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FRAMSTÅENDE AUDIONOM TAR HEM PRESTIGEFYLLD EUROPEISK 

UTMÄRKELSE 

 

En mycket engagerad hörselspecialist har för sina enastående insatser vunnit ett prestigefyllt 

europeiskt pris. 

Robert Beiny, audionom på Hearing Healthcare Practice i Harpenden, England, tog hem den 

eftertraktade titeln som Årets europeiska audionom (AOTY) 2017, bara några veckor efter att 

ha blivit utsedd till Årets brittiska audionom. Konkurrensen från sju europeiska länder var 

minst sagt tuff. 

Juryn imponerades särskilt av den inverkan som Robert Beiny har haft, och fortsätter att ha, 

på sin patient Christines liv under de senaste 15 åren. Utan Roberts stöd menar Christine, som 

har grav hörselnedsättning i båda öronen, att hon inte skulle vara där hon är idag. Bakom sig 

har hon en framgångsrik karriär som offentligt anställd i 46 år, och idag njuter hon i allra 

högsta grad av livet. 

Christine nominerade Robert till det prestigefyllda priset.  

– I 15 år har Robert lyckats hålla jämna steg med min hörselnedsättning genom att hela tiden 

introducera den senaste tekniken. De här hjälpmedlen gör att jag ofta ligger före många andra 

hörselskadade vad gäller utrustning.  

När omständigheterna i hennes arbetsliv förändrades hänvisade en audionom inom den 

allmänna sjukvården Christine till Robert för att se om det fanns någonting man kunde göra 

för henne. I början var hon motvillig, men efter ett första möte fick hon ta del av den senaste 

tekniken, och nu ser hon bara framåt. 

Christine säger:  

– Jag kommer fortfarande ihåg mitt första intryck av hur vänlig, sympatisk, lugn, 

uppmuntrande, kompetent och kunnig Robert var. Och 15 år senare kan jag med säkerhet 

säga att intrycket stämde. 

– Jag tror att det viktigaste han gav mig vid vårt första möte var hopp. Han såg till att jag fick 

två fantastiska radiohjälpmedel och radiomikrofoner. Med sitt stora nätverk av kontakter 

lyckades han komma på ett sätt att ansluta dessa till kontorets telefonsystem – banbrytande 

för 15 år sedan! Vilken skillnad! Jag kunde höra saker som jag inte hade hört på 20 år – 

koltrastar, droppande vatten, och viktigast av allt, mina klienter! Tack vare Robert tackade 

jag ja till ett nytt jobb och har inte ångrat mig en minut. 

– Genom åren har Robert utrustat mig med de bästa tekniska hjälpmedlen för att kompensera 

för min tilltagande hörselnedsättning. Jag tänker på honom och hans personal som vänner, 

inte bara leverantörer av hörapparater. Hans främsta drivkraft är att hjälpa människor. Han 

donerar regelbundet till välgörenhetsorganisationer för döva och lär även ut, helt gratis, hur 



 

man blir bättre på att tala så att döva kan läsa på läpparna vad man säger. Det finns så mycket 

jag kan göra nu, tack vare honom. 

Tävlingen Årets audionom, nu är inne på sitt tionde år, arrangeras av Rayovac – en division 

inom Spectrum Brands Inc. och världens främsta tillverkare av hörapparatsbatterier – i 

samarbete med Audio Infos, en ledande internationell tidskrift om hörsel, European Hearing 

Instrument Manufacturer’s Association (EHIMA) samt European Federation of Hard of 

Hearing People (EFHOH). Tävlingen hyllar det enastående arbete som audionomer utför över 

hela Europa. 

En jury bestående av oberoende branschexperter gick under sommaren igenom hundratals 

anonyma tävlingsbidrag för att hitta en värdig vinnare från Storbritannien, Irland, Österrike, 

Frankrike, Tyskland, Spanien och Nederländerna. 

Audionomerna blir bedömda efter det engagemang och den hängivenhet, kunskap och 

omsorg som beskrivs i patientens berättelse. I september varje år väljs en vinnare från vart 

och ett av de deltagande länderna, och en av dessa blir så småningom korad europeisk 

vinnare. 

Robert Beiny tilldelades priset under Rayovacs årliga evenemang Evening of Excellence, 

som hölls under EUHA-kongressen i Tyskland i oktober. 

På tal om sin utmärkelse, berättade Robert Beiny: 

– Jag är överväldigad och hedrad över att ha blivit utsedd till Årets europeiska audionom. 

Och det är något alldeles särskilt att få vinna detta tionde jubileumsår. Men det här priset 

handlar inte bara om en person, det är erkännande till alla mina kollegor på Hearing 

Healthcare Practice.  

