Protokoll Styrelsemöte 20160307 (per telefon)
Närvarande: Malin Josefsson, Elin Marsk, Kent Nordqvist och Hans Dotevall
(Frånvarande: Staffan Morén och Katarina Olofsson)
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Mötets öppnande
Kallelse till Specialitetsföreningarnas representantskap och Läkarförbundets
fullmäktige redovisas. Styrelsen bedömer att vi inte behöver delta.
Diskussion kring hemsidans nya utformning. Generellt är vi nöjda med det vi ser, men
enas om att vi bör passa på att se över det material som ligger ute. Samtliga får i uppdrag
att titta över innehållet och komma med synpunkter till nästa styrelsemöte i maj.
Nästa års utbildningsmöte, preliminärt i Berlin. Malin redogjorde för mail från PerÅke Lindestad som bemötts positivt av kollegorna i Berlin, men viss tveksamhet kring
tidpunkten. Elin åtar sig att prata med Per-Åke och återkomma med förslag på datum så
att vi kan spika så snart som möjligt.
Malin informerade översiktligt om vad som avhandlats på ÖNH-föreningens
(SFOHH) styrelsemöten – något vi mestadels följer via protokollen. Återkommande är
diskussioner om nya strukturer kring SK-kurser, men här avvaktar vi tydligare besked.
Som princip förordar vi dock att utbildningsutskottet har en central roll i denna fråga. Det
enda vi just nu behöver agera i är att sätta titel på vad vi vill prata om på nordiskt ÖNHmöte 2017. Styrelsen enades om att vi i första hand vill hålla ett symposium:
Rehabiltering efter behandling av huvud-halscancer - sväljning och tal (eller nutrition och
kommunikation). Malin fick i uppdrag att meddela ansvarig som är Mikael Karlberg vårt
förslag och fråga om möjlighet till extern föreläsare.
Malin gick igenom aktuella remissärenden enligt separat sammanställning. Det har
kommit mycket, men det mesta kunde lämnas utan avseende. Socialstyrelsens förfrågan
om våra kursämnens koppling till nya målbeskrivningen lämnades till Malin och Pontus
Wiegert (ST-läkare som deltog i framtagandet av kursämnen). Socialstyrelsens förfrågan
om allmänna kompetenser inom ST beslutade vi oss att lämna till moderspecialiteten.
Malin författar remissvar med detta innehåll.
Styrelsen beslutade i enlighet med Malins förslag från årsmötet att tillsätta en grupp
med ST-läkare/nyfärdiga specialister som tillsammans med några erfarna skall se över den
svenska tolkningen av loggboken och uppdatera kopplingen till målbeskrivningen så att
den anpassas till 2015 års målbeskrivning. Malin mailar ST-läkarna med förfrågan om
deltagande.
Upphandlingen av SK-kurser för 2017 pågår till 29/3. Aktuella kurser med Foniatrisk
inriktning och deltagande i arrangerandet är ”Larynxkursen” in Stockholm (P-Å
Lindestad) och ”Dysfagikursen” i Malmö (Beatriz Arenaz och Hillevi Pendleton
ansvariga). Dysfagikursen planeras fortsätta, men beträffande larynxkursen är det oklart.
Datum för nästa möte sattes till 11/5 kl 15.45 per telefon.

Vid pennan denna gång Malin Josefsson

