Svenskt Rinologiskt Sällskap 20 år

Svenskt rinologiskt sällskap bildades efter ett upprop av Lars Malm, Magnus Jannert, Göran Karlsson
och Pontus Stierna 1993. Vid ÖNH‐föreningen möte i Skövde samlades följaktligen en grupp
rinologiskt intresserade ÖNH‐läkare och bildade detta näsvisa sällskap, med Lars Malm som förste
ordförande och Björn Petrusson som sekreterare. Från att ha varit 17 deltagare vid det första mötet,
är vi nu ett sextiotal rinologer/rinologiskt intresserade som träffas årligen i Göteborg för ett lunch‐
till‐lunchmöte. Temat för mötet röstas fram av medlemmarna och har under åren varit diverse ämne
som har gemensamma nämnaren näsa&bihålor ‐ allt från näskirurgi till systemsjukdomars
manifestationer i näsa och bihålor.
I år var temat ”Diagnostik, nya tekniker och behandlingsmetoder i Näsa & bihålor” och möte ägde
rum 19‐20 september på Gothia Towers i Göteborg. Vi var 64 ÖNH‐läkare som träffades och fem
företag i rinologbranschen som visade upp sina produkter.
Mötet inleddes med att professor Hans‐Göran Gröndal, från Oro-Maxillofacial radiologi på
Odontologen i Göteborg, som berättade om möjligheterna med CB‐CT (cone beam CT), med
vilken man röntgenolgiskt kan detaljera kartlägga begränsade området i huvudhalsregionen utan att
utsätta patienten för stora mängder strålning. För att sätta lite extra krydda på vårt 20‐årsjubleum
hade vi bjudit in Paul White, ordförande i Brittiska rinologiska sällkapet, för att berätta hur man i
England ser på den framtida rinologiska teknologin och delge oss hans studier på hur bilden i ett
endoskop förvrängs. Tyvärr fick han med kort varsel förhinder och istället fick undertecknad ge en
resumé av hans resultat om optisk distorsion. Inför vårt årsmöte hade Ola Gärskog (Umeå) gjort en
enkät till landets ÖNH‐kliniker, med en svarsfrekvens på 61% av landets 51 ÖNH‐kliniker. Det visade
sig att av svarande kliniker använder 87% shaver/mikrodebrider, 47% navigationsutrustning och 27%
sinusballongteknik.

Anders Enhage (Stockholm) presenterade under torsdagen de evidens som finns för
koksaltssköljningar vid rinosinuit och näspolypos, och vi konstaterade att även för denna basala
behandlingsmetod saknas det fortfarande evidens, förutom vid kronisk rinosinuit utan näspolypos
hos vuxna, hos barn med kronisk rinosinuit och vid allergisk rinit, där man funnit tydligt stöd för att
koksaltssköljningar minskar symtomen. Cecilia Ahlström Emanuelsson (Lund) gav oss en inblick
framtidens 3D‐teknik och när det kan komma till nytta, och PO Haraldsson (Stockholm) spred
kunskap om de senaste filler‐materialen (t ex Hyaluronsura) vid näskirurgi och alternativ till kniven
vid näsdeformiteter. Innan årsmötesförhandlingarna presenterade Mats Lindén (Falun) ett fall av
kroniska frontalsinuit och Mats Holmström (Stockholm) berättade om de rinologiska
forskningsprojekt som pågår vid KS, samt den multicenterstudie om effekten av peroral
steroidbehandling på bentäthet som pågår vid flera ÖNH‐kliniker i Sverige. Dagen avrundades med
årsmötesförhandlingar där bl a nästa års mötestema röstades fram ‐ ”Komplikationer vid
farmakologisk behandling och kirurgi”. Revisor Jan Kumlien (Stockholm), styrelseledamot Monika
Stenkvist Asplund (Uppsala) och ordförande (undertecknad) avtackades. Nytt för framtida möten är
att vi ska sträva efter att bjuda in en internationell föreläsare med extra stora kunskaper inom
aktuellt rinologiskt ämne. Årsmötet röstade även fram att vi inför ett pris för bästa rinologiska
forskningsprojekt, som ska presenteras vid SRS mötet. Projektet behöver inte vara avslutat vid
presentationen. Detta för att stimulera till fler spännande forsknings/förbättringsprojekt inom svensk
rinologi men också för att locka yngre deltagare och blivande rinologer till vårt årsmöte. Mer om
detta pris kommer på SRS hemsida på ORL forum. Sedan två år tillbaka blir man medlem i Europeiska
rinologiska sällskapet när man kommer på SRS årsmöte.
Torsdagen avslutade med middag, underhållning och music quiz på Gothia Towers.
Fredagen startade med att Pär Stjärne (Stockholm) berättade om fördelar och nackdelar med
Lothrops operation jämfört med obliteration vid allvarlig frontalsinussjukdom. Cecilia Ahlström
Emanuelsson berättade att det nya kvalitetsregistret för septumkirurgi sjösätts efter nyår. Innehållet
nya septumregistret har stämts av med Sveriges rinologer, vilket bäddar för en bättre följsamhet och
mer värdefullt innehåll. Två timmar ägnades sedan åt ett planerat nytt kvalitetsregister som styrelsen
i SRS har fått i uppdrag av Nationella kvalitetsregistret att ta fram ett förslag på. Man har från
Nationella kvalitetsregistret framfört önskemål om att införa ett nytt kvalitetsregister där inte bara
kirurgi utvärderas, utan även farmakologisk behandling. SRS enades då vid förra årets möte att börja
med patienter med näspolypos. Pernilla Sahlstrand Johnson presenterade vid årets möte ett förslag
som styrelsen arbetat på under året och deltagarna fick i grupper framföra sina synpunkter på detta
registerutkast. Förslaget kommer nu att revideras och diskuteras med registeransvariga. Ett
kvalitetsregister för denna patientgrupp kan komma ha stor betydelse för framtida behandling och
intresset internationellt sett är stort.
Mötet avslutades med vårt årligen återkommande Spontana timmen lett av Monika Stenkvist
Asplund (Uppsala) där deltagaran presenterade intressanta och lärorika fall.
Vi ses nästa år i Göteborg 18‐19 september. Välkomna såväl gamla som nya medlemmar!

Er avgående styrelseordförande,
Pernilla Sahlstrand Johnson
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