
Motion till SAS årsmöte 2020 

 

Vi vill att SAS ska se över möjligheten att utvidga Audiologisk dag till en tredagarskonferens/möte 
som ges vartannat år. Det skulle då bli det stora multiprofessionella nationella audiologiska mötet i 
Sverige. 

I SAS stadgar paragraf 5 står att SAS ”årligen ska ordna en audiologisk dag”. Vi föreslår att styrelsen 
verkar för att detta ändras till ”att vartannat år ordna ett audiologiskt tredagarsmöte”. 

 

Bakgrund 

TeMA hörsel har anordnats vart tredje år av SvAF, STAF och SMAF tillsammans. Det är ett uppskattat 
multidisciplinärt möte.  Så uppskattat att det finns önskemål om att ordna det vart annat år. SvAF, 
STAF och SMAF har stått som garant för ekonomin och oftast har en lokal arrangörsförening med 
hjälp av en kongressbyrå stått för att ordna det hela. Pedagog och kuratorsföreningarna skulle gärna 
vilja vara delaktiga, men ingående föreningar har hittills sagt nej med tanke på att det då blir ännu 
fler som ska komma överens och arbetsbördan för ingående föreningar bli inte mindre, men en 
eventuell vinst ska delas på fler. Leverantörsföreningen Svensk Hörsel har hört av sig och bett att få 
ta över mötet eller åtminstone bli en del av mötet, men ingående föreningar har sagt nej eftersom vi 
bedömt det viktigt att ha ett möte som kan förmedla oberoende kunskap utan koppling till något 
företag. På det sätt vi idag ordnar TeMA hörsel är det alltid nya personer och styrelser som ordnar 
mötet och det är alltid mycket tveksamt om mötet blir av. Det är också så att om mötet går back så 
kan enskild förening gå omkull. 

SAS ordnar årligen Audiologisk dag. Det är mycket arbete som läggs ner på ett möte som besöks av 
relativt få. Den låga besöksfrekvensen tror vi beror på att när en dag ska ha ett brett program för att 
tillfredsställa många så blir det för lite av intresse för varje yrkeskategori, för att kännas som en 
attraktiv fortbildning. Idag är det väldigt svårt att få komma iväg på fortbildning och det lilla man då 
får åka på måste ge mycket. 

SAS är idag en välfungerande förening där samtliga yrkesföreningar som arbetar inom audiologi finns 
representerade. Dessutom finns patientförenings representation. Att SAS ska vara ansvarig för det 
stora nationella audiologiska mötet känns givet istället för att bygga upp en parallell organisation för 
att ordna TeMa hörsel.  Genom att ordna en stor audiologisk konferens vart annat år tror vi att SAS 
bättre än idag kan leva upp till vad som står i paragraf 1 i SAS stadgar ” Svenska Audiologiska 
Sällskapet är ett samordningsorgan med syfte att främja utvecklingen av audiologin i Sverige. Detta 
kan ske genom fortbildning och information till aktuella grupper och organisationer”. 

Det audiologiska mötet bör förläggas vartannat år – de år det inte är NAS möten. I skrivande stund 
vet vi inte om TeMa hörsel 2021 blir av. 2022 är det NAS möte i Sverige och vårt förslag är att SAS 
ordnar det första Audiologiska dagarna 2023. Under de tre dagarna bör några internationella 
föreläsare bjudas in. Det bör vara både gemensamma programpunkter och parallellsessioner som 
mera riktar sig aningen till specifika yrkesgrupper eller tar upp specifika ämnen. Vetenskapliga 
presentationer har en given plats och det ska finas sessioner som är direkt riktade till patienter.  

Vi tror att detta nya upplägg kan stärka SAS som förening och göra det lättare att rekrytera 
styrelsemedlemmar eftersom uppdraget blir tydligare och fler eller förhoppningsvis alla inom det 
audiologiska fältet kommer att känna till vad SAS är och gör! 



SAS har idag en egen ekonomi och visserligen brukar konferenser gå med vinst, men i händelse av 
förlust så finns det ett flertal föreningar som kan låna ut pengar och ingen enskild förening behöver 
gå omkull. Det är möjligt att ingående föreningar behöver stärka SAS ekonomi inför uppstarten. 
Fördelen med att SAS ordnar mötet är att man kan planera långsiktigt. Man kan arbeta med samma 
kongressbyrå år efter år och så vidare. 

TeMa hörsel är idag ett möte som spelar stor roll för utbildningen av hörselläkare, eftersom det är ett 
brett möte där man kan fånga upp många av de delmål som finns i målbeskrivningen för blivande 
specialister i Hörsel- och balansrubbningar. Det saknas i dag specifika kurser för att utbilda 
hörselläkare och delmålen måste nås genom deltagande i möten och konferenser. Att döma av 
antalet deltagare på TeMa hörsel har det en lika viktig funktion för de flesta audiologiska 
professioner.  Vi tror att SAS på ett bättre sätt än tre till fem fristående föreningar kan förvalta och 
utveckla den viktigaste audiologiska konferensen i Sverige.  

Vi tror att detta upplägg kommer att garantera att vi även i framtiden har ett nationellt 
multiprofessionellt audiologiskt möte som bidrar till kompetensutveckling och kunskapsspridning 
vilket är grunden för en likvärdig hörselvård i hela landet. 

Audiologiska mötet ska bli mötet alla talar om och längtar till! 
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