SRS-mötet 2015 – Som det hände
Göteborg hälsade Svenskt Rhinologiskt Sällskaps medlemmar välkomna till det
22:a mötet med sedvanligt duggregn och snålblåst. Allt var som sig borde. Väl
inne i värmen kunde vi se fram emot ett späckat och spännande möte med
inriktning mot frakturkirurgi och plastikkirurgisk näsa och som vanligt ökade
deltagarantalet i år igen!!! Rekordet lyder nu till 78 stycken!

Efter sedvanlig frukost satte sig panelen, i år utgjord av Ann Hermansson,
Gunnhildur Gudnadottir, Inger Nilsson, Torgny Schenning, Sven Sahlin, Ola
Bengtsson och Mats Sjöström, till rätta i podiet, redo för mangling. Fördjupande
presentationer av specifika frakturtyper från panelmedlemmarna och påföljande
falldragningar, förnämligt framförda av Hugo Davidsson, Kristoffer Sandelin,
Torbjörn Lindem, Åsa Kågedal, Andrea Donfrancesco och Franziska
Nordström, förde fram till mycket intressanta paneldiskussioner endast avbrutna
av ett kort lunchintermezzo i form av MEDAs lunchföreläsning. I år var ämnet
barnallergologi i relation till de nya ARIA-riktlinjerna. Föreläsningen hölls av
Magnus Wickman, professor i barnallergologi, och rönte stort intresse.
Den nu sedvanliga septumregisterinformationen, presenterad av Cecilia
Ahlström-Emanuelsson, och SRFA-informationen, av Pernilla SahlstrandJohnson, ledde fram till:
Svenskt Rhinologiskt Sällskaps Årsmötesförhandlingar (se separat protokoll för
detaljer). De viktigaste punkterna var att SRS initierade en insamling till
UNHCR bland medlemmarna, och att denna insamling uppgick till 10000
kronor, att Cecilia A-E avtackades för sina utomordentliga insatser som
styrelseledamot och ordförande i SRS, att datum för nästa års årsmöte sätts till
15-16/9 2016, med 22-23/9 som reservtid och att ämnet i nästa års SRS-möte
framröstades till att bli: Benigna/maligna tumörer i näsa-bihålor; Hur op, vem
op etc, samt endoskopisk skallbaskirurgi.
När nu mötets talare i princip överröstades av församlingens knorrande magar
beslöts om att ajournera detta och att övergå till rena festivitas. Lokalen var
Incontro och det som väntade oss var Olas infernaliskt svåra filmquiz till
aperitifen (alla var vinnare men en del lite mer vinnare än andra) följt av en
italiensk kompott av antipasti, lammytterfilé och citronpannacotta. Efter mycket
sångande och skålande och skrålande bjöds vi upp till dans till Pers blandband!
Drinkbiljetterna gick snabbt åt i vild coctailyra och sen var det nattinatti…

Fredag: Rivstart direkt med mycket spännande föreläsningar av Herr Doktor
Holger Gassner, Regensburg, Tyskland: ”Nasal Reconstruction” följt av en
minst lika spännande exposé om transorbital endoskopisk kirurgi: ” Minimally
Invasive Approach to Tumours and Trauma: the Transorbital Approaches”.
ST-föreläsningarna vidtog och årets överlägsna vinnare av MEDA:s traditionella
pris (deltagande vid European Rhinologic Society Congress 2016 i Stockholm).
blev numera specialisten Torbjörn Lindem från Växjö, med projektet
”Evaluation of nasal airway resistance and the decision for septal surgery; Clinical examination compared to rhinomanometry, can rhinoscopy predict
nasal airway resistance and even make rhinomanometry superfluous?” Grattis
Torbjörn!!!!!
Per Stjärne, ordförande för ERS 2016-i-Stockholm-komittéen, höll ett brandtal
om vårt gemensamma ansvar, vårt gemensamma engagemang och vårt
gemensamma intresse av ERS 2016 i Stockholm: Vår chans att visa att Svenskt
Rhinologiskt Sällskap är att räkna med! Och vi kommer att behöva bereda oss
på att bidra i kurser, föredrag, ordningshållande, moderatorskap och så vidare!
Som självklar avslutning: Spontana Timmen: I år med Anna Sjögren, Karlstad,
Michael Ryott, Stockholm samt Anders Arbrandt, Borås.

Ett stort tack till alla som kom, alla som bidrog med föreläsningar och förstås
alla som deltog med frågor, diskussioner och glatt humör! Väl mötta nästa år
igen!
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