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År 2004 var föreningens 16. Föreningen har per 5.4.2005 sammanlagt  235 medlemmar från de samtliga 

skandinaviska länderna: Danmark 40, Finland 53, Island 6, Norge 35 och Sverige 101.  

 

Styrelsemötet och föreningens generalförsamling hölls i Uleåborg 24.4.2004 i samband med årsmötet. Till 

styrelsen valdes: Reidar Grénman (F) ordförande, Christian Godballe (DK), Cai Grau (DK) sekreterare, 

Antti Mäkitie (F), Heikki Minn (F), Thorarinn Sveinsson (I), Hannes Hjartanson (I), Eivind Sveland (N), 

Jan Thorvik (N), Johan Reizenstein (S) skattemästare, Johan Wennerberg (S). Jan Olofsson (N) valdes till 

föreningen redaktör. Till revisorer valdes Atle Freng och Lena Nordberg Späck samt till suppleant Jan 

Nyman.  

 

Till medlemsavgift beslöts 20 EUR. 

 

Det 16. årsmötet ordnades i Uleåborg, Finland. Som huvudtema var orofaryngeal cancer i  Skandinavia, 

new surgical methods, diagnostic delays in head and neck cancer, chemoradiotherapy in head and neck 

cancer samt research forum. Som inbjuden gäst var professor Arlene Forestiere, professor of oncology, 

Johns Hopkins University, Baltimore USA, som höll två föredrag: Treatment of oropharyngeal cancer och 

Concurrent chemotherapy and radiotherapy for organ preservation in advanced laryngeal cancer – results 

of a prospective randomized study. De 36 föredragen framkallade en livlig discussion bland deltagarne. 

Abstrakten kommer att publiceras i Clinical Otolaryngology (professor Olofsson) och det beslutades att de 

nationalla orofarynkscancer materialen skulle submitteras för publication till the European Archives of 

Otorhinolaryngology and Head and Neck. Alexander Ahlberg och Magnus Lagerlund från Karolinska 

Institutet valdes att få unga forskarpriset, vilket överräktes vid generalförsamlingen. Deltagarna riktade ett 

varmt tack till Petri Koivunen och hans organisationskommitté för ett intressant möte samt enastående 

socialt program inklusive finsk sauna. Det 17. årsmötet hålls i Göteborg 22-24.4.2005 med Claes Mercke 

som ordförande. 

 

European Head and Neck Society  (EHNS) valde sin första styrelse, vår representant är professor Jan 

Olofsson. Huvud- och halsonkologi världskongressen (IFNOS) hålls i Prague 28.6.-1.7.2006. EUFOS-

mötet hölls i september 2004 på Rhodos. Det vetenskapliga programmet var delvis en besvikelse och 

framför allt antalet deltagare bland de yngre kollegerna var anspråkslöst. Subspecialistorganisationerna, 

European Rhinological Society, European Laryngological Society, European Head and Neck Oncological 

Society, European Academy of Otology and Neurootology och the EUFOS Board and Section for Otorhi-

nolaryngology  Head and Neck beslöt i Marburg i ett möte januari 2005 grunda the European Academy of 

Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery. Syftet med denna organisation är att harmonisera specia-

listutbildningen samt CME inom Europa genom att ordna regelbundna möten, skolningstillfällen samt 

kurser till moderata kostnader. Samarbetsformen med EUFOS är under diskussion. Denna utveckl ing 

inom öron, näsa och hals specialiteterne kommer att inverka på skolningen och vidareutbildningen som till 

exempel ESTRO har gjort för onkologi. Detta kommer dock icke att minska behovet av multidisciplinärt 

samarbete inom Scandinavian Society for Head and Neck Oncology 

 

Åbo 28.2.2005 

Reidar Grénman, Ordförande SSHNO 


