SRS-mötet 2016 - En studie i rhinologiska tumörer
Fantastisk sommarvärme mötte SRS-medlemmarna vid årets SRS-möte, det 23:e i
ordningen. Och lika strålande blev själva mötet! Med tumörer i fokus och med
glimrande föreläsare och lika lysande paneler vars strålglans endast överträffades av
Rhinologvärldens mest skimrande stjärna, professor Valerie Lund.
Förmiddagen gick omedelbart loss i den nu självklara strukturen med föreläsningar
och paneldiskussioner kring patientfall. Vi samlades kring en panel bestående av de
skickliga föreläsarna Karin Lundkvist, Henrik Bergquist, Fredrik Eliasson, Cecilia
Ahlström–Emanuelsson och Ola Fridman Bengtsson för diskussion kring benigna
sinonasala tumörer med grund i föredömliga falldragningar signerade Anna Parke,
Ulrika Svensson, Ola Fridman Bengtsson och Pål Rosholm-Comstedt. Det var ett
mycket aktivt utbyte med övriga deltagare kring ämnena och fantastiskt givande för
oss som deltog.
Årets MEDA-symposium hade rubriken ”Allergi – från basal inflammation till att
tänka på vid operation.” Föreläsare: Åke Davidsson och Karl Steensland.
Eftermiddagen fortsatte i panelform innan ST-föreläsningarna och STföredragstävlingen infann sig. Startfältet: Pål Rosholm-Comstedt, Lund, Sofia
Hultman Dennison, Stockholm och Karin Åberg, Stockholm. Noggranna och
genomtänkta studier föredrogs på särdeles proffsigt vis av alla tävlande, men bara en
kunde vinna… Och den lycklige att vinna MEDA-s stipendier om 15000kr avsedda
för deltagande i ERS-mötet i London 2018 var Pål Rosholm-Comstedt. Ett Stort
Grattis!!!
Efter registerinformation (Cecilia Ahlström-Emanuelsson) och SRFA-information
(Pernilla Sahlström-Johnsson) följde Svenskt Rhinologiskt Sällskaps
Årsmötesförhandlingar (se separat protokoll för detaljer). Viktigaste punkterna:
Insamling till UNHCR, Beslut om nästa mötestema (Infektioner i näsa-bihålor samt
Ansiktssmärta) samt Avtackning av avgående styrelsemedlemmarna Ola Gärskog och
Pär Stjärne. Tack för fantastiska insatser för SRS, för allt arbete att ge Sverige en
plats på världsscenen för Rinologi (ERS) och för det enormt häftiga och
superfantastiska mötet i Stockholm (ERS)!
Men mötet rusade vidare mot nya djärva mål: Middag på MIX!!! Ursvår citattävling
där alla var vinnare och en del lite mera så, pilgrimsmussla, kalvrygg och crème
brûlée, bar och sen: DANS!!! VILKET GALET ÖS!!!!!
Fredagen bjöd på Rhinologins obestridliga drottning, den som skrivit alla böckerna,
den som genomdrivit alla systematiseringar, den som låg bakom EPOS: Den vackra,
häftiga och blommiga professor Valerie Lund! WOW!!! Maligna tumörer i näsa-

bihålor på två rafflande timmar. Därefter paneldiskussion genom panelen: prof
Valerie Lund, Mattias Jangard, och tordagens panel samt eminenta falldragningar
signerade Torbjörn Lindem, Åsa Kågedal och Jerker Stigare.
Den självklara avslutningen: Spontana Timmen, med och av Bengt Nilsson Helger,
Anne Renberg, Anna Sjögren och Per von Hofsten.
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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