
Motion nummer 570
Återinförande av förbundskurser
Stockholm

ID1095

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Ett första steg i att växa och bli större som organisation är att se över vår egen organisering. Hur
arbetar vi och vad tror vi kan engagera. Hur sprider vi de verktyg som behövs för att arbeta med HRFs
frågor inom vår organisation? 
En lyckad ledarutbildning genomfördes på förbundskansliet under hösten 2019. Utbildningen fick några
av oss at blicka bakåt till tiden då förbundskurser erbjöds aktiva medlemmar inom föreningar och
distrikt. Medlemmar på samtliga nivåer hade då möjlighet att få mer kunskap och utveckla sitt
föreningsengagemang genom utbildning inom HRFs olika verksamhetsområden. Det skapade en vi-
känsla och gav deltagarna uppdaterad kunskap att ta med hem i sitt fortsatta arbeta. 

Tidigare förbundskurser var omfattande i tid och innehåll. Vi tror istället på kortare förbundskurser över
exempelvis två dagar. Kursen ska ändå leverera kunskap utifrån bredden i HRFs verksamhet. Kursen
bör vara ett utbildningspaket snarare än en utbildningsdag inom ett visst område som t ex
ledarutbildning eller intressepolitik. 
Det kan också vara en god idé att se över möjligheten att genomföra två typer av utbildningar, en
grundläggande utbildning samt fortbildning för de som var aktiva längre. 
För att minska avståndet mellan föreningar, distrikt och förbund är det viktigt att förbundskursen riktar
sig till alla tre skikt inom organisationen. För en känsla av gemenskap och växande kraft framåt. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades riksförbund ser över möjligheten att återinföra förbundskurser
att kurserna ska ha som syfte att erbjuda grundläggande utbildning och fortutbildning inom HRFs

olika verksamhetsområden för aktiva inom förening, distrikt och förbund.

Distriktsstyrelsen

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 570

Förbundsstyrelsen håller med om att det finns behov av utbildning om vår egen organisation. Detta
är något som genomförs i viss utsträckning redan i dag och som förbundet avser att utveckla under
kommande kongressperiod.

Under 2020 har det genomförts en organisationsationsanalys för att bättre förstå föreningars
behov. Förbundet har även kartlagt utbildningsbehoven inom organisationen och uppdraget att ta
fram en utbildningsplattform har påbörjats.

Under 2019 inrättade förbundet en helt ny enhet för medlems- och organisationsfrågor vid
förbundskansliet. Detta innebär en satsning på bland annat utbildningsutveckling för medlemmar
och olika delar av organisationen.

Förbundsstyrelsen instämmer i det övergripande utbildningssyfte som beskrivs i motionen och
anser att det ligger helt i linje med vad förbundet redan nu planerar för. Däremot vill vi inte låsa oss
vid namnet "förbundskurs" eller exakt kursinnehåll - det är en verkställighetsfråga som bör hanteras
av förbundskansliet.



Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 570



Motion nummer 571
Strategier för att stödja svaga föreningar och distrikt
Östergötland

ID1031

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Under en följd av år har antalet medlemmar i HRF stadigt sjunkit. Ett problem vi sett är att medelåldern
ökar och endast ett fåtal nya medlemmar kommer till. Det gör att basen för rekrytering av nya
förtroendevalda och volontärer minskar, vilket på sikt gör det svårt att upprätthålla en meningsfull
verksamhet eller ens att tillsätta en styrelse.

En medveten strategi för att stödja de föreningar som befinner sig i den situationen skulle vara
meningsfull. Idag känner man sig väldigt ensam när man hamnar i en situation, där resterna av en
styrelse måste kämpa för att få föreningen att överleva. Denna strategi bör utarbetas på förbundsnivå,
så att föreningar och distrikt har något att förhålla sig till när föreningarna hamnar i en situation då de
har svårt att tillsätta styrelser. Kan t ex göras i någon form av åtgärdslista med förslag på olika
lösningar som kan finnas, vilken hjälp man kan få från förbundskansliet eller kanske tips om hur man
säkerställer återväxten och får nya aktiva medlemmar. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet tar fram en strategi för att stödja och stärka föreningar och distrikt som har svårt att

överleva.

Marianne Eriksson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 571

Förbundsstyrelsen tar denna fråga på största allvar. Satsningar för att komma till rätta med vikande
medlemsantal samt att stödja kämpande föreningar och distrikt är därför högt prioriterade i
förbundsstyrelsens förslag till kongressen. 

Förbundsstyrelsen föreslår ett helt nytt organisationsprogram som lägger vikt vid långsiktiga
insatser för att utveckla HRF som en levande organisation i hela landet. 

Förbundsstyrelsen föreslår även att ”Tillsammans växer vi” ska vara ett av HRFs prioriterade
områden under den kommande kongressperioden, 2022-2025, med fokus på åtgärder som syftar
till att HRF växer och utvecklas som medlemsorganisation.

Under 2019 inrättade förbundet en helt ny enhet för medlems- och organisationsfrågor vid
förbundskansliet, bland annat för att kunna ge bättre stöd och råd till föreningar och distrikt kring
de utmaningar de ställs inför. 

Denna resursförstärkning vid förbundskansliet samt kraftsamlingen kring HRFs nya
organisationsprogram är just sådana insatser som motionären efterlyser. Under kongressperioden
ska förbundet ta fram tydligare strategier för att vända medlemsutvecklingen, enligt
förbundsstyrelsens verksamhetsplan.



Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 571



Motion nummer 572
Vilka är HRF:s medlemmar i framtiden?
Medlemsmotion

ID1051

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Idag är 2 miljoner över 65 år i Sverige. Om 20 år beräknas antalet vara ca 3 miljoner.
Vi blir allt friskare. 1971 hade 70-åriga kvinnor ett blodtryck på 170. Nu är det nere i 140. Även ångest 
och psykotiska symtom minskar hos äldre. ( H70-undersökningen.)

Vi vet att förvärvad hörselnedsättning ökar med högre ålder. Idag är 775 000 äldre hörselskadade.
(HRF:s statistik). Prognoserna ovan pekar på att denna grupp kommer att öka under de närmaste 
åren. Vi kan också konstatera att merparten av dessa kommer att få sin hörselnedsättning på äldre dar.

Denna dominerande grupp kommer inte i första hand att se teckenspråk/TSS som som lösningen på 
sina kommunikationsproblem. Vilka behov kommer denna grupp att ha i fråga om bemötande, 
hjälpmedel, ekonomi, juridik, språkförståelse mm. Dessa frågor tycker jag att HRF skall arbeta med. 
Analysera och skapa strategier för den närmaste framtiden.

Hur stor del av denna stora grupp kommer att välja att bli medlemmar i HRF och varför?
Vår förmåga att påverka politiska beslut och andra strömningar i samhället beror i hög grad av hur 
många vi är.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att ta fram strategier för för hur HRF skall bli en förening som blir attraktiv för de med förvärvad

hörselnedsättning som lever i Sverige idag och de som kommer att tillkomma inom en
tjugoårsperiod.

Bernt Dahlén

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 572

Förbundsstyrelsen instämmer i motionärens resonemang om att antalet invånare med förvärvad
hörselnedsättning lär öka under de kommande åren och att det är viktigt att HRF lyckas attrahera
och engagera denna grupp. Vi har varit den självklara organisationen för hörselskadade i hundra
år – och det är viktigt att vi kan vara en relevant och samlande kraft för hörselskadade även i
framtiden.

Förbundet har påbörjat ett analysarbete, som syftar till att utveckla strategier för hur HRF ska bli en
ännu mer attraktiv organisation i framtiden, precis så som motionären efterfrågar. 

Att förbundsstyrelsen anser detta vara viktigt framgår av vårt förslag till prioriterade områden för
den kommande kongressperioden, 2022–2025. I avsnittet ”Tillsammans växer vi” beskrivs vikten
av att ”vidareutveckla våra strategier, metoder och verktyg för medlemsvärvning”. Även den
föreslagna satsningen på ”Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv” handlar till stor del om att nå ut till
och engagera personer med förvärvad hörselnedsättning. 



Förbundsstyrelsen har även tagit fram ett organisationsprogram, som tar upp långsiktiga mål i just
den riktning som motionen tar upp. I avsnittet ”En växande kraft” står det: ”Vi strävar efter att såväl
dagens som morgondagens medlemmar ska känna sig välkomna, uppskattade och fullt delaktiga i
HRFs gemenskap, oavsett typ av hörselskada, ålder, social bakgrund och typ av medlemskap.”

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 572



Motion nummer 573
Intressegrupp för anhöriga
Östergötland

ID1029

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Anhöriga till hörselskadade är en stor resurs i samhället och i många fall även en förutsättning för att
den hörselskadade ska kunna ha en meningsfull levnadsstandard. 
2014 presenterade Riksrevisionen rapporten ”Stöd till anhöriga omsorgsgivare” (RiR 2014:9), där man
granskat samhällets stöd till anhöriga omsorgsgivare. I rapporten lyfter man fram en lång rad brister
och förbättringsområden.
Anhörigas Riksförbund uppskattar att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller
vårdar en närstående.
Motionärens uppfattning är att anhöriga ska kunna träffa andra anhöriga som är i samma situation, för
att kunna utbyta erfarenheter om att vara anhörig till en hörselskadad person.
Anhörigas roll för den hörselskadades personen, ska behandlas på motsvarande sätt som förbundets
övriga intressegrupper.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet gör en kartläggning av situationen för hörselskadades anhöriga.
att förbundet tar fram en "Anhörighandbok" som är anpassad för anhöriga till hörselskadade

inklusive ett utbildningsmaterial (motsvarande finns hos Anhörigas Riksförbund).
att förbundet utvecklar den anhöriges roll på förbunds-, distrikts- och föreningsnivå.
att förbundet utvecklar ett samarbete med Anhörigas Riksförbund.

Bo-Göran Ahl

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 573

Förbundsstyrelsen instämmer i att anhöriga till hörselskadade är en stor resurs i samhället. Vi ser
även att föräldrar, anhöriga och andra närstående har stor betydelse för HRF och vårt
gemensamma arbete för att ta tillvara hörselskadades intressen. 

Just därför lyfter vi fram anhöriga som en av våra målgrupper i olika informationsmaterial, på
webben samt i intressepolitiska programmet och andra styrdokument. 

Precis som motionären anser förbundsstyrelsen att det är viktigt att vi ser oss om i vår omvärld
efter goda exempel och andra organisationer att ha utbyte med. HRF har därför samarbetat med
olika organisationer under olika former beroende på syfte och behov. I dessa sammanhang har vi
bland annat haft kontakt med Anhörigas Riksförbund. 

Förbundsstyrelsen anser att HRF bör välja samarbetspartners utifrån behov, strategi och taktik.
Vilka samarbeten som kan vara till gagn för HRF bör bedömas, inom ramen för det löpande,
verkställande arbetet mellan kongresserna. 

Förbundet planerar att genomföra analyser av olika medlemsgrupper, bland annat anhöriga. På så
sätt kan vi lära oss mer om gruppernas behov och förutsättningar inom HRF. Vi kan också utveckla
modeller för hur vi bättre kan tillvarata deras engagemang. 

