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Foreningens tilstand
Ifølge seneste udskrift fra Lægeforeningens registreringsafdeling ultimo april 2013,
har der siden sidste generalforsamling været en netto-tilgang på 11 medlemmer; Nye
medlemmer ønskes velkommen i kredsen. Vi er nu i alt 644 medlemmer (heraf 636
med stemmeret).
Medlemmerne fordeler sig således:
450 ordinære medlemmer
16 udlandsboende
159 ikke erhvervsaktive eller over 70 år
9 æresmedlemmer
4 korresponderende medlemmer
6 ekstraordinære medlemmer i medicinske selskaber
Yngre læger-organiserede udgør 29 % (189 medlemmer). Heraf kvinder 46% (1%
tilvækst).
FAS-organiserede udgør 40% (260 medlemmer). Heraf kvinder 30% (1% tilvækst).
Der i øjeblikket udnævnt ni æresmedlemmer:
1989
Nils-Gunnar Toremalm
1993
Mirko Tos
2000
Ole Greisen
2001
Chr. Brahe Pedersen
2001
Erik Peitersen
2007
Poul Bretlau
2008
Per Bonding
2008
Karsten Ejsing Jørgensen
2011
Jens Thomsen
Æresmedlemmer er principielt kontingentfri (men er ofte over 70 år og dermed
alligevel kontingentfri).

Medlemmer der er afgået ved døden
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I løbet af det forløbne år er 8 medlemmer afgået ved døden:
Henning Sørensen, 1924-2014
Kandidat 1951, professor, dr. med., Åbenrå
Disputerede med ”Lydstimulatorisk ændringer af ørets følsomhed” i 1964, Århus
Universitet. Blev samme år overlæge og senere (1971) chef og professor på ØNHafdelingen på Københavns Kommune Hospital som senere blev fusioneret til først
Hvidovre Hospital og senere Bispebjerg Hospital. Havde deltidspraksis i Hvidovre fra
1964. Skrev et ØNH-kompendium 1982. Var aktiv i DSOHH som redaktør,
næstformand, kasserer og sidst formand i perioden1965-67 og 1974-76 samt nordisk
kasserer og vicepræsident hhv. 1969 og 1984. Desuden formand for DOKS 1978-81.
Fik Kleins Legat 1979. Var allround ØNH-læge med særlig interesse for hovedhalskirurgien.
Conny Bangsbo, 1931-2013
Kandidat 1962, speciallæge, Frederiksberg
Uddannet i København og førstereservelæge på ØNH-afd. på Frederiksberg. Købte
praksis i Rødovre. Deltog i ørelægevagten i Ballerup.
Jens Harald Kloster, speciallæge, 1933-2013
Kandidat 1960, overlæge, Thisted
Uddannet i Sønderborg og Statens Hørecentral i Odense. Blev overlæge i Thisted 1973
samtidig med praksis der. Fortsætter praksis i Thisted efter afdeling nedlægges i
1973.
Jørgen Bülow, 1927-2013
Kandidat 1957, speciallæge, Roskilde
Uddannet på flere sjællandske og københavnske afdelinger. Havde praksis i Roskilde
1965–92.
John Pedersen, 1945-2013
Kandidat 1974, speciallæge, Roskilde
Uddannet i Roskilde og Holbæk. Blev overlæge i Holbæk i 1994.
Leif Helmsøe, 1931-2013
Kandidat 1959, speciallæge, Brøndby
Blev uddannet på flere københavnske ØNH-afdelinger. Drev klinik i Ballerup fra 1968
og deltog i Ørelægevagten der.
Trygve Møller, speciallæge, 1922-2013
Kandidat 1950, specialelæge, Åbenrå
Uddannet på flere svenske og danske ØNH-afdelinger, herunder førstereservelæge på
Audiologisk Afdeling i Odense. Blev overlæge 1960 i Åbenrå og havde samtidig praksis
der frem til 1984.
Mai Høgh Ingstrup, 1946-2013
Kandidat 1976, speciallæge, København
Havde praksis fra 1989 (sparsomme oplysninger).
