Formandsberetning vedr. 2018, DSOHH

Bestyrelsen
Ved generalforsamling i Nyborg April 2018 blev Thomas Kjærgaard valgt til bestyrelsen, idet Tejs Ehlers Klug
afgik.
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med:


Per Caye-Thomasen som Formand



Helle Døssing som næstformand



Kim Werther som kasserer



Gitte Bjørn Hvilsom som sekretær



Thomas Kjærgaard som redaktør

Der er i årets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder:
September Skagen
November Odense
Januar Århus
Marts København
April Nyborg

Medlemsmøder
Årsmødet
DSOHH årsmøde 2018 blev med stor succes og mange deltagende afholdt i April på Nyborg strand.
Hovedemne var hoved-hals-cancer, herunder immunoterapi, PET/CT og robotkirurgi. Uddannelsespris
institueredes, første uddeling finder sted ved årsmødet 2019.
Øvrige medlemsmøder
DSOHHs Uddannelsesudvalg afholdt årsmøde i Oktober 2018.

Udvalgets væsentligste aktivitet er planlægning af A/U-kurser. I 2018 er der afholdt i alt 11 A-kurser, idet
der blev afholdt 3 ekstra kurser, i hhv. Audiologi + Vestibulogi, samt Billeddiagnostik, for at få afviklet
puklen af ”gamle” kursister ifm. overgang til fastlagte A-kurser under hoveduddannelsesstillingerne. Der er
herudover afholdt ”ordinære” kurser i hhv. Mellemøret (Rigshospitalet), Næse-bihuler (Århus),
Billeddiagnostik (Odense), Paraklinik (Århus), Endoskopi (Odense), Hoved-hals (Odense), Audiologi
(Rigshospitalet), Vestibulogi (Rigshospitalet). Udvalgets medlemmer takkes for deres frivillige og meget
vigtige indsats.

DSOHHs Efteruddannelsesudvalgs efterårskursus for alle ØNH-læger blev afholdt i September på Hotel
Kolding Fjord. Hovedemnet var dysfagi. Mødet arrangeres af medlemmer fra DØNHO, YO og DSOHH. Tak til
Efteruddannelsesudvalget for deres frivillige og fortsatte indsats med etablering af spændende kurser. Alle
DSOHH-medlemmer opfordres til fortsat uddannelse og dermed til at tilmelde sig kurset.
Kodeudvalget har per korrespondance arbejdet med forberedelserne af DRG2020, der træder i kraft 1.
januar 2020 og indeholder enkelte ændringer i forhold til DRG2019, angående svimmelhed, læbeganespalte og choanal atresi, samt audiologisk udredning.
Beretninger for 2018 fra Uddannelsesudvalget, Efteruddannelsesudvalget og Kodeudvalget kan findes på
DSOHHs hjemmeside under ”Om DSOHH, årsmøder”.

Nordisk Otolaryngologisk Forening (NOLF)
Næste Nordiske kongres finder sted i Reykjavik, i 2021. DSOHH bidrager løbende i planlægningen, herunder
programsætning.

Confederation of European Otorhinolaryngology - Head and Neck Surgery (CE-ORL)
Dette er vort Europæiske moderselskab, der i 2009 dannedes ved sammenlægning af EUFOS (der
repræsenterede de nationale selskaber) og EAORL-HNS (der repræsenterede subspecialeselskaberne). CEORL er således en sammenslutning af alle nationale selskaber og alle subspecialeselskaber i Europa.
Tejs Ehlers Klug var DSOHH repræsentant ved CE-ORL planlægningsmøde i Bruxelles i Juli 2018, forud for
det store Europæiske møde for hele specialet i Bruxelles sommeren 2019. Se http://www.ceorlhns.org/ og
https://ceorlhns2019.org/

European Union of Medical Specialists (UEMS)
Europæisk logbog som kompetencebeskrivelse for ØNH-speciallæge foreligger nu efter mange år arbejde.
Den kan findes på http://www.orluems.com/. Hverken denne eller den Europæiske eksamen erstatter de
nationale uddannelser eller de nationale speciallægeautorisationer.

DSOHH uddeler legat med det formål at en speciallæge i oto-rhino-laryngologi kan få dækket udgifter i
forbindelse med den europæiske ØNH-eksamen, der organiseres af UEMS ORL Section (se ovenstående
hjemmeside). Der har ikke været kvalificerede ansøgere i 2018. Vedtægtsændring er nu forslået af
bestyrelsen, således at alle DSOHH-medlemmer kan søge legatet.

International Federation of Oto-rhino-laryngological Societies (IFOS)
Næste verdenskongres finder sted i Vancouver, Canada, Juni 2021, se http://www.ifosworld.org/

Specialeplaner
Der ikke været aktivitet omkring specialeplaner i 2018.
DSOHH nedsatte i 2017 et specialeplansudvalg der erstatter tidligere udvalg. Udvalget består af formanden
for DSOHH, samt prof/forskningsleder/uddannelsesansvarlig overlæge fra 2 regioner forskellige fra
formandens. De tre skal repræsentere hvert sit subspeciale.
Fra april 2017 og 3 år frem er medlemmerne: Per Caye-Thomasen (København), Anette Kjeldsen (Odense)
og Tejs Ehlers Klug (Århus).

