Protokoll Svenskt Rinologiskt Sällskaps årsmöte i Göteborg 29/9 år 2000

§ 1. SRS´s ordförande Kenneth Holmberg hälsade samtliga deltagare hjärtligt välkomna till årsmötet.
Programmet för årsmötet korrigerades på två punkter i och med att två planerade föreläsare av olika skäl ej
kunde deltaga och därmed ej framföra sina påtänkta föredrag.
§2. Kenneth Holmberg, SRS´s ordförande, valdes till mötesordförande och Åke Davidsson, SRS´s sekreterare,
valdes till mötessekreterare.
§3. Kenneth Holmberg informerade om Svensk Förening För Allergi´s (SFFA) protokoll om specifik
immunterapi (SIT). En lista skickades runt där intresserade kunde skriva upp sin adress för att erhålla ett
exemplar av SFFA´s SIT-skrift. Det noterades även att J.Å. Wihl förtjänstfullt författat ett av kapitlen i
dokumentet om specifik immunterapi.
§4. Ordförande i Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi (SFOHH), Britt Nordlander,
hade skrivit ett brev till SFOHH´s intresseföreningar. I korthet innebar brevet att ett behov att skapa officiella
referensgrupper för de olika”subspecialiteterna” inom SFOHH föreligger.Tanken är att dessa referensgrupper
ska vara den instans till vilken SFOHH kan vända sig i t. ex. remissärenden.
Det beslutades vid årsmötet att SRS styrelse ska vara remissinstans (referensgrupp) för SFOHH.
§5. En motion från Eva Ellegård diskuterades. E. Ellegård framförde skriftliga önskemål om ökad formalisering
av SRS. Det konstaterades att SRS är en förening öppen för ÖNH-specialister med intresse för näsan och de
tillstånd som affekterar näsans inre och yttre delar. Det beslutades att en valberedning skulle tillsättas, vilket
effektuerades i samband med årsmötet. Björn Petruson, Göteborg och Jan Kumlien, Stockholm, valdes till
valberedning.
§6. SRS´s representant i Europeiska Rhinologiska Sällskapet var nästa punkt på dagordningen och Mats
Holmström, Uppsala blev utnämnd att representera SRS.
§7. Information om ORL forum, gavs. Svenskt Rinologiskt Sällskap finns på ORL forum. De som vill anmäla
sig till ORL forum kan kontakta Joakim Stalfors, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Telefon 031/3421000 Vx.
E-post: joakim.stalfors@orlforum.com
§8. Hur ska rinologisk forskning främjas i Sverige ?
Ett flertal debattörer framförde sina åsikter. A. Änggård, Stockholm poängterade en fokusering på var
svårigheterna inom rinologin finns. En diskussion angående kliniskt svåra frågor och specialmöten med vissa
tema ex.vis näspolypos. Detta för att precisera var forskningsfronten befinner sig.
M. Stenquist, Uppsala önskade att mer SRS´s pengar skulle finnas.
B. Petruson, Göteborg påtalade vikten av att främja, uppskatta rinologisk forskning genom möten av SRS
årsmötesart. Dessa möten kan handla om klinisk verksamhet till 50 % och grundforskning till 50%.
M. Jannert, Malmö betonade vikten av att visa vem som sysslar med vad inom rinologisk forskning i Sverige och
att verkligen ta fram ”i ljuset” det som görs forskningsmässigt i Sverige.
Efter denna diskussion angående forskning inom rinologins fält, förklarade ordförande K. Holmberg
årsmötesförhandlingarna avslutade och det vetenskapliga programmet vidtog.
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