Dansk Laryngologisk Selskab
Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot
Dagsorden:
1: Indkomne sager til Selskabet
2: Økonomi
3: Oprettelse af legat/rejsepenge
4: Næste årsmøde
5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese
6: Tidligere opfordringer til opgørelser. Inge Kølle/ Stine Thorsen og Frank Marker
7: Logo
8: Nye medlemmer til bestyrelsen
9: Eventuelt
10: Næste møde
Til stede: Frans Rømeling, Ågot Møller Grøntved, Susanne Blegved, Bo Huniche, Lene Munk-Nielsen
Afbud: Niels Rasmussen, Christian Faber, Niels Råberg
Referent: Lene

1:
-Frans fortalte at Lægeforeningen har spurgt, om der var interesser for kurser på tværs af de videnskabelige
selskaber, så man kunne udnytte de forskellige selskabers viden til tværfaglig ekspertise.
Bestyrelsen har været forespurgt, og Frans har herefter oplyst at selskabet på nuværende tidspunkt ikke
ønsker at deltage i tværfaglige kurser.
-Ågot oplyste at hun har spurgt Camilla Mehlum (kursusreservelæge på OUH), hvordan det går med at lave
referenceprogram for recurrensparesre. Camilla er medlem af det udvalg, der blev nedsat ved årsmødet,
udvalgets opgave er at lave et referenceprogram for recurrenspareser: Camilla har oplyst at de arbejder på
opgaven.
Bo oplyser, at der har været en spændende artikel i New England Journal of Medicine angående Cancer
induceret af CT-scanning. (ref: N Engl J Med 357;22: pp. 2277-2284 )
-Ingolf Sveinbjørnsson har spurgt om indlæggene fra kurset kommer på foreningens hjemmeside:
Ågot svarer at det kommer de meget snart, men der mangler stadig nogle indlæg. Dog ønsker Gerhard ikke
at hans indlæg kommer på hjemmesiden.
-Sven Prytz har oplyst at man igennem IALP vil organisere et fellowship, hvor man skal kunne komme rundt
og se forskellige afdelinger i Europa.
Siden sidst:
Bo: I Hillerød får de udstyr til chip fiberskopi og udstyr til flouroscopi undersøgelse.
RH får high speed kamera.
2:
Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt
overskud).
3:
Vi diskutererede muligheden for at oprette et legat til kurser for yngre læger, der så skal holde et foredrag i
selskabet, eller om selskabet kan organisere kliniske visitter til udlandet f.eks. til Lund.
Bo foreslår at der sættes penge af til rejselegater. Der er en del yngre læger på bl.a. RH der er i gang med
retrospektive undersøgelser af laryngologiske lidelser, disse læger vil have gavn af rejselegater
Ågot oplyser at der er en ph.d. studerende, der skal lave studier vedrørende refluks. En specialestuderende
skal lave fonetogrammer på dialysepatienter: hvordan virker hydrering / dehydrering på stemmen.
Det besluttes, at der skal oprettes et legat til støtte til kommende projekter, kongresdeltagelse eller
udenlandsophold. Det skal primært gives til yngre læger under uddannelse, og det kræves at der skal gives
et referat i DLS på det kommende årsmøde. Beløbet kan vi ikke fastsætte, da kassereren ikke er tilstede. Vi
forventer at beløbet bliver på 3000 kr. og et eller to legater.

4:
Det fungerede godt i Køge, det foreslås at vi arbejder mod at arrangere årsmødet skiftevis på Sjælland, Fyn
og ideelt set i Århus, aktuelt er der dog ikke noget der tyder på at det kan foregå i Århus. Vejle foreslås som
mulig værtsted.
Tema: Frans foreslår benign phonokirurgi med Marcus Hess fra Hamburg som hovedforedragsholder med
emnet: ”state of the art phonosurgery”.
Joyce og Frank skal forespørges om de vil stå for årsmødet I Vejle. Hess kan evt. forespørges i Barcelona.
Andre foredragsholdere drøftes og det nævnes at Frank Marker er ved at opgøre patienter med Reinke
ødem. Inge Kølle og Stine Thorsen har opgjort data ang. Reinke ødemer.
Ågot foreslår at vi kan spørge Svend Prytz, om han vil opgøre sine sulcus patienter, man kunne foreslå at en
reservelæge hjælper ham.
Vi enes om at det overordnede tema skal være: ”state of the art phono-surgery”, så kan vi bede afdelingerne
præsentere hvad der findes af materiale. Hovedforedragsholder foreslås at være: Marcus Hess (med mindst
vægt på recurrens parese)
BO oplyser at der er møde på RH den 21, hvor alle der er i gang med et laryngologisk projekt mødes.
Frans vil ringe og spørge Svend Prytz om han vil opgøre sine patienter med sulcus, og Frans vil spørge Ulf
om dato for Schiering Plough’s møde.
Vi vil stile mod at afholde årsmødet i den samme periode dvs.medio/ ultimo jan ca. 16. Jan. Eller 23 og en
fredag foretrækkes.
Frans spørger om vi kunne få en fremvisning af flouroskopi, Niels Råberg skal forespørges, om han kan få et
firma til vise udstyr, og forespørges om der er opgørelse af udstyret.
Susanne spørger om vi kan få en fremvisning af ”chip” fiberskopet.
Ågot foreslår at et emne kunne være kronisk laryngit med en retrospektiv opgørelse af, hvordan er
patienterne behandlet og hvordan er det gået patienterne. Der har været en opgørelse i ugeskriftet fra
Glostrup. Vi enes om at gemme emnet: kronisk laryngit til årsmødet 2010.
Frans taler med Marcus Hess, Sven Prytz og Ulf (ang. dato).
Hvis Vejle ikke kan være vært, vil Køge gerne være vært for årsmødet.
Lene foreslår at et af underemnerne kunne være laserbehandling, og så kunne man spørge Luminis om de
vil deltage.

