
 
 

Minnesanteckningar 

Arbetsgruppsmöte ”Riktlinjegruppen” 
Skypemöte 1 

170317, 18.00-20-00 

  
Närvarande:  

Maria Hoff 

Lucas Holm 

Daniel Vigertsson 

Åsa Skagerstrand 

Lisa Fredriksson 

 

Frånvarande: Sarah Granberg, Ann-Marie Andela 

 

 

 
§ 1 Maria redogör kort för bakgrunden till initiativet med en grupp      

                   inom SvAf som ska arbeta med att utforma en klinisk standard  

                   För audionomprofessionen. Syftet är att bidra till mer  

konsekvent och likvärdig hörselvård och att främja evidensbaserad 

praktik, genom publicering av vägledande dokument (riktlinjer).  

 

§ 2 Presentationsrunda. Alla berättar kort om sig själva och sin syn på 

arbetet kopplat till denna grupp. Gruppen är överens om att behovet 

av riktlinjer är motiverat. 

 

§ 3 Gemensam diskussion: 

  

Gruppen diskuterar hur det ser ut internationellt med riktlinjer 

audionomer. Vad är en riktlinje, vad menar vi med detta? Viktigt att 

understryka att riktlinjen är just vägledande, men ersätter inte den 

individuella kliniska bedömningen som audionomen gör för varje 

specifik patient.  

 



Riktlinjer kan användas för att definiera standard eller 

kvalitetsnorm” inom professionen.  De kan vägleda enskilda 

audionomer eller verksamheter och underlätta evidensbaserat arbete. 

Kan också vägleda andra professioner, patienter och allmänheten. 

  

Gruppens aktuella sammansättning diskuteras. Lucas 

uppmärksammade att ingen av oss arbetar med barn. Gruppen ansåg 

att det vore en fördel att bjuda in någon audionom som kan ”bevaka” 

barnperspektivet inom gruppen. 

 

Representant för Sveriges hörselchefer har inbjudits att medverka i 

gruppen, har dock inte hört av sig. Maria ska påminna. 

 

Diskussion kring finansiering. Kan vi ansöka om medel till fysiska 

träffar mm?  

 

Diskussion om Socialstyrelsens roll i detta arbete. Kan de vara 

intresserade av att ett sådant arbete utgår från dem? Vilken 

legitimitet får riktlinjerna om de utgår från yrkesföreningen? 

 

§ 4 Att göra till nästa möte: 

 

 Inventering av befinitliga riktlinjer: Lisa samlar in information om 

BSA:s riktlinjer, Daniel om ASHA:s, Lucas kollar riktlinjer i t.ex. 

Australien och Kanada. Maria omarbetar BSA:s instruktioner för hur 

nya riktlinjer framställs, granskas etc. till ett dokument för svenska 

förhållanden.  Allt laddas upp på dropboxen. 

 

Alla förslag på ämnen för riktlinjer läggs upp som mappar på 

dropboxen. Vi kan därefter fylla på med aktuella riktlinjer/litteratur 

kopplat till ämnet. 

  

Förslag att Sarah (ej närvarande) kan kolla varifrån vi kan söka 

medel, t.ex. via HRF? 

 

Åsa tar kontakt med Socialstyrelsen 

  

  

§ 5 Nästa möte – 27 april 18:00 via Skype 

 

§ 6 Mötet avslutas 


