Referat af bestyrelsesmøde 19-09-2007 hos Ågot
Deltagere: Frans, Ågot, Niels Rasmussen, Niels Råberg Christensen, Christian, Susanne Blegvad
Referent: Christian.
Dagsorden:1. Gensidig orientering
2. Økonomi
3. Planlægning af årsmødet januar 2008
4. Eventuelt 1) Gensidig orientering:
Niels Rasmussen fortalte, at mange yngre læger har interesse for laryngologi. Yngre læger lærer at
stroboscopere på Rigshospitalet.
På Rigshospitalet er de begyndt at behandle små T1 cancere kirurgisk, og resultaterne publiceres snart i
Ugeskriftet.
Stroboscopi-billeder og resultater af stemmeanalyser lægges nu i journalerne på stemmepatienterne på
Rigshospitalet.
Niels Rasmussen og Ågot vil skrive til Ugeskriftet for at foreslå et "temanummer" om recurrenspareser.
Niels Rasmussen foreslog, at næste temamøde skal omhandle fonokirurgi og Vocal Cord Dysfunction.Niels
Rasmussen fortalte om et projekt på Bispebjerg, hvor der foretages fiberscopi på løbebånd for at
diagnosticere Vocal Cord Dysfunction. Der udføres en kohorte undersøgelse. Niels Rasmussen vil se
operationer (snit i plica aryepiglottica) på patienter med denne lidelse i Bergen. En anden mulig behandling
er modtryk under respirationen. Ågot fortalte at på OUH kan stroboscopier formentlig snart gemmes i den
elektroniske patientjournal.
Ågot har hørt, at der findes en Nordisk forening for logopæder og foniatere uden danske medlemmer. Lene
vil af Frans blive opfordret til at søge om medlemskab af foreningen.
Joyce Schultz er ifølge Ågot interesseret i at komme med i bestyrelsen af DLS.
Ågot orienterede om at der er artikler på vej til Ugeskriftet vedrørende recurrenspareser fra Odense og RH.
Ågot har planlagt besøg i november (sammen med Kebo-Med) hos Roland Rydell vedrørende "high speed
kamera" som alternativ til stroboscopi. Alle stemmebånds-bølgerne kan ses forskellige steder på
stemmebåndene med denne metode.
Muligvis vil der komme en DRG værdi for fonetogrammer. Sundhedsstyrelsens svar afventes. Frans fortalte
at fagbeskrivelsen nu ligger på Dansk Medicinsk Selskabs hjemmeside.
Frans har deltaget i Pevoc7. "Stemmens dag" er blevet udsat til 5. april 2008Niels Råberg Christensen
omtalte "narrow band imaging" til direkte laryngoscopi. Denne metode kan påvise områder med øget
kartegning; de ses med mørkegrøn farve. 2) Økonomi
Niels Rasmussen fortalte at medlemskabet af Dansk Medicinsk Selskab nu er på plads. Opkrævningerne til
medlemmerne af DLS er i orden. Alle har betalt. Kun et medlem har meldt sig ud. Sponsorer skal søges til
næste møde. Niels Rasmussen sørger for dette. Gerhard Friedrich fra Østrig er blevet inviteret til at komme
for at fortælle om recurrenspareser ved næste DLS møde i januar. DMS giver tilskud til foredragsholdere. 3)
Planlægning af årsmødet januar 2008
Prisen er ikke fastlagt (Christian undersøger sidste mødes pris og sender herefter forslag rundt til
bestyrelsen)
Tid: 18 januar 2008, kl. 10.00 - 18.00
Generalforsamling: 18.00 - 18.30
Sted: Auditoriet Roskilde Sygehus, Køge
Titel: Recurrenspareser; undersøgelser og kirurgisk behandling. Diskussion og anbefalinger.
Inviterede: læger og logopæder.
Sprog: Engelsk.
Reklame: Christian og Niels Råberg Christensen vil anmode Anders Larsen, Hillerød, andla@noh.regionh.dk
om at annoncere DLS næste møde under FYO-møde og om at sende invitation rundt til yngre otologer.
Christian vil anmode om at mødet annonces på DSOHHs og FYOs hjemmesider, og sende invitationen per
brev til de ledende overlæger på landets øre-næse-halsafdelinger, samt mail med invitationen til vore egne
medlemmer.Niels Rasmussen aftaler detaljer med Gerhard Friedrich.
Frans laver spørgeskema vedrørende behandling af recurrenspareser til alle ØNH afd. Herefter laver Frans
telefoninterview.
Emner:
Hvor mange opererer i?
Hvilken metode?
Hvilket materiale?
Hvordan evaluerer i effekten?

