
2006 18. januar 
      Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2006 hos Ågot 
        
      Deltagere: Frans, Ågot, Niels, Susanne Brofeldt, Christian 
 
      Referent: Christian. 
 
      Dagsorden: 
 
 
      1 Valg af referent 
 
      2 Gensidig orientering 
 
      3 Foniatriske definitioner 
 
      4 Årsmøde 
 
      5 Igangværende projekter 
 
      6 Økonomi 
 
      7 Eventuelt 
 
      8 Næste møde 
 
      1) Valg af referent 
      Christian blev valgt. 
 
      2) Gensidig orientering 
      Frans orienterede om at Dansk Medicinsk Selskab (DMS) har indstillet DLS  
      til formel optagelse i DMS. Optagelse af nye selskaber kan ifølge DMS'  
      love kun ske på 
      repræsentantskabsmødet og optagelsen vil blive behandlet på 
      førstkommende repræsentantskabsmøde, der i år afholdes torsdag den 9. 
      november 2006, hvor DLS naturligvis er velkommen med en repræsentant.  
      Fordelene ved at være medlem af DMS er bl.a. at de kan stå for det  
      praktiske i at opkræve kontingent og at DMS yder økonomisk tilskud på 5000  
      kr. til udenlandske foredragsholdere ved vore møder.  
      Frans har deltaget i arbejdet med at arrangere ”stemmens dag” 1 april  
      2006. Blandt de medvirkende skal være skuespillere, sangere, fonetikere og  
      retorikere. Det er stadig usikkert om arrangementet bliver til noget. 
      Frans har arbejdet med at definere fagområdet for laryngologer i Danmark.  
      Områdets historie, faglige kompetencer og internationale kontakter skal  
      beskrives. Formålet er bl.a. at hjælpe til vurdering af ansøgere til  
      laryngologiske stillinger. Frans forventer at have et udkast klar efter  
      kommende weekend. 
      Ågot: fortalte at hun vil vejlede 3 logopædistuderende, som vil lave et  
      bachelor projekt om fordelene ved fælles visitation af stemme patienter  
      (visitation ved laryngologisk interesseret otolog og logopæd med  
      anvendelse af stroboskopisk undersøgelse). Desuden omhandler projektet,  
      hvor stor en andel af de logopædisk behandlede, der bliver genhenvist til  
      revurdering efter logopædisk behandling. I denne del skal indgå 50  
      stemmepatienter fra Roskilde-køge, 50 fra OUH og 100 fra Århus. 
      Organisationen af logopædisk behandling af stemmepatienter i amterne  
      indgår også i projektet. Projektet er godkendt i studienævnet ved Syddansk  
      Universitet og det skal afleveres i juni 2006. 
      Ågot fortalte, at Kebomed vil støtte et møde benævnt ”voice profiler  



      workshop” i efteråret 2006, hvor Peter Pabon vil fortælle om stemmeanalyse  
      med computerprogrammer. Der var interesse for at en laryngolog med  
      praktisk erfaring også skulle undervise ved et sådant møde. Niels  
      kontakter Remacle for at få forslag til en underviser. 
      Niels fortalt at Peretti holder foredrag om kirurgisk behandling af  
      larynxcancer 16-17 marts ved møde arrangeret af Schering Ploug i  
      København. Der er ikke planer om videnskabelige projekter om dette i  
      Danmark, men der foregår undersøgelser i Birmingham og Australien.  
      Carcinoma in situ forandringer i larynx behandles kirurgisk i Danmark, men  
      ikke invasive forandringer. 
      Niels fortale at der er et projekt i gang vedrørende refluks i Hvidovre.  
      Man ønsker at få tal for hyppigheden af forekomst af syre distalt i  
      esofagus. Linda Bardram og en Osvaldstuderende ser også på hvor mange  
      procent af hæse patienter, der har refluks.  
 
 
      3) Foniatriske definitioner 
      Disse blev redigeret. 
      4) Årsmøde 
      Tidspunktet blev ikke fastlagt. 
      5) Igangværende projekter 
      Se under gensidig orientering 
      6) Økonomi 
      Denne er god, idet formuen er på ca. 40.000 kroner. Mange medlemmer  
      mangler at betale kontingent. 
      7) Eventuelt 
      Intet 
      8) Næste møde 
      Søndag 2. april 2006 kl. 17.00 hos Ågot i forbindelse med  
      generalforsamling i DLS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Referat af bestyrelsesmøde 3. maj 2006 hos Ågot 
 
      Deltagere: Frans, Ågot, Niels, Christian 
 
      Referent: Christian. 
 
