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Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet, 2019 

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

Styrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ordinarie ledamöter: 
Josefina Larsson, ordförande josefina.larsson@orca-eu.info 
Anette Sörlin, SMAF, vice ordförande anette@sorlin@norrbotten.se 
Marie Gårdhagen Söderstam, SvAf, kassör migd@oticon.com 
Lena Thorén, HRF, sekreterare lena.thoren@hrf.se 
Malin Andersson, YSDH, webansvarig malin.andersson3@regionorebrolan.se 
Kjell-Erik Israelsson, STAF, ledamot Kjell-Erik.Israelsson@regionsormland.se 
Johanna Kylin, SPAF, ledamot johanna.kylin@uppsala.se 
 
Helén Bergstadius (tidigare vice ordförande) avgick vid årsmötet 2019-03-12. SPAFs 
styrelseplats var vakant till maj 2019 då den tillsattes av Johanna Kylin. 

Revisorer 

Sune Wadenheim 
Martin Eklöf 

Valberedning 

Helén Bergstadius 

Övrig representation 

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

Medlemmar 

11 medlemsorganisationer ingår i Svenska Audiologiska Sällskapet. Sex yrkesföreningar samt 
fem brukarorganisationer. 
 
Yrkesföreningar 

SvAf Svenska Audionomföreningen www.svaf.nu 

SMAF Svensk Medicinsk Audiologisk Förening www.smaf.se 

SFOHH Svensk förening för Otorhinolaryngologi, 
Huvud- och Halskirurgi 

www.orlforum.se 

SPAF Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen www.spaf.nu 

STAF Svensk Teknisk Audiologisk Förening www.s-t-a-f.org 

YSDH Yrkesföreningen Socionomer för Döva och 
Hörselskadade 

www.ysdh.se 
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Brukarorganisationer 

HRF Hörselskadades Riksförbund www.hrf.se 

SDR Sveriges Dövas Riksförbund www.sdr.org 

DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade och 
språkstörda barn 

www.dhb.se 

Barnplantorna Riksförbundet för barn med cochleaimplantat www.barnplantorna.se 

FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda www.fsdb.org 

 

Inre verksamhet 

Styrelsemöten 

Under kalenderåret har styrelsen haft 11 möten inklusive årsmöte. Fysiska möten har ägt 
rum i Stockholm, och koncentrerats till två heldagar varav en i HRFs lokaler i Kista och en hos 
ORCA Europe, Medborgarplatsen. Protokoll från styrelsens möten finns att läsa på 
föreningens hemsida www.sasaudio.se under rubriken ”protokoll”. 
 
Fysiska möten 

2019-03-12 Styrelsemöte 

2019-03-12 Årsmöte 

2019-03-12 Konstituerande möte 

2019-09-17 Styrelsemöte heldag 

 
Telefonmöten 

2019-01-15 

2019-02-12 

2019-04-08 

2019-05-27 

2019-08-27 

2019-11-05 

2019-12-18 

 
 

Styrdokument, mallar och lathundar 

Under året har arbetet med att se över och uppdatera styrdokument och mallar fortsatt. 
Dokument som uppdaterats under 2019 är: 

- Rutiner för ansökning av stipendier 
- Rutiner för nominering av silverörat 
- Funktionärsadresslistan, med information om mandattid (år för inval samt omval) för 

att underlätta valberedningens arbete. 
- Regelverk för Audiologisk dag 
- Lathund för webbplats 

 
Lathundar för enskilda moment i styrelsearbetet skapas fortlöpande. 



 

 4 

Yttre verksamhet 

Ny Webbplats 

Under året har vi fortsatt arbetat med att utveckla vår webbplats som lanserades i juli 
månad. Arbetet har utförts av en extern konsult utifrån ett offererat förslag. Webbplatsen är 
skapad i Wordpress och finns nu under webhotellet Binero.  

Webbplatsen har gjorts responsiv med syftet att vara är tillgänglig oberoende av surfning via 
dator, tablet eller mobiltelefon. Färgskalor har ändrats och styrelsen har kontinuerligt 
diskuterat webbplatsens övriga struktur och innehåll. 

