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Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet, 2017
Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen
av audiologin i Sverige.

Styrelse
Styrelsen har under året har 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.se
Agneta Österman Lindquist, HRF, sekreterareagneta.osterman@hrf.se
Stefan Stenfelt, STAF, ledamot
stefan.stenfelt@liu.se
Elsa Erixon, SMAF, ledamot
elsa.erixon@akademiska.se
Malin Andersson, YSDH, ledamot
malin.andersson3@regionorebrolan.se
Pia Uhlin (tidigare ordförande), Heléne Hjertman (tidigare kassör), Inger Löved Bates
(ledamot) avgick helt eller från ordinarie plats vid årsmöte 2017-03-23.
Revisorer

Sune Wadenheim
Björn Israelsson
Valberedning

Margareta Edén
Ann-Marie Andela
Övrig representation

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

Medlemmar
10 medlemsorganisationer ingår i Svenska Audiologiska Sällskapet. Fem yrkesföreningar
samt fem brukarorganisationer. Medlemsantalet har varit konstant under året.
Yrkesföreningar
SvAf
SMAF
SPAF
STAF
YSDH

Svenska Audionomföreningen
Svensk Medicinsk Audiologisk Förening
Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen
Svensk Teknisk Audiologisk Förening
Yrkesföreningen Socionomer för Döva och
Hörselskadade
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www.svaf.nu
www.smaf.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
FSDB
Förbundet Sveriges Dövblinda

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

Inre verksamhet
Styrelsemöten

Under året har styrelsen haft 11 möten. Fysiska möten har ägt rum i Stockholm, och
koncentrerats till två heldagar i HRFs lokaler på Gävlegatan i Stockholm. Protokoll från
styrelsens möten finns att läsa på föreningens hemsida www.sasaudio.se under rubriken
”protokoll”.
Fysiska möten
2017-03-23
2017-03-23
2017-03-23
2017-09-28

Styrelsemöte
Årsmöte
Konstituerande möte
Styrelsemöte heldag

Telefonmöten
2017-01-17
2017-03-31
2017-05-12
2017-05-24
2017-09-28
2017-10-25
2017-12-05

Stadgar

Under årsmöte 2017-03-23 fastställdes revidering av stadgar. Revideringen var av mindre
omfattning och rörde främst förtydligande och mindre korrigeringar där det ansågs
nödvändigt.

Digitalisering

Under året har styrelsen påbörjat digitalisering av styrelsens arbete. Dokument läggs på en
gemensam plattform, dropbox (en molntjänst som erbjuder lagringsutrymme av datorfiler
över internet). En rutin för att ge ordinarie styrelsemedlemmar tillgång till dokumenten har
skapats och dokumenterats. Syftet är att öka tillgänglighet och transparens i det
gemensamma styrelsearbetet.
Den arkiveringstjänst som Svenska Audiologiska Sällskapet anlitar, Tjänstemän och
Akademikers arkiv (TAM-arkiv) har planer på att digitalisera sin arkivering av dokument men
detta arbete kommer att ta några år. I november deltog Mia Gårdhagen vid
informationsmöte hos TAM-arkiv och fick ta del av deras fortlöpande arbete.
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Styrdokument, mallar och lathundar

Det har påbörjats ett arbete med att se över de styrdokument och mallar som finns för
Audiologisk dag "När, var, hur" samt bilagor. Regelverket har kontinuerligt uppdaterats men
det finns ett behov av mer omfattande revision då ansvarsområden flyttats från den lokala
programkommittén till en anlitad konferensbyrå.
Lathundar för enskilda moment i styrelsearbetet skapas fortlöpande.

Yttre verksamhet
Audiologisk Dag 2017

Audiologisk dag 2017 arrangerades av landstinget i Västmanland. Konferensprogrammet höll
titeln "Erfarenhet som en del av vägledning" hölls på Aros konferenscenter den 14 november
2017. Cirka 90 personer deltog i dagen. 48 av dessa var betalande deltagare och 11
utställare. Temat tog utgångspunkt i kvalitetsregister, förmåga att höra tal samt reflektioner
kring hörselvård, kvalitet och samhällsnytta. Resultatet från utvärderingen var i huvudsak
positiv. Det fanns konstruktiva förslag som har lämnats vidare till 2018 års arrangörer av
Audiologisk dag.
Styrelsens egna reflektioner gav att delar av de tolktjänster som anlitats inte hade önskad
kvalitet. Styrelsen har därför påbörjat arbete med att sammanställa underlag till
kravspecifikation vid offerering av tolktjänster.
Audiologisk Dag 2018

Audiologisk dag 2018 kommer att arrangeras i Lund av audiologigruppen på Lunds
Universitet tillsammans med Svenska Audiologiska Sällskapet. Dagen kommer att hållas 22
november. Konferensbyrå Commee är anlitad för delar av administrationen kring
konferensen.