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Såfremt nogle er vidende om andre DSOHH-medlemmers bortgang, bedes dette
venligst meddeleles bestyrelsen snarest.
Jeg vil bede jer ære disse medlemmer. Tak!

Medlemsmøder
Vi har i DSOHH-regi i løbet af 2013 afholdt et medlemsmøde, nemlig årsmødet i 4.-5.
april, 2013. Det blev som vanligt et meget velbesøgt forårsmøde på Nyborg Strand.
Mødets hovedtemaer var dette år centreret om vaskulære malformationer, ØNHarbejde og forskning i udlandet, hovedhalskirurgisk innovation foruden at vi kunne
præsentere en verdensnyhed med ”Wideband Tympanometry” i samarbejde med
vores hovedudstiller, Interacoustics. Derudover var der naturligvis vanlige
emneområder indenfor samtlige af specialets fagområder samt indlæg med fri
forskning.
Foruden generalforsamling og gallafest blev desuden uddelt priser for bedste foredrag
og poster blandt de mange dygtige yngre kollegaer, som havde bidraget med fin
dansk ØNH-videnskab.
Der var igen i 2013 positive tilbagemeldinger fra medlemmer og udstillere om mødet
hvad angår det faglige og sociale. Faktisk har vi gennem de senere år haft tiltagende
positive tilkendegivelser fra både speciallæger og yngre læger foruden også ØNHinteresserede medicinstuderende, som der efterhånden er adskillige af i selskabet. De
helt få mere negative tilbagemeldinger som vi har fået, er overraskende nok fra vores
pensionerede ældre kollegaer. Nogle af disse mener, at årsmøderne ikke mere er
værd at deltage i samtidig med at andre plæderer for at der burde være gratis adgang
for dem. Det er korrekt at andelen af deltagende ældre kollegaer er faldet og at de
kan tilmelde sig på lige vilkår som andre DSOHH-medlemmer (men er kontingentfrie
hvis > 70 år eller æresmedlemmer), men faktisk har antallet af medlemmer (trods
flere ældres udmeldinger), antal deltagere til årsmøderne og antal videnskabelige
indlæg været stødt stigende gennem årene. Der er således på trods af at der kun er
et enkelt årligt ordinært DSOHH-møde, kommet mere dynamik i selskabets
aktiviteter, hvilket er glædeligt.
Som et supplement til årsmødet har specialets 5 fagområdeselskaber desuden
mødeaktiviteter. Bestyrelsen vil fortsat opfordre til deltagelse i disse efter hvilke
interesser den enkelte måtte have. Et helt specielt årligt tilbagevendende møde er
DSOHH’s Efteruddannelsesudvalgs kursus (d. 29-30. august på Hotel Kolding Fjord)
for både hospitals- og privatansatte ØNH-læger. Dette kursus kan på det varmeste
anbefales, idet der igen i år foreligger et særdeles flot og interessant program.
Efteruddannelseskurset vil blive yderligere annonceret på kommende årsmøde (som i
år ligger samtidig med den Nordiske ØNH-kongres) og vil kunne ses via hjemmesiden.
Tak til Efteruddannelsesudvalget for deres fortsatte indsats for spændende kurser.
DSOHH årsmøde 2014 er af praktiske (og økonomiske) grunde placeret sammen med
den store Nordiske ØNH-kongres, som dette år ligger i Danmark. Det foregår på Tivoli
Kongres Hotel d. 21.-24. Maj. Det er 15 år siden kongressen sidst var i Danmark
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(dengang placeret i Odense) og 30 år siden at kongressen var i København. Også i år
vil der være muligheder for at (nordiske) yngre kollegaer kan vinde priser for bedste
foredrag og poster.
Programmet for den kombinerede nationale og nordiske kongres kan med abstracts
og generalforsamlingsindkaldelse som vanligt ses på DSOHH’s hjemmeside. Der er
desuden som noget nyt også mulighed for at hente en App til smartphone/tablet
således at man elektronisk kan se programmet og planlægge rækken af foredrag man
vil høre. Desuden er der - også som noget nyt - lavet en Facebookgruppe til fremme
af nok primært yngre (nordiske) otologers kendskab til hinanden og interesse for
kongressen og forskning.