 
      Dagsorden: 
 
 
      1 Valg af referent 
 
      2 Konstituering af bestyrelsen 
 
      3 Gensidig orientering 
 
      4 Foniatriske definitioner 
 
      5 Kommende møder 
 
      6 Fagområde 
 
      7 Logo 
 
      8 Synliggørelse af selskabet 
 
      9 Arbejdsgrupper 
 
      10 Næste møde 
 
 
      1) Valg af referent 
      Christian blev valgt. 
 
      2) Konstituering af bestyrelsen 
      Efter valget på generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med 
      samme pladser som sidst. 
 
      3) Gensidig orientering 
      Frans orienterede om ”stemmens dag” 1 april 2006, som han var med til  
      arrangere. Der var 1400 besøgende. Blandt de medvirkende var skuespillere,  
      sangere, fonetikere og retorikere. Der har været mange positive  
      tilbagemeldinger.  
 
      Ågot fortalte at hun og CF vejleder 3 logopædistuderende, som laver et  
      bachelor projekt om fordelene ved fælles visitation af stemme patienter  
      (visitation ved laryngologisk interesseret otolog og logopæd med  
      anvendelse af stroboskopisk undersøgelse). Desuden omhandler projektet,  
      hvor stor en andel af de logopædisk behandlede, der bliver genhenvist til  
      revurdering efter logopædisk behandling. Organisationen af logopædisk  
      behandling af stemmepatienter i amterne indgår også i projektet. I  
      projektet indgår stemmepatienter fra Roskilde-køge, OUH og Århus.  
      Projektet er godkendt i studienævnet ved Syddansk Universitet og det skal  
      afleveres i juni 2006. 
 
       



      4) Foniatriske definitioner 
      Hæftet indeholdende disse er sendt ud til DLS medlemmer per brev. Hæftet  
      vil senere blive udsendt til alle medlemmer af DSOHH per brev. Frans vil  
      spørge Birgit Becker om hun vil hjælpe med udsendelse til DSOHH  
      medlemmerne. Niels Rasmussen taler med Stine Thorsen m.h.på at klarlægge  
      om der er interesse for udlevering af definitionerne til danske logopædi  
      studerende, samt til tale høre institutterne og musik konservatorierne.  
      Desuden vil definitionerne blive lagt på selskabets hjemmeside  
      www.dls.suite.dk som en PDFfil, der kan downloades. Frans vil efterlyse  
      den endelige version af definitionerne hos trykkeren og sender herefter  
      denne version til Christian, som laver PDF filen og lægger den på  
      hjemmesiden. Frans sender et eksemplar af definitionerne til hver af  
      forfatterne til Rösttermer. 
 
      5) Kommende møder 
      Tidspunktet for næste møde blev fastlagt til 6-7 oktober 2006. Mødet skal  
      foregå på Syddansk Universitet Odense.  
      Christian taler med universitetet om hvilket hotel de anbefaler eller har  
      aftaler med. 
      Mødet skal dels indeholde en dag med praktiske øvelser (stemmeanalyse og  
      vurdering af stemmeproblemer), og dels en dag om behandlingsresultater hos  
      patienter med noduli, Reinkes ødem og recurrens pareser. 
 
      Ågot taler med Kebomed, som tidligere har tilkendegivet at de vil støtte  
      et møde benævnt ”voice profiler workshop”, hvor Peter Pabon vil fortælle  
      om stemmeanalyse med computerprogrammer. Ågot laver desuden aftale med  
      Niels Reinholt Petersen, som også vil fortælle om stemmeanalyse. Medlemmer  
      af DLS bestyrelse vil fortælle om vurdering af stemmeproblemer med andre  
      metoder. Der er interesse for at en laryngolog med praktisk erfaring også  
      skal undervise ved et sådant møde. Niels kontakter Remacle for at få  
      forslag til en underviser. Ågot og Niels taler dels med Niels Reinholt  
      Petersen dels kvindelig kandidat fra KUA der har lavet analyser med MDVP  
      og muligvis også PRAAT (et andet akustisk analyseprogram). 
      Der er også ønske om et andet møde i foråret 2007 med deltagelse af de  
      faglige stemme organisationer. 
 
      6) Fagområder 
      Frans og Niels vil sammen snarest lave et udkast til definition af  
      fagområdet. Et fagområde afgrænser et særligt interesse- og  
      kompetenceområde, som enten ikke er dækket af et godkendt speciale eller  
      udgør en mindre del heraf.  
      Er tænkt som en hjælp ved den faglige bedømmelse af ansøgere til  
      overlægestillinger.  
 
      7) Logo 
      På nuværende tidspunkt blev der ikke fundet behov for at få lavet logo til  
      DLS. 
 
