Årsrapport Svenskt Rhinologiskt sällskap 2012
Vid SRS:s årsmöte i Göteborg i oktober 2011 blev styrelsen omvald. Då
Johan Hellgren har tillträtt ordförandeskapet i ÖNH-föreningen valde han att avgå
som ordförande i SRS. Styrelsen valde då Pernilla Sahlström Jonsson till ordförande
för 2 år. Styrelsen tog vidare beslut i konstitutionsfrågan via ett beslut att Cecilia
Ahlström Emanuelsson övertar ordförandeskapet efter 2 år.
Styrelsen för 2011-2012 har därmed varit: Pernilla Sahlström Jonsson, ordförande,
Anders Ehnhage, kassör, Karl Steensland, sekreterare och ytterligare ledamöter
Cecilia Ahlström Emanuelsson, Monica Stenkvist Asplund och Johan Hellgren.
Styrelsen har senaste året haft 6 webbaserade möten och 2 fysiska möten, det
senaste i anslutning till årsmötet.
Mycket av styrelsens arbete har fokuserats på planering av årsmötet. Tema för mötet
är i vanlig ordning ett resultat av förra årets omröstning där SCUAD (sedere upper
airway disease) i kombination med ”svåra fall” fick flest röster. Vi har utökat vårt
samarbete med industrin och följande företag bidrar nu med aktivt stöd till vårt
arrangemang: MSD, Stortz, Johnson och Johnson och Medtronic.
SRS har ambitionen att öka sitt inflytande i ERS vilket man kan göra genom att öka
antalet medlemmar. För att uppnå detta mål har man beslutat om ett kollektivt
medlemsskap baserat på deltagarlistan på årsmötet 2011. Kostnaden för detta
medlemsskap täcks genom det överskott som det senaste årsmötet genererade.
Som en möjlig konsekvens av detta och kanske också utmärkt lobbyverksamhet från
vår ERS-representant Per Stjärne, lyckades Sverige bli vald som arrangör av ERSmötet 2018. Hur ett eventuellt medlemsskap ska organiseras i framatiden har man
inte tagit ett definitivt beslut om. Ett möjlighet alternativ är att man inför ett medlemsskap i SRS som med automatik också innebär medlemsskap i ERS. Kostnaden för
detta påverkas i vilken grad MSD fortfarande är aktiv finansiär av Rhinology.
SRS ansvarade för ett eget symposium i samband med ÖNH-dagarna i Linköping,
temat var patologi i frontalsinus och dentala sinuiter. Moderator var Monica Stenkvist
Asplund. Morgan Andersson presenterade dentala sinuiter, Ola Gärskog
presenterade frontalsinussjukdom och Cecilia Ahlström Emanuelsson
ballongsinoplastik.
Styrelsen har startat planering för ett aktivt deltagande vid årets Riksstämma, det
kommer att arrangeras en rhinologisk State of the Art-föreläsning och ett rhinologiskt
symposium.
Styrelsen har under våren 2012 påbörjat arbetet med att ta fram förutsättningar för ett
nytt kvalitetsregister som kan ersätta eller bli ett komplement till det nuvarande
septumregistret. Ett uppstartsmöte var arrangerat på Häckeberga slott i slutet av maj
med styrelsens deltagande där man påbörjade arbetet med att ta fram ett förslag
som kan presenteras vid årsmötet i SRS. Fortsättningen av detta arbete gjordes i
anslutning till årets årsmöte. Under årets ERS-möte i Toulouse fick några styrelseledamöter möjlighet att ta del av ett kvalitetsregister utarbetet i Danmark som skulle

kunna vara en mall för vårt eget register. Man planerar en presentation av detta
register för styrelsen och eventuellt andra intressenter i SRS.
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