I samband med nyutvecklingen har en ny roll som ”webbplatsansvarig” skapats i styrelsen  

Webbplatsen uppdateras regelbundet med information om sällskapets aktiviteter samt 
styrelseprotokoll, www.sasaudio.se 
 

Audiologisk Dag 2019 

Audiologisk dag arrangerades av Region Östergötland, öron-näs- och halskliniken i Linköping. 
Konferensprogrammet hade temat ”Konsekvenser av hörselnedsättning” och dagen hölls på 
Linköping Konsert & Kongress tisdagen den 19 november. 

Ungefär 80 konferensdeltagare (varav 63 betalande) från den audiologiska professionen och 
från brukarorganisationer deltog. 15 personer från 8 olika företag/föreningar var 
representerade som utställare.  

För första gången deltog en representant från Commee konferensbyrå för att facilitera de 
praktiska momenten under dagen.  

Dagen modererades av Stig Arlinger och innehöll föreläsningar med bred variation under 
temat Konsekvenser av hörselnedsättning. Konferensdeltagarna fick höra föredrag med 
rubriker som ”Mekanismer bakom hörselnedsättning hos patienter med RDX-
mutation”(Anders Fridberger), ”Specifik diagnos av hörselnedsättning- mer än 
audiogrammet?” (Stefan Stenfelt), ”Tinnitus och Internet (Gerhard Andersson), 
”Konsekvenser av hörselnedsättningar” (Marie Öberg) och ”Kognitiva hörapparater: 
viljestyrning, minskning av lyssnaransträngning och förbättring av minne” (Tomas Lunner). 

Dagen avslutades med en diskussionspanel som leddes av Stig Arlinger där några av 
föreläsarna samt representant för HRF deltog.  

En sammanställning av dagen finns att ta del av i Audionomtidningen nr 4/2019. 

Efter konferensdagens slut skickas en webenkät ut. 35 personer svarade på enkäten (15 
färre än föregående år) vilket belyser vikten av att komma ihåg att påminna deltagarna hur 
viktigt det är att de svarar på utvärderingsenkäten. 

Av de som svarade verkade många vara positiva till konferensdagen. På en femgradig skala  
där 5 indikerar mest utbyte hade 74% markerat 4 eller 5 för vilket utbyte de fick av 
förmiddagen. Motsvarande siffra för eftermiddagen var 89%. Liksom föregående år visar 
utvärderingen att är viktigt att tekniken fungerar bra. Slingor (utan överhörning), belysning 
av föreläsare och tolkar, bra skriv och teckenspråkstolkar. Resultatet från 
utvärderingsenkäten har lämnats vidare till nästa års arrangörer. 
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Audiologisk Dag 2020 

Planering av Audiologisk dag 2020 är redan i full gång. Audiologiskt Forskningscentrum i 
Örebro är arrangörer och de har satt samman en arbetsgrupp samt påbörjat arbetet med 
temat. Konferensbyrån Commee är liksom föregående år 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 2019 var 10 000 kr. 
 
Claes Möller, verksam som audiolog i Örebro, blev tilldelad 2019 års Silveröra med 
motiveringen: 
” Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2019 går till en person som med stor kunskap och stort 
engagemang arbetat med audiologi under flera decennier. 
Denna person har arbetat nationellt och internationellt inom det audiologiska området. I forskningen har hen 
gjort ovärderliga insatser för kunskapen om ärftliga hörselsjukdomar, kunskap som implementeras i kliniken. 
Hen har ett pedagogiskt förhållningssätt inför patienter och medarbetare. Det är många inom audiologin i 
Sverige som hen har väglett och uppmuntrat och då har han på ett självklart sätt delat med sig av sin gedigna 
kunskap. Kunskapsläget och den vetenskapliga nyfikenheten har ökat bland medarbetare var han än har verkat. 
Framför allt har vår pristagare framhållit dövblindhet och dess konsekvenser. I patientarbetet har han hjälpt 
och fortsätter hjälpa otaliga individer”. 

Svenska Audiologiska Sällskapets hedersomnämnande 

Vid 2019 års audiologiska dag valde styrelsen att dela ut ett hedersomnämnande till 
Charlotta Sjölander som uppmärksammat tillgänglighetsfrågan inom Sveriges Radio. Detta 
gjordes med en blomsterbukett samt betalt deltagande och resa till audiologisk dag. 