Forberedelserne til dette års kongres har været enorme. Således har der denne gang
dels været entreret med et kongresbureau (Copenhagen Event Company, CEC) som
har været uvurderlige i dette arbejde, og dels været nedsat en lokal
organisationskomite bestående af Lars Holme Nielsen (formand), Liviu Guldfred,
Anders Schermacher Larsen og Thomas Hjuler med intermitterende deltagelse af
undertegnede (kongrespræsident). Uden dette arbejdet i samarbejde med CEC, ville
det have været umuligt med en kongres af denne størrelse. Tak for dette store
arbejde.
Til en så stor kongres hører også vurdering af lødigheden af de videnskabelige indlæg.
Lars Holme Nielsen (formand) og Thomas Hjuler har forestået dette kæmpe arbejde i
den videnskabelige komite med korrespondance til specialets professorer og andre.
Stor tak for dette store arbejde.
Den nordiske kongres vil blive besøgt af knap 500 deltagere primært fra Danmark,
men også fra vores nordiske broderfolk. Der vil blive præsenteret knap 200
videnskabelige indlæg (inkl. inviterede foredragsholdere) fordelt på 30 sessioner,
hvilket er vildt flot! Mange tak til alle bidragsyderne.
Til en nordisk kongres som kun foregår hvert 15’ende år i Danmark skal der
selvfølgelig også være et socialt arrangement. Denne bliver bl.a. en galamiddag på
Statens Museum for Kunst, som alle kan glæde sig til. Som toastmaster vil vi opleve
Christian Prætorius, som har lovet at forestå dette på en levende måde og i den
nordiske ånd. Der vil selvfølgelig også være mulighed for en sving om, ligesom
kongressen vil byde på andre overraskelser.
Der vil i år være 2 generalforsamlinger (den ene den nordiske forenings
generalforsamling og den anden det nationale selskabs generalforsamling). Ved
DSOHH-generalforsamlingen har Peter Tingsgaard venligt indvilget i at skabe ro og
orden som dirigent igen i år, hvilket vi gerne vil takke for.

Øvrige aktiviteter i det forløbne år
Nordisk Otolaryngologisk Forenings (NOF) Kongres 2014
Bestyrelsen for den Nordiske Otolaryngologiske Forening = Nordic Association of
Otolaryngology består af Mads Klokker (præsident), Reider Grénman (Finland), Johan
Hellgren (Sverige, kommende præsident), Olav Klausen (Norge), Jussi Larenne
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(Finland), Rusana Simonoska (Sverige), Berit Marie Mortensen (Norge) og Lars
Vendelbo Johansen. Bestyrelsen havde i det forløbne år bestyrelsesmøde d. 3. maj
2013. Til mødet var også inviteret den lokale organisationskomité til den kommende
nordiske kongres (bestående af Lars Holme Nielsen, Liviu Guldfred, Anders
Schermacher Larsen og Thomas Hjuler) mhp. diverse forberedelser og planlægning af
kongressen.
En af de ting som DSOHH har arbejdet for i den nordiske bestyrelse (foruden
kongresforberedelserne) har været indførelse af et Nordisk Fellowship med tilhørende
fondsmidler. Dette synes nu at være lykkes og vil blive præsenteret ved kongressen
(ved NOF’s generalforsamling). Der har desuden været drøftet fælles problemstillinger
omkring nordisk indflydelse i EUFOS, fælles problemer omkring afgrænsninger til
andre specialer mv.
