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Verksamhetsberättelse för Svenska Audiologiska Sällskapet, 2020 

Svenska Audiologiska Sällskapet är en  förening som samlar brukarorganisationer och 
yrkesföreningar som arbetar för och med audiologi. Vi har till syfte att främja utvecklingen 
av audiologi i Sverige.  

Styrelse 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande ordinarie ledamöter: 
Josefina Larsson, ordförande josefina.larsson@orca-eu.info 
Johanna Kylin, SPAF, vice ordförande johanna.kylin@uppsala.se 
Marie Gårdhagen Söderstam, SvAf, kassör migd@oticon.com 
Lena Thorén, HRF, sekreterare lena.thoren@hrf.se 
Malin Andersson, YSDH, webbansvarig malin.andersson3@regionorebrolan.se 
Kjell-Erik Israelsson, STAF, ledamot Kjell-Erik.Israelsson@regionsormland.se 
Charlotta Kämpfe Nordström SMAF, ledamot charlotta.kampfe.nordstrom@akademiska.se 
 
Med personliga ersättare: 
Åsa Thorup, SPAF asa.thorup@lund.se 
Satu Turunen-Taheri, SvAF satu.turunen-taheri@ki.se 
Anna Gabrielsson, DHB  anna.gabrielsson@dhb.se 
Lisa Kiellarson, YSDH lisa.kiellarson@regionsormland.se 
Fredrik Stillesjö, STAF fredrik.stillesjo@akademiska.se 
Elsa Erixon, SMAF elsa.erixon@akademiska.se 
 

Revisorer 

Martin Eklöf martin.eklof@sll.se  
Erik Berninger erik.berninger@karolinska.se 
 

Valberedning 

Helén Bergstadius helen.bergstadius@spsm.se 
Mattias Lundekvam mattias.lundekvam@hrf.se 

Övrig yttre representation 

EFAS (European Federation of Audiological Society)- Josefina Larsson samt Johanna Kylin 
som röstande medlemmar. 
Programkommitté Audiologisk dag- Josefina Larsson 
 

Inre arbetsgrupper 

Webbplats som kunskapsbas:  
Malin Andersson, Johanna Kylin, Josefina Larsson 
Utredning av större audiologiskt möte:  
Kjell-Erik Israelsson, Mia Gårdhagen Söderstam, Josefina Larsson 
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Medlemmar 

12 medlemsorganisationer ingår i Svenska Audiologiska Sällskapet. Sex yrkesföreningar samt 
sex 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 

 

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 

FHDBF Föreningen för Hörselskadade, Döva, Barn och 
Familjer 

www.fhdbf.se 

 

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 där delar av styrelsen deltog digitalt pga den pågående 
pandemin. Protokoll från styrelsens möten finns att läsa på föreningens hemsida 
www.sasaudio.se under rubriken ”protokoll”. 
 
Fysiska möten 

2020-03-10 Styrelsemöte 

2020-03-10 Årsmöte 

2019-03-10 Konstituerande möte 

2020-09-21 Styrelsemöte heldag 

 
Digitala möten 

2020-01-17 

2020-02-14 

2020-04-20 

2020-06-01 

2020-08-18 

2020-11-04 

2020-12-07 

http://www.sasaudio.se/
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Redovisning 

Som tidsbesparande åtgärd och som ett led i styrelsens kvalitetsäkrande arbete har vi 
beslutat att anlita en redovisningsbyrå för hjälp med bokföring, resultaträkning och 
årsbokslut. Kassören fortsätter sitt arbete med att löpande registrera utgifter och inkomster 
men kan nu ägna mer tid till dokumentation av kassörens uppgifter samt övriga 
styrelseuppgifter. Redovisningsbyrån anlitades i slutet av 2020 och beräknas kosta ca 2000 
kr årligen.   

