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Loggbok för blivande specialister inom röst o talrubbningar: Bo Alkestrand, Malin Josefsson,
Staffan Morén, Lucyna Schalén.
Kvalitetsregistret för fonokirurgi: Bo Alkestrand och Gunnar Björck.
Föreningens representant i internationella kontakter: Lucyna Schalén.

Aktiviteter:
Ordinarie föreningsmöte hölls i samband med ÖNH-dagarna i Örebro 080508. Föreningen
medverkade aktivt i två symposier. Kent Nordqvist ledde en session om neurologiska sjukdomar där
röst och tal är påverkat. Johan Berseus var ansvarig för ett symposium gällande larynxpapillom.
De traditionsenliga utbildningsdagarna hölls 29-30/1 2009. Första dagen ägnas åt röstakustik och
leddes av Professor Sten Ternström på Kungliga Tekniska Högskolan. På förmiddagen fick vi
utbildning i grundläggande röstakustik och på eftermiddagen vidtog laborationer i grupp. På kvällen
avnjöts foniatrins egen musical My fair lady på Oscarsteatern.
Dag två hade vi bytt lokal till Staffan Wiléns röstmottagning där ämnet var omhändertagande av
professionella röstanvändare, dragplåster var Ann-Sofie von Otter och Benny Fredriksson chef på
stadsteatern som gav oss sin syn på röstproblem hos artister.
Lucyna Schalén deltog i European Union of Phoniatricians´ möte i Poznan i början av maj 2008.
Föreningen har önskemål om att revitaliseras och är enda företrädaren för foniatri inom EU. Ny
generalsekreterare blev Antonio Schindler och man har som mål att föra foniatrin i Europa framåt.
Nästa möte är planerat till maj 2011 i Lund med Lucyna som huvudansvarig.
Ett kvalitetsregister gällande fonokirurgi har under året sjösatts. Varje klinik i Sverige som bedriver
fonokirurgisk kirurgi kan nu hämta hem blanketter för registrering och nu även lägga in resultaten
elektroniskt på hemsidan för ÖNH-kvalitetsregistret http//kvalitet.onh.nu . På denna sida kan man
sedan se sina egna resultat och om man vill jämföra med andra. Det är av stor vikt att alla som
bedriver fonokirurgi registrerar.
Föreningen har under året fått en fungerande hemsida som administreras av Katarina Olofsson:
www.foniater.se
Stockholm 090421
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Gunnar Björck
ordförande