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 2017 var 10 000 kr.
Hans Ericson, tidigare generalsekreterare för HRF utsågs till mottagare av Silverörat 2017
med motiveringen:
"Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2017 går till en person som har en bred erfarenhet inom diagnostik,
rehabilitering och hörselteknisk utveckling. Denna erfarenhet har hen omsatt i ett helhetsperspektiv där
personen under alla år har haft en stark känsla för hörselvårdens komplexitet, samtidigt som hen har varit fast
förankrad i hörselskadades verklighet.
Denna person har gjort viktiga insatser när det gäller att driva igenom hörselscreening av nyfödda i hela landet,
synliggöra diagnosen tinnitus, lyfta upp ljudmiljöproblem på samhällets dagordning samt bidragit till
utvecklingen av den europeiska standarden för hörapparatutprovning. Hen har också försvarat rätten till
behovsgrundad, allsidig hörselrehabilitering i hela landet, inom ramen för den allmänna hälso- och sjukvården.
Vår pristagare har gjort betydande insatser för att utveckla och värna svensk hörselvård samt främja
hörselforskning och teknisk audiologi – alltid med fokus på hörselskadades behov, möjligheter och rättigheter.
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Vår pristagare har konsekvent stått upp för audiologisk vetenskap och beprövad erfarenhet. Hen har visat att
gedigen kunskap och välunderbyggd forskning är grunden till effektiv och framgångsrik påverkan,
opinionsbildning och informationsspridning.
Mottagaren av Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2017 började sin yrkesbana som hörselingenjör och
hade bland annat stor betydelse för utvecklingen och användningen av cros-apparater.
Hen har arbetat intressepolitiskt för HRF under 25 år. Där har hen haft en nyckelroll när det gäller att utveckla
dialogen mellan hörselskadade, professionen och hörselforskningen, bland annat genom att initiera den
forskningskonferens som Hörselforskningsfonden och HRF genomför vart fjärde år.
Vår pristagare har haft avgörande betydelse för HRFs ställning som kunskapskälla och drivande kraft för
hörselskadades intressen samt för audiologiskt utbyte, både i Sverige och världen. Han var HRFs
generalsekreterare, 2006–2016."

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 (Elina Mäki-Torkko), en
representant för det tekniska forskningsfältet (Lennart Magnusson) och en för det
beteendevetenskapliga forskningsfältet (Carin Roos) inom audiologins område. Alla ska vara
aktiva forskare med god överblick över respektive fält. Expertgruppen samlar in och
bedömer så många som möjligt av de avhandlingar som framlagts under det aktuella
utdelningsåret och två år bakåt. Bland dessa utser de tre avhandlingar, en inom respektive
fält, som är mest förtjänta av att få SAS-Arnbrinks utmärkelse. Expertgruppen sänder sina tre
förslag med motiveringar och sammanfattningar till styrelsen för Gunnar Arnbrinks Stiftelse
för Forskning och Utveckling inom Audiologin (ordförande Inger Uhlén). 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
2017) från Gunnar Arnbrinks stiftelse. SAS står för resekostnader samt konferensavgift för
pristagaren.
Rebekah Cupitt, verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan utsågs till mottagare av Arnbrinks
utmärkelse för doktorsavhandling av hög kvalitet med motiveringen:
"Pristagarens avhandling är framlagd vid KTH vid Medieteknik och interaktionsdesign och Skolan för
datavetenskap och kommunikation.
Detta är till synes inte en avhandling i beteendevetenskap men området som studerats hör enligt
expertgruppens menande definitivt till detta område eftersom avhandlingsprojektet har fokuserat på ett emic
perspektiv på dövhet och interaktion i nära relation till teknikutveckling för samtal och möten som berör
forskningsfält inom beteendevetenskap. Pristagaren har studerat hur ”teknologi och människa sammanvävs
och omformar varandra i videomöteshändelser vilka därefter uppfattas som intra-aktioner snarare än
människa-dator interaktioner” (abstrakt).
Resultaten visar att istället för att skapa jämställdhet mellan talspråkiga och teckenspråkiga skapar tekniken
istället skillnader. Detta är mycket intressant eftersom det är så döva, barn, unga och vuxna kommunicerar med
hörande som inte behärskar teckenspråk. Avhandlingen synliggör problematiken och sätter fingret på formen
för interaktionens betydelse för samspel mellan människor.
Arnbrinks utmärkelse 2017 (diplom och 10 000 kr) för en doktorsavhandling av hög kvalitet inom
hörselvetenskap/audiologi går till:
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Rebekah Cupitt (2017). Make difference: Deafness and video technology at work. Doktorsavhandling, KTH
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm”.