HRF har i dag inget särskilt material om anhöriga. Istället tas anhörigas betydelse upp som en del
av olika broschyrer och på webben. Hur anhörigas viktiga roll ska lyftas samt vilken typ av material



av olika broschyrer och på webben. Hur anhörigas viktiga roll ska lyftas samt vilken typ av material
som kan behövas under kommande kongressperiod blir en del av den utredning som planeras
under 2022.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 573



Motion nummer 574
Mångfald och representation inom Hörselskadades Riksförbund
HRF Stockholm, Stockholm

ID1084

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Hörselskadades riksförbund vilar på demokratiska värden och är en del av folkrörelsen. Tyvärr är det 
dock inte en organisation som idag representerar alla dem som behöver den eftersom få med utländsk 
bakgrund är medlemmar eller syns inom organisationen. För att nå alla som behöver organisationen 
måste förbundet bli mer aktivt i att locka till sig medlemmar som man tidigare inte nått ut till. Det rör 
personer som är unga och utlandsfödda. Det är också två grupper som behöver organisationen i hög 
utsträckning. Det har länge funnits en förhoppning om att nå dessa målgrupper. Om vi ska få 
genomslag för vår vision måste alla med.

  

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att överse att föreningar och i distrikt utbildas i att arbeta för

mångfald och representation i sina respektive organisationer.
att Hörselskadades riksförbund aktivt ska verka för att andelen aktiva unga respektive

utlandsfödda medlemmar i HRF ska vara representativ för den i befolkningen.
att en analys görs över varför dessa grupper inte är medlemmar och inte är synliga i

organisationen.
att en informationssatsning ska riktas mot Sveriges kommuner och landsting (SKL) angående

förekomsten och konsekvenser av hörselskador bland målgruppen utlandsfödda och
nyanlända.

Anna Quarnström

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-27, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 574

Förbundsstyrelsen arbetar för att HRF ska vara en öppen, lyhörd och välkomnande organisation.
En organisation där alla hörselskadade kan känna sig hemma, oavsett ålder, kön, etnicitet, sexuell
läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomiska faktorer.

Hörselskadade är en del av mångfalden i samhället. Självklart vill vi att mångfalden i samhället
också ska vara en del av HRF.

Vi kan konstatera att medelåldern i HRFs medlemskår är hög. Cirka 80 procent av våra medlemmar
är 65 år och äldre, visar HRFs medlemsstatistik – bland hörselskadade i hela befolkningen utgör
denna grupp 53 procent. Däremot saknar vi statistik om andelen utlandsfödda medlemmar och
medlemmar med utländsk bakgrund. 

Både den statistik som saknas och den statistik som finns väcker frågor: Hur ser vår medlemskår
ut? Varför? Vad beror det på? Hur kan vi nå de som inte hittat oss? Och hur kan vi engagera de



som hittar till HRF? Vi har fått en del svar i vår Novus-undersökning om medlemskap 2018, men
inte alla. 

Motionären föreslår att HRF ska verka för att ”andelen aktiva unga respektive utlandsfödda
medlemmar i HRF ska vara representativ för den i befolkningen”. Men skulle en så fyrkantig
målbild vara bra för HRF och hörselskadade i stort? Förbundsstyrelsen är tveksam till det. 

Till exempel anser även förbundsstyrelsen att det är viktigt att HRF lyckas engagera fler
medlemmar i yrkesverksam ålder. Däremot ifrågasätter vi om det finns något egenvärde med att
HRF som organisation speglar åldersfördelningen samhället. Resan till medlemskap och
engagemang ser olika ut för olika individer i olika åldrar. För många är det först när en
hörselnedsättning blir lite större och påverkar livet i högre grad som hen är redo att ta steget in i en
organisation. För HRF behöver det inte vara ett problem att dessa inte genast blir aktiva
medlemmar. Vår utmaning är istället att nå ut till denna grupp, ge dem råd och stöd samt erbjuda
dem andra sätt att visa sitt engagemang – tills de är redo att ta nästa steg på medlemsresan, på
väg in i HRFs gemenskap. 

Förbundsstyrelsen konstaterar att HRFs legitimitet och relevans handlar inte bara om att statistiskt
motsvara samhället i stort. Än viktigare är att vi är fast förankrade i hörselskadades verklighet och
känns som en självklar, samlande kraft för alla oss som har en hörselskada – oavsett vilka vi är,
varifrån vi kommer och vilket år vi är födda.

Motionen efterfrågar även en informationskampanj riktad till just Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR). Förbundsstyrelsen anser att det är bättre att under kommande kongressperiod göra en
bedömning av vilka organisationer vi bör bearbeta för att nå framgång. Det kan mycket väl vara
SKR, men det är inte självklart.

Förbundsstyrelsen anser att HRF behöver inhämta mer kunskap innan vi kan ta initiativ till åtgärder
för att bli en mer attraktiv organisation för olika grupper, i enlighet med förslaget till
organisationsprogram. Förbundet planerar därför att genomföra en utredning, som kartlägger och
analyserar nuläge, målgrupper och orsaker samt tar fram åtgärdsförlag för framtiden. Denna
utredning genomförs av förbundet, i dialog med föreningar och distrikt. 

En väldigt viktig del av denna utredning är att identifiera hinder och drivkrafter för medlemskap och
engagemang. Vi behöver upptäcka om vi oavsiktligt utestänger vissa grupper – och hur vi i så fall
kan förändra vår verksamhet för att verkligen vara den öppna och välkomnande organisation vi vill
vara.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 574



Motion nummer 575
Minskade medlemsantal, nedlagda lokalföreningar, färre som vill
åta sig förtroendeuppdrag
Värmland

ID1042

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Motion till Hörselskadades Riksförbund kongress 2020

Minskande medlemsantal, nedlagda lokalföreningar, färre som vill åta sig förtroendeuppdrag.

