Resumé av SRS‐årsmöte 2014, Gothia Tower, Göteborg.
Mötet var välbesökt och vi var ca 80 personer som under två dagar fick lyssna på intressanta
föredrag, äta gott och mingla.
Torsdagen inleddes med att SRS ordförande Cecilia Ahlström‐Emanuelsson hälsade alla välkomna och
resten av styrelsen presenterade sig.
Temat i år var: Komplikationer vid näs‐, bihålekirurgi.
Torsdagens första föreläsare var Werner Hosemann som höll ett föredrag om komplikationer vid
FESS. Därefter pratade Per Olof Haraldsson om komplikationer vid septumplastik.
Nästa punkt på programmet var ST‐föredrag där ST‐läkare presenterade sitt ST‐arbete under 15
minuter och tävlade om att vinna ett pris för bästa ST‐föredrag. Priset som utdelades för första
gången i år är instiftat av MEDA och innebär deltagande i 2016 års European Rhinologic Society
Congress i Stockholm.Vi fick lyssna till fyra föredrag. Först ut var Julia Arebro som berättade om
varför näspolypos patienter försämras vid infektioner därefter redovisade Carolina Sundh en
långtidsuppföljning av septumplastiker. Laila Hellkvist fortsatte med att redovisa ett arbete om
antigenspecifik immunterapi genom intralymfatisk injektion. Avslutningsvis berättade Anton Boman
om ärftlighet vid näspolypos .Priset gick i år till Carolina Sundh .
Därefter följde information om ERS möte 2016 av Pär Stjärne, information från Swedish rhinological
research alliance, SRFA av ordförande Pernilla Sahlstrand‐ Johnsson samt information av Johan
Hellgren om en nybildad traumagrupp, underorganisation till SRS.
Årsmötesförhandlingar :
Avgående styrelseledamot Anders Ehnhage avtackades för god insats i styrelsen och erhöll en gåva.
Helle Thulesius och Michael Ryott invaldes som nya styrelsemedlemmar.
Till tema nästa år valdes Frakturkirurgi och plastikkirurgisk ÖNH.
Middagen avnjöts på Världskulturmuseet.
Fredagens program bestod av korta föredrag av unga specialister om komplikationer vid bihålekirurgi
samt efterföljande paneldebatt.
Först ut var Olof Hagander som pratade under rubriken: Vad gör du när du inte hittar? Sedan pratade
Kristoffer Sandelin om blödning vid FESS, Babak Alinasab om när man hamnar i orbitan, Martin
Agerhäll pratade om postoperativa infektioner och Anders Arbrandt om mucocele efter operation.
Paneldiskussion fördes av Pär Stjärne, Karl Steensland, Cecilia Ahlström‐Emanuelsson, Mats Lindén
och Jan Vokurka.
Dagen avslutades med spontana timmen där där vi bl a fick höra Morgan Andersson berätta om IgG4
relaterad sjukdom .
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