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Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år:
Det er en fornøjelse at fremlægge årsberetningen som selskabets nye formand. 2014 har
været et begivenhedsrigt år. Lad mig indlede med foreningens tilstand.
Vi har primo 2015 79 medlemmer, omtrent ligeligt fordelt mellem hospitalslæger og
privatpraktiserende speciallæger, hvilket er en stigning på næsten 20 medlemmer over de
seneste 5 år. En af årsagerne er sandsynligvis de nye nationale retningslinjer for
håndtering af laryngeal intraepithelial neoplasi og T1a glottiscancer, hvilket uden tvivl har
givet øget fokus på subspecialet.
I 2014 blev der afholdt et medlemsmøde, nemlig selskabets årsmøde, ultimo januar.
Temaet var ”inducible laryngeal obstruction and laryngomalacia” med foredragsholdere
fra Danmark, Norge, Schweiz og England. Mødet var en stor succes. Ved den
efterfølgende GF valgte den siddende formand, og initiativtager til selskabets stiftelse i
2002, Frans Rømeling at trække sig som formand og tillige at trække sig fra bestyrelsen.
Frans tilstedeværelse ved bestyrelsesmøderne er stærkt savnet. Selskabets daværende
revisor stoppede også. Jeg blev valgt som ny formand og Joyce Schulz blev valgt til ny
revisor. Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret.
Bestyrelsen har i årets løb afholdt 4 møder og i forbindelse hermed ført en til tider livlig
mailkorrespondence. I første kvartal var det primære fokus udarbejdelsen af de korte
kliniske retningslinjer. Dette på foranledning af DSOOH’s bestyrelse som bad alle
fagområdeselskaberne, herunder DLS, udarbejde 10 selvvalgte KKR. Medlemmerne af
bestyrelsen udarbejdede således KKR med flg. temaer: funktionelle stemmelidelser,
leukoplaki og erytroplaki på stemmebånd,

RRP, reinke ødem, recurrensparese,

laryngoskopi og operationsteknik, larynxfraktur, epiglottit og laryngeal flegmone. Disse
skal løbende revideres og opdateres. Bestyrelsen har også taget stilling til, hvorvidt der
skulle udarbejdes Nationale Kliniske Retningslinjer, som en del af Sundhedsstyrelsens
målsætning om, at understøtte en ensartet evidensbaseret indsats på tværs af sektorer og
geografisk placering. Vi har i bestyrelsen diskuteret ”diagnostik og behandling af laryngeal
intreapeithlial neoplasi” som et muligt emne, ønsker at afvente til der foreligger flere data
fra egne registre.

Ved de resterende bestyrelsesmøder i løbet af året var det primære fokus dette årsmøde.
Et andet fokusområde har været udarbejdelsen af en ny hjemmeside –som allerede er ved
at tage form, men dog først bliver endelig etableret i indeværende år. Man opfordres til
jævnligt at konsultere hjemmesiden. Her findes aktuelle beretninger, mødeindkaldelser, og
relevante links. I den forbindelse en stor tak til Frank Mirz for det store arbejde.
Bestyrelsesmedlemmer deltager desuden i diverse møder og arbejdsgrupper: deltagelse
ved høringer i LVS-regi og DANGLOT samt relevante kongresser herunder ELS, Nordisk
og ESPO.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen for det gode samarbejde. Vi
har efterhånden tilbragt mange timer sammen, diskuteret udfordringer og problemer,
muligheder og visioner vedrørende dette subspeciale. Det har været spændende,
inspirerende og lærerigt. Det er simpelthen godt at sidde til bords med jer!
Derfor er det også trist, at Ågot, nu har valgt at træde ud af bestyrelsen efter mange års
hårdt arbejde for laryngologien og foniatrien. Ågot, trods din fysiske højde er du
simpelthen et fyrtårn! Mange tak for dit store engagement. Dig kommer vi til at savne.

