
 

 
 
 

Styrelsemöte SvAf 2007-03-09 
Östersund 
 

Närvarande: Jonas Brännström, Annika Björk, Margareta Edén, Maria 
Bergqvist, Rebecca Johansson, Azar Zandi, Ann-Sofie Andertoft och Katarina 
Helleberg.  

  
§ 41 Mötet öppnas 

Jonas hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Mötet började med att Ann-
Sofie presenterade sig. 

 
§ 42 Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med två övriga frågor.  
 

§ 43 Föregående protokoll 
§ 38 Maria har en fråga om Arbetsmarknadsverket. Jonas förtydligar vad AMV 
gör och varför audionomerna ingår där. 
 

§ 44 Ekonomi 
Ekonomin är god. Azar har påbörjat sin ekonomikurs. Lisa är snart klar med 
årsredovisningen. Räkningar skickas tillsvidare till Lisa. 
 

§ 45 Hemsidan 
Katarina har uppdaterat det viktigaste. Jobbar vidare med ett forum som ska 
läggas in. Jonas har fått synpunkter om att medlemssidan är svår att hitta. 
Antalet personer som är inne på hemsidan ökar hela tiden. Katarina får besked 
om detta via webbhotellet.  All information från den gamla sidan är ännu inte 
inlagd på den nya sidan. Det ska förtydligas hur man betalar medlemsavgiften 
via internet. Det ska skrivas in på hemsidan att vi måste skriva namn, adress och 
personnummer. Rebecca har ett förslag att alla får ett medlemsnummer för att 
underlätta inbetalningen.  
  

§ 46 Tidningen 
Jonas har försökt att få redaktörerna att träffa Jan-Olof Lyxell. Det är viktigt att 
de träffas eftersom Anne avgår och en ny tidningsansvarig ska utses.  Ett förslag 
för att få artiklar är att det står på hemsidan vart de ska skickas och när 
manusstopp är. Jonas föreslår att tidningen ska läggas ut som pdf fil med ett år 
gamla nummer. Ett bildarkiv ska ev läggas ut på hemsidan 
 



§ 47 Rapporter/brev/inkomna remisser 
(Jonas) Angående brevet till Comfort Audio. Maria hjälper till med 
formuleringar. Brevet ska sedan skickas till Comfort Audio. Det ska framgå i 
brevet att det är för föreningens vägnar. Sedan avslutar styrelsen ärendet. 
Jonas har en fråga från Bryndis Gudmunddottir om man kan vara med i 
föreningen oavsett vilken audionomutbildning man har. Alla audionomer får 
vara med oavsett vilket land man arbetar i. Jonas ska meddela henne att hon är 
välkommen till föreningen. 
Jonas berättar att de ser över legitimationsfrågan på Island. Han har förklarat för 
dem hur det gick till i Sverige med vårat arbete inför legitimationen. .  
Kerstin Malmgren, audionom, som arbetar som controller för syn och hörsel i 
Stockholm har skickat en skrivelse från socialstyrelsen. Jonas har besvarat att 
styrelsen inte har några synpunkter. 
Stipendier 
Margareta har fått en SvAf stipendieansökan från Marita Johansson som vill åka 
på Efas i Tyskland. Hon söker 10 000 kr. Ansökan beviljas som resestipendie på 
5000 kronor. Margareta meddelar henne.  
Jonas har kontaktats av Shiva Lindahl från Helsingborg. Hon och hennes 
kollegor har reagerat på att det på inbjudan till Umeå står att konferensen endast 
är för medlemmar och att det därför utesluter vissa audionomer och pedagoger. 
Jonas ska kontakta henne igen och hänvisa till våra riktlinjer för 
rikskonferensen. 
  
 

§ 48 Rikskonferens 2007, 2008 och 2009 
2007: Vi vet inte hur många som anmält sig eftersom sista ansökningsdagen är 
15 mars. Vi har inte fått några nya uppgifter angående budgeten. 
2008: Margareta har pratat med Cajsa Mia Holgers. De vill ha med 
informationsmaterial nästa gång vi gör ett utskick. Vi tar inte med något mer 
från dem utan de får hädanefter göra egna utskick. Cajsa Mia vill veta vilka 
ämnen vi vill ska vara med på konferensen. Detta är upp till deras arbetsgrupp 
att ordna. Jonas ska ta reda på vem som är deras kontaktperson.  
2009: Rebecca har börjat sätta ihop en arbetsgrupp. Det saknas en audiolog till 
gruppen. SvAf, STAF och SMAF ska använda befintligt avtal från Göteborg när 
de gör klart med den ekonomiska delen. .  
   

