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Program 

Petter 

Hur stödjer Saco karriär- och löneutveckling?- Aktuella projekt och aktiviteter 

Göran Arrius, ordförande SACO 

SACO består av 23 förbund, dubbelt så många förbund jämnfört med LO. SRAT finns flera små 
utbildningsgrupper ex. audionomföreningen. SRAT är ett av de mindre och samlar mindre 
akademiska professioner. Gemensamt för alla SACOs förbund är att de organiserar personer 
med akademisk utbildning. SACOs hälso- och sjukvårdsförbund (ex SRAT) finns särskilt 
samlade och erhåller gemensam översyn av kollektivavtal. 

Vart fjärde år antas av SACOs kongress ett nytt samhällspolitiskt program utifrån man varje år 
sätter upp nya prioriteringar, ex lönefrågor, opinionsbildning osv. Grundprincip är att utbildning 
skall löna sig.  

När det kommer till lönevetenskap ser Göran att starka professioner som ingenjörer, jurister 
och ekonomer inte sällan kan tredubbla sin lön under karriären. Detta gäller tyvärr inte för 
kvinnodominerade, offentliganställda professioner som Audionomer som tyvärr i nuläget ökar 
med ca 30 % under karriären. Detta är något man behöver förändra för att dessa professioner 
skall känna att utbildning lönar sig. Utmaning och arbete krävs således i nuläget är att hitta bra 
modeller för att detta skall kunna förändras som stöds av både individen, fack och 
arbetsgivaren. Som tur är inte lönen det enda som avgör om man vill utbilda sig eller ej. 

SACO ser idag en utveckling där inte tillräckligt många klara av svenska grundutbildningar och 
ej studerar vidare. De som dock klarar detta är istället mkt kompetenta vilket skapar en klyfta i 
samhället som SACO ser som mkt viktig att täppas till av grundutbildningarna 

När det kommer till de för SACO viktiga studierna på högskolenivå behövs ökad lärartäthet och 
fokus på kvalitet istället för på att alla lärosäten skall ha alla typer av utbildningar. Färre men 
starkare lärosäten är SACOs fokus. 

Forskningen behöver större anslag än idag då många forskare får lägga för mycket tid på att 
söka pengar istället för att forska. 

Vad gäller arbetslivet ser SACO att GUD (globalisering, urbanisering, digitalisering) styr 
utvecklingen idag. Högre krav på tillgänglighet, mobilitet och flexibilitet ställer krav på många 
akademiska yrkesgrupper vilket ökar risk för utbrändhet. Viktigt för SACO att hitta lösningar på 
detta då GUD är del av framtiden. Denna utveckling måste således speglas vid uppdatering av 
kollektivavtal för att få ett gott arbetsliv för medlemmarna 



Auditoriet tar vid frågestund upp vikt av att chefer har kompetens för att hantera dessa 
perspektiv och trycker på vikt av högre akademisk utbildning bland chefer för att bl.a. kunna ta 
till sig rätt forskning och vidta rätt åtgärder.  

 

 10:50-11:20   Johanna 

Vägen till legitimation - Från första samtalet och in i mål! Anitha Wijkström, 
förbundsordförande, SRAT Ingvar Eriksson, SRAT  

    Januari 1999 kom det första samtalet från Audionomer i Stockholm och frågade om det 
var möjligt att byta från SKTF till SRAT. 
SRAT vill jobba konstruktivt med alla föreningar dvs. integrera yrkesfrågor och fackliga frågor. 
Man kollar upp Audionomerna om de skulle kunna passa i SRAT. 
I Mars så ringer en engagerad förening från Karlstad, och kampen mot legitimationen tar sin 
början. 
    Ingvar Eriksson blev ansvarig för SRAT ´s Audionom förening. 
Man upptäckte att Audionomerna varit osynliga och ihop blandade med läkarsekreterarna. 
För att nå en legitimation var yrkets status tvungen att stärkas. 
Den grupp som jobbade med audionomerna och legitimations frågan jobbade mot 
arbetsgivarna för att de skulle börja förstå yrkets komplexitet. 
    Anitha Wijkström tog tag i legitimationsfrågan och nådde ut till sina kontakter. För att nå en 
legitimation var man tvungen att kunna visa på yrkets kvalificerade arbetsuppgifter samt 
bredden av uppgifter och den patientsäkerhet som fanns. 
2000 kom Karlstad Audionom förening med i SRAT. Så nu var man tvungen att se till vilka 
frågor man kunde lägga längre fram och vilka som skulle prioriteras. Legitimationen var en 
prioriterad fråga.  
Svenska Audionomföreningen bjöds nu in i samarbetet med legitimationsfrågan. 

