrin till förmån för ”basverksamhet”. Katarina
arbetar för att värna Foniatrins fortlevnad i Norrland och stöttas i detta helhjärtat av Svensk
Foniatrisk Förening. Katarina meddelar styrelsen om det finns behov av mer konkreta
insatser från föreningens sida.
Vid pennan denna gång Malin Josefsson

