
Referat af bestyrelsesmøde DLS 16.4.2015  

 

Tilstede  Joyce Schultz, Camilla Slot Mehlum, Thomas Kjærgaard, Andreas Jørkov, Kristian Bork, Thomas 
Dethloff, Kirsten Hald 

Referent Kirsten Hald 

1. Konstituering af bestyrelsen 
Formand  Thomas Kjærgaard 
Næstformand Camilla Slot Mehlum 
Kasserer Thomas Dethloff 
Sekretær Kirsten Hald 
Medlem Joyce Schultz 
Suppleanter Kristian Bork og Andreas Jørkov 
Revisor Barareh Philipsen 
 

2. Afrunding af årsmødet 2015 
Der var stor tilfredshed med mødet.  
Der blev observeret deltagere, der ikke havde tilmeldt sig og betalt. Ved næste årsmøde vil der derfor være 
registrering ved ankomst.  
Camilla vil undersøge muligheden for at bruge ”conference manager” ved tilmelding 
Da årsmøde gebyrerne har været indbetalt over 2 kalenderår, er et endeligt regnskab ikke klar, men 
økonomien ser fornuftig ud. 
Ågot Møller Grøntved er udpeget til at sidde i sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om dysphagi. 
Thomas K har eksemplarer af Laura Baijens pH.d liggende, hvis nogen er interesseret. 
 

3. Plan for etablering af æresmedlemsskab 
Et æresmedlemskab kræver en ændring af selskabet vedtægter. Formanden vil derfor i forbindelse med 
næste bestyrelsesmøde samtidig indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at få punktet behandlet. 
 

4. Hjemmeside 
Webdesigneren har pga sygdom i nærmeste familie ikke haft tid til at se på siden endnu. Det tilstræbes at der 
sker noget inden sommerferien. 
 

5. KKR, forslag til revidering og nye emner 
KKR revideres hvert 2. år 
Nye KKR 2015:  Larynxtraumer og epiglottitis 
Nye KKR 2016:  Dysphagi: Thomas Dethloff og Andreas Jørkov 
  Børn og stemme: Camilla Mehlum og Kristian Bork 
 

6. Logbog til planlægning af årsmøde 
Joyce har lavet et udkast, der vil blive rundsendt og drøftet ved næste møde 
 

7. Tema for Årsmøde 2016 
Forskellige emner drøftes: Strålebehandlet larynx, Børn og stemme, Diagnostik i larynx 
Der prioriteres et emne, hvor kirurgiske vinkler kan indgå, og der arbejdes hen mod et emne, der hedder 
Strålesequelae i hoved&halsområdet, med fokus på larynx og pharynx og recidiv 
 

8. Events 2015 
Der nævnes et laserkursus i Manchester 
 

9. Ambitioner for DLS? 
Drøftes på senere møde 
 



10. Evt 
Joyce har udarbejdet en beskrivelse af videostroboskopi til kompetence vurdering af YL. Dette rundsendes til 
bestyrelsen med henblik på kommentarer. 
 
Næste møde: Thomas Dethloff sætter Doodle i gang 

 

 

Referat DLS møde d. 30/06/2015 
 

Til stede: Camilla Mehlum, Andreas Jørkov, Thomas Kjærgaard, Joyce Schultz 

Afbud: Kirsten Hall, Thomas Detlev og Kristian Bork 

Referent: Joyce Schultz 

 

1) Årsmøde 

 Forløbelig titel: Behandling af larynxcancer 

 Forløbelig programopsætning: 

*Behandling: Strålebehandling ved onkolog Kenneth Jensen (ÅUH) 

                         Kirurgi                    ved Piazza (Italie) og Nina 

*Komplikationer: efter kirurgi ved Piazza 

                                Efter RT         ved onkolog KJ og Christian Godballe (OUH) 

*Rehabilitering: Logopæd og ergoterapeut (Region Sjælland/Hovedstad) 

 

 Fordeling af foredragsholdere:  Piazza, Nina og Kenneth Jensen (Thomas K), Godballe (Camilla), logopæd 

og ergoterapeut (Andreas) 

 Sponsoren: Olympus, Zentax, Stortz, LVS, Kebomed, Micromed kontaktes af Thomas K og Camilla.  

 Reservatio af lokale og forplejning: Kristian 

 Afventer svar fra Thomas D angående brug af ”enkeltbillet.dk” 

 Ved næste møde skal der drøftes kursusafgift med og uden middag, eventuelt early bird 

 Annoncering af tid og sted på DSOHH: Joyce 

2) Status hjemmeside: afventer svar af Thomas D 

3) Æresmedlemskab: Der sendes 2 doodle dates ud til september og oktober (Joyce) 

 


