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Styrelsemöte 

Styrelsen har förutom årsmötet haft 10 protokollförda styrelsemöten under 

verksamhetsåret. Arbetsgruppen som jobbat inför den digitala konferensen har träffats 14 

ggr. 

 

SPAF:s representationer 

Johanna Kylin har varit föreningens representant i SAS (svenska audiologiska sällskapet), vice 

representant har varit Åsa Thorup. Helen Bergstadius har varit SPAF:s representant i NAS 

(nordiska audiologiska sällskapet). Agneta Andersson har varit SPAF:S representant i 

Wibelfonden.  

 

SPAF:s digitala rikskonferens i Växjö 5 november 

Arbetsgruppen hade anlitat personal från AV-media i Växjö som filmade hela konferensen 

och la sedan ut föreläsningarna via en länk, som man kunde se två veckor efter konferensen. 

Konferensen höll även en mycket hög tillgänglighet, tack vare det stora bidraget från 

Wibelfonden. Det fanns möjlighet att få skrivtolkningen och även teckenspråkstolkning på 

alla föreläsningarna. Tolkningen genomfördes via Skrivtolkarna i Stockholm och höll en 

mycket hög kvalité.  

Temat för 2020 års konferens var ” Hälsa och välmående i ett livsperspektiv för personer med 

hörselnedsättning.” Konferensen leddes av moderator Magnus Lennartsson, SPSM, på ett 

mycket föredömligt sätt. Magnus informerade hur man kan kunde använda Zoom på olika 

sätt, bland annat chattfunktionen. Men även hur man skulle få tolkfunktionen att fungera. 

Ulrika Löfqvist Med. Dr /PhD, Uppsala började konferensen med att hålla två föreläsningar 

efter varandra. Den första föreläsningen relaterade till konferensen tema ” Hälsa och 

välmående för personer med hörselnedsättning i ett livsperspektiv”. En hälsorelaterad studie, 

Health Related Quality of Life (HRQoL), visar att barn med hörselnedsättning har sämre 

livskvalitet än hörande men det finns även studier som visar det motsatta. Hon betonade att 

föräldrarnas engagemang för sina barn som en viktig framgångsfaktor. Att tidigt hitta en 

kommunikation till barnet. Den andra föreläsningen handlade om ”Konsekvenser av 

medfödd CMV-infektion”. Risken att smittas av viruset är extra stor när man är gravid. I 

Sverige drabbas 0,5 % av alla nyfödda av viruset, som smittar via kroppsvätskor. Det finns 

inget vaccin mot viruset i nuläget. 

Denho Özmen, tidigare rådgivare på Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) föreläste 

om ”Hälsa och välmående för nyanlända och flerspråkiga elever med hörselnedsättning i ett 

livsperspektiv”. Han föreläste om att det finns så många olika skillnader för nyanlända när 

det gäller språkutveckling för barn, samhällets struktur, synen på funktionsnedsättningar och 

religionens betydelse.  



Eva-Lena Brafield, rektor på Elmeskolan föreläste om ” Fysisk inlärningsmiljö”. Hon har 

ändrat klassrummen så att eleverna har en egen arbetsplats med tillgång till skärmar, 

hörselskydd, fotstöd på stolar och tydlig struktur för dagen. Dagen börjar och avslutas 

gemensamt runt ett stort bord eller vid tavlan. Förändringarna har resulterat i att det är 

mindre konflikter och att man inte har så stort av elevassistenter som innan. 

Moa Takman fortsatte efter lunchen med föreläsningen ”Byta motgångar till medgångar” ur 

ett egenperspektiv. Moa opererades för EAS först på ena örat och efter några år även det 

andra örat. Hon har fått kämpa hela tiden och motbevisat att hon kan. Just nu läser hon till 

arkitekt i Stockholm. 

Anna Karlsson Lejon, leg. Audionom Halmstad. Hennes föreläsning hette ”Är det så jobbigt 

att bara lyssna?” Anna berättade att saker som påverkar lyssningsansträngningen är: 

motivation, utmattning, psykosociala förutsättningar och minnesförmåga. Barn med 

hörselnedsättning blir ännu tröttare än barn som behandlas för cancer. Man har inte den 

förståelse för barnet med hns som med barn med cancer. 

Thorbjörn Svensson pratade också ur ett egenperspektiv ”När synen och hörseln försvinner – 

vem är jag då?” Thorbjörn hade en hörselnedsättning på båda öronen som succesivt 

resulterade till dövhet och drabbades även av Uschers syndrom, vilket gjorde honom blind. 

Han berättade hur han kämpade med olika utmaningar i livet och vill sprida kunskap om 

dövblindhet på olika sätt genom bland annat stora äventyr.  

Dagen avslutades med Erika Lagergren som jobbar på Region Kronoberg med ett projekt som 

heter   ”Barnens bästa gäller”. I Region Kronoberg jobbar alla åtta kommuner med detta 

projekt. Projektet mål är att samverka alla resurser runt barnet till en plan, barnets plan.  

Det fanns även två föreläsare som hade spelat in sin föreläsning, som deltagarna kunde se i 

efterhand. 

