Styrelsemöte SFF (per telefon) 2018-09-10 kl 16-17
Deltagare: Malin Josefsson (ordf), Staffan Morén (sekr), Katarina Olofsson, Hans Dotevall, Elin Marsk
Frånvarande: Kent Nordqvist

§ 1. Mötet öppnades, till mötesordförande valdes Malin Josefsson och till mötessekreterare Staffan
Morén.
§ 2. Nya medlemmar:
Yanét Forsberg Wanngård och är specialist på ÖNH i Borås (mailat Malin)
Magnus Hilland, Haukeland Universitetssjukhus Bergen. Magnus@hilland.no
Vasiliki Mesogi Östman, Norrköping/Linköping. Gullstrandsvägen 21B; 58599 Linköping.
§ 3. Nationella programområden – förfrågan om deltagande nervsystemets sjukdomar och
deltagande Hud‐, och könssjukdomar. Malin har svarat för SFF och tackat nej.
§ 4. Ny hemsida för läkarförbundet: Lakarforbundet.se 1.0, Det har kommit mail med info 26/6. Bör
något ändras på SFFs hemsida med hänsyn till detta? Malin vidarebefordrar mail till Katarina som i
sin tur kan ta upp frågan med Agneta Wittlock som sköter hemsidan.
§ 5. Korrespondens från PP‐Administration – Läkarförbundet
o Inbjudan till Styrelseutbildning 7/11–. Ingen i styrelsen anmälde intresse
o Representantskap 8/11 – lämnat utan avseende som vanligt.
o Läkarförbundets fullmäktige 22‐23/11 lämnat utan avseende ‐ det är lokal och
yrkesföreningarna som har delegater, spec‐föreningarna kan skicka representanter
som observatörer.

§ 6. Inkommande remisser
o Läkarförbundet: Om föreskrifter kring intygsskrivande –skall anpassas till digitala
förhållanden bland annat. SFF’s styrelse avstår svar
o Om föreskrifter om nationell högspecialiserad vård, SFF’s styrelse avstår svar
o Förslag på sexårig utbildning till läkarexamen (AT bort och i st bastjänstgöring). SFF’s
styrelse avstår svar
§ 7. Det har inkommit några lokala dokument om ST‐randning i foniatri för ÖNH. Vid förra
styrelsemötet överenskoms att Elefterios skulle tillfrågas om han vill ansvara för att utarbeta förslag
på målbeskrivning/checklista för randning. Elefterios har inte kontaktats ännu.

§ 8. Det hålls SFOHH internat nästa vecka och man önskar förslag på innehåll i foniatrisymposium
med fokus på forskning inom foniatri på ÖNH dagarna i Lund 9‐12 april 2019. – Malin pratar med
Ann Hermansson och bevakar vad som händer.
Katarina har meddelat att man från Umeå kan bidra med:
1. Hyaluronan in vocal folds and false vocal folds in patients with recurrent
respiratory papillomatosis. Anna Holm et al
2. Mapping of Human Papilloma Virus, p16 and Epstein‐Barr Virus i non‐malignant
tonsils. Alexandra Schindele et al.
Fler förslag önskas.

§ 9. Nästa SFF utbildningsmöte blir i Lund 24‐25/1 2019 med temat oral‐ och talmotorik.
§ 10. Nästa SFF styrelsemöte som telefonkonferens planeras till 19/11 kl 16.00
§ 11. Mötet avslutades

Uppsala 2018‐09‐10

Staffan Morén

