Svensk Foniatrisk Förening, ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2019 torsdagen 23/1 2020 kl 16:15. Mötet
hölls i anslutning till föreläsningar på föreningens interna utbildningsdagar (tema Irritation, inflammation och
infektion) på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
§ 1. Mötet öppnades, till mötesordförande valdes Malin Josefsson och till mötessekreterare Staffan Morén.
§ 2. Justeringsmän: Gunilla Sundquist och Katarina Olofsson
§ 3. Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst (14 dagar innan mötet)
§ 4. Dagordningen godkändes
§ 5. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Malin, godkändes och lades till handlingarna, med tillstånd
att göra smärre korrigeringar.
§ 7. Kassarapport från Eleftherios Ntouniadakis . Ingående saldo per 2019-01-01: 52966,41 sek. Utgående
saldo per 2019-12-31: 58292,43sek. Större utgiftsposter under året: SFF möte Lund 2019, Hemsida, bankavgifter
§ 8. Revisionsberättelse presenterades av revisor Johan Berseus. Inget att anmärka.
§ 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
§ 10. Föreningens medlemsavgift förblir oförändrad, 300sek, avgiftsfritt för pensionärer.
§ 11. Val av styrelseledamöter för 1 år:
Valberedningen representerad av Gunnar Björck föredrog valberedningens förslag.
Styrelsen valdes enl. förslag:
Ordförande: Malin Josefsson (omvald)
Vice ordförande: Hans Dotevall (omvald)
Sekreterare: Staffan Morén (omvald)
Kassör: Eleftherios Ntouniadakis (omvald)
Ledamöter: Emma Malmström (omval)
Andreas Arvidsson (nyval)
Till firmatecknare för Svensk Foniatrisk Förening (organisationsnummer 802519-5952) utsågs kassör
Eleftherios Ntouniadakis och ordförande Malin Josefsson var för sig.
§ 12. Valberedningen omvaldes:
Gunnar Björck samt Ulrika Ekblad
§ 13. Som revisor och revisorssuppleant omvaldes:
Johan Berséus och Roland Rydell
§ 14. Nästa utbildningsmöte 2021 i Uppsala. Tillägg 2020-01-24: Datum: 28-29 januari 2021, tema:
Larynxingrepp i LA och botoxbehandling i för dystoni i huvud- halsområdet

§ 15. Hemsidan: Förfrågan om från SFOHH med förslag på att SFFs hemsida ska bli del av SFOHHs nya
hemsida. Vid dialog med SFOHH har framkommit att SFFs hemsida skulle få en relativt undanskymd plats
tillsammans med underföreningar till SFOHH trots Foniatrins status som grenspecialitet till ÖNH. Mötet
beslutade att gamla hemsidan foniater.se behålls men välkomnar länk från SFOHHs hemsida till foniater.se.
§ 16. Kvalitetsregistret: Det har framförts krav från ansvariga på Registercentrum på ökad aktivitet och högre
täckningsgrad i Registret för röstförbättrande kirurgi, annars kommer registret att läggas ner. Enligt Gunnar
Björck som länge arbetat med registret är det en täckningsgrad på ca 60% för diagnosen Reinkeödem. För de
andra diagnoserna är det okänt hur stor täckningsgraden är. Antalet fonokirurgiska ingrepp är relativt lågt jmf
med inrapportering in i andra delregister som t.ex hörselrehabilitering och tonsilloperationer. Man skulle kunna
argumentera att trots att det är relativt få ingrepp är det ändå det största registret i världen för dessa diagnoser. Vi
måste kunna visa att vi gör nytta för patienterna. Frågan ställdes om registret skulle kunna utökas avseende
antalet diagnoser som ingår i registret (t.ex larynxpapillom och leukoplakier/dysplasier?) eller göras om för att
mer fokusera på eller inkludera ingrepp i lokalbedövning. Gunnar Björck framförde att det kräver mycket arbete
om man skall ha chans att samla data med god kvalitet. Den ende inom föreningen som uttryckt aktivt intresse
att arbeta vidare med detta i nuläget är Elefhterios Ntoundiadakis, men i så fall med stöd av senior(er) med stor
forskningserfarenhet. Den nya styrelsen får arbeta vidare med frågan i första hand redan under pågående
utbildningsmöte. Tillägg 2020-01-24: Mötet utsåg Eleftherios Ntoundiadakis och Staffan Morén i samarbete med
Gunnar Björck att jobba vidare med frågan. Pengar behöver sökas för att driva vidare registret efter 2020. Om
man inte får finansiering läggs registret ner.
§ 17. Information från styrelsen:
- Under året har en ny loggboksversion för ÖNH ST utarbetats och en arbetsgrupp ur SFF har bidragit med
kommentarer och råd vid utformning av delarna om Larynx och nedre luftvägar samt Munhåla, farynx och
esofagus. Dokumentet kan hittas under ORL forum – otoliten - ny på jobbet (inloggad;
http://www.orlforum.se/otoliten/ny-pa-jobbet
-

