
Välkommen till nationellt virtuellt hörselforum 

28 maj 2021 

Tema: WHO:s World Hearing Report 

https://www.who.int/publications/i/item/world-

report-on-hearing

Hörselvård för alla

Från screening och habilitering/rehabilitering

till kommunikation

Tid:  09.00-15.00

Plats: zoom webinar (länk meddelas i samband med anmälan)

Kostnad: ingen 

Innehåll
Presentation av WHO:s nya rapport ”The World report on Hearing”

Hur ser den svenska hörselvårdsituationen ut idag? 
Vilka barriärer och möjligheter finns för att erbjuda tidiga, preventiva och
evidensbaserade insatser till alla som behöver hörselvård? 

WHO:s tema tas upp i relation till svensk kontext och avhandlas genom keynote-
presentationer och paneldebatter där hörselvården diskuteras med fokus på både
barn och vuxna och hur den kan utvecklas vidare i framtiden

Målgrupp
Alla som i sitt yrke möter individer med hörselnedsättning och deras anhöriga i
olika sammanhang

Anmälan: ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se (senast 21 maj 2021)

Anordnare: Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap, Uppsala universitet
& Nära Vård och Hälsa (NVH), Region Uppsala 

https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearing
mailto:ulrika.lofkvist@pubcare.uu.se


Program

13.00-13.45

Screening och habilitering av barn, vart står vi idag?
(Radi Jönsson, Göteborgs universitet)
13.30-13.45 PAUS

13.45-14.30
Paneldebatt: Barriärer och möjligheter för barn och deras familjer
Radi Jönsson, docent, audiolog, Göteborgs universitet
Erik Berninger, docent, ingenjör, Karolinska Institutet
Birgitta Johansson, audionom, Region Värmland
Malin Karlsson, logoped, Sahlgrenska sjukhuset
Allison Mackey, doktorand, Karolinska Institutet

Moderator: Ulrika Löfkvist, universitetslektor, PhD, logoped,
Uppsala universitet, Region Uppsala & Karolinska Institutet
14.30 – 14.45 Sammanfattning och återkoppling på frågor i chatten

14.45 -15.00 Avslutning
Moderatorer: Elsa Erixon och Ulrika Löfkvist

09.00-09.45

Introduktion: WHO:s nya rapport som lanserats 3 mars 2021
(Ulrika Löfkvist, Uppsala universitet/Region Uppsala)
09.45-10.00 PAUS

10.00-10.45

Screening och rehabilitering av vuxna, vart står vi idag?
(Elina Mäki-Torkko, Örebro universitet)
10.45-11.00 PAUS

11.00-11.45 
Paneldebatt: Barriärer och möjligheter för vuxna och deras anhöriga
Elina Mäki-Torkko, professor i audiologi, audiolog, Örebro universitet
Anders Jönsson, MSc, ingenjör, Lunds universitet
Marie Öberg, docent, audionom, hörselpedagog, Linköpings universitet &

Linköpings universitetssjukhus
Åsa Winzell Juhlin, doktorand, audionom, Göteborgs universitet

Moderator: Elsa Erixon, PhD, audiolog, Akademiska sjukhuset

11.45-12.00 Sammanfattning och återkoppling på frågor i chatten
12.00-13.00 LUNCH


