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De mest aktuella frågorna under det gångna året har varit: 
 

 Revision/synpunkter på den Foniatriska delen av en ny, förenklad version av loggbok 
för ÖNH-ST – (arbetsgrupp bestående av Staffan Morén, Ulrika Ekblad och Malin 
Josefsson samrådde per telefon på styrelsens uppdrag). 

 Genomgång och synpunkter på den nationella ”bruttolistan” över diagnosområden för 
nationell samordning. Styrelsen diskuterat och framfört till SFOHH. 

 Diskussioner om hemsidans framtid då såväl Läkarförbundet som Läkarsällskapet och 
inte minst SFOHH skapat nya digitala samlingsplatser och vi fått frågan att ha vår 
hemsida under något av dessa paraplyn. Frågan är efter bearbetning hänskjuten till 
kommande årsmöte. 

 Framtida SK-kurser inom vårt område. Dialog pågår med SFOHH som vill skapa ett 
basutbud på 6 kurser och önskar en gemensam kurs för larynx och dysfagi. Här finns 
mycket att diskutera och frågan kommer att tas upp för bred diskussion under 
utbildningsdagarna 2020. 

 Kvalitetsregistret i avseende Röstförbättrande kirurgi: Såväl aktiviteten knuten till 
registret som täckningsgraden är för låg för att registret skall kunna leva vidare i 
nuvarande form. Kan vi förändra så att det blir mer aktuellt och fungerande eller skall 
registret läggas ned? Frågan blir en huvudpunkt vid det kommande årsmötet. 

 
 
 
Föreningen har ca 55 medlemmar (uppgifterna i skrivande stund osäkra, men revision av 
medlemsregistret pågår) varav 9 pensionärer. Vi är 31 specialister (6 pensionärer. Totalt har vi 
9 läkare under ST-utbildning varav 5 med ST-bock. Övriga har formaliserade ST-kontrakt och 
organiserad handledning där vi lägger vikt på att det finns minst 2 specialister regelbundet 
involverade i utbildningen för att uppfylla Socialstyrelsens krav. 3 av av våra 9 läkare under 
utbildning är i det är i det närmaste färdiga specialister. Intresset från ÖNH-läkare på mindre 
kliniker är fortsatt stort och vår förening växer sakta med säkert. 
 
Årets utbildningsdagar var förlagda till Lund 24-25/1 och organiserades av Foniatergruppen i 
Lund. Vi var inte säkra på att temat Oral- och talmotorik med lite extra fonetik skulle locka 
lika många som vanligt, men mötet blev lika välbesökt som de senare åren. Både bland 
föreläsare och i publiken hade vi dessutom såväl logopeder som barntandläkare vilket ledde 
till extra djup i diskussionerna. Föreningens årsmöte hölls 24/1 i anslutning till 
utbildningsdagarna, ett upplägg som visat sig fungera väl. 
 
Årets ÖNH-dagar hölls i Malmö. Röst- och talrubbningar bidrog 12/4 med ett symposium 
under titeln: Foniatern - en centralfigur i forskning om mat och prat! modererat av professor 



Stellan Hertegård. Symposiet speglade bredden inom den pågående forskningen med 
medverkande från Umeå till Malmö och ämnen från immunologisk förståelse av 
papillomvirus och möjligheter med stamcellsbehandling i stämvecksärr via hantering av 
sväljningsbesvär hos laryngektomerade till insikter kring yrkesmässig belastning av talrösten 
respektive oral muskulatur hos blåsmusiker. 
 

Under året har Anna Holm, ÖNH-läkare i Umeå försvarat sin avhandling med titeln: Human 
papillomavirus in sinonasal inverted papilloma, recurrent respiratory papilloma and non-
malignant tonsils 

 
Inte heller i år har några nationella SK-kurser hållits inom Röst- och talrubbningar, vilket 
dock är planerat för 2020 med både Larynxkurs i Stockholm och Dysfagikurs i Malmö. 
Däremot har regionala utbildningsinsatser gjorts i de flesta regionerna för att säkra 
utbildningen i ämnet Röst- och talrubbningar för blivande ÖNH-specialister. Planerna om mer 
nationellt samarbete i upplägget för SK-kurser pågår i dialog med SFOHH, men upplägget för 
detta är ännu inte klart. 
 
Många svenska foniatrer sågs i år på PEVOC i Köpenhamn i augusti. I övrigt har medlemmar 
deltagit i ESSD i Wien, International Congress on Treatment of Dystonia i Hannover och 
Ameican Academy of Otolaryngology i New Orleans. 
 
  
Under året har styrelsen haft fyra telefonmöten dokumenterade på hemsidan och i övrigt 
samrått via mail. De aktuella frågor beskrivits ovan samt praktiska frågor kring bank och 
medlemsregister där nya dataskyddslagar och rutiner hos bank och Läkarförbundet medfört 
stort praktiskt arbete har upptagit vår tid under året. Våra arbetsgrupper har tyvärr fått stå 
tillbaka och vi har ännu inte genomfört nationell samordning av kraven på sidoutbildning i 
Röst- och talrubbningar för ST-läkare i ÖNH.  
 
Karolinska Universitetssjukhuset har SPUR-inspekterats 4-6 november 2019.  Röst- och 
talrubbningar blev med god marginal godkänd som utbildningsinstans, men däremot 
underkändes ÖNH kliniken som helhet för om-inspektion VT 2020, då  man i mars 2020 
kommer att öppna verksamhet inriktad på basal ÖNH kirurgi, Danderyds sjukhus.  Linköping 
skall SPUR-inspekteras VT 2020. 
 
Information om föreningens aktiviteter, mötesprotokoll och kontaktlistor finns på föreningens 
hemsida www.foniater.se.  
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