Bakgrund.
Under några år har vi i Värmland upplevt ett problem med minskande medlemsantal och nedläggningar
av lokala föreningar. Tendensen verkar vara allmän och drabbar flera handikappförbund. 

År 2011 var medlemsantalet i vårt riksförbund 30784, år 2012 30 273, år 2013 29 273, år 2014, 28
344, år 2015, 26 195, år 2016, 24 696, är 2017, 24 244, år 2018 23635 medlemmar. 
En utveckling som måste tas på fullt allvar.Dagens samhälle har ett enormt utbud av aktiviteter som vi
skall tävla mot om uppmärksamhet. Även om vi är en förening som arbetar för att ta till vara den
enskilde personens rättigheter i samhället. Att rekrytera nya medlemmar och att hitta medlemmar som
vill åta sig ett förtroendeuppdrag är en allt svårare uppgift.

Vi måste finna nyskapande arbetssätt som väcker intresse och engagemang så att de som nu tvekar
vill engagera sig i verksamheten som är anpassad just för dem. HRF har en mycket viktig uppgift att
förvalta och utföra. Hörselnedsättning kan skapa en social otrygghet och göra att de drabbade känner
ett utanförskap på grund av sin funktionsnedsättning. Därför har våra lokalföreningar och aktiva
medlemmar en viktig uppgift i dagens samhälle. Vår målgrupp är stor.

De bästa informatörerna och medlemsvärvarna är medlemmar och förtroendevalda med god kunskap
om föreningens verksamhet och målsättningar. Men de är för få. Några få ”eldsjälar” kan inte vända
den negativa medlemsutvecklingen.

Men det gäller inte bara att värva medlemmar. Vi måste ta hand om och erbjuda medlemmarna en bra
verksamhet. En massiv och ihållande insats behövs för att vända den negativa utvecklingen. Stora
resurser behövs, både ekonomiska och personella för att ett nytt arbetssätt, mer rationellt och effektivt
med medlemsvärvning, information och utbildning. Detta är en uppgift som de flesta distrikt och
föreningar inte klarar utan stöd från förbundet

Yrkande
Att kongressen beslutar
Att förbundet startar ett projekt med inriktning på:
Medlemsrekrytering, Medlemsvård, Medlemsutbildning.
En landsomfattande konferensverksamhet med målsättning att vända den negativa
medlemsutvecklingen. Projektet skall pågå under hela kommande kongressperioden och därefter noga
utvärderas.

Att
Riksförbundet årligen kallar förtroendevalda till utbildning i och om förbundets aktuella verksamheter,
opinions och rekryteringsarbetet samt förser föreningarna med nya aktuella utbildningsmaterial som är
så konkret och tydligt att det kan användas i studiecirkelform, föreläsningar och kursverksamhet i
lokalavdelning och distrikt.Nuvarande Handlingsprogram är för omfattande och inte anpassade för att
fylla kraven på lättillgänglighet, att skapa intresse och att fånga upp det engagemang som ändå finns.



Att
En särskild ”rekryteringsfond” bildas för det landsomfattande rekryteringsprojektet och att förbundet
bidrar med särskilda ekonomiska medel till samma fond. Fonden kan också vara öppen för bidrag från
allmänheten från föreningar och medlemmar. Fonden skall i första hand stödja och uppmuntra lokala
nyskapande arbetssätt inom området opinionsbildning och rekrytering av nya medlemmar som väcker
intresse och engagemang så att de som nu tvekar vill engagera sig i verksamheten som är anpassa
just för dem. En ”kampfond” för att stärka och väcka intresse, bidra till en framgångsrik positiv
medlemsutveckling och en utvecklad medlemsvård inom vårt förbund. Förbundsstyrelsen utformar
direktiven för hur bidrag kan sökas från fonden.

Att
Massmedia bearbetas mer intensivt vissa perioder med samma tema landet runt samtidigt väl
synkroniserat under hela projektidén/kongressperioden.

Styrelsen för Hrf Värmland
Bengt Göran Windh, Ordförande

Motionen har enhälligt antagits av Värmlandsdistriktets höstmöte den 12 oktober i Filipstad

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet startar ett projekt med inriktning på 

Medlemsrekrytering, Medlemsvård, Medlemsutbildning. 
En landsomfattande konferensverksamhet med målsättning att vända den negativa
medlemsutvecklingen. Projektet skall pågå under hela kommande kongressperioden och
därefter noga utvärderas.

att Att 
Riksförbundet årligen kallar förtroendevalda till utbildning i och om förbundets aktuella
verksamheter, opinions och rekryteringsarbetet samt förser föreningarna med nya aktuella
utbildningsmaterial som är så konkret och tydligt att det kan användas i studiecirkelform,
föreläsningar och kursverksamhet i lokalavdelning och distrikt. 
Nuvarande Handlingsprogram är för omfattande och inte anpassade för att fylla kraven på
lättillgänglighet, att skapa intresse och att fånga upp det engagemang som ändå finns.

att Att 
En särskild ”rekryteringsfond” bildas för det landsomfattande rekryteringsprojektet och att
förbundet bidrar med särskilda ekonomiska medel till samma fond. Fonden kan också vara
öppen för bidrag från allmänheten från föreningar och medlemmar. 
Fonden skall i första hand stödja och uppmuntra lokala nyskapande arbetssätt inom området
opinionsbildning och rekrytering av nya medlemmar som väcker intresse och engagemang så
att de som nu tvekar vill engagera sig i verksamheten som är anpassa just för dom. En
”kampfond” för att stärka och väcka intresse, bidra till en framgångsrik positiv
medlemsutveckling och en utvecklad medlemsvård inom vårt förbund. Förbundsstyrelsen
utformar direktiven för hur bidrag kan sökas från fonden.

att Att 
Massmedia bearbetas mer intensivt vissa perioder med samma tema landet runt samtidigt väl
synkroniserat under hela projektidén/kongressperioden.

