Telefonstyrelsemöte SFF 20150921 kl 16-17
Deltagare: Malin Josefsson (ordf), Staffan Morén (sekr), Katarina Olofsson, Per-Åke
Lindestad, Kent Nordqvist, Hans Dotevall,
1. Mötet öppnas
2. Malin föredrog remisser från läkarförbundet, se bidogad Excel-fil ”remissärenden SFF
2015” Grönmarkerade fält innehåller beslut från dagens möte.
3. Kent informerade om att banken nu kräver underskrivet och vidimerat
årsmötesprotokoll där det fram går att han är kassör för att han ska kunna få tillgång till
SFF kontot. Protokollet är ännu ej vidimerat. Staffan fick i uppdrag att se till att Kent
får årsmötesprotokollet.
4. Nya medlem i SFF: Jonas Hydman
5. ST-läkare under utbildning med enhet? Listan uppdateras till hemsidan (Katarina)
Framkom glädjande nog att flera nya ST-block är på gång.
6. SFOHH gör inventering av antal specialister och ST läkare inklusive
tjänstgöringsförhållanden. Frågan togs upp av Malin om SFF bör delta. Styrelsen ansåg
att det kunde vara befogat att delta. Malin tar kontakt med SMAF
7. Vid tidigare styrelsemöte i SFF togs frågan upp om ”Röst och Talrubbningar” är en
grenspecialitet eller tilläggspecialitet. Malin meddelade att både ”Röst och
Talrubbningar” och Audiologi” är grenspecialiteter. För grenspecialiteter finns bara en
tänkbar bas specialitet. Tilläggsspecialiteter kan ha flera alternativ till basspecialitet.
8. Enkätfrågor SK-kurser Röst och Talrubbningar. Malin föredrog. Socialstyrelsen
önskar ha svar på frågor om behov av SK kurser inom specialiteten ”Röst och
Talrubbningar” och möjlighet till samordning med andra specialiteter. Eftersom
specialiteten är liten med få ST läkare ansåg styrelsen att det kan vara svårt att anordna
kurser som SK kurser, avsedda för enbart ST läkare inom specialiteten.
Utbildningsbehovet bedömdes kunna lösas på annat sätt genom t.ex utbildningsmöten
eller andra kurser. Eventuellt kan frågan diskuteras även på SFOHHs styrelsemöte
9. Nästa års utbildningsmöte: Dysfagi i Örebro 28-29 januari 2016. program är skickat
per mail. Det föreslogs att ca 60 minuter bör reserveras till SFF’s årsmöte. Middag blir
hemma hos Kent.
10. Organisatörer av Nordiska ÖNH mötet i Göteborg önskar förslag på ämnen inom
Foniatri. Styrelsen kom upp med följande förslag: Rehabilitering av röst sväljning efter
behandling av tumörsjukdomar, Fonokirurgi, Dysfagi.
11. Maillistan – uppdatering har gjorts enl Katarina.
12. ÖNH föreningens första höstmöte: Foniatri har inget specifikt program. Några av
styrelsens medlemmar kommer att finnas representerade.

13. EAP första möte Malin rapporterade: varierande kvalitet på föreläsningar.
14. Europeisk foniatermanual via EUMS – baseras på loggböcker
Malin har fått förfrågan från europeiska foniaterföreningen om att hjälpa till med att
författa text till kapitel om oral motor examination och oral motor devices. Dock ansåg
Malin att ämnesuppdelningen i boken verkade konstig. Hon kände sig även tveksam till
att skriva om detta område eftersom det är i huvudsak logopediskt. Styrelsen gav Malin
fria händer att besluta om hon vill åta sig uppdraget eller inte.
15. Nästa styrelsemöte: Preliminärt i november. Malin återkommer med förslag på datum.
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