Audiologi og ny høreapparatslov
DSOHH har deltaget i arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen (SST) vedr. ny lov om
høreapparatsbehandling. Denne lov er nu gældende, men arbejdsgruppens vejledning
er endnu ikke udsendt. Så vidt det forlyder, har forskellige politiske beslutningstagere
ikke kunne blive enige omkring visse konditioner, hvorfor vejledningen således ikke er
udsendt. DSOHH havde i øvrigt betinget sig, at visse detaljer i arbejdsgruppens skrift
skulle anføres som værende indført mod DSOHH’s faglige anbefalinger. Måske er det
derfor at vejledningen endnu ikke er udsendt…
Søvnapnø og snorken
Da der pludselig blev nedsat styregruppe og arbejdsgruppe under Danske Regioner
indenfor søvnapnø & snork med stor deltagelse af neurologer og stort set uden ØNHdeltagelse, rettede bestyrelsen henvendelse mhp. dette. Det har betydet, at det
lykkedes DSOHH at få repræsentation i både styregruppe og arbejdsgruppe (tak til
Christian Prætorius og Thomas Qvist Barrett). Arbejdet er afsluttet med en mere
nuanceret beskrivelse af området uden at ØNH-specialet er glemt. Imidlertid tyder
noget på at Danske Regioner måske alligevel har lavet en slags særaftale med to
andre specialer. Dette problem er helt nyt og der vil blive rettet henvendelse til
Danske Regioner mhp. dette (pågående opgave).
Ny Specialeplan
Den hidtidige specialeplan skal revideres. Derfor har SST indkaldt alle specialer til
selvstændige møder omkring dette. Man har anført at arbejdet skal foregå uden
hensyntagen til lokaliteter og således sendt materiale ud i arbejdsgruppe uden
benævnelse af hospitaler og regioner. Dette er meget fornuftigt idet
”lokalpatriotismen” nemt kan få overtaget. Man har desuden anført at der kun kan
være tale om mindre justeringer. Arbejdsgruppen består af en lægelig chef fra hver af
regionerne (typisk de ledende overlæger fra regionens største ØNH-afdeling udvalgt af
regionen), 3 udpegede repræsentanter af DSOHH, 2 specialefaglige sygeplejersker og
3 SST-medarbejdere. Vi har fra DSOHH forsøgt at få et par ekstra repræsentanter
med for at få en så bred forståelse for vores speciale som muligt (en audiolog og en
praktiserende otolog), men fik afslag herpå.
Arbejdet pågår fortsat. Det er i den forbindelse utroligt vigtigt at påpege, at specialet
ikke har interesse i interne stridigheder om hvilke ØNH-afdelinger der får lov at lave
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hvad, men at vi udadtil fremstår samlet overfor bl.a. udfordringer omkring søvnapnø,
ansigtstraumatologi, allergologi mv.
NKR og KKR
Sundhedsstyrelsen skal frem mod 2016 levere et større antal nationale kliniske
retningslinjer (NKR). Formålet med disse er at understøtteen ensartet evidensbaseret
indsats på tværs af sektorer og geografisk placering. Vi har fra DSOHH’s side allerede
midt i 2013 foreslået ”Øredræn” som emne ud fra den filosofi, at der er behov for at vi
selv har en afklaret linje. Det forlyder nu, at emnet er indstillet til kommende NKR,
men den formelle godkendelse afventes fortsat.
Selskabets bestyrelse har yderligere fundet behov for udfærdigelse af Korte Kliniske
Retningslinjer (KKR) på nationalt plan (omtalt i forrige formandsberetning). KKR er til
forskel fra NKR’s >100 siders længde kun på omkring 3 sider og dermed væsentlig
mere praktiske i den almindelige hverdag. Fagområdeselskaberne er hver i sær
afspurgt om 10 selvvalgte KKR, hvoraf flertallet nu foreligger. Disse KKR er lagt ud på
DSOHH’s (og visse af fagområdeselskabernes) hjemmeside. Planen er, at der
fremover skal tilgå yderligere 5 KKR pr år fra hvert fagområdeselskab foruden løbende
revision af de eksisterende KKR. Årsagen til DSOHH’s interesse i KKR er, at det er i
specialets interesse at specialet selv sætter agendaen omkring specialets
retningslinjer (og ikke ikke-ØNH-lægeliguddannede personer/myndigheder). Det er
således vigtigt vi selv tager ansvar og initiativ, og at selskabets medlemmer fortsat
bakker op om denne holdning.
Kleins Legat
Formanden for DSOHH sidder i fondsbestyrelsen for Kleins Legat og skal hvert år
uddele legatet. I 2013 gik legatet til en ikke-læge (går på skift mellem ØNH-læge og
Københavns Medicinske Selskab, men skal hver 5 år tildeles en kunsthistoriker). Det
blev kunsthistoriker Hanne Abildgaard for det spændende arbejde som hun har gjort
indenfor sit fag (arbejderkunst, bladtegnere, politisk kunst og kulturhistorie).