Stig Rann

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-12, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 575

Förbundsstyrelsen vill framhålla att situationen ser olika ut i olika delar av landet. Det finns positiva
exempel på föreningar som har ökat sitt medlemsantal under de senaste åren, tack vare goda
krafter som gör ett enormt arbete inom HRF. Flera har dessutom lyckats engagera nya medlemmar
som aktiva och förtroendevalda. Detta kan vi vara stolta, tacksamma och glada för.



Med det sagt, instämmer förbundsstyrelsen i stora delar av motionärens problembeskrivning och
delar uppfattningen att medlemsutvecklingen är en fråga som kräver stora insatser under
kommande kongressperiod. Vi har därför valt att lägga stor vikt vid detta både i vårt förslag till
prioriterade områden 2022–2025 och i det helt nya organisationsprogrammet. Detta innebär stora
satsningar, på både kort och lång sikt.

För att lyckas behöver vi vidareutveckla våra strategier, metoder och verktyg för
medlemsrekrytering. Under 2020 påbörjade förbundet därför en organisationsanalys, för att
klarlägga HRFs framtida behov samt former och metoder som kan ge optimal medlemsutveckling. I
samband med det påbörjade vi även att utreda utbildningsbehovet och ta fram en
utbildningsplattform.

Förbundsstyrelsen tror att det vore olyckligt att föregripa denna analys genom kongressbeslut om
specifik konferens- eller utbildningsverksamhet. 

Redan i dag samlar förbundet distrikts- och föreningsrepresentanter på förbundsmöten, rådslag,
intressepolitiska seminarier och olika utbildningar. Utbildningsmaterial tillhandahålls i samband
med förbundets utbildningar och det finns en del handledningar och tips om mediekontakter,
medlemsvärvning med mera på Hörnet. Detta utbud kommer att utvecklas i takt med att förbundet
stärker utbildningsverksamheten och stödet till föreningar och distrikt. 

Förslaget om en rekryteringsfond är mycket spännande. Men redan i dag erbjuder förbundet ett
engagemangsbidrag som föreningar och distrikt kan söka till olika medlemsrekryterande projekt.
Syftet med bidraget är att uppmuntra nyskapande, lokala utvecklingsinsatser. Engagemangsbidrag
kan till exempel beviljas för att undersöka och kanske prova nya metoder och modeller för
rekrytering. Det kan också handla om att bättre ta till vara medlemmarnas kunskaper, erfarenheter
och engagemang.

Vi tror att engagemangsbidraget behöver mer tid att etablera sig inom HRF, men kommer att fylla
den funktion som motionären siktar på med förslaget om en rekryteringsfond. 

Förslaget om att bearbeta massmedia intensivt under vissa perioder genomförs redan i dag,
framför allt i samband med den årliga Hörselveckan. Såväl förbundet som förenings- och
distriktsrepresentanter är då ute i media och lyfter frågor som är aktuella för hörselskadade. Ett
annat exempel är Slingkollen, där förbundet har tagit fram ett par insändarmallar som har använts
av både föreningar och distrikt på olika håll i landet. 

Dessa satsningar skulle absolut kunna utvecklas ytterligare, vilket också är en ambition från
förbundet sida. Att skapa synlighet kring HRF och hörselskadade är en förutsättning för att HRF
ska lyckas bli en växande kraft och en stark röst även i framtidens samhälle.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 575 besvarad



Motion nummer 576
Att utreda orsaker till minskande antal medlemmar
HRF Falun, Dalarna

ID1006

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Under en följd av år har antalet medlemmar successivt minskat, dels av naturliga orsaker, medlemmar
har avlidit, dels av orsaker som inte av oss är kända. Vi känner inte heller till någon forskning, som
fördjupat sig kring orsaker som redovisar varför medlemmar lämnar sin egen intresseorganisation. Vi
skulle vilja hitta sådan forskning och dessutom genomföra en enkät till tidigare medlemmar. 
HRF på riksplan, distrikt och lokala föreningar lägger ner stor möda på att finna vägar att öka sitt
medlemsantal. Medlemsantalet är viktigt, eftersom antalet medlemmar bl a ligger till grund vid ansökan
om bidrag. 
Hrf Falun anser också att om nyrekrytering av medlemmar ska bli framgångsrikt måste man också finna
anledningen till att medlemmar har lämnat sin organisation. Kan våra försök att öka medlemsantalet bli
lyckosamt, om man samtidigt inte känner till orsaken till minskningen av antalet medlemmar?

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hrf Riks tillsätter en arbetsgrupp som väljer ut ett visst antal tidigare medlemmar från äldre

medlemsregister
att till denna grupp skicka ett frågeformulär med frågor som anger olika orsaker till att tidigare

medlemmar valt att lämna Hrf som intresseorganisation
att arbetsgruppen även genomför en litteratursökning för att eventuellt finna tidigare studier
att sammanställa resultaten från dessa studier
att sammanställa svaren från enkäten som kan bli riktlinjer för framtida medlemsrekryteringar

Lars Westerlund

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-11, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 576

En av HRFs viktigaste och mest prioriterade framtidsfrågor är att vända de senaste årens negativa
utveckling med vikande medlemsantal. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att ett sådant
arbete även behöver omfatta analyser av orsakerna bakom medlemsutvecklingen, bland annat
varför en del väljer att inte förnya sitt medlemskap.

