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Föreningen har 52 medlemmar varav 10 pensionärer. Vi är 31 specialister (7 pensionärer) och
5 läkare med ST-block, men totalt 9 under ST-utbildning. Sedan förra året har en ST-läkare
med block hoppat av detta pga flytt, men fortsätter foniatrisk fördjupning långsiktigt. Av de 4
under utbildning som inte har ST-tjänst idag är 2 i startfasen avseende Röst- och
Talrubbningar medan en är i det närmaste färdig.
Årets utbildningsdagar var förlagda till Berlin 26-27/1 och mycket välbesökta. Även ÖNHkollegor från flera orter deltog. Temat var svåra fall med fokus på såväl neurologi och
anatomi som diagnostiska möjligheter och kirurgiska principer. Erfarenhetsutbytet var livfullt
med öppen och positiv stämning under ledning av Per-Åke Lindestad. Professor Tadeus
Nawka bidrog med såväl foniatrisk som lokal kunskap. Föreningens årsmöte hölls 26/1 i
anslutning till utbildningsdagarna, ett upplägg som visat sig fungera väl och ge möjlighet för
fler att delta.
Årets ÖNH-dagar samorganiserades med Nordiska ÖNH-mötet i Göteborg 31/5-3/6. Staffan
Morén föreläste från SFF tillsammans med logoped Helena Löfhede från Göteborg över
ämnet Biverkningar efter behandling vid huvud-halscancer: tal och sväljning.
Den 16 juni avtackades Per-Åke Lindestad i samband med sin pensionering och blev då också
den förste att utnämnas till hedersmedlem i SFF’s som erkänsla för allt han gjort för
föreningen genom åren. Vi hoppas att han även fortsättningsvis vill hålla kontakten med oss
och ibland dela med sig av sin stora erfarenhet.
SwedeCleft – det nationella mötet om gomspaltrelaterade utmningar hölls i oktober i
Göteborg. Vi hade god foniatrisk representation från olika LKG-centra med givande interna
diskussioner där vi kom vidare i arbetet med ett gemensamt protokoll för flexibel endoskopisk
undersökning av velofarynx under tal.

Den nationella SK-kursen om Dysfagi i Malmö i november under ledning av Beatriz Arenaz
och ÖNH-kollegan Hillevi Pendleton hölls för tredje gången och även Malin Josefsson
medverkade. Kursen fick även detta år mycket god kritik.
Under året har våra Umeåkollegor tillfört foniatriska synpunkter i arbetet med nationella
riktlinjer för trakeotomi, Andreas Arvidson när det gäller barnen och Katarina Olofsson när
det gäller vuxna (https://lof.se/patientsakerhet/vara-projekt/nationella-rekommendationer-fortrakeotomi/).
Vi har inte varit ute på så mycket internationella möten i år, kanske för att det inte varit så
många, men vid PEVOC i Ghent 30/8-1/9 medverkade Stellan Hertegård, Roland Rydell och
Staffan Morén med föredrag.
Under året har styrelsen haft fyra telefonmöten och i övrigt samrått via mail. Arbetet med
kvalitetssäkringen av vår utbildning har fortsatt. Arbetsgruppen för översyn och samordning
av våra riktlinjer kring målbeskrivningarna kom en bit på vägen under våren, men under
hösten har aktiviteten varit låg av olika skäl, varför arbetet inte är färdigt att presenteras än. Vi
får ta nya tag 2018. Ett ytterligare mål är att försöka samordna riktlinjer för foniatrirandning
under ST i ÖNH och här kommer Elin Marsk och Katarina Olofsson att sammanställa
material vi har och återkomma till styrelsen. Gunnar Björck, Hans Dotevall och Katarina
Olofsson har under året utbildats till SPUR-inspektörer och Gunnar Björck medverkade vid
inspektionen i Göteborg september – foniatridelen blev godkänd! Diskussioner om
godkännandeprocessen för nya specialister inom små specialiteter som Foniatri och Audiologi
fortgår i samråd med ÖNH-föreningens styrelse.
Information om föreningens aktiviteter, mötesprotokoll och kontaktlistor finns på föreningens
hemsida www.foniater.se.
Lund 2018-01-25
För styrelsen: Malin Josefsson

