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Föreningen har 51 medlemmar varav 9 pensionärer. Vi är 30 specialister (6 pensionärer) och 7
läkare med ST-block, men totalt 11 under ST-utbildning. Vi är glada ha en nybliven specialist
och att andelen utbildningsläkare med formaliserade utbildningstjänster dramatiskt ökat. Av
de 4 under utbildning som inte har ST-tjänst idag är 2 i startfasen avseende Foniatri, en i det
närmaste färdig och en som i nuläget inte är aktiv inom foniatrin.
Årets utbildningsdagar var förlagda till Örebro 28-29/1 och åter mycket välbesökta. Ämnet
var Dysfagi. Även ÖNH-kollegor från flera orter deltog. Kent Nordqvist stod för värdskapet
med den äran och på kvällen avnjöts middag i hemmiljö.
Föreningens årsmöte hölls 28/1 i anslutning till utbildningsdagarna, ett upplägg som visat sig
fungera väl och ge möjlighet för fler att delta.
Under våren genomfördes åter en uppskattad och fulltecknad nationell SK-kurs, Foniatri och
foniatrisk undersökningsteknik, i Stockholm med Per-Åke Lindestad som huvudansvarig.
Den nationella SK-kursen om Dysfagi i Malmö i november under ledning av Beatriz Arenaz
och ÖNH-kollegan Hillevi Pendleton var fulltecknad och mycket uppskattad även i år.
SwedeCleft – det nationella mötet om gomspaltrelaterat hölls i mars i Linköping. Vi hade god
foniatrisk representation från olika LKG-centra med givande interna diskussioner. Inbjuden
talare var audiologkollegan Karin Stenfeldt som talade om LKG, hörsel och plaströr vilket var
mycket efterfrågat.
Vid Europeiska Foniaterakademins (EAP) andra kurs i Prag i maj hade vi tyvärr ingen svensk
representation. ELS i Genua juni hade däremot gott svenskt deltagande med deltog Gunnar
Björck, Stellan Hertegård, Staffan Morén och Stefan Skrtic. Vid IALP i Dublin och Austrian
Voice Ass i Salzbursenare under året representerades Sverige av Per-Åke Lindestad.

Under året har styrelsen haft fyra telefonmöten och i övrigt samrått via mail. Arbetet har till
stor del gällt frågor kring ST-utbildning där såväl godkännadeprocessen som nya
målbeskrivningen 2015 och kvalitetssäkringen av vår utbildning varit i focus. Vi har bildat en
ny arbetsgrupp (se ovan) bestående av såväl erfarna specialister som utbildningsläkare för
översyn och samordning av våra riktlinjer. Beträffande kvalitetssäkringen kommer Gunnar
Björck, Hans Dotevall och Katarina Olofsson att utbildas till SPUR-inspektörer för att vi i
fortsättningen skall ha en foniater adjungerad till SPUR-inspektionsgruppen vid varje
inspektion på enhet där foniatrisk ST-utbildning bedrivs. Hela styrelsen har också deltagit i
dialog med Socialstyrelsen kring frågor om godkännandeprcessen och detta arbete fortgår.
Uppdaterad information om föreningens aktiviteter, mötesprotokoll och kontaktlistor finns på
föreningens hemsida www.foniater.se.
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