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Föreningen har 45 medlemmar varav 5 pensionärer. Vi är 29 aktiva specialister och 2 läkare 
med ST-block.  
 
Årets utbildningsdagar var förlagda till Stockholm 30-31/1 och glädjande nog mycket 
välbesökta. Ämnet var fonokirurgi och även ÖNH-kollegor från flera orter deltog. 
Stockholmskollegorna med Elin Marsk och Per-Åke Lindestad som spindlar i nätet stod för 
värdskapet med den äran och på kvällen avnjöts middag i hemmiljö. 
Föreningens årsmöte hölls 30/1 i anslutning till utbildningsdagarna. Årsmötet blev på detta 
sätt mycket välbesökt och därmed mer givande. Årsmötet kommer även fortsättningsvis att 
hållas i anslutning till utbildningsdagarna. 
 
 
Under våren genomfördes åter en uppskattad nationell SK-kurs i Laryngologi i Stockholm 
med Per-Åke Lindestad som huvudansvarig. 
 
Temat vid ÖNH-dagarna i Uppsala i augusti var multidiciplinärt samarbete och här bidrog 
Foniatrin med ett symposium om gomfunktionsutredning där Staffan Morén och Malin 
Josefsson pratade tillsammans med logoped Lilian Stålhammar. 
 
Under hösten har Katarina Olofsson föreläst om gomfunktionsutredning tillsammans med 
oralradiologisk kollega på multidiciplinärt konferens i norr och vid LKG-teamens nationella 
möte i Malmö i oktober hade foniatrin medverkande från fyra av teamen. 
 
Vid UEP-konferensen i Moskva deltog Per-Åke Lindestad som svensk representant. 
 
Under året har styrelsen haft två telefonmöten och i övrigt samrått via mail. Arbetet har 
huvudsakligen gällt frågor relaterade till revisionen av riktlinjerna för ST-utbildningen och 
projektet kursämnen. 
 



Tyvärr har sjukvårdens på många orter pressade situation gjort sig tydligt märkbar även inom 
den foniatriska verksamheten. Det råder stor kunskapsbrist hos verksamhetsledningar om den 
högspecialiserade och i bästa bemärkelse multidiciplinära verksamhet vi bedriver och inte 
minst vårt behov av nära samarbete med logopedin. Detta leder på flera orter till att inte bara 
besparingar utan även klumpiga omorganisationer försvårar för oss at göra ett bra foniatriskt 
arbete. I detta sammanhang kan vikten stödet från kollegorna inom SFF inte nog betonas och 
vi får tillsammans försöka driva dessa frågor vidare under 2015. 
 
Uppdaterad information om föreningens aktiviteter, mötesprotokoll och kontaktlistor finns på 
föreningens hemsida www.foniater.se.  
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