Udvælgelsen blev foretaget med hjælp fra Dansk Kunsthistorisk Selskab. Hanne
Abildgaard var meget berørt over at modtage de 100.000 kr, som hun takkede meget
for.
I 2014 skal legatet gå til en ØNH-læge. Overrækkelse af legatet vil foregå fredag d. 5.
september kl 14-15 i Domus Medica, hvortil man er velkommen. Der er indstillet
kandidater, men der er ikke truffet endelig beslutning om hvem der bliver
legatmodtager.
Forskning og professorer
Bestyrelsen glæder sig over den fortsatte generelle tendens med øget ØNH-forskning i
de seneste år. Bestyrelsen glæder sig også over at specialet nu har fået 3 nye
professorer siden sidste formandsberetning således at vi nu har i alt 5 ØNHprofessorer (+ et ØNH-associeret professorat) i Danmark. De 3 nye professorer er:
Christian Godballe, Preben Homøe og Mads Sølvsten Sørensen. Stort tillykke til dem!
Der er dog fortsat et stykke vej til at Danmark kommer op på samme niveau som i de
øvrige nordiske lande, men heldigvis synes der at være yderligere 2 professorater på
vej. Det har været og er fortsat DSOHH’s klare mål og policy at arbejde for flere ØNHprofessorer, da dette anses for at styrke specialets position udadtil, herunder at få
fokus på specialets forskning og udviklingsmuligheder inkl. ressourcer til dette, samt
uddannelse af ØNH-læger generelt.
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Uddannelsesvisioner
Bestyrelsen har forhåbninger om et fortsat bedre uddannelsesforløb for vores yngre
læger. Specialets målbeskrivelse er således sat til revision. Dette vil forløbe indenfor
det kommende ½ år med Per Cayé Thomasen som formand. Vi har fortsat nogle
områder som ikke helt fungerer godt nok. Indførelse af ekstra krav skal gøres med
respekt for de ressourcer som regionerne stiller til rådighed, men selvfølgelig også
opfylde de krav som SST og specialet har. En foreløbig tak til Uddannelsesudvalget for
deres arbejde.
Der er jævnlig inspektioner på diverse ØNH-afdelinger på tværs af landet som
gennemgår forholdene vedrørende uddannelsen. Vi vil således også gerne takke
inspektorerne for deres store arbejde med dette (Inspektorrapporterne er tilgængelige
på SST hjemmeside (www.sst.dk)).
Bestyrelsen har fundet behov for at også den færdige speciallæge bør have mulighed
for yderligere uddannelse til glæde for den nationale ØNH-behandling. I 2013 blev
DSOHH´s videreuddannelseslegat derfor stiftet og tilføjet vedtægterne. Legatet
uddeles til udenlandsk ophold og oplæring over måneder for speciallægen, der derpå
kan hjembringe ny teknik til glæde for vores patienter uddeleles fremover ved årets
generalforsamlingen.
Høringer og andre relationer
Bestyrelsen deltager i gerne i diverse møder, arbejdsgrupper og råd med skelen til tid
og relevans. Således deltager bestyrelsen ved årlige LVS Repræsentantskabsmøder,
møder i Kirurgisk Forum, diverse møder med SST, Danske Regioner, osv. Desuden
rundsendes adskillige høringer til bestyrelsen inden en evt. aktion på en givne
problemstilling. En af de seneste høringer har været Høring om sundhedsfagligt
personales afhængighed af medicinal og medicoteknisk industri. I ØNH-specialet har
vi generelt ikke haft meget med den pharmaceutisk industri at gøre, men nu kommer
dette regelsæt til også at gælde for læger der har relation med den medicotekniske
industri. Vi har i bestyrelsen drøftet bl.a. årsmødernes opbygning, men finder ikke at
dette er konfliktfyldt. Den nye lov træder i kraft d. 1/7 2014.
