
Telefonstyrelsemöte SFF 2016-09-19 kl 16-17.15 
 

Deltagare: Malin Josefsson (ordf), Staffan Morén (sekr) , Katarina Olofsson, Kent 
Nordqvist, Hans Dotevall, Elin Marsk 
 

1. Mötet öppnas 
 

2. Protokoll föregående möte släpar efter – Malin skulle utforma eftersom Staffan inte 
kunde delta. Malin återkommer. 

 
3. Nordiska mötet i Göteborg: Vi kom överens om att vi erbjuder en (eller två) svenska 

foniatrer och att vi skall ha en logoped som arbetar med området med. Förslag på 
logopednamn diskuterades och man skulle återkomma bl a från Stockholm om detta. 
Malin mailar Göran Laurell och fr a vill vi vet hur lång tid vi får på oss och ungefär 
vad som täcks av andra. Göran kan gärna ha direkt kontakt med Staffan i Uppsala.  

 
4. Socialstyrelsens hantering av Andreas ansökan om specialistkompetens. Hur går vi 

vidare? SMAF önskar info om hur det går och vad vi gör. Enades om att vi bör tala 
direkt med juristerna på Socialstyrelsen, men inte förrän vi stämt av med 
läkarförbundet. Malin kontaktar Andreas angående vilka som han varit i kontakt med, 
men gör inget ytterligare förrän vi har ett tidsperspektiv på när fallet tas upp i 
förvaltningsdomstolen. 

 
5. Det behövs en Foniatrirepresentant i ÖNH-föreingens utbildningsutskott. Styrelsen 

beslutade att föreslå Emma Malmström till nominering. 
 

6. Malin föredrog aktuella remissärenden från läkarförbundet, se bifogad fil: 
Remissaärenden SFF bilaga styrelsemoöte 160919 

 
 

7. Nästa års utbildningsmöte: Berlin, 26-27 januari i en lokal intill Charitésjukhuset.  
Preliminärt program finns. Föreslaget boende: Hotell Leonardo. Ytterligare info 
kommer skickas per mail. 

 
8. Förslag till arbetsfördelning vid översyn av hemsidan. Frågan bordlades till nästa 

strelsemöte.  
 

9. Delta i tjänsteenkäten i sammarbete med SMAF? Det som skulle vara intressant för 
SFF kan vara svar på frågor om t.ex. Antal tjänstgörande specialister i foniatri. 
Tjänstgöringsgrad inom foniatri, antal ST läkare inom foniatri, förväntade 
pensionsavgångar. Staffan kontaktar Elsa Erixon som arbetat med detta inom SMAF. 

 
10. UEP bulletin: frågor om foniatrispecialiteten i Sverige. Malin har börjat formulera ett 

svar. 
 

11. Ny ST läkare i Foniatri i Uppsala: Gunilla Sundqvist 
 

12.  Nästa styrelsemöte: Ett möte till behövs före Berlin, men vi satte inget datum. 
 
Uppsala 2016-09-19 



 
Staffan Morén 


