Dansk Laryngologisk Selskab
Referat af bestyrelsesmøde d. 02.06.2010 hos Ågot

Dagsorden:
1. Indkomne sager til selskabet
2. Gensidig orientering
3. Økonomi
4. Årsmøde, jan. 2011
5. Igangværende projekter
6. Nye medlemmer til bestyrelsen
7. Eventuelt

Tilstede: Frans Rømeling, Susanne Blegvad, Niels Rasmussen, Ågot Møller Grøntved, Gita Jørgensen,
Thomas Joachim Dethloff og Janne Andersen.
Afbud: Lene Munk-Nielsen.
Referent: Janne Andersen.

1) Kontaktet af lægeforeningen og Dansk Medicinsk Selskab vedr. nationalt kompetencekort/opgaveglidning.
Taget til efterretning.
Schering-Plough holder symposium d. 4.- 5. feb. 2011.
Kontaktet vedr. oprettelse af forskningsinfrastruktur. Taget til efterretning.

2) Frans: Stemmens dag blev afholdt i april i rundetårn. Det gik fint. Der er et ønske om at holde en lignende
dag i Århus. Frans deltager i et arrangement om børnestemmer i september måned.
Niels: Involveret i projekter vedr. følgende emner: polypper på stemmebåndene, papillomer i larynx,
laryngeal sarkoidose og subglottiske stenoser hos wegener patienter.
Medforfatter af bog: Surgery of larynx and trachea, udgivet af ELS.
Mener at foniatri er et presset fagområde. Vi må lægge en strategi for at påvirke udviklingen i en anden
retning.

Gita: Vedr. nationale retningslinjer for udredning af recurrensparese: Er der evidens for at anbefale MRscan.? Afventer resultatet af igangværende undersøgelse.
Ågot: Involveret i projekter vedr. følgende emner: vocal cord dysfunktion, carcinoma in situ/dysplasi i larynx
og spastisk dysfoni.
Meddeler at DRG-taksterne er ændret, således at man ikke længere får betaling for fonetogrammet, hvis der
laves fonetogram samtidigt med stroboskopi. Bestyrelsen vil rette henvendelse vedr. dette til
sundhedsstyrelsen gennem DSOHH: Ågot kontakter DSOHH. Ågot og Niels har skrevet et afsnit om
laryngologi og foniatri til den nye danske lærebog.

3) God økonomi: Kassebeholdning på 120.000. Vi har modtaget en ansøgning om rejselegat.

4) Årsmødet 2011 vil blive afholdt i uge 3 eller 4. Som noget nyt vil det strække sig over 2 dage, fredag og
lørdag. Emne: stemmen, herunder sangpæd. beh., logopæd. arbejdområde m.m. Frans undersøger
mulighederne for lokalisation.

5) Frans sender information om legatet + foniatriske def. til Thomas og Janne på mail.
Thomas opdaterer hjemmesiden og lægger ovenstående ind på siden. Janne sender mail ud til
medlemmerne vedr. legat, foniatriske def. og information om tidspunktet for næste årsmøde.
Der er nogle problemer omkring vores hjemmeside. Thomas udreder disse problemer.

6) -

7) Som nyt medlem til ELS vælges Ågot. Der er mange rejseudgifter forbundet med posten. Bestyrelsen
vil rejse forslag om delvis dækning af disse til næste generalforsamling.
Næste bestyrelsesmøde: 20. sep. 2010 hos Gita Jørgensen.

