Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009
“State of the Art in Phonosurgery”
Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet ”På Bjerget”,
Kabbeltoft 25, 7100 Vejle.
fredag den 16. Januar 2009.
Programmet opdateres løbende på www.dls.foreningssider.dk under ”Årsmøde
2009”.

Program
Formiddag
10:30 – 11:00 Registrering
11:00 – 11.15 Velkomst ved formanden for DLS – Frans Rømeling
11:15 – 12:00 State of the Art in Phonosurgery 1 - Professor Marcus Hess
12:00 – 12:15 Pause. Demonstration af highspeed kamera
12:15 – 13:00 State of the Art in Phonosurgery 2 - Professor Marcus Hess

Frokost
13:00 – 14:00
Eftermiddag
14:00 – 14:45 State of the Art in Phonosurgery 3 - Professor Marcus Hess
14:45 – 15:00 Pause. Demonstration af highspeed kamera
15:00 – 16:15 Danske indlæg I
Jane Bjerg Jensen, Rigshospitalet: Resultater af fonokirurgisk behandling af polypper, noduli
og randkantødemer – et retrospektivt studie.

Gohar Nikoghosyan, Køge Sygehus: Resultater af fonokirurgisk behandling af sulcus glottidis
på Bispebjerg Hospital – en 10 årig retrospektiv opgørelse vha. MDVP.
Joyce Schultz, Vejle Sygehus: Resultater af undersøgelsesprogram for patienter med
kirurgisk behandlet Reinkes ødem.
Bo Huniche, Rigshospitalet: Resultater af fonokirurgisk behandling af små maligne samt
præmaligne forandringer på stemmelæberne.
16:00 – 16:30 Kaffe. Demonstration af highspeed kamera
16:30 – 17:00 Danske indlæg II
Maria Vinberg Andersen, Syddansk Universitet: Stemmeanalyse før og efter afvanding ved
dialyse.
Gita Jørgensen og Camilla Slot Mehlum, Odense Universitets Hospital: Status for nationalt
program for udredning af recurrenspareser.

17: 00 - 17:30 DLS generalforsamling
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne år
3 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
4 Vedtagelse af budget og fremsættelse af kontingent
5 Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Bestyrelsens forslag om rejselegat (vedtægtsændring; ny paragraf 11) vil blive
præsenteret ved generalforsamlingen, og hvis det vedtages af DLS
medlemmerne vil de første legater blive uddelt. DLS medlemmerne opfordres til
at ansøge.
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7 Valg af revisor
8 Eventuelt

Middag (et udsøgt – men billigt – sted)
18:30

Eksterne undervisere/foredragsholdere
Professor dr. med Marcus Hess, Hamburg, Tyskland

Interne undervisere/Foredragsholdere:
Overlæge Frans Rømeling, øre-, næse og halsafdelingen, Køge.

1. Reservelæge Gita Jørgensen, øre-, næse og halsafdelingen, Odense Universitets Hospital
1. Reservelæge Camilla Slot Mehlum, øre-, næse og halsafdelingen, Svendborg Sygehus
Reservelæge Jane Bjerg Jensen, øre-, næse og halskirugisk klinik, Rigshospitalet.
Reservelæge Gohar Nikoghosyan, øre-, næse og halsafdelingen, Køge.
Maria Vinberg Andersen, logopædi studerende, Syddansk Universitet.
Afdelingslæge Bo Huniche, øre-, næse og halskirugisk klinik, Rigshospitalet.
Afdelingslæge Joyce Schultz, øre-, næse og halsafdelingen, Vejle Sygehus

Kurset er sponsoreret af:
Kebo Med
Dansk Medicinsk Selskab

Tilmeldings frist: 23. december 2008
Pris for deltagelse i møde og middag for medlemmer 200 kr.
Pris for deltagelse i møde og middag for ikke medlemmer 400 kr
Man tilmelder sig ved at overføre deltagergebyret (f.eks. via netbank) til DLS konto i
Lægernes Pensionsbank: Reg nr: 6771 Kontonummer: 67716107598
Når pengene er modtaget af DLS er man tilmeldt – ikke før.
Ved spørgsmål vedr. tilmelding og betaling kan kasserer Niels Rasmussen kontaktes på email: niels.rasmussen@rh.regionh.dk

Husk at ANFØRE DIT NAVN i forbindelse med at du overfører
deltagergebyret

Med venlig hilsen

Bestyrelsen af Dansk Laryngologisk Selskab

Bestyrelsens forslag om rejselegat (vedtægtsændring; ny paragraf 11):
Selskabets rejselegat administreres af bestyrelsen. Legatet uddeles årligt i en eller flere portioner
efter ansøgning, der fremsendes elektronisk til selskabets sekretær (c.e.faber@dadlnet.dk) senest en
måned før årsmødet. Legatet tildeles fortrinsvis yngre, uddannelsessøgende medlemmer og
størrelsen afhænger af antallet af ansøgere og mulighed for ekstern sponsorering. Økonomiske
hensyn kan betinge, at legatet suspenderes.
Regler for rejselegatet:
Ansøgeren skal:
1. Være medlem af Dansk Laryngologisk Selskab.
2. Forpligte sig at meddele selskabets medlemmer om resultatet af rejsen ved et foredrag på
årsmødet senest 2 år efter tildeling, idet ansøgeren betragtes som selskabets udsending.
Ansøgningen skal:
a. Angive formål med den planlagte rejse.
b. Vedlægges et budget for rejsen.
c. Indeholde oplysning om der er søgt eller tildelt økonomisk støtte fra anden side.
Rejseformål kan være:
a. Studieophold af betydning for igangværende laryngologisk forskningsprojekt.
b. Aktiv deltagelse i en laryngologisk kongres. Dokumentation herfor vedlægges. Medforfatterskab
kvalificerer ikke.
c. Kursusdeltagelse af betydning for faglig, laryngologisk udvikling.
Beløbsramme:
I 2009 planlægges uddeling af to portioner af 5.000 kroner.
Bedømmelse og udvælgelse:
a. Foretages af DLS bestyrelse.
b. Accepterede ansøgninger meddeles under formandens beretning ved ordinær generalforsamling.
c. Accepterede ansøgere får direkte, skriftlig besked.
d. Bestyrelsen kan undlade at uddele stipendiet.

