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Sedan den 1 januari 2014 
f inns en ny överenskommelse för 
samverkan mellan SKL (Sveriges 
kommuner och landsting) och 
branschorganisationerna för de 

företag som arbetar med läkemedel, medicin- 
och laboratorieteknik, där Svensk Hörsel ingår.

Syftet med överenskommelsen är att tydlig-
göra hur vården och industrin ska samverka 
under förtroende och det är första gången vi 
har ett sådant gemensamt avtal.

Grunden är att vi har en ömsesidig nytta av 
samverkan. 

 
 

De som omfattas av avtalet är alla medarbe-
tare inom den offentliga hälso- och sjukvården 
och alla företag som marknadsför medicintek-
niska produkter och läkemedel.

Hälso- och sjukvården möter dagligen 
patienterna och besitter därmed en viktig 
kunskap och erfarenhet.  Företagen är i behov 
av den kunskapen i sitt utvecklings- och forsk-
ningsarbete.

De gemensamma reglerna gäller för pro-
dukt- och serviceinformation, sammankomster, 
marknadsundersökningar, upphandling, konsult-
uppdrag och donationer. Här regleras även 
kostnader, rutiner vid inbjudningar, beslut om 
deltagande, måltider och konferenser.

Den nya överenskommelsen innebär att det 

blir enklare och tydligare regler med tydliga 
ansvarsområden.  Det framgår till exempel att 
arbetsgivaren ska ta ansvar för den kompe-
tens- och vidareutbildning som medarbetarna 
behöver. Företagen kan även fortsättningsvis 
erbjuda utbildningar kring sina produkter, men 
deltagarna måste då själva stå för eventuella 
resekostnader. 

Överenskommelsen gäller från 1 januari 
2014, med undantag för kostnader för resor 
och logi som börjar gälla 1 januari 2015. Beslut 
om att börja tillämpa överenskommelsen fattas 
av varje enskilt landsting. Hela överenskom-
melsen hittar du på parternas respektive 
hemsidor. 
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Hörselhälsa 
arrangerades av  
Audionomerna SRAT

Temadag 2014:

Tisdagen den 11 november 
samlades ett antal audionomer 
för en dag i Stockholm med temat 
Hörselhälsa. Audionomerna och 

SRAT bjöd in till en inspirationsdag med förelä-
sare inom temat.

Först ut var Sofie Fredriksson, leg.audionom 
och doktorand på Arbets- och miljömedicin, 
Göteborgs universitet. Hon pratade om ”Hör-
selhälsa och ljudmiljö” och hur hörselhälsan är i 
kommunikationsintensiva miljöer, som till exem-
pel på förlossningsavdelningar, larmcentraler och 
förskolor. Här kan uppstå plötsliga, oregelbund-
na ljud som kan vara svåra att förutsäga och 
det är även av olika anledningar förknippat med 
problem att använda hörselskydd i dessa miljöer. 

Tidigare har all hörselforskning i detta ämne 
koncentrerats till byggnadssektorn, nu vill man 
även forska på mer kvinnodominerade yrkes-
grupper. Forskning pågår och det går att läsa 
mer om detta intressanta arbete på www.amm.
se/soundenvironment.

Monica Gunnarsson, leg.audionom/pro-
jektledare och inköpsansvarig i Västra Göta-
landsregionen, talade om ”Hur får man ett 
bra hörapparatavtal?”. Hon gick igenom hela 
inköpsprocessen och arbetet som ligger bakom 
ett bra hörapparatavtal. Det tar cirka ett år att 
förbereda ett nytt avtal från deras sida. Det var 
intressant att få inköpsansvarigs vinkel på detta, 
ständigt återkommande, tema. 

Monica får man kontakt med via mail:  
monica.gunnarsson@vgregion.se

Efter dessa två intressanta föreläsningar bjöds 
vi på en väldigt god lunch i ABF-huset, där även 
vår temadag hölls.

Sedan var det dags för Kim Kähäri, leg.audio-
nom/med dr på Institutionen för neuroveten-
skap och fysiologi, Göteborgs universitet. Kims 
ämne var ”Behöver hörselvården oroa sig över 
barn och ungdomars hörselutveckling till följd av 
musiklyssning?” 

Här har man tittat på barn och ungdomars 
attityd och användning av hörlurar och musik-
lyssning. Hur många som drabbas av tinnitus och 
ljudkänslighet, ljudtrötthet. 5–10 procent riske-
rar hörselskada om man lyssnar på mp3-spelare 
>1h/dag, varje vecka under en 5-årsperiod. Så, 
ja, hörselvården behöver nog oroa sig en del 
över lyssningsbeteendet hos barn och unga.

Tyvärr hade dagens sista talare, Maria Hoff, 
leg.audionom/univeristetsadjunkt på Neurove-
tenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, 
blivit sjuk. Hennes ämne ”Att undersöka perifer 
och central hörselfunktion hos 70-åringar, samt 
att korrelera hörseldata med kognitiv data” 
uteblev därför.

Sammanfattningsvis var det en givande dag 
med fokus på Hörselhälsa, det vill säga ett 
tillstånd med frånvaro av symptom.

Vi tackar arrangören, styrelsen för Audio-
nomerna i SRAT! Det var glädjande att se att 
mixen av deltagare bestod, inte bara av kliniskt 
arbetande audionomer, utan även av represen-
tanter från flera av landets hörapparat- och hör-
selskyddsleverantörer. Svensk Hörsel uppmunt-
rar till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan 
alla parter och ser det som en viktig del  
i utvecklingen av svensk hörselvård. 

Eva Lilja Nilsson, Widex

Olika långa köer  
i hörselvården

KÖER
Region Skåne har för 
närvarande den kortaste 

väntetiden för hörapparatutprovning, 
4 veckor eller kortare.

Längst väntetid, 13 veckor eller mer, 
har man bland annat i landstingen 
Sörmland, Västerbotten och Väster-
norrland.

Kötid saknas emellertid för ett 
flertal mottagningar i Stockholm läns 
landsting. 

Tema Hörsel  
2015 i Malmö

MÄSSA
Den 25–27 mars hålls 
TemaHörsel i Malmö på 

MalmöMässan.
Mötet arrangeras av Svensk Teknisk 

Audiologisk Förening, Svenska Au-
dionomföreningen, Svensk Medicinsk 
Audiologisk Förening och är ett årligt 
möte som samlar ca 400 deltagare 
från hela Sverige.

Bland föredragshållarna märks bland 
andra Ariane Laplante-Levesque, 
Wayne Wilson, Victoria Parfect samt 
Göran Hermerén. Program och detal-
jer kring arrangemanget hittar man på: 
www.temahorsel2015.se. 
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