Webbplats 

Under året har vi fortsatt att utveckla vår webbplats och kontinuerligt diskuterat 
uppdateringar, visuell representation och innehåll. Efter att vår nya webbplats lanserats har 
vi tidvis upplevt att den varit mycket långsam, vilket härleddes till webhotellet. 
Webbhotellet har nu bytts ut med hjälp av konsult som också har gjort en uppdaterad 
lathund för arbete med Wordpress. Vi har också investerat i några konsulttimmar för att 
utbilda webbansvarige, för att mer effektivt kunna uppdatera webbplatsen samt för att 
sprida kunskap. Vår webbansvarige samt en ytterligare person i styrelsen ansvarar för att 
webbplatsen uppdateras.  

Styrdokument, mallar och lathundar 

Under året har arbetet med att se över och uppdatera styrdokument och mallar fortsatt. 
Dokument som uppdaterats under 2020 är: 

- Funktionärsadresslistan, med information om mandattid (år för inval samt omval) för 
att underlätta valberedningens arbete. 

- Lathund för webbplats 
- Årsplanering (kalenderdokument med aktionspunkter för verksamhetsåret) 
- Stadgar 

Yttre verksamhet 

Det gångna året har varit turbulent på grund av samhällsläget med en pandemi. Styrelsens 
arbete har dock kunnat fortgå utan större avbrott. Vi har, liksom alla andra, nyttjat digitala 
möten. Arbetsgruppsmöten har fortgått via Microsoft Teams. Under slutet av året har 
styrelsemöten som tidigare skett via telefon (free conference call) på grund av bedömd 
bättre ljudkvalitet, hållits via Teams. Då vi velat ersätta Audiologisk Dag som flyttats till 2021 
har vi behövt lägga mycket tid på ett ersättande arrangemang. 

Under året har en arbetsgrupp också genomfört ett förberedande arbete till följd av en 
motion som godkändes vid årsmötet. Motionen handlade om att utvidga Audiologisk Dag till 
en större konferens som ges vartannat år. Det förberedande arbetet har resulterat i ett 
förslag som har gått ut på remiss till medlemsföreningarna. 

 

Audiologisk Stund 2020 

Audiologisk Stund anordnades av styrelsen i samarbete med Commee konferensbyrå. Då det 
stod klart att det inte var möjligt att hålla en fysisk konferensdag togs beslut att hålla ett 
kortare digitalt möte som fokuserade på mottagare av Silverörat och Arnbrinks utmärkelser. 
Vi beslöt också att inte ta ut någon deltagaravgift för detta och budgeterade för att vi skulle 
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gå med ett minusresultat på grund av avsaknad av deltagaravgifter samt kvarstående 
kostnader för tolkning och lokaler.  

Mötet hölls i Stockholm mellan kl 11- 12.40, i ORCA Europes lokaler, torsdagen den 19e 
november. Endast pristagarna, en representant för konferensbyrån, en styrelsemedlem samt 
ordförande för SAS och Arnbrinks stiftelse (totalt sju personer) deltog på plats. Anlitade 
skriv- och teckentolkar deltog på distans. Zoom användes som mötesplattform. 

Sändningen genomfördes med ungefär 90 föranmälda deltagare, samt 6 digitala utställare. 
Några deltagare kopplade upp sig på sina arbetsplatser vilket innebar fler deltagare och en 
större spridning än senare års Audiologiska dag. På grund av den speciella situationen och 
färre föreläsningar hade mötesavgiften tagits bort från deltagarna. Utställare erbjöds att 
sponsra arrangemanget mot en betydligt lägre avgift än vanligt mot att de fick sprida sin 
logotype samt ett utställarmaterial som skickades ut till deltagarna i efterhand.  

SAS ordförande, Josefina Larsson, berättade om Svenska Audiologiska Sällskapets 
verksamhet och föreläsningar hölls av Silveröremottagaren, Marie Öberg, samt av 
mottagaren av Arnbrinks utmärkelse för avhandling av hög kvalitet, Simon Sundström. 
Arnbrinks stiftelses ordförande, Inger Uhlén, berättade också om Arnbrinks stiftelsens 
historia. 