5:
Ågot vil tale med anbefalingsgruppen.
6:
Frank har oplyst til Ågot at det vil tage længere tid end planlagt, da de opererer færre end de havde regnet
med.
7:
venter vi med.
8:
Frans spørger om vi skal til at finde nye medlemmer til bestyrelsen. Der er kommet nye til med Bo Huniche
og Niels Råberg, men det skal overvejes om der er nye ”emner”. Det er nok lidt for tidligt helt at skifte
bestyrelsen ud, da foreningen ikke er så gammel. Joyce, Frank Marker og Kirsten Hald er mulige emner for
bestyrelsen.
9:
Intet til eventuelt.
10:
Næste møde vil blive aftalt pr. mail

Dansk Laryngologisk Selskab
Referat af bestyrelsesmøde den 23. september 2008 hos Ågot
Dagsorden:
1: Indkomne sager til Selskabet
2: Økonomi
3: Næste årsmøde
4: Oprettelse af legat/rejsepenge
5: Eventuelt
6: Næste møde
Til stede: Frans Rømeling, Ågot Møller Grøntved, Susanne Blegved, Niels Rasmussen, Christian Faber
Afbud: , Niels Råberg, Lene Munk-Nielsen, Bo Huniche
Referent: Christian

1:
Frans fortalte at en freelance journalist har tilbudt at promovere selskabet, men det ønsker bestyrelsen ikke
at tage imod.
Dansk Medicinsk Selskab (DMS)ønsker at beskrive fagområdet akutmedicin og at diskutere uddannelse og
kompetencer. Bestyrelsen for DLS mener at dette bedst gøres i DSOHH regi. Der foreligger nu færdige
faglige profiler for hovedparten af specialerne. Offentliggørelse vil ske på hjemmesiderne for de regionale
videreuddannelsessekretariater. Dansk Medicinsk Selskab afholder repræsentantskabsmøde den 13.
november 2008 kl. 16.00 - 18.00 i Domus Medica.

2:
Niels Rasmussen fremlagde selskabets økonomi. Selskabet har fået 6 nye medlemmer.

3:
Næste årsmøde vil blive afholdt 16. januar i Vejle. Joyce har bestilt lokale på Vejle Sygehus klokken 10-18.
Marcus Hess fra Hamborg vil tale i 2 timer om "state of the art phonosurgery". Gohar vil fremlægge resultater
af Prytz sulcusbehandlinger på cirka 129 sulcus patienter med mdvp undersøgelse, video af operationerne,
glissando tone og tekstoplæsning.
Jane Bjerg vil fremlægge en opgørelse fra Rigshospitalet vedrørende fonokirurgi.
Marie Vinberg, logopædi studerende fra Odense, vil fremlægge resultater af stemme analyser før og efter
dialyse.
Desuden planlægges præsentation af high speed camera.
Årsmødeprogrammet vil blive sendt til logopæder, ledende overlæger, samt DLS medlemmerne (med mail).
Desuden til yngre otologer og DSOHH til orientering på deres hjemmesider. Frans vil bede yngre otologers
Line Springborg sende mail ud til FYO medlemmerne. Senere vil vi sende indkaldelse ud til DLS
medlemmerne vedrørerende generalforsamlingen og orientering om rejselegatforslaget.

4:
Rejselegatet vil blive præsenteret ved generalforsamlingen, og hvis det vedtages af DLS medlemmerne vil
de første legater blive uddelt. DLS medlemmerne vil blive opfordret til at ansøge.

5:
Intet til eventuelt.
6:
Næste bestyrelsesmøde vil blive holdt 11. November kl. 18.00 hos Ågot

Dansk Laryngologisk Selskab

Referat af bestyrelsesmøde den 11. november 2008 hos Ågot

Dagsorden:
Næste årsmøde

Til stede: Frans Rømeling, Ågot Møller Grøntved, Niels Rasmussen, Christian Faber
Afbud: Niels Råberg, Lene Munk-Nielsen, Bo Huniche
Referent: Christian

Næste årsmøde vil blive afholdt 16. januar i Vejle. Detaljer i programmet blev besluttet, samt deltager gebyr
og tilmeldingsfrist. Det blev besluttet, at Frans inviterer logopæderne til årsmødet. Frans orienterer DMS og
Ugeskriftet og Yngre otologer om mødet. Christian orienterer de ledende overlæger på landets øre-næsehalsafdelinger samt DLS medlemmerne og DSOHH.
Christian sender Gita og Camilla mailadresser på medlemmerne af recurrensparese-udvalget, og udvalget
opfordres til at diskutere oplægget fra Gita og Camilla inden Årsmødet.