Det är inte möjligt att genomföra en undersökning på det sätt som föreslås, eftersom den nya
dataskyddsförordningen inte tillåter att HRF sparar tidigare medlemmars kontaktuppgifter utan
deras uttryckliga samtycke. 

Istället utreder förbundet just nu medlemsutvecklingen utifrån andra underlag, bland annat med
stöd av tidigare medlemsundersökningar från 2013 och 2018. 

Under kongressperioden kommer strategier för att attrahera fler medlemmar och engagera fler
aktiva i enlighet med det föreslagna organisationsprogrammet presenteras. Förbundsstyrelsen
bedömer att denna kraftsamling kommer att uppnå det övergripande syftet med motionärens



förslag – att skapa en positiv medlemsutveckling.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 576



Motion nummer 577
stöd till små föreningar - lokaler och utrustning
Medlemsmotion

ID1137

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Små föreningar har ofta inga lokaler alls att vistas i, och inte heller skrivare eller annan utrustning som 
regelbundet behövs.
Styrelsemedlemmar tvingas träffas hemma hos sig eller ute på stan, även för att träffa medlemmar. 
Kontorsmaterial, broschyrer, kampanjmaterial etc tvingas man ha hemma hos sig.
Vissa föreningar kan boka lokaler på distriktens kanslier, men då är man beroende av att tider passar. 
Distrikt behöver kunna stödja dessa föreningar genom att tillhandahålla enskilda rum med nyckel, 
likaså kontorsmaterial som skrivare för utskick, och även tillgång till digitala konferensverktyg som 
Zoom. Ekonomiskt stöd för detta bör distrikten kunna få från förbundet.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att distrikten tillhandahar behovsanpassat stöd till sådana föreningar
att förbundet stöder distrikten ekonomiskt för detta

Göran Blomberg

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 577

Samma yttrande som motion 578. Se yttrandet under motion 578.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 577



Motion nummer 578
Mötesforum
HRF HYViS, Stockholm

ID1136

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Vi i styrelsen har önskemål om egen lokal där vi kan ha möten och även sköta den administrativa delen
av föreningen. Samtidigt ha lokalen till olika evenemang. För att bygga upp och på medlemskapet. Att
kunna använda oss av zoom när tider passar styrelsen.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Främja lokala föreningar

Christina Sylvan

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2021-01-26, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 578
Samma yttrande som motion 577.

Förbundsstyrelsen har förståelse för att föreningslivet kan underlättas av att föreningen har en
lokal att träffas och samlas i för medlemsaktiviteter.

De flesta kommuner ger ekonomiskt bidrag till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom
kommunen. Olika kommuner ger olika typer av bidrag men vanliga bidrag är: 

• Aktivitetsbidrag med syfte att stödja aktiviteter för olika målgrupper
• Lokalkostnadsbidrag med syfte att underlätta för föreningar att hyra lokal eller annan mötesplats
• Grundbidrag med syfte att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet.

Bidrag till ideella föreningar hanteras oftast av en fritidsförvaltning, kulturförvaltning eller
idrottsförvaltning.

Det är många som hyr ut lokaler till föreningar. Särskilt de kommunala fastighetsbolagen värnar om
socialt engagemang I det område där de har fastigheter. Kommuner har olika typer av lokaler och
anläggningar som föreningar kan hyra, och ibland låna utan kostnad. Idrotts- och
fritidsanläggningar lånas vanligen ut till föreningar. 
I de flesta städer finns även mötesanläggningar som Folkets Hus eller kulturhus. Här finnas oftast
fina lokaler för både stora och små möten att hyra för en låg kostnad.

Många föreningar har en fungerande verksamhet utan egen lokal utan låna eller hyr en lokal vid de
tillfällen föreningen träffas. Många föreningar samarbeta också med andra lokala föreningar och
delar lokaler. Redan idag erbjuder en del HRF distrikt möteslokaler till sina föreningar.

Dagens bidragsformer i kommunerna kan det dock göra svårt för föreningar som täcker flera
kommuner att söka bidrag då kommunens bidrag är riktade till lokal verksamhet. Varje kommun har
sitt eget regelverk för hur de beviljar bidrag. För dessa föreningar kan det vara bättre att variera
möteslokal så alla medlemmar har möjlighet att delta utan långa reseavstånd vid fysiska möten.

Förutsättningarna för att få en egen lokal varierar runt om i landet och föreningarna är alltid
välkomna att kontakta förbundet för tips och råd när föreningen vill söka möjligheter att få en egen
lokal samt möjligheter att träffas via Zoom eller andra mötesplattformar.



Förbundsstyrelsen anser att det inte är möjligt att ge alla föreningar och distrikt ekonomiskt bidrag
för lokaler. Istället hänvisar förbundsstyrelsen till kommunala stöd och bidrag. Hur distrikten ska
tillhandahålla stöd till föreningar beslutas av respektive distrikt och är inget som kongressen
beslutar om.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 578 besvarad



Motion nummer 579
Mentorskap
HRF Borås, Västra Götaland

ID1106

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Vi talar om en "växande kraft" som innebär fler nya medlemmar i HRF som ett av de prioriterade
områdena. Ett mentorskap skulle kunna stärka vårt arbete med detta. Vi behöver behålla
medlemmarna vi har och stötta dem på olika sätt. Då kan ett mentorskap vara ett verktyg till att få fler
och i förlängningen fler aktiva medlemmar i olika nivåer, detta bidrar till att stärka våra lokalföreningar.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Vi löser detta med ett mentorskapför de nya medlemmarna som önskar det.
att Mentorerna ska finnas i HRF:s lokalföreningar.
att Man inför en ruta man kan bocka i på medlemsansökan ( både på nätet och i fysiskt ex.) om

man önskar att få en mentor.