§ 49 Nationella riktlinjer:  
Fyrfrekvensmedelvärde ska införas i Skåne 1 juli, 2007. Diskantvärdet är bättre 
att räkna på eftersom det passar bättre till dagens hörapparater. Vi tycker det är 
bra med fyrfrekvensmedelvärde. Vi rekommenderar att det används eftersom det 
är en bättre beskrivning av hörseln. Margareta informerar utbildningen i 
Göteborg och Jonas pratar med de övriga utbildningarna. 
 Katarina gör ett förslag till en poster att ha i vår monter i Umeå där 
medlemmarna kan komma med synpunkter angående detta medelvärde.  
Arbetsgruppen för upphandlingar av hörapparater har haft ett möte. De kom 
fram till att de ska arbeta fram ett gemensamt funktionsbegrepp för hörsel. De 
ska också försöka få ett samarbete med HLF.  Deras nästa möte är 20 april  
 
 
 



§ 50 Medlemsfrågor  
 Vi är idag 253 medlemmar totalt. 241 ordinarie, 6 studerande och 6 
pensionärer, Det låga antalet beror på att medlemsavgifterna har kommit in så 
sent på grund av försening med utskicket. Fler medlemmar är på gång. 
Utskicken var till 641medlemmar. Att använda medlemsnummer är bra när 
medlemmar ändrar namn och adresser utan att tala om det. Ann-Sofie kollar upp 
om detta går att ordna.   
 

§ 51 Avtryckspolicyn 
Vi hänvisar till ett meddelandeblad som inte längre är aktivt. En jurist, som 
Jonas pratat med, på socialstyrelsen ser inga hinder att tex sjuksköterskor gör 
avtryck för hörselskydd. Det är vi audionomer som ska göra avtryck, inga andra. 
Ska vi göra ett nytt meddelandeblad? Att ha ett blad aktivt kostar pengar. Ska vi 
utarbeta ett nytt blad utifrån avtryckspolicyn. Vi ska skicka en remiss till SMAF 
med förfrågan om att göra ett nytt meddelandeblad. När vi fått svar från dem 
skickar vi ärendet vidare till socialstyrelsen. Jonas skriver ett förslag som får 
cirkulera i styrelsen. Han kontaktar också en läkare som kan juridiken kring 
öronstatus.  
 

§ 52 Arkiv – kort från audionomdagarna 
 se § 45. 
 
§ 53 SvAf Nationella forskningsråd 

Gruppen träffades i februari. De som ingår i gruppen är Jonas Brännström, Ann-
Kristin Espmark, Medhi Sadeghi, Kim Kähäri, Åsa Skjönsberg och Marie 
Öberg. Tanken är att samla de disputerande för bla erfarenhetsutbyte. De pratade 
igenom sina bakgrunder och upplevelser från sina studier. De ser ett behov av 
att det finns kliniska lektorat för att kunna kombinera praktik och studier. De 
som har disputerat eller är doktorander är osynliga. Hur ska de synliggöras? De 
diskuterade också om hur man kan möjliggöra utbildningar för de som läst 2 år. 
Det ska läggas ut på hemsidan vad alla har gjort/gör för att alla audionomer ska 
ha möjlighet att ta del av deras arbete. Gruppen föreslår att föreningen bjuder in 
till deras träffar. Vi beslutar att vi betalar deras resor. I dagsläget är det 8 -10 
audionomer som är doktorander. De som disputerat vill få möjlighet att föreläsa 
på audionomkonferensen. Även de som skriver D-uppsatser ska få möjlighet att 
dela med sig på konferensen och skriva i tidningen. De ska få resan till 
audionomdagarna betald.  Valet av vem/vilka som ska få föreläsa kan ske 
genom en uppsatstävling där vinnaren utses av forskningsrådet. Pågående 
forskning och projekt skrivs om på hemsidan. Arbetsgruppen skriver en artikel 
om deras arbete som ska publiceras i tidningen.  
Ett annat förslag från gruppen är det bildas en vetenskaplig referensgrupp för 
inkommande remisser 
 
 

§ 54 Övriga frågor 
Valberedningen har ett förslag till ledamot och ytterliggare en person behövs. 
Jonas håller kontakt med Ingrid Lennart. 
Margareta berättar om en nationell sammanställning av IOI-HA.  Birgitta 
Hjortsby gör en utvärdering. Även Malmö använder detta utvärderingsformulär.  

 



 
§ 55 Nästa möte 

Nästa möte blir i Umeå 22 maj klockan 17.00 . Konferenslokal ska bokas. 
Margareta kollar med arbetsgruppen för konferensen om de kan hjälpa oss med 
det. Alternativa lokaler är Hotell Royal och Folkets Hus.  
 

§ 56 Mötet avslutas 
 Jonas tackar och avslutar mötet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………   ……………………………… 
 
Jonas Brännström, ordförande  Annika Björk, sekreterare 
 
 


