SFF, Svensk foniatrisk förenings årsmöte i Göteborg 2010
Årsmöte 20100506, Svenska Mässan i Göteborg
Närvarande
Gunnar Björck, Katarina Olofsson, Per-Åke Lindestad, Aleksandra Jedrzejczak, Karin
Norin, Lucyna Schalén, Mats Nordgren, Bosse Alkestrand, Malin Josefsson, Ulrika
Ekblad, Kristina Nyberg, Anders Abrahamsson, Jenny
Vingerstrand. Kent Nordqvist, Stefan Skrtic
§ 1. Mötet öppnas, till ordförande väljs Gunnar Björk och till sekreterare väljs
Katarina Olofsson.
§ 2. Mats Nordgren och Lucyna Schalén väljs till justeringsmän.
§ 3. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
§ 4. Dagordningen för mötet godkänns.
§ 5. Föregående mötesprotokoll granskas utan kommentar och lägs till handlingarna.
§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse finns att tillgå på hemsidan (foniater.se)
§ 6b. Kassarapport lämnas av Kent Nordqvist ingående saldo för kassaår 2009 är
29.580 kr och vid årets utgång redovisas ett saldo på 29.419 kr. 2009 hade vi en kurs
i Stockholm med 20 st betalande vilket betingade en inkomst på 12000 kr. Kostnader
för kursen var 13755 kr. Vi får in ca 300 kr/medlem dvs 7500 kr/år. Vi uppvisar goda
stabila ekonomiska förhållanden i föreningen tack vare vår kassör och revisor.
§ 7. Revisionsberättelsen uppläses av Ulrika Eblad med underlag från föreningens
revisor Johan Berséus som intygade ingående saldo för 2009 på 29580 kr och
utgående 29219 kr. Den ekonomiska redovisningen uppges vara i mycket god balans.
§ 8 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet.
§ 9. Medlemsavgiften förblir oförändrad. Pensionärer går gratis
§ 10. Val till förtroendeuppdrag: alla valda till valberedningen föreslås sitta kvar i
Staffan Morén (Uppsala) och Malin Josefsson (Malmö). Sammansättningen
redovisas på hemsidan.
§ 11 Oförändrade poster i styrelsen. Sammansättningen redovisas på hemsidan
Ordförande: Gunnar Björck (KS Solna)
Vice ordförande: Per-Åke Lindestad (KS Huddinge). Sekreterare: Jonas Graf
(Linköping)
Kassör: Kent Nordqvist (Örebro).
Revisor: Johan Berseus (Örebro)
Revisors suppl: Roland Rydell (Lund)
Ledamöter: Staffan Wilén (Stockholm) o Katarina Olofsson (Umeå)

§ 12 Revisor och revisors suppleants poster förblir oförändrade redovisas på
hemsidan
§ 13 Information från styrelsen:
Nya ST: loggboken behöver modifieras utifrån nu gällande
målbeskrivning. Per-Åke Lindestad, Staffan Morén och Malin Josefsson
kommer att utveckla vår logg bok utifrån den internationella versionen
Erkii Vilkman lagt fram och nationellt gällande specialist
rekommendationer. Per-Åke har jobbat fram ett preliminärt förslag om
kunskapskrav för blivande specialister i Röst och talrubbningar
Externa granskare av färdiga specialister i röst och talrubbningar är
Gunnar Björk och Jonas Graf. Som tredje person utses Hans Dotevall.
Lucyna Schalén har varit länk emot Socialstyrelsen. Detta innebär ett
arbete för specialistkurser i Röst och Talrubbningar. Våra ansökningar
gav aldrig ”IPULS utbyte”, egna utbildningsdagar utifrån vår
målbeskrivning har utarbetats. Svårt att få tilldelning av befintliga
medel.för SK kurser i Röst och Talrubbningar trots stor efterfrågas av
basspecialiteten ÖNH. Mer ” öppna IPULS kurser” kan betinga en ökad
bredd i rekryteringsgruppen. Gunnar tar kontakt med IPULS ordförande
Björn-Ove Ljung och efterhör möjligheter, rättigheter till en
multidiciplinär kurs i specialitetens anda.
Europeiska foniaterunionens möte 12-14/5 2011 i Lund. Lucyna
presenterar mötets upplägg. Första annonsering finns på hemsidan.
Kvalitetsregistret diskuterades. Ökad aktivitet eftersöks,
regionansvariga kontaktpersoner. Förfarandet i form av blankett
hantering ect finns på hemsidan. Sekreterare skall lägga in information
på hemsidan för en minimal belastning på läkargruppen.
Hemsidan, på sikt behöver vi utveckling av hemsidans kosmetik och
funktionella inslag. Efterlyser kunnig intresserad person ? Katarina
kvarsitter som web master tillsvidare.
Kommande möten: extramöte vid Rikstämman hålls som brukligt.
Övriga möten redovisas på hemsidan. Januarimötet 2011 utgår och
flyttas till maj och Lund 2011.
§ 14. Nya kollegor hälsas varmt välkomna genom en individuell presentation.
Medlemskap bör dock annonseras till vår sekreterare Jonas Graf eller via Svensk
ÖNH förening. Om man vill vara medlem i SFF utan medlem i läkarförbundet måste
man kontakta vår sekreterare Jonas Graf. Mail listan är nyligen uppdaterad men
detta till trots har våra nya medlemmar inte fått tillgång till våra digitala utskick. Mail
uppgifter lämnas till Gunnar som sammanställer ny mail-lista. Katarina lägger ut den
färdiga mail-listan på hemsidan.

Hans Dotevall har i uppdrag att återrapportera diagnoslistor och KVÅ koder till
socialstyrelsen. Hör av er till Hans Dotevall om nya listor/koder skall rapporteras.
Kliniska Tips läggs under Riktlinjer/PM på hemsidan: Bosse Alkestrands tips idag:
Stämbandsinjektioner i LA: Om du tar ett suddgummi och appliceras i ”pistolen” som
används vid ballongdilatationer av esofagus stenoser tillsammans med 1 ml sprutan,
kan det bli lättare att skjuta in Juvederm Ultra 2 som är trögviskös.
Nästa möte: Rikstämman i Göteborg Nov 2010.
Vi samlades slutligen för ett ”krya på dig kort” från oss alla till vår fina vän Staffan
Wilén och hans make Johan.
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