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Kära medlem! Tack för det gångna året. Vi ser fram emot nästa år med dig som medlem. 
Det har som brukligt de senaste åren hänt en hel del under året som gått i “Audionomlandet” 
Sverige. Något av det mest positiva var årets konferens som för första gången arrangerades 
tillsammans med SPAF (Svenska Pedagogiska Audiologiska föreningen ) i Stockholm den 2-
4 april. Tack till lokala arrangörs-gruppen för ett bra genomfört arrangemang! Glöm inte att 
nominera till Hedersgaffeln 2015.  
Den 4 oktober disputerade Håkan Hua och uppvaktades fr SvAf via ombud. Grattis igen 
Håkan! 
Styrelsen har haft telefonmöten och några fysiska möten. Och har under hösten bytt ut 
telefonmötena till möten via Skype. 
Remiss ang Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) kom till 
styrelsen i början av sommaren och svaret skulle vara inlämnat, och gjordes så, i slutet av 
augusti. Representanter för styrelsen har tillsammans med representanter från STAF och 
SMAF haft möte med Styrelsen för Svensk Hörsel angående det nya Samverkansavtalet. Ett 
avtal som gäller mellan branschorganisationerna för läkemedel medicin- & laboratorieteknik 
och SKL. Styrelserepresentanter har träffat Ulrika Brändström ang Utvärdering av primära 
hörselrehabiliteringen i Stockholm. 
Styrelserepresentanter har träffat HRF ang deras rapport Myternas Marknad. SvAf har bl a 
varit representerade vid SAS möten och vid NAS årsmöte. De KVÅ koder som föreningen 
lämnat in förfrågan om blev alla godkända klara att användas från och med januari 2015.  
Framtidsgruppen har skickat ut Audionombarometern under 2014 och räknar med att kunna 
presentera resultat under våren-sommaren 2015. 
Under årsmötet togs beslut om att höja medlemsavgiften så från och med 2015 gäller: 300:-/år 
ordinarie medlem och 150 :-/år studerande/pensionär. Avin följer som bilaga i detta mejl. 
 
Nästa år är det Tema Hörsel 25-27 mars i Malmö. Se till att boka och anmäla i tid ! Läs mer 
på: www.temahorsel2015.se 
 
Hjärtliga Hälsningar och med önskan om ett Gott Nytt Audionomår! 
Rebecca Johansson, Ordförande SvAf 
 
 
 
Falköping 14-12-04 
 
Angående utskickat medlemsbrev. 
 
Jag har nu på morgonen fått veta att Margareta Ekström, som fick hedersgaffeln 2014, avlidit 
i höstas. 
Visste alltså inte detta när medlemsbrevet skrevs och skickades ut. 
Jag beklagar och ber om ursäkt om någon tagit illa vid sig över formuleringen i 
medlemsbrevet. 
 
Det är med stor sorg i hjärtat som jag försöker ta in och förstå att Margareta inte finns bland 
oss längre. 
Margareta har betytt mycket för många under sina år som audionom. Hon arbetade länge som 
barnaudionom i Skåne och hjälpte både barn, föräldrar med flera. 



Själv träffade jag Margareta mest på olika utbildningar och möten inom barnaudiologin. Vi 
gick bland annat första fördjupningskursen inom barnaudiologi i Lund 2001. 
Margareta var kunnig, erfaren, nyfiken, vetgirig och ifrågasättande i en utmärkt blandning. 
Hon kunde få lite sega och halvtråkiga föreläsningar att bli intressanta genom sin förnuftiga 
frågor och härliga humor. 
 
Margareta kämpade under senare år mot en cancer som inte gick att vinna. 
 
Jag tänker på hennes familj och närmaste men även på hennes kollegor som mist en underbar 
arbetskamrat. 
 
 
Rebecca Johansson 
Ordförande Svenska Audionomföreningen 


