Minnesanteckningar SFF‐Styrelsemöte 2016.06.11 –telefonkonferens kl 16.00 – 16.30
Deltagare: Malin Josefsson (ordf), Staffan Morén (sekr.), Katarina Olofsson, Hans Dotevall
och Elin Marsk
Frånvarande: Kent Nordqvist

1. Mötet öppnas av Malin
2. GDPR och hemsidan foniater.se: Katarina har haft kontakt med Agneta Wittlock och
inga större förändringar nödvändiga.
3. PUL/GDPR avtal med läkarförbundet: Kent har rekvirerat formulär för avtal med
Läkarförbundet. Kent får i uppdrag av styrelsen att underteckna avtalet som
representant för SFF i egenskap av firmatecknare.
4. Kvalitetsregistret och GDPR: Registercentrum har informerat att informationspapper
om personuppgifts hantering i registret måste lämnas ut i samband med att patienter
tillfrågas om att vara med i registret. Det finns mall för hur sådant dokument kan se
ut men bör anpassas efterlokala förhållanden eftersom uppgifter om lokalt
dataskyddsombud bör finnas med. Malin har bokat telefonmöte med Gunnar Björck
för att få ytterligare info. Mallen kommer att skickas ut till alla lokala
registeransvariga.
5. Dokument/ checklista för randutbildning i foniatri för ST ÖNH har tidigare efterlysts.
Några orter har redan ett lokalt dokument för detta. Styrelsen överenskommer att
alla lokala versioner skickas för kännedom till styrelsen per mail och att Elefterios
tillfrågas om han kan tänka sig att ansvara för att ett nytt dokument tas fram ev. i en
arbetsgrupp.
6. Ämne för Foniatri session på ÖNH dagarna i Lund 2019: Styrelsen enas om Katarinas
förslag med titeln: ”Foniatern en central figur inom forskning kring mat och prat”
Sessionen bör vara 90 min och innehålla 5‐20 minuters föredrag samt tid för frågor.
Temat är forskning inom foniatri och sessionen föreslås innhehålla t.ex.
examensarbeten från läkar och logopedstudenter arbeten och till
doktorandarbeten/avhandlingar. SFF bör även uppmuntra till postrar inom
forskningsområdet foniatri för mötet.

Moderator föreslås vara Professor Stellan Hertegård. Elin tillfrågar Stellan om han vill
åta sig uppgiften.

7. SFFs utbildningsmöte i Lund hålls 24‐25 januari 2019. Påminnelse om att reservera
datumen!
8. Nästa styrelsemöte 10 september kl 16:00
9. Mötet avslutades

Vid pennan
Staffan Morén
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