En sammanställning av dagen finns att ta del av i Audionomtidningen nr 4/2020. 

Efter konferensdagens slut skickades en webbenkät ut. 50 personer svarade på enkäten (15 
fler än föregående år). Det allmänna intrycket gav ett medelvärde på 3,87 av 5. De flesta 
uppskattade formatet och önskar se något liknande i framtiden, gärna korta föredrag mitt på 
dagen. Störst förbättringspotential hade den digitala sändningen där ljudet inte var bra för 
många. Det hade inte kunnat testas tillräckligt i förväg som planerat. Däremot fungerade bild 
och tolkning bra. Ekonomi: Vi hade kalkylerat för ett underskott på på 27 350 kr ex moms. 
Genom att vi inte hade lokalkostnader, en lägre kostnad för tolkar och sändning via Zoom 
samt att vi fick in utställaravgifter blev underskottet 11.231 kr.  

Audiologisk Dag 2021 

Under innevarande år brukar arbete påbörjas för att anlita en arrangör till nästkommande 
års konferens. På grund av att ingen fysisk konferensdag var möjlig 2020, kommer 
Audiologisk dag som skulle arrangerats av Audiologiskt Forskningscentrum i Örebro att 
flyttas i sin helhet (med de modifieringar som krävs) till den 18/11 2021. Temat ”Från 
taluppfattning till Interaktion” kvarstår och konferensbyrån Commee har stått för de 
administrativa förberedelserna kring konferensen. 
 

Priser och utmärkelser 

Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 

Utmärkelsen ”Silverörat” ges till en person som har gjort betydande insatser för svensk 
audiologi. Utdelad sedan 1977 är den en av de finaste utmärkelser man kan få i 
audiologisammanhang. Nomineringar kommer till SAS styrelse som fattar beslut om 
mottagare av diplom, en silverörebrosch och en prissumma på 10 000 kr. 
 
Marie Öberg, docent, leg. audionom, med. dr., universitetsaudionom och hörselpedagog vid 
hörselkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, blev tilldelad 2020 års Silveröra med 
motiveringen: 
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Svenska Audiologiska Sällskapets Silveröra 2020 går till en person som påbörjade sin karriär inom svensk 
audiologi för mer än 30 år sedan. Efter många år såväl inom klinik som forskning, disputerade vår pristagare 
2008.  
Studierna som låg till grund för avhandlingen får ses som banbrytande då personen som en av de första leg. 
audionomerna i Sverige disputerade med studier djupt förankrade i hörselvården, med avsikt att förändra 
vardagen för personer med hörselproblem. 
Parallellt med sin forskarkarriär har vår pristagare varit, och fortfarande är, delaktig i utbildning av framtidens 
audionomer genom undervisning och handledning vid audiologiutbildningarna i Lund, Örebro, Stockholm och 
Göteborg. 
Efter disputation har hen fortsatt att idogt streta för att införa evidensbaserad, fördjupad rehabilitering för 
personer med nedsatt hörsel genom sitt nationella arbete med Aktiv Kommunikation. Hennes forskning har 
resulterat i en gedigen publikationslista, med över 20 publicerade artiklar, och därutöver har hon även 
förmedlat sina resultat vid otaliga, internationella konferenser. 
Vår pristagare har gjort ett gediget avtryck inom svensk, och internationell, audiologi och förtjänar därmed att 
belönas. 

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.  

Utmärkelsen 2020 delades ut av ordförande i Arnbrinks stiftelse, och den gick till Simon 
Sundström, logoped från Linköpings universitet. Simon fick utmärkelsen för sin avhandling 
(framlagd 2018): 

Prosodic and phonological ability in children with developmental language disorder and 
children with hearing impairment – In the context of word and nonword repetition. 

