
AUDIONOMTIDNINGEN 2/21

sAs

      15

likvärdig för medborgarna i hela landet. Föreningen tar del av 
nationella aktiviteter och svarar på remisser. SAS ska vara ett 
forum för samtal i aktuella gemensamma frågor. 

Var kommer vi ifrån?
Svensk audiologi har under lång tid varit i framkant inom hör-
selvård och forskning. Det är många eldsjälar och personer i 
generationerna av 40- och 50-talister som är både nationellt och 
internationellt erkända. Hörselvården har förändrats i takt med 
samhällsutvecklingen, och i de generationsskiften som nu är be-
höver vi tänka över vad vi vill att audiologi ska vara och bli. 
SAS historia började 1974 då man bildade en svensk audiologisk 
samorganisation. Initiativtagaren var Gunnar Lidén som skick-
ade ut inbjudan till de organisationer som var anslutna till Nor-
diska Audiologiska Sällskapet (NAS). Även representanter från 
handikappinstitutet, teknisk audiologi, hörselrehabiliteringen vid 
AMU-centret i Uppsala och Landstingets Inköpscentral (LIC) 
fanns på plats. Det främsta målet var att skapa förutsättningar 
för kontakt och samverkan mellan de olika yrkesgrupperna och 
organisationerna inom hörselvården (Audionytt 1975,1). En av 
SAS huvudaktiviteter redan då var att arrangera Audiologisk 
dag där brukare och yrkespersoner hade möjlighet att samlas 
och förkovra sig i olika föreläsningar under en dag i november. 
Förutom fokus på intressanta föreläsningar och möjlighet att 
nätverka delades priser och utmärkelser ut. 

Var är vi nu?
Audiologisk dag lever vidare än idag, snart 50 år senare. En tra-
dition vid Audiologisk dag är att dela ut ”Silverörat”. Örat och 
en prissumma delas ut till en person som har gjort betydande 
insatser för svensk audiologi. Ofta är personen känd för många 
inom sin specifika yrkesgrupp men att priset delas ut i det sam-
manhang det gör bidrar till att många inom det audiologiska 
fältet får möjlighet att ta del av pristagarens gärningar. Positivt. 
På alla sätt.

Svenska Audiologiska Sällskapet har också under lång tid sa-
marbetat med Gunnar Arnbrinks stiftelse som varje år ger en 
utmärkelse för bästa avhandling inom Audiologins område. 
Pristagaren utses av Arnbrinks styrelse efter nomineringar av 
en samling experter som representerar den tekniska, beteende-
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Svensk Audiologisk dag kommer i år vara 
den 18 november i Örebro. 

Temat är: 
”Från taluppfattning till interaktion”
 
Förhoppningsvis ses vi på plats, men 
möjlighet kommer finnas att delta digitalt. 

Silverörat 
Nomineringar till Silverörat sker via webb-
sidan: 
https://sasaudio.se/utmarkelser/silverorat/

vetenskapliga och medicinska delen av audiologin. Sedan några 
år tillbaka utser Arnbrinks stiftelses styrelse även ett pris för 
bästa magisteruppsats framlagd vid en av landets audionomut-
bildningar. 

Vart är vi på väg?
Att samla både yrkesföreningar och brukarorganisationer som 
Svenska Audiologiska Sällskapet gör ger stora möjligheter. Vi 
kan samtala kring frågor som rör oss alla. I SAS delar vi erfaren-
heter och försöker ha koll på de utmaningar som de olika yrkes-
grupperna och brukarorganisationerna står inför. 
Nu arbetar SAS bland annat med frågan om möjligheten att an-
ordna en audiologisk kongress, ett större audiologiskt möte för 
alla oss som finns och verkar i Hörselsverige. Tänk vad givande 
att samlas kring kliniska erfarenheter, aktuella frågor som rör 
audiologi och forskning! 

Vi ser på framtiden med positiva ögon och förstår samtidigt att 
vi ställs inför olika utmaningar i landet när det saknas arbetskraft 
inom våra professioner och förutsättningar för samarbete.

Vem ska ansvara för att kunskap överförs när kunniga yrkesper-
soner blir seniora och så småningom går i pension?

Vem ska arbeta för att professioner ska ha förutsättningar att 
finnas kvar? 

Vem ska medvetandegöra omvärlden om audiologi och få ämnet 
att växa och bli starkare?

Det är ju vi. Vi och ni är Svensk audiologi. Vår uppmaning till alla 
er därute i Hörselsverige är att dela med er av era erfarenheter, 
utmaningar och möjligheter till varandra. Sluta aldrig diskutera 
arbetssätt och metoder på era arbetsplatser. Ni som är seniorer, 
dela med er av era erfarenheter för att överbrygga kunskap och 
kompetens. Ni som är nya i området kom med kreativa förslag 
kring hur personcentrerad hörselvård på bästa sätt ska bedrivas. 
Och alla ni hörselchefer i Sverige- ge era medarbetare förutsätt-
ningar för fördjupning och fortbildning för att svensk audiologi 
ska vara i framkant framöver!  