SAS – Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats

För första gången delade Gunnar Arnbrinks stiftelse även ut utmärkelse för bästa
magisteruppsats. Urvalsförfarandet sker på samma sätt som vid selektion av avhandling.
Åsa Winzell Juhlin, Göteborgs Universitet utsågs till mottagare av Arnbrinks utmärkelse för
bästa magisteruppsats med motiveringen:
”Uppsatsen innebär en systematisk genomgång av hur grundläggande audiologiska diagnostiska metoder
(impedansaudiometri, OAE och ABR) utförs och bedöms av audionomer på olika kliniker i Sverige. Resultaten
visar på god kompetens men även skillnader i bedömning och avsaknad av gemensamma referensvärden.
Uppsatsen är välgjord och visar på utvecklingsbehov inom det dagliga audiologiska arbetet.
Arnbrinks utmärkelse 2017 för bästa magisteruppsats (diplom och 3000 kronor) går till Åsa Winzell Juhlin vid
Göteborgs universitet.”

SAS-stipendier

Stipendium på 5000 kr har utdelats till en person för att hålla föredrag på en audiologisk
konferens i Polen.

Remisser, skrivelser

Styrelsen har under året svarat på remiss från Socialstyrelsen om förslag till intyg för praktisk
tjänstgöring för audionomer utbildade utanför EU och EES. Legitimationsprocessen för dessa
audionomer består av flera steg. Först ansökan till Socialstyrelsen om att få sin utländska
utbildning granskad. Därefter testas den sökandes kunskap, kompetens och lämplighet av
mot kraven för legitimation (audionomexamen). Detta görs genom ett kunskapsprov och en
praktisk tjänstgöring. Socialstyrelsen har nu tagit fram ett intyg för den praktiska
tjänstgöringen och önskar återkoppling på detta.
SAS remissvar 2017-06-18 Dnr 10.2-12991/2017
”Svenska Audiologiska Sällskapet ställer sig positiva till att man ser behov av såväl teoretiska
som praktiska kunskapskontroller för att erhålla svensk legitimation som audionom. Men för
att stödja verksamheter som tar emot personer för praktisk tjänstgöring samt för att minska
risk för godtyckliga bedömningar bör Socialstyrelsen vara tydlig med hur bedömningarna av
den ansökande ska göras. Kriterier för omdömen ”ja” eller ”nej” bör framgå. Vidare bör
Socialstyrelsen tydligare specificera vem eller vilka som gör bedömningarna.
En enskild handledare, eventuellt utan handledarutbilning, är inte tillräcklig.
Handledarutbildning bör stå som ett skall-krav. Det bör också framgå när bedömningarna
ska göras. Löpande under tjänstgöringstiden, via stickprov eller under handledning. Det är
tveksamt om intyget i dess nuvarande utformning utgör en bra grund för beslutsfattande i
enskilda ärenden. Nedan kommenterar vi frågorna i intyget men vi vill även bidra med
förbättringsförslag till utkast för ”Information om praktisk tjänstgöring för audionomer med
utbildning utanför EU och EES”.
Remissvaret kan läsas i helhet på
http://sasaudio.se/files/SAS_Remissvar_intyg_fr_praktisk_tjnstgring-1.pdf
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EFAS

Stefan Stenfelt representerar Sverige som röstande representant i EFAS.
EFAS 13e konferens hölls 7e till 10e juni 2017 i Interlaken i Schweiz. Totalt var det ca 400
personer som besökte konferensen och det var ett fullspäckat program. Vid sidan av fria
föredrag fanns det ämnen som hörsel med ljusstimulering, cochleaimplantat för ensidigt
döva, implanterbara benledningshörapparater, genetikens betydelse för hörselnedsättning,
hörapparatstyrning av hjärnan och mycket mer. Nästa EFAS konferens går av stapeln den 22
maj 2019 i Lissabon, Portugal.
Webbplatsen

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

Föreningen bytte kassör under 2017 från Heléne Hjertman till Marie Gårdhagen Söderstam
(Mia Gårdhagen). Överlämningen skedde efter årsmötet.
Föreningens ekonomi under verksamhetsåret har varit mycket god då 2016 års audiologisk
dag i Göteborg genererade ett överskott på SEK 162,892. 2017 års konferens i Västerås
visade även den ett överskott på SEK 11, 500.
SAS har under året varit medlem i EFAS där medlemsavgiften är cirka 2500 kr.
Verksamhetsplan

SAS aktiviteter har genomförts i enlighet med antagen verksamhetsplan vid årsmötet i mars
2017. Förslag till Verksamhetsplan för 2018 presenteras vid årsmötet mars 2018.

För Svenska Audiologiska Sällskapet

_________________________________________________________________________
Josefina Larsson, ordförande
Helén Bergstadius, vice ordförande

_________________________________________________________________________
Marie Gårdhagen Söderstam, kassör
Agneta Österman Lindquist, sekreterare

_________________________________________________________________________
Elsa Erixon, ledamot
Malin Andersson, ledamot

_________________________________________________________________________
Stefan Stenfelt, ledamot

7