Charlotte Sjölander hyllades med följande motivering: 
”Svenska Audiologiska Sällskapet vill i år uppmärksamma en person som med sitt engagemang har riktat fokus 

på hur viktigt det är att tillgängliggöra ”lägereldar”, det vill säga sådana public service-program som fångar 

stor uppmärksamhet och utgör grund för samtal och delaktighet i aktuella frågor, för personer som är döva 

eller som har hörselnedsättningar. 

Denna person skapade Facebookgruppen "Sommarprat på teckenspråk och skriven svenska" och hon lyckades 

samla ett engagemang hos enskilda personer att på sin fritid transkribera sommarprat till teckenspråk och 

skriven svenska. 

Initiativet har fått stor massmedial uppmärksamhet och har satt igång viktiga diskussioner om tillgänglighet för 

personer med hörselnedsättning, inom såväl svenska public service som myndigheter. 

Inom audiologin behöver vi fler eldsjälar som uppmärksammar och agerar för viktiga audiologiska frågor!” 

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.  

I år var ordförande i Arnbrinks stiftelse på plats och delade ut utmärkelsen som gick till 
Nadine Schart Morén, verksam vid Uppsala universitet för avhandlingen ”The human cochlea 
and cochlear implantation. Morphological Characteristics and Clinical Correlations”. 
Motiveringen var följande: 
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” Denna avhandling bidrar med viktig ny kunskap om innerörats mikroanatomi relaterad till 

cochleaimplantatkirurgi och därmed till hörselrehabilitering. Det övergripande målet av avhandlingen är att 

studera cochleans anatomi hos människa för att förbättra möjligheter att bevara dess strukturer under 

cochleaimplantatkirurgi.   I denna avhandling används metoder för avbildning av innerörats strukturer som för 

närvarande är experimentella, men som förhoppningsvis skulle kunna utvecklas till klinisk användbara 

bilddiagnostiska metoder i framtiden. Dessutom är avhandlingen ett gott exempel på internationellt 

samarbete, ett samarbete som har varit nödvändigt för genomförande av delar av arbetet. De redovisade 

resultaten ökar förståelsen för komplexiteten av innerörat och är av nytta både inom audiologi och otologi” 

Arnbrinks för bästa magisteruppsats 

I år delade även Arnbrinks utmärkelse för bästa magisteruppsats inom audiologi ut. 
Utmärkelsen och 3000 kronor gick till Mona Eng för hennes uppsats ”Hörstyrkefunktion för 
benlett ljud hos deltagare med rent konduktiv hörselnedsättning” 

SAS-stipendier 

15 000 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 för att i största mån sprida den kunskap och de erfarenheter som 
stipendiaten fått. 
Tre personer har tilldelats stipendier: 

Namn Titel Bidrag Var 
Maria Valo Leg Barnaudionom Deltagande The Department of Otolaryngology at 

the University of Miami, Florida 

Ann Claesson Leg Audionom Deltagande  The Department of Otolaryngology at 
the University of Miami, Florida 

Marlin Johansson Doktorand Föredrag Rikskonferens SvAf 

 

Remisser, skrivelser 

Inga remisser har inkommit under året. 

EFAS 

Josefina Larsson samt Anette Sörlin representerar Sverige som röstande representanter i 
EFAS.  
Inger Uhlén är vald som icke röstande representant men fick under årets EFAS konferens 
som gick av stapeln den 22 maj 2019 i Lissabon, Portugal fullmakt att rösta för SAS räkning 
då ny generalsekreterare skulle väljas. Sverige fick representation då Stefan Stenfelt, 
Linköping, valdes som ny generalsekreterare. 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi har under verksamhetsåret 2019 varit stabil och hållit sig inom våra 
budgeterade ramar där vi framförallt tog höjd för kostnader i samband med ny webbplats. Vi 
uppvisar vid verksamhetsårets slut ett positivt slutgiltigt resultat mot budget på 10 510 kr 
vilket vi nådde då audiologisk dag slutade med ett positivt resultat på 34.047 kr.  
 
SAS har under året varit medlem i EFAS där medlemsavgiften årligen är 250 Euro. 
 

  



 

 7 

 
För Svenska Audiologiska Sällskapet 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Josefina Larsson, ordförande Anette Sörlin, vice ordförande 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Marie Gårdhagen Söderstam, kassör Lena Thorén, sekreterare 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Malin Andersson, ledamot  Kjell-Erik Israelsson, ledamot 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Johanna Kylin, ledamot     

 


