Minnesanteckningar gemensamt möte SvAf och SRAT-audionomerna
2015-10-03

Tid: Lördagen den 3 oktober 2015 kl 10-12
Plats: Oticon, Norra Riddarholmshamnen 1, 103 13 Stockholm
Närvarande: Satu Turunen Taheri, Pennie Hertzman, Petra Herrlin, Ida Hansson, Reza
Zaranoe, Sofia Scheefe, Helena Sundman, Mia Gårdhagen Söderstam, Daniel Vigertsson,
Barbro Frindberg, Åsa Eriksson, Carina Wikström

1. Mötet öppnas
Reza och Satu hälsar välkomna till dagens möte.

2. Vilka frågor vill vi arbeta med?
a. SvAf har vid sitt styrelsemöte under gårdagen diskuterat möjliga gemensamma
frågor och har som förslag att ha vidareutbildning som gemensam fråga att
driva. I vissa länder har man olika former av poängsystem för vidareutbildning.
Vi diskuterar om och hur detta skulle kunna implementeras i Sverige. Vi inser
att detta är ett stort uppdrag som kommer att ta tid. Ett förslag är att börja med
att lämna ut ett intyg/diplom för genomförda utbildningar. SvAf kommer att
bereda ärendet i samband med Rikskonferensen för audionomer 2016. Först då
kan ett beslut från årsmötet avgöra fortsättningen på arbetsprocessen.
SRAT-audionomerna kommer att ta upp denna diskussion i sin styrelse för att
eventuellt införa samma koncept för sina temadagar.
b. Det har kommit upp frågor på olika forum kring hur vi ska förhålla oss när det
kommer upp frågor som rör t ex behandlingar för tinnitus där det i många fall
saknas evidens för preparatets effekt. SRAT-audionomerna har fått önskemål
från en del audionomer om att bilda en referensgrupp för att bevaka dessa
frågor. Det gäller även när andra yrkesgrupper utför uppgifter som normalt
utförs av audionomer, till exempel avtryckstagning. Finns möjlighet att inte
bara ha skyddad yrkestitel utan också skyddade arbetsuppgifter?

3. Hur går vi vidare?

Vi beslutar att tillsätta två referensgrupper. En som har en bevakning kring olika
behandlingsalternativ som framkommer och som även har till ansvar att konsultera
experter inom berört området (se punkt 2b), och en som kommer att arbeta vidare med
vidareutbildningsfrågan (se punkt 2a). Det finns önskemål att skicka en inbjudan även
till Vision för att se om de är intresserade av att samarbeta med SvAf och SRATaudionomerna i dessa frågor.
SRAT-audionomerna erbjuds att skriva en spalt i Audionomtidningen. Representanter
från SRAT-audionomerna som närvarar vid dagens möte tar med sig frågan till
styrelsen. SvAf kommer även att skicka en inbjudan kring detta till Vision.

4. Mötet avslutas
Satu och Reza tackar för dagens möte och avslutar.

