Minnesanteckningar SFF‐Styrelsemöte 2016.05.07 –telefonkonferens kl 16.00 – 16.50
Deltagare: Malin Josefsson (ordf), Staffan Morén (sekr.), och Katarina Olofsson, Kent
Nordqvist, Hans Dotevall
Frånvarande: Elin Marsk

1. Mötet öppnas av Malin
2. GDPR – inventering. Kent tar upp personuppgiftsavtal med Läkarförbundet för att få
tillgång till medlemslistor. Standardkontrakt utskickat. Kent menar att ordförande
måste skriva på. Enas om att föreningen behöver ett avtal och Malin får ta
direktkontakt med Läkarförbundet och kolla detaljer som vilka förvarings‐ och
raderingskrav som finns. Från 25/5 får protokoll och medlemslista inte ligga på
webbplats utan lösenordsskydd. För foniater.se tar Katarina kontakt med Agneta
Wittlock för att efterfråga om detta kan lösas.
3. Ny Webbplats ‐läkarförbundet.se lansering juni/juli 2018. Kostnadsfritt för
yrkesföreningarna att använda webbplatsen. Vi får diskutera på nästa styrelsemöte
om ev flytt av foniater.se dit.
4. Något om SPUR‐inspektion i Göteborg. Foniatri‐ST inspektion godkänts.
5. SK‐kurser i år? Inga planerade 2018. Dysfagikurs och Röstkurs har uppehåll.
6. God respons på Foniatrins bidrag om tungband vid ÖNH‐dagarna ‐ hur tänker vi inför
nästa år Lund 2019? Några förslag som kom upp var: Fonokirurgi och röstvila,
Forskning och framsteg inom Röst och Talrubbning i ÖNH Sverige
7. SFFs utbildningsmöte 2019 blir i Lund med tema Oralmotorik och fonologi,
8. Årsmötesprotokollet för 2018 är klart men ännu inte justerat.

9. Nationell samordning Kunskapsstyrning i Nationella Programområden – mail från
läkarförbundet ang samarbete med SKL. Möjlighet för specialistföreningarna att delta
med representant. Utarbeta vårdprogram och nationella riktlinjer, nivåstrukturering.

Bör SFF ha representant? Vilka diagnoser skulle vara aktuella för foniatrins del? Bör
diskuteras vid nästa årsmöte. Hans Dotevall kommer att vara med som ÖNHs
representant för Västra Götalandsregionen.

10. Vad händer vid ESPO resp UEP konferenserna? Katarina och Elin kommer att delta i
ESPO i Stockholm och Staffan deltar i UEP i Helsingfors.
11. Peter Kitzing har skickat info om sitt program Dysphonia. Lägga hänvisning på
hemsidan? Styrelsen får pröva programmet och ta ställning till länk på foniater.se vid
nästa styrelsemöte.
12. Pågående projekt ‐ hur ska vi prioritera:Medlemslistor/statistik, Egen ”tjänsteenkät”?,
Velofarynxfunktion, Uppdatering av anvisningar i loggboken, Nationell
gemensam ”plan” foniatri för ÖNH‐ST. Frågan uppskjuts till nästa styrelsemöte

13. Nästa styrelsemöte som telefonkonferens preliminärt 11 juni kl 16.00

14. Mötet avslutades

Vid pennan
Staffan Morén

Uppsala 2018‐05‐08
Justerat
Malin Josefsson
Lund 2018‐06‐11