– Vad som också gör dessa utmärkelser så speciella är att nomineringarna kommer från 

patienterna. Och jag blir stolt när jag läser deras vänliga ord och förstår att det som gör att vi 

skiljer oss från andra är vår omtänksamhet, vår önskan att finna nya lösningar och vår 

orubbliga positivitet. Det handlar inte bara om den fantastiska tekniken vi har tillgång till, 

vårt arbete omfattar så mycket mer. Det är därför vi älskar det vi gör och de livslånga 

relationer som vårt arbete inspirerar till. 

– Slutligen vill jag framföra ett stort tack till Christine och alla andra patienter som 

nominerade oss. Utan deras förtroende hade vi inte kunnat nå de fantastiska och 

livsförändrande resultaten som vi gör. 

Paula Brinson-Pyke, marknadschef på Rayovac, sa:  

– Tävlingen Årets audionom är en av höjdpunkterna i Rayovacs kalender. Det känns 

fantastiskt att kunna ge någonting tillbaka till dessa enastående duktiga specialister, för det 

engagemang och den hängivenhet de ger sina patienter. Varje år häpnar vi över hur många 

upplyftande berättelser vi får från människor över hela Europa. 

– Audionomer som Robert och de andra finalisterna leder vägen och höjer ribban för 

hörselvård inom Europa. Vi vill framföra våra hjärtliga gratulationer till Robert och alla 

landsvinnare, som deltagit i detta tioårsjubileum, och tackar alla patienter som tog sig tid att 

nominera sin hörselspecialist. 

Morgan Potier, audionom på Laboratoire d'Audiologie Clinique (LAC), fick ett extra 

erkännande i den europeiska finalen, efter att ha blivit utsedd till Årets franska audionom 

2017. 



 

Landsvinnare som tävlande om den europeiska titeln var: 

Morgan Potier, Frankrike 

Haluk Celik, Tyskland 

Yvonne Doyle, Irland 

Erwin Lobato, Nederländerna 

Sebastian Bernal Zafra, Spanien 

Herdis Menhardt, Österrike 

 

För regelbundna uppdateringar om tävlingen Årets audionom, besök 

www.audiologistoftheyear.co.uk, följ Rayovac på Twitter på  

www.twitter.com/HearwithRayovac eller gilla oss på Facebook på 

www.facebook.com/HearingwithRayovac.  
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Rayovac, tillverkare av världens mest sålda batteri för hörapparater*, har en stor avdelning 

som enbart arbetar med kvalitet, service och prestanda. I över 100 år har Rayovac varit ett 

framåttänkande och teknikdrivet företag inom batteriutveckling. Idag erbjuds ett stort utbud 

av högpresterande batterier för att möta behoven hos dagens konsumenter. 

Företaget exporterar varje år hundratals miljoner batterier runt om i världen från sina två 

fabriker i Tyne and Wear, Storbritannien, och Wisconsin, USA. 

Rayovac är en division av det globala företaget för konsumentprodukter, Spectrum Brands 

Holdings Inc. 

För mer information om Rayovac, besök www.rayovac.eu.  

* Baserat på interna uppskattningar 

 

Om Spectrum Brands Holdings Inc. 

Spectrum Brands Holdings, medlem av Russell 2000 Index, är ett globalt och diversifierat 

konsumentvaruföretag och en ledande leverantör av konsumentbatterier, lås och byggvaror 

för bostäder, VVS, rak- och hygienprodukter, små hushållsapparater, husdjursprodukter, 

trädgårdsvaror, skadedjursbekämpning, insektsmedel och bilvårdsprodukter. Företaget möter 

flera behov hos konsumenter världen över, och erbjuder en välfylld portfölj av 

marknadsledande, välkända och pålitliga varumärken inklusive Rayovac®, VARTA®, 

Kwikset®, Weiser®, Baldwin®, National Hardware®, Pfister®, Remington®, George 

Foreman®, Russell Hobbs®, Black+Decker®, Tetra®, Marineland®, Nature’s Miracle®, 

Dingo®, 8-in-1®, FURminator®, IAMS®, Eukanuba®, Digest-eeze™, Healthy-Hide®, 

Littermaid®, Spectracide®, Cutter®, Repel®, Hot Shot®, Black Flag®, Liquid Fence®, 

Armor All®, STP® och A/C PRO®. Spectrum Brands produkter säljs av 25 av världens 

främsta återförsäljare och finns i mer än en miljon butiker i cirka 160 länder. Spectrum 

Brands Holdings är baserat i Middleton, Wisconsin, och omsatte år 2015 cirka 4,69 Mdr 

USD.  

För mer information, besök www.spectrumbrands.com. 
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