Medlemmar måste stå upp för vad vi kan, bredden av vårt yrke! 
    Yrket skulle nu effektiviseras, och mer kvalificerade uppgifter skulle lägga på 
audionomerna. Vi blev nu tvungna att jobba för vår självständighet, profession och utveckling 
av vårt yrke. 
Audionomernas legitimation var en viktig pusselbit i yrkets status . i April 2006 fick vi vår 
efterlängtade legitimation. 
Nu är det dags att blicka framåt. Vad kan vi göra för att fortsätta stärka vår profession? 
 

- Vi kan alla börja med oss själva och stå upp för vår roll genom att vara Audionom och 
visa på att jag kan det här. 

- Vi kan starka lokala föreningar. 
- Vi kan alla tillsammans ena oss för att stärka vårt yrke och profession för att stimulera 

till fler disputerad Audionomer. 
 

 11:20-11:50   Stefan 



Yrkeslegitimationen är värdefull och ansvarsfylld. - Vad innebär det i praktiken? Anitha 
Wijkström, förbundsordförande SRAT   

11:50-12:50   Lunch  

 12:50-13:30   Gemensamt 

Aktuella frågor inom svensk hörselvård- Uppföljning av frågor från förmiddagens pass. 
Ingrid Lennart, leg. audionom/universitetsadjunkt, Lunds Universitet. Anitha Wikström, 
förbundsordförande SRAT Reza Zarenoe, ordförande i Audionomerna. Mats Eriksson, 
förhandlingschef SRAT 

Anitha Wikström fick fråga om hur vi skall få till specialiserade tjänster i kåren? Svarar att det är 
viktigt att de som söker dessa tjänster har masterutbildningar men att det är kåren själv som 
måste slå fast vilka dessa sorters tjänster skall vara. SRAT letar i nuläget audionomer med 
utökad utbildning för att se hur dessa tjänster skulle kunna se ut. Det hela behöver ju också 
regleras. 

Vidare kommer panelen in på ingångslöner för audionomerna där det trycks på att nya 
audionomer vidare måste få stöd från facket i vilka krav de kan ställa vidanställning. Samtidigt 
förmedlas att det är känsligt om nyanställda får mer än tidigare anställda vilket leder till 
systemfel och riskerar omotiverade erfarna audionomer. 

Reza Zarenoe beskriver Audionomstyrelsens visioner att stötta kåren i att få arbeta med hela 
sin utbildning samt att slippa springa snabbare utan utbilda fler audionomer. Vidare satsas på 
att öka antalet fackliga lokalföreningar i landet för att lättare nå ut. 

Diskussion kommer avslutningsvis upp om vikten att uppdatera SAME-böckerna. En svår fråga 
då SAME-gruppen inte finns längre men en revidering av materialet stöttas enligt auditoriet 
både av SRAT, SvAf och STAF. Frågan är vem som äger frågan? Stor och viktig fråga för 
professionen framöver. 

 

13:40-14:20   Petter 

Audionomutbildningen före och efter legitimationen- Hur rustas blivande audionomer 
att möta yrkeslivet? 

Ingrid Lennart, leg. audionom/universitetsadjunkt, Lunds Universitet 

Mån om att föredrag enbart speglar hennes egna tankar och funderingar och ingen annans. 

Före legitimationen var hörapparatutprovningen större del av själva hörselrehabiliteringen än 
idag och i stort sett alla audionomer arbetade inom offentlig sektor. Inom diagnostiken 
användes fler metoder än idag för att konstatera eller utesluta retrocochleära 



hörselnedsättningar då CRT och MR användes mer sällan än idag. Staten bekostade då alla 
hörapparater som utprovades och ofta användes skruvmejsel till att justera hörapparaterna. 

Bättre förr var att patienten oftare genomgick förinformation inför rehabiliteringen och sedan 
följdes upp av en grupputvärdering istället för ett frågeformulär. Förr upplevdes en tydligare 
hierarki mellan professionerna än nu när kåren har legitimation och är mer fackligt organiserad. 
Patienterna var förr också mer nöjda med vården och litade mer på professionen. 

Ingrid pratar vidare om professionens utveckling från Hörselvårdsassistent och framåt och hur 
öppna frågor blev än viktigare under 80- och 90-tal vilka kanske på nytt skulle behöva drivas på. 

Idag är audionomerna inte ”Flickorna på hörcentralen” längre utan exempelvis 
Lund-utbildningen är numera 50/50 män och kvinnor. Något som medför tendenser till att yrket 
idag marknadsförs mindre med vårdperspektiv och mer med teknik/ljud—perspektiv. 

Idag har yrket större journalföringsplikt än förr och praktiken inom utbildningarna är mer 
integrerad i utbildningarna istället för avslutande som det var förr. 

I och med legitimationen år 2006 behövde många hörselvårdsassistenter gräva fram sina 
gamla examensbevis för att få ut sina legitimationer vilket medförde högtryck på 
utbildningarnas arkiv.  

