
 

SMAF inbjuder till 

Kurs i teknisk audiologi för läkare 
 

Datum: 27- 28 januari 2020 

Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7, centralt i Malmö 

Boende Valfritt. Vi rekommenderar Elite Hotel Savoy, Norra vallgatan 62, Malmö 

Boka ditt boende för Svensk Medicinsk Audiologisk Förening i Malmö 27-28 Januari, 2020 

Rummen är bokningsbara fram till en månad innan, därefter är det bokning i mån av plats. 

 

Föreläsare är hörselingenjör Anders Jönsson, Lunds universitet. Anders har bakgrund som 

ingenjör på audiologiska avdelningen i Lund och arbetar sedan flera år vid medicinska 

fakulteten som lärare på audionomutbildningen. Han är en efterfrågad föreläsare i många 

sammanhang då hans undervisning genomsyras av en passion för hörsel och för att alla ska 

tycka att hörsel och framför allt teknisk audiologi är intressant, roligt, och viktigt. Anders gör 

dessutom teknisk audiologi lätt att förstå.  

SMAF har lyckats få Anders att föreläsa på vår kurs i tekniska audiologi för att täcka delmål 

C9, C11, C12, C13 i målbeskrivningen för ST i hörsel- och balansrubbningar. Även färdiga 

specialister är inbjudna, liksom ÖNH-läkare som är intresserade av audiologi. Det är ett unikt 

tillfälle som vi erbjuder. Vi prioriterar ST-läkare i hörsel och balans, sedan SMAF-medlemmar 

och om plats finns även läkare som inte är SMAF-medlemmar. 

 
Senaste anmälningsdag:  1 november 2019 till SMAFkurs@gmail.com 
Uppge namn och om du är ST-läkare i HoB och om du är SMAF-medlem. 
Ange också om du vill delta i middag den 27/1 (inkluderat i priset) 
Meddela eventuell allergi i anmälan, samt om du önskar hörslinga. Vänligen uppge också om 
du är beroende av hiss (har betydelse för val av lokal).  
Anmälningar som inkommer senare kan inte prioriteras enligt ovan, utan kommer med i mån 
av plats.  
 
Kostnad: 3400 kr. 3900 kr för icke SMAF-medlemmar. Inkluderar konferens och mat båda 
dagarna. Ej boende.  
Betalas senast 1 december till Plusgirokonto 60 6418-2 (Organisationsnummer 95 55 46 56 
90), glöm inte uppge vilken deltagare betalningen avser. 

https://www.elite.se/sv/conference-reservations/malmo/hotel-savoy/4ab308ca-05fa-4473-8936-ea1a3261fb04/
mailto:SMAFkurs@gmail.com


 
 
 
Detaljerat program och hålltider kommer inom kort. 
 
 
Ur innehållet (följer delmål C9, C11, C12, C13: 
 
känna till möjligheter med teleslinga, FM system, samtalshjälpmedel etc  
 
relationen mellan våglängd, tid och frekvens. Grundläggande akustik.  

ljudtrycksnivå och skillnaden mellan enheterna dBSPL och dBHL.  

principerna för rumsakustik och hur den kan förändras med hjälp av reflekterande och 
dämpande material  

hur man i praktiken kan förändra ljudmiljön på en arbetsplats eller skolsal och vilka åtgärder 
man kan sätta in.  

känna till gränsvärden för ljudbelastning.  

känna till effekterna på hälsan av bullerbelastning.  

känna till effekterna på hälsan av icke behandlad hörselnedsättning.  
 
lagar gällande bullerbelastning på arbetsplatsen  

lagar för bullerbelastning i allmänna utrymmen.  

lagar för bullerbelastning i skolan  

 

 
 

 
 
 


