
Verksamhetsberättelse för Svensk Foniatrisk Förening 2018 
 
 
Styrelseledamöter: Malin Josefsson ordförande, Elin Marsk vice ordförande, Staffan Morén 
sekreterare, Kent Nordqvist kassör, Hans Dotevall och Katarina Olofsson ledamöter. 
 
Revisorer: Johan Berséus ordinarie, Roland Rydell suppleant 
 
Valberedning: Gunnar Björck och Ulrika Ekblad 
 
Arbetsgrupper vi haft har i vardagsturbulensen under det gångna året inte varit så aktiva: 

 
- Arbetsgrupp för översyn/samordning av svensk målbeskrivning för Röst- 

och Talrubbningar och europeiska loggboken för Foniatri: Hans Dotevall, 
Elisabeth Norder Grusell, Malin Josefsson, Emma Malmström, Staffan 
Morén och Pontus Wiegert – i princip vilande under året, vi behöver ta nya 
tag.  

- Nationella kvalitetsregistret för fonokirurgi: Gunnar Björck Elin Marsk och 
Stefan Skrtic – svårigheter med registrering och framtid. 

- Informell arbetsgrupp för Velofarynxfunktionsbedömning: Hans Dotevall, 
Staffan Morén, Malin Josefsson och Ulrika Ekblad – här finns ett i princip 
färdigt förslag till protokoll och vi behöver bestämma formerna för att testa 
detta nationellt. 

 
 
 
Föreningen har 54 medlemmar varav 9 pensionärer. Vi är 31 specialister (6 pensionärer) då 
Elefterios Ntoundiadakis i Örebro och Jonas Hydman i Stockholm blev färdiga med sina ST-
utbildningar under året. Totalt har vi 9 läkare under ST-utbildning och av dessa 4 med ST-
bock. Av de 5 under utbildning som inte har ST-tjänst idag är en i det närmaste färdig och 
ytterligare en förväntas få ST-block inom kort. Intresset från ÖNH-läkare på mindre kliniker 
växer med fler medlemmar i denna skara vilket gynnar oss alla. 
 
Årets utbildningsdagar var förlagda till Linköping 25-26/1 och organiserades av Ulrika 
Ekblad. Vi upprätthöll traditionen med hög närvaro och temat var Foniatrins roll vid 
behandling och rehabilitering för ÖNH-cancer. Diskussionerna var som vanligt livliga och 
bland annat jämfördes variationer i handläggning mellan olika regioner. Föreningens årsmöte 
hölls 26/1 i anslutning till utbildningsdagarna, ett upplägg som visat sig fungera väl och ge 
möjlighet för fler att delta. 
 
Årets ÖNH-dagar var även dessa förlagda till Linköping. Röst- och talrubbningar bidrog 11/4 
med ett mycket välbesökt symposium modererat av Malin Josefsson och med titeln: Små barn 
med bundna tungor och trånga halsar – något att gemensamt bita i för ÖNH och foniatri.  
Medverkande föreläsare var i övrigt Amelie Björlin (Danderyd), Roland Rydell (Lund), 
Gunnar Björck (Stockholm) och Caroline Gahm (Stockholm). Vi fick mycket positiv respons 
efter symposiet och man upplevde att vi lyfte diagnosgrupper som ligger i tiden och vi 
gemensamt måste förhålla oss till, inte minst vad gäller trenden att uppmärksamma tungband. 
 



Under året har Staffan Morén i Uppsala försvarat sin avhandling med titeln: Unilateral Cleft 
Lip and Palate: Speech, Voice and Nasal Function in Adults. 

 
I år har inga nationella SK-kurser hållits inom Röst- och talrubbningar. Däremot har regionala 
utbildningsinsatser gjorts i de flesta regionerna för att säkra utbildningen i ämnet Röst- och 
talrubbningar för blivande ÖNH-specialister. Diskussioner pågår om en SK-kurs med 
nationellt samarbete kring upplägget.  
 
 
Foniatrer har under året deltagit i och bevakat ett flertal internationella möten som ESPO i 
Stockholm, ESSD i Dublin, ELS i London och UEP i Helsingfors. Staffan Morén bidrog med 
poster på ELS och presentation på UEP där han även bevakade UEP’s årsmöte som 
internationell representant för SFF. Katarina Olofsson med forskargrupp från Umeå deltog 
med poster vid IPVC	(International	papilloma	conference)	i	Sidney. 
 
  
Under året har styrelsen haft fyra telefonmöten dokumenterade på hemsidan och i övrigt 
samrått via mail. Utöver de arbetsgrupper som beskrivits ovan behöver vi ta tag i att samordna 
sidoutbildning i Röst- och talrubbningar för ST-läkare i ÖNH.  Vi avser att skapa en ny 
arbetsgrupp för ändamålet på kommande årsmöte i Lund, januari 2019. Som arbetsmaterial 
har gällande upplägg från Norrland (Umeå) presenterats. SPUR-inspektion har genomförts i 
Lund, men foniatriverksamheten inspekterades inte eftersom där inte fanns någon ST-läkare 
med formellt ST-block i Foniatri med basplacering i Lund.  
 
Information om föreningens aktiviteter, mötesprotokoll och kontaktlistor finns på föreningens 
hemsida www.foniater.se.  
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