Protokoll Styrelsemöte SFF (telefonmöte) 2017-12-11 kl. 16-17
Deltagare:  Malin  Josefsson  (ordf),  Staffan  Morén  (sekr),  Katarina  Olofsson,  Kent  Nordqvist,  Hans  
Dotevall,  
Frånvarande:  Elin  Marsk    
  
  
§  1.  Mötet  öppnades,  till  mötesordförande  valdes  Malin  Josefsson  och  till  mötessekreterare  
Staffan  Morén.  
  
§  2.  SFFs  utbildningsmöte  i  Linköping  25-26  januari  2018:  Inbjudan  med  preliminärt  program  och  
betalningsanvisningar  måste  ut  snarast.  Malin  kontaktar  Ulrika.  Några  förslag  på  ämnen  och  
talare  till  programmet:    
2a.  Tal  och  sväljning  efter  glossektomi  –  Kent  
2b.  Rehabilitering  efter  laryngectomi  –  Beatriz  
  
§  3.  Kallelse  till  årsmöte  skall  skickas  ut  och  verksamhetsberättelse  förberedas.  Några  punkter  
som  skall  med  i  verksamhetsberättelsen:  SK  kurs  i  dysfagi  i  Malmö,  Nationella  riktlinjer  traketomi  
(Katarina),  Nationella  riktlinjerför  trakeotomi  hos  barn  (Andreas),  Nordiska  mötet  i  Göteborg  
(symposium  om  rehabilitering  efter  huvudhalscancer),  Swedecleft  i  Göteborg  (utredning  av  VPI,  
protokoll  för  Fiberendoskopisk  undersökning  av  velopharynx  under  tal).  
  
§  4.  ÖNH  dagarna  i  Linköping.  Titel  på  symposium:  Små  barn  med  bundna  tungor  och  trånga  
halsar  -  något  att  bita  i  för  ÖNH  och  Foniatri!  Telefonmöte  kommer  att  hållas  om  programmet  i  
januari.  ÖNH-läkare  Anneli  Björlin  har  blivit  tillfrågad  att  medverka.  Gunnar  tillfrågas  om  
föreläsningsuppdrag  i  ämnet  Laryngomalaci  och/eller  föreslå  lämplig  opererande  
Stockholmskollega  i  detta  forum.  Laryngomalaci  hanterades  på  ÖNH  mötet  i  Stockholm  2015  och  
publicerades  i  Svensk  ÖNH  tidskrift  2016.  Ytterligare  föreslås  som  ämne  till  symposiet:  
”tal/sväljning/gom-relaterade  besvär  som  indikation  för  adenoidektomi  och/eller  tonsillotomi/-
ektomi”.  Det  diskuterades  även  om  man  skulle  ta  kontakt  med  oralmotoriska  centra  i  landet  inför  
symposiet  och  diskutera  synen  på  samarbetsområden  för  att  kunna  få  in  även  detta  perspektiv.  
  
  
§  5.  Det  har  kommit  förslag  från  SLS  att  det  skall  vara  sektionerna  som  är  anslutna  och  alla  
medlemmar  tvångsanslutas  -  avgift  via  sektionen.  SFOHH  vill  veta  var  vi  står  och  att  vi  vid  en  
trolig  omröstning  på  fullmäktige  i  maj,  2018  vill  man  att  vi  deltar  och  röstar  om  vi  är  
röstberättigade.  Det  är  stor  risk  att  sektionsanslutning  enligt  ursprungligt  förslag  innebär  dubbel  
avgift  för  dubbelspecialister  vilket  knappast  är  rimligt.  SFF  är  dock  ingen  egen  sektion  inom  SLS  
utan  endast  ”övrig  förening”  och  kanske  ej  är  röstberättigad.  Frågan  bör  lyftas  på  SFFs  
kommande  årsmöte  
  
§  6.  Det  har  kommit  en  förfrågan  från  Sjukhusläkaren  angående  behovet  av  specialister  inom  
foniatri  på  sikt.  En  uppskattning  med  utgångspunkt  från  Martin  Berands  rapport  20170531  (ÖNH  

mötet  i  Göteborg)  att  av  behovet  skulle  vara  10-15  nya  specialister  inom  närmsta  10-15  års  
perioden.  
  
§  7.  Kent  tog  upp  att  han  i  egenskap  av  kassör  inte  längre  får  tillgång  till  medlemslistor  avs  SFF  
medlemmar  pga  PUL.  Det  är  ett  problem  eftersom  SFFs  uppbörd  och  medlemsförteckning  går  via  
läkarförbundet.  Hantering  av  medlemmar  via  listor  från  läkarförbundet  går  således  ej  längre.  Nu  
är  även  de  som  ej  är  medlemmar  i  läkarförbundet  borttagna  från  listorna.  Det  är  svårt  att  hålla  
koll  på  vilka  som  betalar  eller  inte.  Det  krävs  ett  PUL  avtal  mellan  SFF  och  läkarförbundet  får  att  
få  informationsutbytet  om  medlemslistor  till  stånd.  Detta  bör  förberedas  och  diskuteras  på  det  
kommande  årsmötet.    
  
§  8.  UEP:  Malin  och  Staffan  är  SFFs  representanter  i  UEP  och  kanske  är  de  enda  i  SFF  som  är  
medlemmar  i  UEP.  SFF  medlemmarna  kanske  inte  känner  sig  så  delaktiga  i  UEP  och  det  känns  
inte  som  att  man  har  så  stor  nytta  av  att  vara  medlem.  Dock  bör  vi  vara  med  för  att  ha  chans  att  
påverka  utvecklingen  för  foniatrispecialiteten  i  Europa.  
  
§  9.  Hans  rapporterade  att  det  var  SPUR  inspektion  i  Göteborg  i  september  och  då  ingick  även  
inspektion  av  foniatriutbildningen  för  första  gången.  Resultaten  av  inspektionen  har  inte  kommit  
ännu.  
  
§  10.  Mötet  avslutades  
  
  
  
Uppsala  2017-12-11  
  
Staffan  Morén  
  
  
  
    