Milijana Malmberg, Leg. Audionom, Med Dr. & Universitetslektor, Göteborgs Universitet, 

Göteborg. Miljanas föreläsning hette ”Kan vi mötas online?” och handlade om att målet för 

Hörselhabiliteringen är att minska negativa konsekvenser för hörselskadade. Det kan göras 

genom: hörselmedelsanpassning, tydlig instruktion av användning, kommunikationsträning 

samt tillfälle att rådfråga. Frågor kan innebära att digitalisering för hörselvården blir mer 

effektiv, vilka förutsättningar man har att mötas online och om Hörselvården har digitala 

verktyg för hörselrehabilitering. 

Sarah Granberg, Med. Dr. leg. Audionom, lektor i hörselvetenskap vid Örebro universitet och 

vid Audiologiskt forskningscentrum (universitetssjukhuset) i Örebro var den andra 

föreläsaren. Sarahs föreläsning hette: ”Friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv för vuxna med 

hörselnedsättning”. Sarah berättade att vuxna med hörselnedsättning är en mycket utsatt 

grupp. Många blir sjukskrivna oftare men även en del som blir förtidspensionerade än övrig 

befolkning. Det finns hjälp att få om hen har accepterat sin funktionsnedsättning och är 

motiverad att ta emot hjälp. 

 



I slutet av dagen delades även årets pedagogiska priser ut. 2020 års utmärkelse tilldelades 

Kerstin Björklund och Asta Dahleen. 

Motivering till Kerstins utmärkelse är hennes lugna och trygga sätt när hon mött patienter i 
Skåne. Hennes breda kompetens och nyfikenhet som grund i det vardagliga arbetet med   
patienter, likväl i det utvecklande arbetet smittar av sig och inspirerar oss kollegor som har 
förmånen att arbeta med henne. Kerstin har sedan start varit engagerad i och varit en del av 
CI teamet i Lund. Kerstin har varit med och byggt upp bemötande och insatser som idag finns 
för våra CI patienter i Skåne. 
 

Motivering till Astas utmärkelse är att hon har varit mycket aktiv i Kalmar. Hon byggde upp 
pedagogiska hörselvården och har alltid satt patienten i fokus både för vuxna och barn. I 
Kalmar startade hon en specialförskola för döva och hörselskadade barn samt ordnade läger. 
Asta har även startat två högskoleutbildningar inom audiologi och hörselvetskap på 
högskolan i Kalmar. Hon var med och startade SPAF. 

 

Hemsidan 

SPAF:s hemsida har uppdaterats av webbansvarig Åsa Thorup tillsammans med Richard 

Huldén, som är anlitad webbmaster. Under verksamhetsåret var det extra viktigt att rätt 

information inför den digitala rikskonferensen uppdaterades kontinuerligt i samarbete med 

Mkon. 

 

Audionomtidningen 

Medlemmarna få Audionomtidningen som en medlemstidning. Den utkommer fyra gånger 

per år. Där har SPAF en spalt som sekreteraren Ulrika har ansvarat på ett föredömligt sätt.  

 

Styrelsearbetet 

En verksamhetsberättelse ska berätta om hur året har varit. Men hur blir det när 

verksamheten inte blir som planerad? När en pandemi orsakar att medlemmarna inte får 

träffas fysiskt som vanligt? Och hur gör man för att få en bra tillgänglighet för våra 

medlemmar? Ingen kunde väl ana att pandemin även sträckte sig till hösten 2020? Ja 

frågorna var många under året 2020. 

Styrelsen planerade hösten 2019 att rikskonferensen skulle vara i Växjö på våren 2020, men 

vi fick ställa in den när pandemin kom. Då bestämde vi oss för att flytta den till hösten men 

då var det en annan förening som också planerade ha sin konferens vid samma tid, så till slut 

landade det att vi skulle ha vår konferens den 5 november. När alla kom tillbaka från sina 

semestrar var det många av våra medlemmar som hade fortsatta restriktioner, därför 

bestämde styrelsen att försöka göra den digitalt istället.  Nu fick vi på nytt fråga alla 

föreläsare om de kunde tänka sig att medverka digitalt via Zoom. De flesta av föreläsarna var 



kvar, några spelades in och några kunde inte medverka. Tillsammans med Mkon (Malmö 

kongressbyrå) gjordes ett omfattande arbete att organisera hela den här resan. Hela 

arbetsgruppen och delar av styrelsen var på plats i Växjö när vi sände konferensen live. AV-

media skötte sändningen under dagen och Skrivtolkarna tolkningsuppdraget. I föreningens 

stadgar i 2 § står ” föreningens syfte att vara mötesplats på nätet”. Jag tycker vi lyckades 

med det uppdraget och genomförde konferensen på ett fantastiskt sätt! Vi kunde visa att vi 

kanske även i framtiden kunna utnyttja den digitala tekniken, när det gäller våra 

konferenser. Vi kanske kan få fler tillfällen att få höra den senaste forskningen digitalt inom 

hörsel vid andra tillfällen. Digitalt är grönt och det ligger i tiden! 

För min del blev det ett mycket lärorikt år med många möten. Men tyvärr har jag fått 

ändrade arbetsuppgifter i kommunen och jobbar nu i ett Närvaroteam för hemmasittare. 

Min roll som hörselpedagog kvarstår men verksamheten ”Hörselspåret” har fått läggas ner 

på grund av för få barn. Min tid med hörselfrågor är därför enormt mycket mindre och jag 

måste därför lämnar min post som ordförande, men lämnar över klubban med glädje till 

Fredrik Chelford.   

 

 

Alvesta den 2021-04-12 
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