Korte kliniske retningslinjer KKR
Arbejdet med KKR er uddelegeret til fagområde-selskaberne.
Eksisterende KKR kan findes på DSOHHs hjemmeside under publikationer, herunder ny KKR om behandling
af ankyloglossi.

Nationale Kliniske retningslinjer NKR
DSOHH er ved overlæge Thomas Hjuler (RH) repræsenteret i arbejdsgruppe til udarbejdelse af NKR
angående behandling af kort tungebånd (ankyloglossi).
Eksisterende NKR om tonsillektomi, Menieres sygdom, tubulation, høfeber og dysfagi kan findes på
DSOHHs hjemmeside under publikationer.

Uddannelse
Som det fremgår af de seneste års årsmødeprogrammer er uddannelse en meget væsentlig prioritet for
DSOHHs bestyrelse og vil vedblivende være i fokus. eLearning forventes at spille en stor rolle i den
sammenhæng, hvorfor der er afsat midler hertil. En arbejdsgruppe med Helena Fago-Olsen i spidsen

arbejder med introduktion af eLearning ved samtlige A/U-kurser. En pilot er netop gennemført ved Næsebihulekurset 2019 og erfaringer herfra fremlægges ved dette årsmøde. På sigt er visionen, at eLearning
også skal være en del af efteruddannelsen af alle ØNH-læger.
DSOHH er repræsenteret ved praktiserende speciallæger Peter Skov og Peter Tingsgaard i Allergi Task force
i Danske Regioner, nedsat m.h.p. fremtidig uddannelse af fagområdespecialister i allergologi.
Opmærksomheden henledes på muligheder for at søge midler til uddannelse i form af DSOHHs
Videreuddannelseslegat, DSOHHs Rejsestipendium, samt på uddannelses-/rejselegater der uddeles af
subspeciale-selskaberne. Endvidere på Fellowships i Nordisk (NOLF) og Europæisk regi (CE-ORL).

Høringer og andre relationer
Bestyrelsen eller udpegede repræsentanter deltager løbende i diverse møder, arbejdsgrupper og råd med
skelen til tid og relevans. Således deltager bestyrelsen ved de årlige LVS Repræsentantskabsmøder, møder i
Kirurgisk Forum, møder med SST, Danske Regioner, m.fl..
DSOHH har på egen hånd og i samarbejde med DMAS, DØNHO og HØPA givet adskillige faglige
tilkendegivelser i relation til udarbejdelse af den nye Sundhedslov og dertil knyttede afsnit angående
høreapparatsbehandling. Der har herunder været livlig mødeaktivitet i Sundhedsministeriet (herunder med
alle de politiske partiers sundhedsordførere) og i Danske Regioner (herunder med formanden). Der er
skriftligt sendt faglige tilkendegivelser til samtlige sundhedsordførere i Folketinget, samtlige
bestyrelsesmedlemmer i Danske Regioner og samtlige bestyrelsesmedlemmer i Kommunernes
Landsforening. Der er i samarbejde med DMAS skrevet indlæg i Altinget. Tilkendegivelserne hovedmål har
været at bevare faglig vurdering af ØNH-specialist i høreapparatsbehandlingen. Aktuelt nedsættes
arbejdsgruppe i SST m.h.p. udarbejdelse af kvalitetskrav til høreapparatsbehandling.
DSOHH har i samarbejde med LVS været involveret i udformning af ny lov om tandlægers/kæbekirurgers
virke. Efter møde i Sundhedsministeriet blev det i den nye lovtekst indskrevet, at det lægefaglige ansvar for
sundhedsfaglige problemstillinger udover tand-/kæbeproblematikken for patienter indlagt m.h.p.
tandlægefaglig/kæbekirurgisk behandling er pålagt læger samarbejdende med pågældende tandlæge/kæbekirurgisk afdeling, efter lokal organisationsløsning.
Christian von Buchwald (RH) er DSOHH repræsentant i SST følgegruppe nedsat i relation til vurdering af, om
HPV-vaccine bør tilbydes gratis til drenge. Sundhedsministeriet har anmodet SST om en sådan vurdering.
Christian har siden 2017 været DSOHH repræsentant i SST MTV om samme emne.
Birgitte Charabi (RH) er DSOHH repræsentant i mødegruppe ang. mandibulær osteoradionekrose i Styrelsen
for Patientsikkerhed.
DSOHH har udpeget Thomas Hjuler (RH) og Tejs Ehlers Klug (Århus) som repræsentanter i ESPO.
Nye nationale DSOHH-repræsentanter i de regionale ansættelsesudvalg for besættelse af
uddannelsesstillinger er Viveque Egsgaard Nielsen (Odense) og Grethe Samuelsen (Hillerød).

