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Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet, 2018
Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen
av audiologin i Sverige.

Styrelse
Styrelsen har under veksamhetsåret bestått av följande ordinarie ledamöter:
Josefina Larsson, ordförande
josefina.larsson@orca-eu.info
Helén Bergstadius, SPAF, vice ordförande
helen.bergstadius@spsm.se
Marie Gårdhagen Söderstam, SvAf, kassör migd@oticon.com
Lena Thorén, HRF, sekreterare
lena.thoren@hrf.se
Stefan Stenfelt, STAF, ledamot
stefan.stenfelt@liu.se
Anette Sörlin, SMAF, ledamot
anette.sorlin@norrbotten.se
Malin Andersson, YSDH, ledamot
malin.andersson3@regionorebrolan.se
Agneta Österman Lindquist (tidigare sekreterare) avgick helt och Elsa Erixson avgick som
ordinarie styrelseledamot vid årsmötet 2018-03-05.
Revisorer

Sune Wadenheim
Björn Israelsson
Valberedning

Agneta Österman Lindquist.
Övrig representation

EFAS (European Federation of Audiological Society)- Stefan Stenfelt som röstande medlem
samt Inger Uhlén som icke röstande medlem.
Programkommitté Audiologisk dag- Josefina Larsson

Medlemmar
10 medlemsorganisationer ingår i Svenska Audiologiska Sällskapet. Sex yrkesföreningar samt
fyra brukarorganisationer. Medlemsantalet har varit konstant under året.
Yrkesföreningar
SvAf
Svenska Audionomföreningen
SMAF
Svensk Medicinsk Audiologisk Förening
SFOHH
Svensk förening för Otorhinolaryngologi,
Huvud- och Halskirurgi
SPAF
Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen
STAF
Svensk Teknisk Audiologisk Förening
YSDH
Yrkesföreningen Socionomer för Döva och
Hörselskadade
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www.svaf.nu
www.smaf.se
www.orlforum.se

www.spaf.nu
www.s-t-a-f.org
www.ysdh.se

Brukarorganisationer
HRF
Hörselskadades Riksförbund
SDR
Sveriges Dövas Riksförbund
DHB
Riksförbundet för döva, hörselskadade och
språkstörda barn
Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochleaimplantat

www.hrf.se
www.sdr.org
www.dhb.se
www.barnplantorna.se

Inre verksamhet
Styrelsemöten

Under året har styrelsen haft 12 möten. Fysiska möten har ägt rum i Stockholm, och
koncentrerats till två heldagar varav en i HRFs lokaler på Gävlegatan och en hos ORCA
Europe, Maria Bangata. Protokoll från styrelsens möten finns att läsa på föreningens
hemsida www.sasaudio.se under rubriken ”protokoll”.
Fysiska möten
2018-03-05
2018-03-05
2018-03-05
2018-09-20

Styrelsemöte
Årsmöte
Konstituerande möte
Styrelsemöte heldag

Telefonmöten
2018-01-16
2018-02-20
2018-04-10
2018-05-09
2018-06-12
2018-08-29
2018-10-16
2018-11-16
2018-12-19

Styrdokument, mallar och lathundar

Under året har arbetet med att se över och uppdatera styrdokument och mallar fortsatt.
Dokument som uppdaterats under 2018 är:
- Audiologisk dag "När, var, hur" samt bilagor.
- Rutiner för ansökning av stipendier
- Rutiner för nominering av silverörat
- Underlag för offertmall för tolktjänster
- Funktionärsadresslistan, med information om mandattid (år för inval samt omval) för
att underlätta valberedningens arbete.
Lathundar för enskilda moment i styrelsearbetet skapas fortlöpande.
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Nuvarande Webbplats

Uppdateras regelbundet med information om sällskapets aktiviteter samt styrelseprotokoll.
www.sasaudio.se

Yttre verksamhet
Ny Webbplats

Under året har fokus legat på att utveckla vår webbplats till att bli mer aktuell, överskådlig,
responsiv och hanterlig. Medel för utvecklingen budgeterades inför 2018. Diskussioner om
önskemål har skett fortlöpande och en arbetsgrupp inom styrelsen har med detta som
underlag funnit en konsult som har åtagit sig att skapa den nya webbplatsen. Arbetet
beräknas slutföras i mars 2019.
Audiologisk Dag 2018