SK kurser: Det finns en plan från SFOHH att det i föreningens regi skall anordnas 6 SK-kurser för ÖNH ST
vilka tillsammans skall täcka in utbildningens målrelaterade utbildningsbehov. En viktig anledning till detta
förslag är att ST-läkare i många regioner får möjlighet att genomgå ett mycket litet antal kurser, vilket leder
till en allt för tidigt avsmalnad kompetens/subspecialisering. I detta sammanhang föreslås en kurs som
innefattar såväl larynx och röst som sväljning. Under 2020 hålls redan separata kurser i Dysfagi (Malmö)
och Laryngologi/röst (Stockholm) i regi av SFF-medlemmar. Förslaget diskuterades.
o Generellt inom SFF finns en stark oro att sammanslagning av våra tidigare kurser skall sänka den
totala kunskapsnivån.
o Vad gäller larynx och röst finns konsensus inom föreningen att man vill bidra till/ta ansvar för
utbildningen av ÖNH-ST, medan inställningen beträffande dysfagi varierar mellan olika regioner
beroende på hur stor del dysfagi som ligger inom foniatrins ansvar.
o Foniatrins del av dysfagi är den oro-faryngeala dysfagin ner till m. cricofaryngeus . Dysfagi som
helhet är ett område som bör hanteras multidiciplinärt, men en sant multidiciplinär dysfagikurs
skulle troligen vara lämplig som fortbildningskurs eller kurs sent i ST-utbildningen.
o SFF´s ställningstagande på området försvåras av att det är oklart för oss vilka instanser som
ansvarar för vilka kurser som skall ges internationellt och vilka finansieringsmodeller som finns.
o Vi är medvetna om att katedrala kurser riktade till ST-läkare inom Foniatri specifikt inte är
motiverade på nationell nivå i Sverige utan här måste vi fortsätta arbeta med internationella
alternativ, såväl som kombinerade fortbildnings och ST-riktade utbildningar och digitala alternativ.
Sammanfattningsvis kommer vi att utse några individer att föra diskussionen vidare med SFOHH och ta
fram kunskapsunderlag kring kursgivande specifikt för SFF´s förhållande.

- Medlemsregister och uppbörd: Kassören får information från läkarförbundet om de SFF medlemmar som
också är medlemmar i läkarförbundet. Dock har medlemsavgift inte inhämtats från de SFF medlemmar som ej är
medlemmar i läkarförbundet. Ordförande och Kassör fick i uppdrag att gå igenom medlemsförteckning och
utarbeta en rutin för debitering av medlemsavgiften för de som ej är medlemmar i läkarförbundet.
- ÖNH-dagarna 2020 i Örebro – Foniatrin symposium: Tema liknande som årets SFF utbildningsmötes tema:
irritation/inflammation i larynx. Tillägg 2020-01-24: Moderator för sessionen Hans Dotevall, och titel: Laryngit irritation, inflammation, infektion.

§ 16. Övriga frågor
Inga anmälda

Vid tangentbordet, Göteborg 2020-01-23

Staffan Morén

Justeras:
Gunilla Sundquist

Katarina Olofsson

