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Medlemsantal 
Vid årsskiftet 2015-2016 hade föreningen 579 medlemmar.  
   
 
Sammanträden 
Styrelsen har under året haft två styrelsemöten med fysiska möten, en på våren och den andra 
på hösten. Dessutom har det hållits åtta möten via Skype. Protokoll för samtliga möten finns 
under Medlemssidor på www.svaf.nu. Styrelsens fysiska träffar har skett i mars 2015 i Malmö 
i samband med TeMa Hörsel, då även Årsmötet hölls. Höstmötet hölls i Stockholm den 2-3 
oktober 2015. Under höstmötet hade föreningen styrelsemöte under den ena dagen och möte 
för av årsmötet beslutade aktivitetspunkter under den andra dagen. Styrelsen håller även 
stadigvarande kontakt via mail samt har samtliga aktuella dokument tillgängliga i en 
gemensam dropbox. 
 
 
Rapporter/Brev/Inkomna remisser  
Styrelsen har arbetat med att revidera föreningens stadgar, vilka kommer att presenteras i 
form av en proposition på kommande årsmöte den 12 maj 2016  i Arvika. 
 
Representanter från SvAf styrelse höll ett möte tillsammans med HRF den 2 december med 
anledning av deras senaste annonskampanj ”Hör du dåligt? Köp inte hörapparat”. Vid mötet 
framförde vi att vi blivit kontaktade av våra medlemmar och att dessa reagerat både positivt 
och negativt på annonskampanjen. HRF menade att i deras uppdrag som intresseförening 
ingår att upplysa hörselskadade personer om deras möjligheter och rättigheter. HRF får 
väldigt många samtal från brukare som är oroliga inför sin rehabilitering, men framför allt 
från dem som redan varit i kontakt med hörselvården. Vi resonerade kring att 
rehabiliteringsprocessen för hörselskadade kan ha påverkats av kampanjen. HRF beklagade 
att audionomer som grupp drabbas för att några audionomer beter sig illa. HRF är fullt 
medvetet om att problemets grund ligger i politiska beslut, men att eftersom dessa tar lång tid 
att rätta till så menar HRF att man måste göra på detta sätt så länge i sin strävan att informera 
och ge verktyg till brukarna. Vi uppfattade att tonen under mötet var respektfull, men att vi 
inte alltid tycker lika. Mötet avslutades med en önskan om fortsatt kommunikation och 
samarbete. 
 
Vi har under hösten 2015 gjort ett stort arbete med att öka antalet medlemmar, genom att 
kontakta tidigare aktiva medlemmar, men nu inaktiva per brev. Vi har berättat om SvAf:s 
verksamhet och frågat om de vill komma tillbaka till föreningen. På detta sätt har vi fått ett 



fyrtiotal nygamla medlemmar (som dock aktiverats under januari 2016)! Dessutom har 
ytterligare ett trettiotal helt nya medlemmar anslutit sig under 2015, både studenter och 
ordinarie medlemmar. 
 
Under hösten har vi också diskuterat med Svenska Pedagogiska Audiologiska Föreningen 
(SPAF) vars medlemmar kommer att börja prenumerera på Audionomtidningen från 2016. En 
del av deras medlemsavgifter kommer då att gå till SvAf. Detta kommer att generera ca 175 
ytterligare läsare av tidningen vilket vi ser mycket positivt på bland annat i 
annonssammanhang. SPAF kommer att ha en egen spalt i tidningen som kommer fyllas med 
pedagogiska frågor. 
 
Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete med ”life long learning”, som innebär vidareutbildning 
av audionomer, ett system som återfinns i flera andra länder efter inkommen fråga från en 
medlem. Frågan kommer att presenteras i en proposition på kommande årsmöte, i vilken 
styrelsen ber om medlemmarnas godkännande att utreda frågan vidare. SvAf har initierat 
samarbete angående detta med de två fackförbunden SRAT och Vision, som båda ställer sig 
positiva. 
 
KVÅ-kod ansökan för ”Kvalitetsregister för grav hörselnedsättning” har skickats in till 
Socialstyrelsen. 
 
Rikskonferens 
2015 års konferens ägde rum på Malmömässan 25-27 mars 2015. Rikskonferens 2016 äger 
rum i Arvika den 11-13 maj. 
 
Hedersgaffeln 
2015 års hedersgaffel tilldelades Marie Öberg, Linköping. 
 
Stipendier 
Följande stipendier har delats ut under 2015:  
  
Till Jessica Vändin och Eva Agde för Barnkonferens Phonak Pediatric Phorum den 8-9 
oktober 2015 i Stockholm. 
 
Till Maria Rosengren för deltagande på Otikids i Stockholm.  
 
Stipendiaterna skriver en artikel i Audionomtidningen.    
 
Audionomtidningen 
Tidningen utkommer med 4 nummer per år. 
Tidningsredaktionen bestod under 2015 av Pennie Hertzman, tidningsansvarig samt Heléne 
Hjertman och Anna K Leijon.  
Redigeringsarbetet och layout har gjorts av Kristina Sporre på Sporre Media. 
 
Hemsidan 
Styrelsen är ansvarig för hemsidan. Uppdateringar och införanden görs av Daniel Vigertsson, 
Karlshamn.   
 
Nationellt forskningsråd 
Det nationella forskningsrådet är för närvarande vilande. 



SAS-dagen 
Audiologisk Dag hölls den 4-5 november 2015 på Murberget, Länsmuseet Västernorrland i 
Härnösand. Dagarnas tema var "För hörseln i framtiden – ett innovativt möte".  

Utmärkelsen Silverörat 2015 delades ut till Ann-Christine Gullacksen, docent i socialt arbete 
på Malmö högskola, fakulteten för hälsa och samhälle. 
Arnbrinks utmärkelse för bästa avhandling gick till Sarah Granberg för avhandlingen 
"Functioning and Disability in Adults with Hearing Loss. The preparatory studies in the ICF 
Core Sets for Hearing Loss project". 

Verksamheten 
Styrelsen diskuterar och bevakar fortlöpande olika händelser inom hörselvården i Sverige. 
Vidare information om styrelsens arbete finns att läsa på hemsidan www.svaf.nu. 
SvAf finns även på Facebook där alla som är intresserade av inom hörselområdet kan vara 
medlemmar. Gruppen heter Svenska Audionomföreningen, SvAf. Styrelsen har även arbetat 
med sedvanlig löpande verksamhet med bl.a. uppgiften att hålla kontakt med arrangörerna av 
Rikskonferensen för vilken SvAf är ekonomisk garant. 
 
Övrigt 
SvAf har blivit mer medial under året och har synts i både Svenska Dagbladet den 9 augusti 
och TV4 Nyhetsmorgon den 18 augusti, där utrymme gavs att resonera kring 
hörselrehabilitering! Det känns viktigt att våra prioriterade frågor syns och hörs i media! 
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