
   

 
SPF Seniorerna Skånedistriktet 
Göran Wenemark 
Järnvägsgatan 6 241 38 Eslöv 
Mobil: 0707-133078 
goran@wenemark.se                                                                                                                                                                                

   

                                           

 
 
SPF Seniorerna Distriktsstyrelsen Skånedistriktet.  
 
Rapport från kursen ”Syn och hörsel” på Medborgarhuset i Eslöv 2018-02-01
   
Kursen vände sig i första hand till syn och hörselombud i våra föreningar. 
 
Susanne Iven, Audionom från AudioNova 
Vägen till bättre hörsel: 
Det behövs ingen remiss för att besöka Audionom. Det kostar 200 kr. Frikort gäller. 
Har man besökt en klinik, kan man inte hoppa över till en annan. Detta har 
missbrukats när någon inte tycker att man har fått hjälp där man var först. Därför har 
Region Skåne stoppat springet till olika Audionomer. 
Hörapparat kostar 1 000 kr om man väljer ur Region Skånes sortiment. 
Det går bra att köpa mer avancerade hörapparater, men då får man betala det själv. 
Oftast är de apparater som Regionen har, alldeles tillräckliga. 
På en fråga om AudioNova även rekommenderade andra fabrikat än sina egna var 
svaret: 
Det gör dom om ett annat fabrikat skulle passa kunden bättre, men eftersom 
AudioNova har bäst kunskaper om sina egna fabrikat blir det oftast dessa som 
rekommenderas. 
 
Göran Skjöld, Leg Optiker från Skjöld/Skjöld&Grönvall 
Hur arbetar optikern av i dag: 
Göran gick igenom de vanligaste ögonsjukdomarna och var noga med att hela tiden 
betona vikten av att gå till en duktig optiker, om man misstänker att något med 
ögonen inte stämmer. På en fråga om det inte är OK att gå till en vanlig optiker kedja 
var svaret att: 
Alla optiker är legitimerade och duktiga. Ibland kan de stora kedjornas optiker vara 
stressade, eftersom dom har mycket mindre tid för varje undersökning är vad dom 
gamla hederliga optikerna har. 
Rekommendation: Gå till Skjöld/Sköld. 
 
Övrigt: 
Det var anmärkningsvärt att inte Susanne hade någon erfarenhet att tala inför en 
grupp hörselskadade. 
Hon pratade otydligt och hade ingen mikrofonvana. 
Jag påpekade ett antal gånger att vi inte hörde och då blev det bättre ett litet tag. 
Påpekade också att hon skulle upprepa frågor som ställdes, men det glömdes bort 
direkt. 
Tråkigt att det inte kom fler deltagare till denna eftermiddagskurs som fungerade bra, 
med en trevlig stämning bland deltagarna. Jag tror alla var nöjda med eftermiddagen. 
 
Sammanfattning av 
Göran Wenemark 
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