
Ett stort tack till utbildningsbidraget från SRS som gav mig möjlighet till att delta på Rhinoworld 
Chicago 5-9/Juni 2019. Konferensen var en kombinerad Internationell Rhinologisk konferens 
inkluderat ISIAN och the International Rhinologic Society. Över 1300 deltagare på konferensen vilket 
var den första gången på det senaste decenniet då alla tre organisationer möttes tillsammans i USA: 
 
En blandad panel och symposium levererad av ledande experter på hela panoramat av rhinologiska 
sjukdomar vilket inkluderar den senaste utvecklingen inom skallbaskirurgi och den kompletterande 
rollen av biologisk terapi. Behandlingen av akut sinuit diskuterades med fokus på alternativa, icke-
antibiotikakrävande behandlingsregimer. 
 
”office-operations” vilket är operationer som utförs i mottagningsrum utan narkos diskuterades, där 
man menar att kronisk rhinorrhea och nasal-valvkolaps ska kunna behandlas på detta vis.  
 
Muntliga presentationer och poster sessioner gav de senaste forskningsresultaten. 
 
Konferensen startade på onsdag morgon med en ESS-dissektion och fortsatte på torsdagen med valfria 
föreläsningar i fyra parallella salar där jag valde att gå på en föreläsning av bl.a. James Palmer om 
komplikationer av ESS. Efter denna föreläsning var jag på en föreläsning om allergisk, ickeallergisk, 
och blandad rhinit. Det var väldigt uppskattad då den gav en omfattande överblick av rihinit-
problematik. Efter kort lunch fortsatte jag att lyssna på intressanta och lärorika föreläsningar om bland 
annat innovativ kirurgi av nasalpolyper. 
 
Under fredagen avhandlades utmaningar och kontroverser med DCR samt orbita-dekompression med 
fallpresentation och öppen diskussion. På eftermiddagen koncentrerade jag mig på skallbasdissektion.  
 
Lördagen tillbringades att minnas Stammberger, det visades fina bildspel och vi fick höra den 
fantastiska och inspirerande berättelsen om denne framstående skallbaskirurg. Efter detta gick det 
vidare till föreläsning om olfactory disorders, hur dessa kan diagnostiseras, hur de bör behandlas och 
hur vi kan förutse kirurgiska komplikationer.  
 
Enligt mig var veckans höjdpunkt när det hölls en demonstration av två olika sorters kirurgi av 
frontalsinus. Först demonstrerade Richard Harvey ”outside in”-metoden som sedan jämfördes mot 
James Palmer som demonstrerade ”inside-out”-metoden. Det var mycket lärorikt att få se de olika 
metodernas för- nackdelar samt hur de utförs. 
 
Efter detta avhandlades veckans sista ämne gällande inverterat papillom och hur vi bör hantera 
karotisskada. Sammanfattningsvis var det en fantastiskt givande vecka där flertalet intressanta ämnen 
avhandlades och där jag fick möjligheten att dra lärdom baserat på forskning och erfarenheter från 
mina kollegor världen över.  
 
 


