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Under verksamhetsåret har styrelsemöten hållits via Zoom i jan, mars, maj samt vb 
chattkonversation. 
 
Styrelse 
Karin Lindberg, ordförande/kassör 
Balcarras Crafoord, sekreterare 
Hillevi Pendleton, utbildningsansvarig 
Jenny Driving 
Agneta Wohlfahrt 
Fredrik Örnberg 
 
Ekonomi 
Ekonomin är god, medlemsavgifterna används för att bygga upp en buffert för ev utgifter i 
samband med utbildningsdagarna. Föreningen har inte heller haft några stora utgifter under 
verksamhetsperioden. Vid årsskiftet fanns ca 140 000 kr på föreningens konto i Nordea. 
 
Utbildningsdagar 
Under stora delar av räkenskapsåret har samhället i stort har präglats av Covid-19 pandemin. 
Styrelsen bestämde därför i samråd med organisatörerna Mette Ståhlgren och Niclas 
Holmbäck, OPIVA att flytta de planerade utbildningsdagarna 8-9/10, 2020 på Djurönäset till 
7-8/10 2021. Och att dessa skjuts vidare till 2022, om det p.g.a. infektionsläge inte går att 
genomföra dagarna med fysisk närvaro under hösten 2021. 
 
Årsmöte  
Hölls som planerat, 2020-10-09 digitalt via Zoom. 
 
Tjänsteenkäten 
I år genomfördes tjänsteenkäten för 21:a gången, som vanligt v 4. Styrelsen har samlat in 
uppgifter om privat verksamma ÖNH-, audiologi- och foniatrispecialister i landet. Totalt har 
svar inkommit från 119 specialister, 77 män och 42 kvinnor. Av dessa är ca 30 % 65 år eller 
äldre. Den rikstäckande sammanställning har gjorts av Svensk Förening för 
Otorhinolaryngologi, Huvud-Halskirurgi (SFOHH), och redovisades vid ÖNH-dagarna i 
Örebro. Enkäten visar på en betydande överutbildning. Vilket också har lyfts av SFOHH vid 
upprepade tillfällen. Detaljer i enkäten att finnas att läsa på https://www.svenskonh.se/sfohh/ 
 
Medlemskap 
Föreningshuset sköter SFOHHs medlemsregister. Som delförening inom SFOHH har SPÖ 
även fått denna möjlighet från och med år 2020. Sedan år 2012 har antalet betalande 
medlemmar i SPÖ varierat mellan 58-73, lite beroende på hur många påminnelser kassören 
har skickat ut. Under kalenderåret 2020 har föreningen fått 100 betalande medlemmar. Vill ta 
tillfället i akt att påminna om att medlemskap i SPÖ förutsätter medlemskap i SFOHH. 
 
Moms på sjukvårdstjänster 
MOMS-frågan för konsultsamarbeten på läkarmottagningar är fortfarande inte löst på ett 
tillfredställande sätt. För mer information där rekommenderas nyhetsbreven från Sveriges 
privatläkarförening (SPLF). https://slf.se/privatlakarforeningen/ 



 
 
”Nationella taxan” 
Taxan enligt Lagen för läkarvårdsersättning (LOL) sk ”Nationella taxan”, höjdes för 2021 
med 2,3 %. Dialogen mellan Sveriges privatläkarförening (SPLF) och SKR angående 
förändringar i avtalet beskrivs av SPLFs avgående ordförande Sven Söderberg, som ”för 
första gången förtroendefull”. 
 
Övrigt 
Karin Lindberg, adjungerad representant i SFOHHs styrelse. 
Mats Engström, fortsatt ordförande för SFOHH Verksamheter AB, som arrangerar 
utbildningar, ÖNH-dagar, specialistskrivningen och SPUR-kalibreringsmöten m.m. Bolaget 
är helägt av SFOHH. 

SFOHH planerade ÖNH-dagar i Örebro under våren 2020, som p.g.a. pandemin först 
flyttades till september, och sedan vidare vidare till 19-21 maj 2021, arrangerades som ett till 
största delen digitalt möte. 

SFOHHs årsmöte hölls via Zoom Fredagen 18 september 2020. 

Hemsidor 
SPÖ https://www.svenskonh.se/delforeningar/spo/ 
SFOHH  https://www.svenskonh.se 
SPLF https://slf.se/privatlakarforeningen/ 
 

Bromma 2021-07-01 

Karin Lindberg, ordförande 

 

 

 