Audiologisk dag arrangerades av audiologigruppen på Lunds Universitet.
Konferensprogrammet hade temat ”Audiologin och framtiden”och dagen hölls på Palaestra
et Odeum i Lund torsdagen den 22 november.
Ungefär 70 konferensdeltagare (varav 52 betalande) från den audiologiska professionen och
från brukarorganisationer deltog. Dessutom deltog cirka 30 audionomstudenter. 23 personer
från 13 olika företag/föreningar var representerade som utställare.
Dagen innehöll fem föreläsningar som belyste olika delar av audiologi, från barnaudiologiskt
perspektiv, audiologiskt perspektiv på skolan, dövblindhet och forskning. Presentationerna
finns att hämta på SAS webbplats, sasaudio.se. Mottagare av Arnbrinks utmärkelse för
doktorsavhandling hade i år möjlighet att presentera sin forskning. Dagen avslutades med
ett panelsamtal där frågor som konferensdeltagarna hade skrivit ned under dagen
diskuterades.
Resultatet från utvärderingen speglade, som undersökningar brukar, att vi alla är olika med
olika tycke och smak (ämnesval, längd på föreläsningar, förtäring).
Konferensdagen verkar ha förmedlat en positiv stämning (44 av de 48 respondenterna
angav att de absolut kan tänka sig att tipsa en kollega om audiologisk dag). Det stora
flertalet respondenter (33 av 48) uppskattade programinnehållet i sin helhet.
Föreläsningssalen och tekniken bedöms ha fungerat bra (33 av 48 respondenter svarade 4
eller 5 på en skala 1-5) men några kommentarer gavs kring att utställningslokalen upplevdes
trång och inte akustiskt fördelaktig. Styrelsen fick tips på hur vi ytterligare kan sprida
information om konferensen och nästa års arrangör fick tips om föreläsare.
Audiologisk Dag 2019

Audiologisk dag 2019 kommer att hållas den 19 november och arrangeras av
Universitetssjukhuset i Linköping. Konferensbyrån Commee är anlitad för delar av
administrationen kring konferensen.
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Priser och utmärkelser
Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra

Sedan 1977 har SAS delat ut utmärkelsen "Silverörat" till en person som gjort betydande
insatser för svensk audiologi. Silverörat är en av de finaste utmärkelser man kan få i
Audiologisammanhang. Nomineringar kommer till SAS styrelse som fattar beslut om
mottagare av diplom och en prissumma. Prissumman 2018 var 10 000 kr.
Gun-Britt Olsson, verksam som kurator på Akademiska sjukhuset i Uppsala, utsågs till
mottagare av Silverörat 2018 med motiveringen:
”Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2018 går till en person som har haft en stor del av sin yrkesutövning
bland samhällets svagaste gamla.
Denna person har givit ett stöd långt utöver vad yrkesrollen har krävt, rakryggat, just och rättframt men
samtidigt med en naturlig värme och stor personkännedom. Pristagarens hörselkunskap har en stor bredd unga
– gamla, barndomsdöva – vuxendöva samtidigt som hen har fått en mycket stark specialkompetens inom
vården av patienter med olika typer av hörselimplantat.
Med sina psykosociala kunskaper inom hörselimplantat har pristagaren bidragit till att ta fram Nationella
medicinska indikatorer för unilateralt cochleaimplantat. Detta styrdokument ger idag underlag för urval av CIpatienter i hela Sverige och är även ett stöd för politiker som är ekonomiskt ansvariga för området.
Vår pristagare har aktivt bidragit till att etablera cochleaimplantatverksamhet i Uppsalaregionen. Hen vågade
stå upp och mobiliserade de vuxendöva patienter som hade behov av CI och deras anhöriga till ett möte med
tillgänglig expertis inom CI-sektorn och ekonomiskt ansvariga politiker för att övertyga dessa om CI:ts möjlighet
att få döva att höra. ”Operationen” för CI lyckades. Flera personer remitterades och år 2000 startade Uppsala
en eget CI-team där hon blev specialist på kuratorsvård för patienter med flera olika typer av implantat
cochleaimplantat och hjärnstamsimplantat. Hjärnstamsimplantat är ofta för personer med neurofibromatos
men också för barn utan hörselnerv. I Sverige kan operationen endast erbjudas i Uppsala.
Vår pristagare hör till den aktiva grupp som byggt upp den sociopsykologiska vården. Kuratorer och
hörselpedagoger fanns knappast i landstingsvården förrän i slutet av 1900-talet.”