Birgitta Lindberg Hake

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-04, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 579

Samma yttrande som motion 580. Se yttrandet under motion 580.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 579



Motion nummer 580
MENTORSKAP
Västra Götaland

ID1066

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Vi talar om en "växande kraft" som innebär fler nya medlemmar i HRF som ett av de prioriterade
områdena.
Ett mentorskap skulle kunna stärka vårt arbete med detta.
Vi behöver behålla medlemmarna som vi har och stötta dem på olika sätt. Då kan ett mentorskap vara
ett
verktyg till att få fler och i förlängningen fler aktiva medlemmar i olika nivåer, detta bidrar till att stärka
våra lokal-och distriktsföreningar.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att ATT vi löser detta med ett mentorskap för de nya medlemmarna som önskar det. 

ATT mentorer ska finnas i HRF:s lokal- och distriktsföreningar. 
ATT man inför en ruta som man kan bocka i på sin medlemsansökan om man önskar en
mentor från sin lokal-/distriktsförening.

Birgitta Hake

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-04, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 580

Samma yttrande som motion 579.

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att ett mentorskap skulle kunna stärka våra
medlemmar, öka medlemsnyttan och även vara en väg till ett fördjupat engagemang inom HRF.

Förbundsstyrelsen ställer sig därför positiv till själva idén som framförs i motionen, men ser
samtidigt att det är nödvändigt att först utreda hur ett mentorskapsprogram skulle kunna fungera
inom ramen för HRFs verksamhet och i vilken utsträckning det är möjligt att genomföra under
kommande kongressperiod.

Kongressen 2016 antog ett förslag om att inleda ett försöksprojekt med ”HRF-mentorer”, där
hörselskadade skulle stödja hörselskadade, genom att ingjuta självförtroende, sprida kunskap om
möjligheter och rättigheter och ge ”vardagsrehabilitering”.

Vid en närmare genomlysning visade det sig emellertid att det finns stora praktiska utmaningar med
att bygga upp en sådan mentorverksamhet på ett väl fungerande sätt. Av organisatoriska skäl var
detta inte möjligt att lösa under kongressperioden.

Med stöd av de kunskaper vi nu har om möjligheter och utmaningar föreslår förbundsstyrelsen att
kongressen ger förbundet i uppdrag att fortsätta utreda frågan om mentorskap och utifrån denna
utredning påbörja en försöksverksamhet under kommande kongressperiod.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta



att avslå motion nummer 580



Motion nummer 581
Kunskapsspridning och medlemsvärvning
Östergötland

ID1023

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

För att väcka allmänhetens uppmärksamhet om HRF, dess verksamhet och de lokala föreningarna
samt ge kunskap om örat, hörseln, skador som kan uppstå och hur man i bästa fall kan förebygga dem.
För att också visa hur gravt nedsatt hörsel kan inskränka och försvåra det sociala samspelet med
andra människor.
För att komma närmare medborgare, inte minst de som inte har så nära till hörselvård och motivera
dem att söka upp hörselklinik (privat eller offentlig), kontrollera sin hörsel och i den mån de behöver, få
den hjälp de är berättigade till. För att i sin tur minska risken för utanförskap, ensamhet, demens.
På sikt, både kort och lång eller till och med i samband med dessa aktiviteter, kan detta leda till ett ökat
antal medlemmar.
HRF bör ansöka om pengar hos allmänna arvsfonden och Postkodlotteriet och inreda en trailer.
Exempel på stationer:
- Korta filmer (ca 2 min) med intervjuer med personer med Menière, tinnitus, ljudöverkänslighet,
yrkesverksam med hörselskada, föräldrar med barn med hörselnedsättning. Filmerna ska vara textade
och ha ljud som avlyssnas genom hörlurar eller via T-slinga (så att det inte ger stötande bakgrundsljud
för övriga besökande).
-HRFs enkla hörseltest och även ett test för de som inte har svenska som första språk. Med möjlighet
till utskrift,
-Upplevelsebaserade stationer, eventuellt med experiment, som ger lättförståeliga resultat. Det ger
förutsättningar för djupare intresse och förståerlse. Ett exempel är en station där man kan bygga ihop
ett öra.
Dessutom:
- Det ska finnas planscher med information om hur många hörselskadade det finns, såväl lokalt som
nationellt samt planscher om vilka hjälpmedel som finns,
- Olika hjälpmedel ska finnas på plats rent fysiskt för att beskåda,
- Det ska finnas skriftlig information vad den lokala föreningen gör,
- Vi ska erbjuda medlemskap och bjuda in till kommande arrangemang på orten,
- Frågesport om hörsel etc, med chans att vinna priser.
Bussen ska åka runt i landet och bemannas av föreningarna på orten. Mot bakgrund av det resultat
som framkommit genom förfrågningar (enligt förbundet), där enskilda personer sagt sig vilja eller kunna
tänka sig att bli medlemmar i HRF men aldrig blivit tillfrågade, bör detta vara ett ypperligt tillfälle att
ställa fråga. Det kommer inte att behöva så mycket "personal" ombord. Hellre fler som står utanför och
bjuder in.
Titta gärna på Neuroförbundets film om brainbus http://www.youtube.com/watch?v=JkOszIj1U3s

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF på förbundsnivå inreder en trailer med information, upplevelsebaserade och

experimentella stationer för "prova-på", visar och demonstrerar fysiska hörapparater och
hörhjälpmedel samt utarbetar ett marknadsföringsmaterial för detta.

att HRF på förbundsnivå utarbetar ett schema, kollar med lokala föreningen att dessa kan hjälpa
till med bemanning och sedan åker runt i landet med trailern.

att HRF på förbundsnivå uppmärksammar media om detta.
att HRF (förbundet) ansöker om medel.