Ansættelsesudvalg
Ansættelsesudvalgene i de tre uddannelsesregioner fungerer med lokale medlemmer
og de to gennemgående repræsentanter Søren Hansen fra YO og Christian Siim fra
FAS. Vi takker også dem for den store indsats. Vi er fuldt ud klar over den svære
situation som mange af vores yngre kollegaer står i når de søger kursusstillinger.
Dette problem er tiltagende idet 4-årsreglen – som nu er blevet til en 5-årregel –
kræver at man påbegynder en kursusstilling indenfor 5 år efter studieafslutning.
Reglen betyder også at ansøgere til introlægestillinger har en yderligere begrænset
viden indenfor specialet.
EUFOS og IFOS
Vedrørende EUFOS og IFOS henvises der til separat beretning på hjemmesiden
(Internationale relationer). Det skal nævnes, at det er lykkes Ulrik Pedersen at blive
præsident i UEMS-ORL. Dette er rigtig flot (tillykke!) og endnu et tiltag der betyder
større indflydelse for det danske ØNH-speciale.
Tre af DSOHH-bestyrelsens medlemmer deltog i IFOS i Seoul, Sydkorea, juni 2013.
Udover IFOS-generelforsamlingen, var de 3 bestyrelsesmedlemmer aktive tilhørere
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ved en hel del af de mange foredrag på kongressen (næsten 20 parallelsessioner hver
dag!). IFOS-kongresdeltagelse er noget ethvert medlem burde unde sig selv på et
eller andet tidspunkt at deltage i.
Poul Traun-Pedersens Mindelegat
Bestyrelsen bestyrer Speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme Poul Traun-Pedersens
Mindelegat som årligt uddeler omkring 150.000 kr. til værdigt trængende kolleger.
Kassereren Christian Godballe vil ved generalforsamlingen præsentere detaljerne.
Som tidligere, vil bestyrelsen gerne minde om, at man har mulighed for at oprette et
legat til gavn for kommende generationer af ØNH-læger (og dermed sætte sig selv et
minde).
E-post og hjemmesider
Man opfordres til jævnligt at konsultere hjemmesiden, som holdes opdateret af vores
webmaster Frank Mirz. Her kan de forskellige aktuelle beretninger læses, inklusive
denne formandsberetning. Desuden kan blandt meget andet findes mødeindkaldelser,
beretninger, love og der er mange relevante links. Også i år stor tak til Frank Mirz for
det store arbejde.
Fagområdeselskaber og arbejdsgrupper
Alle øvrige udvalg og fagområdeselskaber – ingen nævnt, ingen glemt – vil vi desuden
også takke meget for deres store frivillige arbejde for ØNH-specialet.
Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Vi har skrevet flittigt
sammen, og ringet sammen når noget var ved ”at koge over”. Der er rigtig travlt for
tiden bl.a. pga. den kommende nordiske kongres. Samtidigt har samværet til
møderne med Thomas Hjuler, Anders Schermacher Larsen, Christian Godballe og Lars
Vendelbo Johansen været givende, gnidningsfrit og hyggeligt. Således en stor tak til
bestyrelsen for godt samarbejde! Alt godt har jo en ende, desværre og det har denne
bestyrelses sammensætning også. Således tager bestyrelsen afsked med
næstformand (og tidligere formand) Lars Vendelbo Johansen, som stopper efter 6 år i
bestyrelsen og kasserer Christian Godballe, som stopper efter 5 år efter eget ønske
(har som ny professor fået travlt). Tusind tak for jeres gode måde at være på og de
mange timer vi har diskuteret specialets problemer og visioner. I har på en god måde
formået at tale specialets sag uden kun at se på egen-afdelingens interesser.
Også for mit eget vedkommende rinder tiden ud. Jeg stopper også som formand for
selskabet. Det har været en fornøjelse at kunne sætte sit præg på specialet og synes
selv, at DSOHH på kort tid har opnået imponerende resultater. Dette ville ikke have
været muligt uden en super bestyrelse og medlemmernes tillid, til hvem æren for
resultaterne bør tilfalde.
Tak for denne gang!
Mads Klokker
Maj 2014
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