 
      8) Synliggørelse af selskabet 
      Kommende møder skal annonceres på DSOHHs hjemmeside, og indkaldelse skal  
      udsendes til alle DSOHHs medlemmer. 
 
      9) Arbejdsgrupper 
      Stine Thorsen og Inge Kølle (logopæder) har nu færdiggjort arbejdet med at  
      beskrive og standardisere den logopædiske behandling af Reinkes Ødem og  
      noduli. Niels vil kontakte dem for at DLS får mulighed for at se  
      resultatet. Frans vil kontakte Frank Marker (øre-næse-hals læge, Vejle  



      Sygehus) for at DLS får mulighed for at følge hans projekt med at beskrive  
      og standardisere den kirurgiske behandling af Reinkes Ødem. Disse tre vil  
      senere udveksle erfaringer og omtale disse ved møde i DLS 
 
      10) Næste møde 
      Tirsdag den 13. juni kl. 17,30 hos Ågot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referat af bestyrelsesmøde d. 23. november, 2006. 

  
Gensidig orientering: 
Frans oplyste, at vi nu er optaget i DMS. Endvidere fortalte Frans at han netop har deltaget i et orienterende 
2 dages møde om arrangement af kongresser i København arrangeret af Wonderful Copenhagen. 
København er på 10. pladsen blandt internationale mødebyer! Frans har informationsmaterialet. Inspireret af 
stemmeanalysemødet i Odense er man begyndt at opgøre recurrenspareserne i Køge/Roskilde. Endelig vil 
man gentage World Voice day (Stemmens dag) d. 14. april, 2007.  
Niels fortalte at projekt om vocal cord dysfunction (VCD) i samarbejde med BBH, lungemedicinsk afd., er 
godkendt af videnskabs etisk komite og at Niels og Pernille Christensen fra BBH tager til Bergen d. 1. 
december mhp. at lære sig undersøgelsesteknikken. Herudover er man begyndt at foretage kliniske 
opgørelser af recurrensparese behandling og kirurgisk behandling af små larynxcancere på RH også 
inspireret af stemmeanalysekurset i Odense. 

Ågot fortalte at man i Odense indsamler prospektive data på patienter, som behandles for recurrensparese. 

Desuden har Ågot via afdelingen søgt registrering af DRG værdi for ydelsen  fonetogram, som bør 

registreres med højere værdi end både MDVP og Stroboscopi, pga den tidsfaktor der går med at 

gennemføre analysen. 
Susanne Bro oplyste, at man også i Hillerød er begyndt at opgøre recurrensparese behandlingen. 
Dette tager sigte på at udarbejde en national database for diagnostik og behandling af recurrenspareser. 
 
Fagområdebeskrivelse: 
Denne blev diskuteret og de sidste rettelser foretaget. Manuskriptet går nu via Frans til formanden for 
DSOHH Lars Holme Nielsen. 
OBS: Denne har i øvrigt bedt om, at vi udarbejder en frontlinierapport til Ugeskrift for Læger med deadline 
15. december, 2006 med udgangspunkt i fagområdebeskrivelsen. Dette vil bestyrelsen for DLS påtage sig 
med Niels og Ågot som tovholdere. 
 
Selskabets økonomi: 
Regnskabet for stemmeanalysekurset blev gennemgået. Dette viser et pænt overskud på ca. 6.000 kr, idet 
dette overskud skal endelig justeres afhængig af refusion for bestyrelsesmedlemmernes udgift til hotelophold 
i Odense.  
 
I øvrigt er selskabets økonomi sund med en kassebeholdning på lidt over 50.000. Det blev derfor besluttet at 
der i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder – udover bropengene - ydes refusion af faktiske benzin 
udgifter samt udgifter til fortæring.  
 
Bestyrelsens sammensætning: 
Bestyrelsen skal iht. vedtægterne gå af  i 2008. Vi vil arbejde på en vedtægtsændring, som giver mulighed 
for forlængelse, for at sikre kontinuitet, men samtidig sikre, at der kan komme frisk blod til bestyrelsen. Vi vil 
opfordre alle DLS medlemmer til at overveje at stille op til bestyrelsen. 
 
Planlægning af generalforsamling og kommende møder: 
Vi planlægger kombineret generalforsamling og bestyrelsesmøde i Odense onsdag d. 10. januar kl. 18 på 
biblioteket, ØNH afd. OUH. Desuden vil vi stile mod kursus/temamøde om recurrenspareser og laryngeal 
framework surgery/injektionsbehandling i November i Århus. 
 
Evt.: 
Intet udover, hvad der er nævnt ovenfor under de relevante punkter. 
 
Odense 23. november 2006    Niels Rasmussen   
 
 

 
 
 


