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Verksamheten har under detta pandemiår verkligen gått på sparlåga och ingen av de 
arbetsgrupper som diskuterades under föregående årsmöte har rapporterat någon verksamhet. 
Många av oss har fått andra uppgifter än vanligt och det vardagliga arbetet har tagit mer tid 
och kraft att genomföra med strikta rutiner för hygien och smittskydd. Förhoppningsvis 
kommer vi att kunna ta nya tag under 2021. 
 
Den mest aktuella frågan under det gångna året har varit kvalitetsregistret avseende 
Röstförbättrande kirurgi som riskerat nedläggning pga låg aktivitetsgrad. Av förklarliga skäl 
kom frågan i skymundan när mycket elektiv kirurgi trängdes undan av Covid-pandemin, men 
Staffan Morén och Elefterios Ntouniadakis har nu samlat en preliminär ny styrgrupp som 
inkluderar såväl logopeder som foniatriintresserade ÖNH-specialister och en omarbetning och 
nystart av registret är på gång. 
 
Föreningen har 59 medlemmar (några ytterligare nya på väg in i systemet). Vi är 33 
specialister (6 pensionärer). Under året har vi fått två nya specialister, Emma Malmström i 
Stockholm och Gunilla Sundqvist i Uppsala. Totalt har vi 11 läkare under ST-utbildning och 
ytterligare någon på väg in. Majoriteten har formaliserade ST-bock, övriga med ST-kontrakt. 
Organiserad handledning där vi lägger vikt på att det finns minst 2 specialister regelbundet 
involverade i utbildningen är väsentligt för att uppfylla Socialstyrelsens krav. Intresset från 
ÖNH-läkare på mindre kliniker är fortsatt stort och vår förening växer sakta med säkert. 
 
Årets utbildningsdagar var förlagda till Göteborg 23-24/1 och organiserades av 
Foniatergruppen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Temat var Irritation, infektion, 
inflammation och mötet blev lika välbesökt som de senare åren. Inte minst falldiskussionerna 
blev både breda och djupa. Föreningens årsmöte hölls 24/1 i anslutning till 
utbildningsdagarna, ett upplägg som visat sig fungera väl. 
 
Kongresser har av naturliga skäl inte varit vanligt under året även om det funnits digitala 
versioner, men åtminstone vid ESSD (Europeiskt sväljningsmöte) var det flera svenska 
foniatrer som deltog digitalt. Årets ÖNH-dagar blev pga Covid uppskjutna till 2021. 
 
Under hösten genomfördes en planerad SK-kurs i Larynx sjukdomar i Stockholm, när 
smittspridningen av Covid-19 var lägre efter sommaren, men några ytterligare kurser har inte 
kunnat genomföras under detta pandemiår. Planerna om mer nationellt samarbete i upplägget 
för SK-kurser pågår i dialog med SFOHH, men upplägget för detta är ännu inte klart och det 
har inte tagits några aktiva kontakter med SFF kring detta under året. 
 



Linköpings ÖNH-klinik med 2 ST-läkare i foniatri har SPUR-inspekterats 2020, men 
inspektionen av Röst- och talrubbningar kunde tyvärr inte genomföras pga sjukdom, vilket 
skall genomföras under 2021. 
 
 
Under året har styrelsen haft tre telefonmöten dokumenterade på hemsidan och i övrigt 
samrått via mail. De aktuella frågorna har beskrivits ovan.  
 
 
Information om föreningens aktiviteter, mötesprotokoll och kontaktlistor finns på föreningens 
hemsida www.foniater.se.  
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