SAS – Arnbrinks utmärkelse för doktorsavhandling av hög kvalitet

Svenska Audiologiska Sällskapet delar tillsammans med Gunnar Arnbrinks Stiftelse årligen ut
en utmärkelse till en doktorsavhandling av hög kvalitet inom hörselvetenskap/audiologi.
Urvalsprocessen för avhandlingar tas hand om av en expertgrupp bestående av tre
medlemmar. En representant för det biomedicinska forskningsfältet, tekniska
forskningsfältet och en för det beteendevetenskapliga forskningsfältet inom audiologins
område. Styrelsen i stiftelsen väljer sedan ut vinnaren bland de tre förslagen.
Ordförande i SAS delar ut utmärkelsen som består av diplom och en prissumma (10 000 kr
2018) från Gunnar Arnbrinks stiftelse. SAS står för resekostnader samt konferensavgift för
pristagaren.
Karl-Johan Fredén Jansson, verksam vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, utsågs till
mottagare av Arnbrinks utmärkelse för doktorsavhandling av hög kvalitet med motiveringen:
”Pristagaren har i sin avhandling bidragit till utvecklingen och valideringen av en ny benledningsvibrator,
Radioear B81, som möjliggör mätning av benledd hörsel med högre nivåer speciellt vid låga frekvenser.
Pristagaren har också bidragit med viktiga delar i utvecklingen av ett nytt benledningsimplantat. Han har visat
prov på stor förmåga att utveckla sina tekniska kunskaper inom detta område och han har också tillägnat sig
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stor kunskap inom det audiologiska området. Avhandlingen innehåller viktiga bidrag till det audiologiska
kunskapsområdet och bidrar med förbättrade möjligheter inom hörseldiagnostik som inom audiologisk
rehabilitering.
Arnbrinks utmärkelse 2018 (diplom och 10 000 kr) för en doktorsavhandling av hög kvalitet inom
hörselvetenskap/audiologi går till:
Karl-Johan Fredén Jansson (2017). The Balanced Electromagnetic Separation Transducer for Bone Conduction
Audiometry and Hearing Rehabilitation.”

SAS-stipendier

29 008 kr har under året delas ut i stipendier med syftet att stimulera kunskapsutveckling
inom audiologiämnet. Stipendiaterna ombes att avlägga en skriftlig rapport som sedan läggs
upp på SAS webbplats http://sasaudio.se/17/30/rapporter/ för att i största mån sprida den
kunskap och de erfarenher som stipendiaten fått.
Fyra personer (varav en under 2017, med utbetalning 2018) har tilldelats stipendier:
Namn
Titel
Bidrag
Var
Marlin Johansson Ph. D. student och
Föredrag
Kongress: Association for
leg. audionom
research in Otolaryngology,
San Diego, USA
Marie Öberg
Leg audionom/Med Föredrag
World Congress of Audiology,
Dr/ Docent
Kapstaden, Sydafrika
Jenny Widmark
Leg audionom
Poster
World Congress of Audiology,
Kapstaden, Sydafrika
Lisbet Olsson
Leg audionom
Poster
World Congress of Audiology,
Kapstaden, Sydafrika

Remisser, skrivelser

Inga remisser har inkommit under året.
Styrelsen har gjort en anmälan till Konsumentverket (180924-HPV-K-26777) gällande en
tidningsannons för en öronolja som sägs vara avsedd för personer med alla slags hörselfel.
EFAS

Stefan Stenfelt representerar Sverige som röstande representant i EFAS.
Nästa EFAS konferens går av stapeln den 22 maj 2019 i Lissabon, Portugal.
Ekonomi

Redovisningen har i samråd med revisorer ändrats till att följa kalenderår i stället för
verksamhetsår. Från start av 2018 bryter den ekonomiska årsredovisningen vid årskifte.
Föreningens ekonomi har under verksamhetsåret 2018 varit god då vårt möte Audiologisk
dag genererade ett överskott på 21 166 kr och vårt slutgiltiga resultat hamnar därmed på
den positiva sidan. I vår budget för 2018 fanns kostnader för en ny webbsida inräknat, men
denna är ännu under bearbetning och kostnaden för detta kommer hamna på år 2019.
SAS har under året varit medlem i EFAS där medlemsavgiften är cirka 2500 kr.

6

Verksamhetsplan

SAS aktiviteter har genomförts i enlighet med antagen verksamhetsplan vid årsmötet i mars
2018. Förslag till Verksamhetsplan för 2019 presenteras vid årsmötet mars 2019.

För Svenska Audiologiska Sällskapet

_________________________________________________________________________
Josefina Larsson, ordförande
Helén Bergstadius, vice ordförande

_________________________________________________________________________
Marie Gårdhagen Söderstam, kassör
Lena Thorén, sekreterare

_________________________________________________________________________
Anette Sörlin, ledamot
Malin Andersson, ledamot

_________________________________________________________________________
Stefan Stenfelt, ledamot
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