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Föreningen har 45 medlemmar varav 5 pensionärer. Vi är 24 aktiva specialister och 2 läkare 
med ST-block. Under 2013 fick vi 3 nya specialister; Henrik Widegren, Elin Marsk och Kia 
Nyberg. 
 
Årets utbildningsdagar var förlagda till Uppsala 31/1-1/2 och glädjande nog mycket 
välbesökta. Ämnet var velofarynxinsufficiens och även plastikkirurger och logopeder från 
flera orter deltog som föreläsare. Staffan Morén stor för värdskapet med den äran och på 
kvällen avnjöts middag i hemmiljö. 
 
Under våren genomfördes en uppskattad nationell SK-kurs i Laryngologi i Stockholm med 
Per-Åke Lindestad som huvudansvarig. 
 
Föreningens årsmöte hölls 23/5 i Lund i samband med ÖNH-dagarna. 
Temat vid ÖNH-dagarna var Framtidens ÖNH och här bidrog Foniatrin med ett symposium 
om hesa barn, organiserade en mini-kurs i dysfagi för ST-läkare samt deltog aktivit i 
symposium om minimalinvasiv kirurgi. 
 
I september ordnades regional ST-utbildning i Sunderbyn med fokus på basal laryngologi och 
foniatri samt på larynxcancer. Ansvariga var Katarina Olofsson och Stellan Hertegård. 
 
I december anordnade foniatriteamet på SUS (Lund/Malmö) regional utbildningsdag för alla 
foniatriskt intresserade kollegor i regionen. Där avhandlades bland annat dysfagiutreding, 
handläggning av recurrenspareser och ÖNH-läkarens roll i LKG-vården. 
 
Under hösten har styrelsen haft två telefonmöten och i övrigt samrått via mail. Arbetet har 
huvudsakligen gällt Sveriges medverkan i den nybildade Europeiska Foniatriska Akademin 
och Europeiska Foniaterunionen samt frågor relaterade till revisionen av riktlinjerna för ST-
utbildningen. 
  



Uppdaterad information om föreningens aktiviteter, mötesprotokoll och kontaktlistor finns på 
föreningens hemsida www.foniater.se.  
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