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§ 1 Uppföljning föregående möte  

  

Åsa har varit i kontakt med Socialstyrelsen, men inte fått något 

besked. Vi avvaktar deras svar. Diskussion uppstod huruvida vårt 

arbete kan fortskrida ändå. Gruppen ansåg att de riktlinjer för 

audionomens arbete som utgår från denna grupp inte krockar med 

eventuella (mer generella) riktlinjer för hörselvård som 

Socialstyrelsen kan komma att ge ut i framtiden. Ska vi även ta 

kontakt med SKL? 

 

Lisa, Daniel & Lucas har fyllt på med länkar till riktlinjer från 

Storbritannien, USA, Australien och Kanada. Förslag att även kolla 

t.ex. Sydafrika och Brasilien. Finns riktlinjer i övriga Norden? 

Troligtvis inte. Åsa kollar till nästa möte. 

 

Ett fåtal mappar har lagts upp på dropboxen gällande förslag på 

ämnen för riktlinjer, t,ex, journalskrivning och behovsinventering 



(rehabplan?). Förslag att fokusera på rehabilitering initialt, då 

SAME-boken redan anger riktlinjer för diagnostik. 

 

Lucas har inte fått napp vad gäller inbjudan av barnaudionom till 

gruppen. Förslag att vi försöker rekrytera via SvAf:s hemsida och 

facebook-grupp, eventuellt även under Audionomdagarna. 

 

Maria har gjort ett utkast till ”process vid fastställande av nya 

riktlinjer” (bifogas som bilaga), baserat på motsvarande dokument 

från BSA. Detta diskuterades och vissa revideringar ska göras utifrån 

gruppens kommentarer.  

 

 

§ 2 Gemensam diskussion: 

  

Gruppen diskuterar: hur definieras en riktlinje? Vad måste finnas 

med för att ett dokument ska få kallas för riktlinje. Det finns relevant 

information på Socialstyrelsens hemsida kring detta. Maria tipsar om 

en artikel som behandlar ämnet, kopplat till ÖNH-området: 
 

Rosenfeld RM. (2013). Clinical Practice Guideline Development Manual, Third 

Edition: a quality-driven approach for translating evidence into action. Otolaryngol 

Head Neck Surg. 148(1), 1-55 
 

Maria rapporterar från mötet med arbetsgruppen ”Life-long 

learning” iom SvAf, där hon ingår. Under mötet var ordföranden för 

svenska optikerförbundet inbjuden att berätta om deras förbunds 

arbete med ”svensk kvalitetsnorm för synvård” och 

vidareutbildningspoäng. På deras hemsida kan patienter/klienter söka 

på optiker i en viss stad och få information om olika arbetsplatser 

där. Det redovisas bl.a. om arbetsplatsen är certifierad (d.v.s följer 

deras riktlinjer) och vilken utbildning/vidareutbildning varje optiker 

har. Detta är en frivillig publicering, så varje optiker och arbetsplats 

kan välja om de öppet vill redovisa denna information. På sikt, kan 

SvAf ha någon liknande funktion? Gruppen var positivt inställda, 

men påtalade att de ekonomiska förutsättningarna ser olika ut. 

Medlemsavgiften till SvAf är låg. 

 

Daniel lyfte att det saknas tydlig information om vår grupp för 

SvAf:s medlemmar. Viktigt att vårt arbete är transparent och 

demokratiskt. Vi beslutade att formulera en skriftlig information om 

gruppens syfte, mål mm som kan publiceras på hemsidan. Maria 

påbörjar ett sådant och cirkulerar till övriga. Åsa och Daniel ska 

försöka ge en kort information om gruppen på Audionomdagarna i 



Uppsala 3-5 maj, och då även annonsera efter ny gruppmedlem som 

arbetar med barn. Åsa skapade en gemensam e-post till vår grupp: 

riktlinjegruppen@gmail.com. 

 

Diskussion om hur SvAf:s medlemmar ska kunna bidra till/komma 

med synpunkter på vårt arbete. Förslag att alla som vill ska kunna 

skicka in förslag på vilka riktlinjer som behövs etc. till vår 

gemensamma e-post.  

 

 

 

§ 4 Att göra till nästa möte: 

 

 Fortsätta arbetet med att inventera befintliga riktlinjer, nationellt och 

internationellt och att ge förslag på ämnen att behandla. (Alla) 

 

Påbörja skriftlig information om gruppens arbete (Maria) 

  

Information på Audionomdagarna (Åsa och Daniel) 

 

Hålla kontakt med Socialstyrelsen och SKL (Åsa) 

 

Planera inför ett ”fysiskt” möte i höst. Maria undersöker möjlighet 

att ansöka om medel till detta från SvAf. 

  

  

§ 5 Nästa möte – Före midsommar,  ”doodle” skickas ut 

 

§ 6 Mötet avslutas 
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