Bestyrelsen er løbende involveret i en række høringer på baggrund af udspil fra Sundhedsministeriet,
Danske Regioner, SST, m.fl.. Blandt disse kan nævnes høring om tolkebistand, om analgetisk behandling af
primær dysmenoré, behandling med cannabis, autorisation af ambulancebehandlere, opsplitning af
lægemiddelpakninger til veterinær brug, lovforslag vedr. fjernelse af tatovering med laser, ændring af
sundhedsloven vedr. journaldata, indberetning af data fra almen praksis og speciallægepraksis, ændring af
lov om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, etc.

Ørelæge Valdemar Klein og Læge Fru Johanne Kleins Legat
Formanden for DSOHH sidder i bestyrelsen for Kleins Legat og deltager hvert år i uddeling af legatet.
Legatets formål er årligt at uddele en hædersgave til en videnskabelig uddannet og anset speciallæge eller
til en fremragende kunsthistoriker. Hvert tredje år uddeles til h.h.v. en kunsthistoriker (udpeges i
samarbejde med Dansk Kunsthistoriker Forening), en ØNH-læge (indstilles af DSOHH), og en læge indstillet
af Det Medicinske Selskab i København.
I 2018 modtog kunsthistoriker Lennart Gottlieb legatet. Gottlieb beskæftiger sig først og fremmest med
dansk modernisme og har inden for dette områdes kunsthistorie yder en enestående indsats. Som
museumsmand har han stået bag væsentlige såvel monografiske som tematisk anlagte udstillinger og med
nye tiltag som eksempelvis inddragelse af musik skubbet til vante forestillinger om, hvad en udstilling er for
noget. Også igennem en lang række publikationer har han ydet en afgørende indsats for forståelsen af
dansk kunst og især det moderne og nutidige maleri, eksempelvis med disputatsen Modernisme og maleri
fra 2011 og monografier om bl.a. Edvard Weie, Harald Giersing og Michael Kvium.
Overrækkelse af legatet fandt sted i september 2018 i Domus Medica.

Poul Traun-Pedersens Mindelegat
DSOHH bestyrer Speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme Poul Traun-Pedersens Mindelegat. Kassereren
Kim Werther vil senere gennemgå status og uddelinger.

DSOHHs hjemmeside
Hjemmesiden fungerer tilfredsstillende.

Øvrige aktiviteter i det forløbne år
Flere DSOHH bestyrelsesrepræsentanter deltog ved ESPO-mødet i Stockholm i Juni 2018.
For første gang afholdt DSOHH Audiologisk efteruddannelseskursus for speciallæger der udleverer
høreapparater i speciallægepraksis, i Nyborg August 2018. Formålet med kurset var at opdatere

målgruppen med nyeste viden og muligheder indenfor behandling af høretab, herunder kirurgi,
konventionelle høreapparater og implantater. Kurset blev hurtigt overbooket, hvilket ses som et udtryk for
et stort behov. Feedback på kursets faglige indhold var altovervejende positiv. Kursusafholdelse forventes
gentaget.

Foreningens tilstand.
Vi er med udgangen af 2018 i alt 652 medlemmer (heraf 643 med stemmeret).
Der har der siden sidste generalforsamling været en netto-afgang på 18 medlemmer. Nye medlemmer
ønskes velkommen i kredsen.
Medlemmerne fordeler sig således:
464 ordinære medlemmer
9 udlandsboende
159 (82+77) ikke erhvervsaktive eller over 70 år
9 æresmedlemmer
4 korresponderende medlemmer
7 ekstraordinære medlemmer i medicinske selskaber

Der er udpeget 11 æresmedlemmer:
1989 Nils-Gunnar Toremalm
1993 Mirkos Tos (afgået ved døden 2018)
2000 Ole Greisen
2001 Chr Brahe Pedersen
2001 Erik Peitersen (afgået ved døden 2018)
2007 Poul Bretlau
2008 Per Bonding
2008 Karsten Ejsing Jørgensen
2011 Jens Thomsen (afgået ved døden 2018)
2014 Lars Holme Nielsen

2015 Ulrik Pedersen
Æresmedlemmer er kontingentfri, og deltager i DSOHH årsmødet uden beregning

Medlemmer der er afgået ved døden
2018-19:
Jens Thomsen, København
Erik Peitersen, København
Jean Courtois, Odense
Finn Rasmussen, Frederiksberg
Kai Egon Pedersen, Rønne
Jørgen Nielsen, Snekkersten
Jørgen Christensen, Haderslev
Keldor Sørensen, Esbjerg
Aage Bjørn Strand, Esbjerg
Niels Wermuth, Slagelse
Dorrit Osterhammel, Birkerød
Ole Daugaard Larsen, Jønkøping

Jeg vil bede jer ære disse medlemmer.

Kommentarer eller spørgsmål til beretningen
Inden jeg giver ordet til ordstyreren vil jeg høre om der er spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Per Caye-Thomasen, Formand DSOHH
April 2019

