
 
 
 
 
 

Audiologin och framtiden 
En framtidsinriktad inspirations- och kunskapsdag med spets och bredd 

 

  Audiologisk Dag 
 

Lund den 22 november 2018,  

Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4 

Detta arrangemang står i en lång god tradition som mötesplats för audiologiskt verksamma personer 

inom profession och brukarorganisationer. Det är ett unikt tillfälle att samlas på bred front kring det 

gemensamma målet och programkommittén har ambitionen att leverera en dag som ska stimulera 

nya goda initiativ i vardagsarbetet. Alla föredragshållare har stort engagemang inom sina respektive 

verksamhetsområden och kommer med utgångspunkt från aktuell situation belysa kommande behov 

och utmaningar. Dagen avrundas med ett samtal riktat framåt.    

Välkomna till Lund och Audiologisk Dag 2018! 

 

 

Program 

 

9.00 – 9.45 Registrering, utställningsbesök, fika 

 

 9.45 – 10.00 Inledning   Josefina Larsson, ordf. SAS 

10.00 – 10.45 Barnaudiologiskt perspektiv  Karin Stenfeldt, läkare 

10.45 – 11.30 Min forskarvardag: Gjort och ogjort Jonas Brännström, audionom 

11.30 – 12.00 Silverörat och Arnbrinks utmärkelse Josefina Larsson och pristagarna 

 

12.00 – 13.30 Lunch och utställningsbesök 

 

13.30 – 14.00 Forskningsbaserad spaning   Anders Jönsson, ingenjör 

14.00 – 14.30 Audiologiskt perspektiv på skolan Ursula Willstedt-Svensson, specialpedagog 

14.30 – 15.00 Dövblindhet – kan man leva med det? Lena Göransson, verksamhetschef Nkcdb 

 

15.00 – 15.30 Kaffe och utställningsbesök 

 

15.30 – 16.20 Panelsamtal   Föredragshållarna m.fl. 

16.20 – 16.30 Avslutning   Josefina Larsson, ordf. SAS 



 
 
 
 
 
 

Konferensfakta- Audiologisk Dag 2018 

Datum:  Torsdagen den 22:a november 2018. 

Plats:  Palaestra et Odeum, Paradisgatan 4, Lund. 

Anmälan deltagare: http://www.trippus.net/sas2018/deltagare  Anmälan senast 25/10. 

Kostnad:  1 400 kronor (ex moms) per person vid anmälan senast 1/9 2018.

  Därefter 1 800 kronor (ex moms). 

Utställning:  I Palaestra et Odeum (konferenslokalen). 

Tolk: Konferensen kommer att teckenspråkstolkas och skrivtolkas. Ange 

behov av teckenspråks- eller skrivtolk i anmälan. Om behov av 

personliga tolkar finns beställs det av deltagaren. 

Hörslinga: Finns i lokalen. 

Särskild kost: Ange behov av särskild kost i anmälan. 

Konferenssekretariat: stefan@commee.se  Tel: 0703-42 21 38 Commee AB 

Vägbeskrivning: Tåg, buss och flygbuss stannar vid Lunds central och Palaestra et 

Odeum ligger ca 500 m från stationen.  

Adress: Paradisgatan 4 

Länk till google maps: https://goo.gl/maps/6Bmm6cNmU4E2 
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