Legitimationen var förstås viktigt för yrkets status men viktigast är att utbildningslängden har 
ökat från ett till två årig år 1977 samt från två till treårig år 1994. Stridigheter har funnits om vart 
utbildning skall hållas vilket resulterat i olika huvudämnen (Audiologi/Hörselvetenskap) och 
läkarna har stundom varit motstridiga till att släppa iväg ämnet audiologi till audionomerna. 

Audionomerna vid Lunds audionomutbildning, som Ingrid representerar, rustas på olika sätt 
inför framtiden. Att tillhöra universitet och således fokusera än mer akademisk framtid ses som 
viktigt. Man trycker på vad som patienten upplever som gott bemötande; 1) Kroppsspråk, 2) 
Röstkvalitet, 3) Kommunikationsförmåga. Vidare trycker man på vikten av kvalitetssäkring.  

Upplevelser från audionomstudenter som varit ute på praktik i Region Skåne är att för mycket 
ansvar läggs till ÖNH-läkaren och diagnostiken är tidspressad. Man upplever löpande 
band-principer och att handledare upplevs sälja hörapparater och kvalitetssäkra dåligt. 

Utbildningarna och professionen måste fortsätta trycka på den tysta kunskapen utanför 
hörapparatutprovningen som dock inte ”betalas för”, kvalitetssäkring skall utökas tillsammans 
med forskningen och antalet disputerade audionomer 

  

 14:25-15:10   Carina 

Patientlagen och dokumentationsansvaret. Linda Almqvist, tf. chefsjurist, Inspektionen för 
vård och omsorg, IVO 



IVO – inspektionen för vård och omsorg, finns på sex ställen i Sverige, Malmö, Jönköping, 
Göteborg, Köping, Örebro och Stockholm. 

Linda inleder med att hon ska berätta om patientlagen och dokumentationsansvaret och ge oss 
kännedom om tre saker som vi kan ta med oss hem. 

• Kännedom om IVO verksamhet 

• Patientdatalagen 

• Relevant information om lagstiftning, betoning på patientdatalagen och patientlagen. 

Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig mot huvudmannen och står för god vård. Att lagstiftning 
finns är att man vet vad som förväntas av mig som medborgare.  

Inom Hälso- och sjukvårdslagen finns patientsäkerhetslagen som är omfattande och ryggraden 
inom hälso- och sjukvårdslagen. Den reglerar de skyldigheter man har som legitimerad 
yrkesutövare. Gäller all vård både den offentliga och privata och ska främja hög patientsäkerhet, 
skydd mot vård och skada, anmälningsskyldighet, systematisk kvalitétssäkerhet, Lex Maria, ge 
sakkunnig vård som bygger på vetenskap och beprövad kunskap – där det är mitt eget ansvar 
och skyldighet att följa utveckling i mitt yrke, är lagreglerad. Vi har personligt yrkesansvar ”de 
jag gör och inte gör” ska dokumenteras, vi har ett särskilt ansvar för patienten, där behov finns 
ska patienten komma till rätt profession. 

Nya patientlagen är en fokusförskjutning där nya krav för vårdgivaren på information och 
förhållningssätt, där våra patienter är mycket pålästa och ställer högre krav på vårdgivaren. 
Patienterna har idag en större valfrihet där de kan gå mellan olika vårdgivare både i den 
offentliga och privata sektorn. Patienten är i fokus och mer delaktig i sin vård. 
Person/evidensbaserad vård där vi som vårdgivare ska lägga fram vårdförslag inte 
rekommendera.    

Syftet med denna patientsäkerhetslagen är att få en samlad bild av patienteten som bygger på 
relevant fakta och är specifikt för varje individ, ej åsikter utan vad jag som vårdgivare har utfört. 
Patientjournalen måste vara organiserad så att vi lätt kan del av dokumentationen. Det är 
enbart vårdgivare (legitimerat yrke) som tar del av patientens vård har rätt att ta del av journalen. 
Viktigt här med sekretessgränser och sin behörighet. Dokumentationen ska föras in i journalen 
så fort som möjligt, vara relevant till verksamheten. Vid akut verksamhet max någon dag. 
Patienteten har rättigheter att ta del av vilka vårdenheter som läst journalen samt har rätt att ta 
bort vissa delar i den.  

Delegeringsrätten, formell kompetens gäller alla med universitetsutbildning/högskoleutbildning 
har rätt att delegera men kan inte delegera till legitimerade yrkesprofessioner, här gäller 
arbetsfördelning. Yrkesgrupper som inte är legitimerade kan man delegera vissa 
arbetsuppgifter, där man dokumenterar denna delegering och gäller inte mer än 1 år. Finns 
också förbehålla arbetsgrupper som inte kan delegera vissa arbetsuppgifter t.ex. dödförklara, 
intag på sluten vård.  



15:10-15:40 Avslutning och kaffe 

 