Motiveringen var följande: 

” Hörselnedsättning hos barn medför ofta problem med språkutvecklingen, men ibland är det svårt att veta om 
de språkliga svårigheterna beror på hörselnedsättningen i sig eller om det också föreligger en språkstörning. 
Genom att jämföra språkliga färdigheter hos barn med hörselnedsättning och barn med språkstörning kan man 
kanske se skillnader som kan underlätta denna bedömning. Det visade sig dock, i denna studie, att barnen 
uppvisade liknande svårigheter i fonologisk och grammatisk produktion. Variationen var däremot stor i alla 
grupper. Avhandlingen pekar på svårigheterna att bedöma vad hörselnedsättningen i sig orsakar och vad som 
kan vara orsakat av språkliga störningar. Detta medför i sin tur att det kan vara svårt att ställa diagnos och 
sätta in rätt insatser.”  

 

Arnbrinks för bästa magisteruppsats 

Utmärkelsen och 3000 kronor gick till Aleksandr Velikoselskii, Karolinska Institutet, för hans 

uppsats:  

”Bredbandstympanometri och takfönstersyndrom: specifika mönster och kliniska 

implikationer” 

SAS-stipendier 

Då de flesta fysiska arrangemang ställts in eller skjutits upp under verksamhetsåret har 
styrelsen beslutat att ge dispans för utbetalning av beslutade stipendier tills dess att 
redovisning kan ske under 2021.  
 
22 500 kr har under året beviljats till stipendiater med syftet att stimulera 
kunskapsutveckling inom audiologiämnet. Ingen av de tre beviljade stipendierna har 
utbetalats under året. 
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SAS Webbplats som kunskapsbas –”Beskriv din yrkesvardag i hörselsverige” 

Vi har inititerat en aktivitet som ska vara synlig på vår webbplats. Vi har bett 

audiologiverksamma personer att skriva och berätta om glädjeämnen och utmaningar i 

vardagen. Tanken är att samla och publicera berättelserna för att dela kunskap med 

varandra. Vi vill också öka förståelsen mellan de som är verksamma inom olika yrken inom 

det audiologiska fältet för att vi tror att det kan möjliggöra att vi samarbetar bättre. Det är 

också viktigt för oss i SAS att förstå de utmaningar som olika yrkesgrupper har för att vi ska 

kunna fokusera vårt arbete i rätt riktning. 

Remisser, skrivelser 

Inga remisser har inkommit under året. 

EFAS 

Josefina Larsson samt Johanna Kylin representerar Sverige som röstande representanter i 
EFAS.  
I år deltog representanterna i EFAS första digitala årsmöte samt en endagars workshop om 
eAudiologi. Dagen innehöll både föreläsningar och gruppdiskussioner. En EFAS-konferens 
planeras att hållas i Kroatien i maj. Protokoll från årsmötet finns vid förfrågan hos EFAS 
generalsekreterare Stefan Stenfelt stefan.stenfelt@liu.se. 
 

Ekonomi 

Föreningens ekonomi har under verksamhetsåret 2020 varit stabil trots rådande läge. Vi 
uppvisar vid verksamhetsårets slut ett resultat på – 41 627,83 kr. Vi hade budgeterat för ett 
minusresultat på – 68 000 kr. Detta baserat på ökade kostnader för stipendieutdelningar 
samt vidareutveckling av vår hemsida. På grund av läget ställde vi om – inga stipendier 
delades ut då vi inte fick in några ansökningar (förutom de 10 000 kr som betalades ut från 
2019) och Audiologisk dag blev Audiologisk stund. På grund av slopade deltagaravgifter 
försvann vår budgeterade intäkt, men genom att minimera kostnaderna för Audiologisk 
stund, till exempel genom kostnadsfri möteslokal, lyckades vi ändå hålla kostnaderna nere. 
SAS har under året varit medlem i EFAS där medlemsavgiften årligen är 250 Euro.  
 

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