Karin Jonsson, HRF Östra Östergötland



Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 581

Tanken bakom detta förslag är mycket god. Att sprida hörselsmart kunskap är ett av HRFs
viktigaste uppdrag. Förbundsstyrelsen anser emellertid att en satsning av det slag som efterfrågas
i denna motion skulle vara mycket resurskrävande i förhållande till vad den skulle ge. 

Även med externa projektmedel skulle förbundet behöva avsätta både personal och medel, inte
bara för att köpa in ett fordon och skapa en utställning, utan också underhålla, administrera, se till
att fordonet sköts och körs av behöriga personer med mera. 

Förbundsstyrelsen är övertygad om att det är bättre för hela HRF att utveckla vårt
upplysningsarbete på andra sätt, som gör att alla föreningar och distrikt kan skapa utställningar
och aktiviteter när det passar dem, utan att invänta sin tur att få besök av en särskild buss eller
trailer.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 581



Motion nummer 582
Informationsmaterial
Norrbotten

ID1105

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Ärende: HRF-Informationsmaterial är en tung kostnad för de lokala föreningarna. För att HRF ska
överleva, och underlätta medlemsvärvningen, behövs en distribution av kostnadsfritt
informationsmaterial som kan delas ut eller läggas fram på strategiska ställen av de olika
lokalföreningarna.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet bekostar distributionen av informationsmaterial ut till lokalföreningarna.

Gällivare, Överkalix och Piteå

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 582

Föreningar och distrikt kan beställa de flesta av HRFs informationsmaterial kostnadsfritt. Förbundet
står även för portot/frakten upp till ett kilo. Förbundsstyrelsen anser att det är rimligt att föreningar
och distrikt som beställer stora mängder trycksaker betalar en liten del av kostnaden för detta.

Portogränsen bidrar också till eftertanke, så att det inte beställs mer trycksaker än vad som
behövs. Därmed minskar risken för att trycksaker läggs på hög eller kastas. Om material beställs i
den takt det går åt blir det också lättare att hålla det aktuellt och relevant. 

Det är mycket viktigt att underlätta medlemsvärvning, men det finns ingenting som tyder på att ett
generellt avskaffande av portogränsen för samtliga informationsmaterial skulle vara ett effektivt sätt
att öka medlemsantalet. Tidigare försök gav ingen effekt i den riktningen. 

Förbundsstyrelsen vill istället stärka HRFs växtkraft genom att prioritera resurser till särskilda
satsningar för medlemsrekrytering, med olika former av stöd till föreningar och distrikt – såväl
strategier, metoder och utbildningar som värvningsmaterial.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 582



Motion nummer 583
Tidningen Auris är populär och bör göras tillgänglig för 
allmänheten
Jämtland-Härjedalen

ID1098

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Auris är idag en medlemstidning med mycket information om hörsel, HRF och uppgifter om antalet köer
och liknande.

HRF behöver en kraftsamling för att öka medlemsantalet och samtidigt behöver kunskapen om hörsel
ökas i samhället.

Tidningen Auris bör gå att köpa i affärer för att på så sätt sprida information och kunskap till personer
som ännu inte är medlemmar.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF tillsätter en utredning och undersöker vad det kan kosta att sprida Auris i butik
att om det ryms inom budget för medlemsutveckling vidta nödvändiga åtgärder för att Auris ska

nå fler
att utvärdering görs efter ett år

HRF Ragunda

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-11, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 583

Förbundsstyrelsen instämmer i att Auris är en stor tillgång för vår organisation och ett viktigt
argument för medlemskap. Det ska vi absolut ta fasta på i framtida satsningar för att vända
medlemsutvecklingen. Auris har en självklar plats i vårt arbete med att utveckla olika modeller för
medlemsrekrytering. 

Auris publiceras framför allt som papperstidning, men finns även som taltidning. Större delen av
pappersupplagan går till HRFs medlemmar, som får tidningen hem i brevlådan. Auris har även
cirka 250 prenumeranter. En del artiklar publiceras även på tidningens webbplats, auris.nu, och
kan läsas av alla intresserade, också icke-medlemmar. Under våren 2021 börjar Auris skicka ut ett
nyhetsbrev, med tips om de artiklar som publiceras på webben. 

Medlemstidningar som Auris distribueras i huvudsak via post. Lösnummerförsäljning av tidskrifter i
butik är mycket kostsamt och är sedan många år på tillbakagång. Även titlar som är mer kända och
efterfrågade än Auris har svårt att täcka distributionskostnaderna och övergår i allt högre grad till
distribution via post och i digital form. 

Förbundsstyrelsen anser att det är viktigt att Auris även i framtiden lyfts fram som ett starkt
argument för medlemskap – ett mervärde som motiverar till att bli och att fortsätta vara medlem.
Marknadsföring av medlemskap och prenumeration bör prioriteras framför butiksförsäljning. 



Vi är måna om att Auris ska fortsätta vara en attraktiv tidning även för morgondagens medlemmar.
Vi ser därför att det är viktigt att fortsätta utveckla Auris, både i digital form och som papperstidning.

Förbundsstyrelsen anser att alla satsningar HRF gör, inte minst när det gäller medlemsrekrytering,
bör utvärderas. Genom att prova oss fram och analysera vad som har gått bra och vad som har
gått mindre bra kan vi hitta vägen framåt och bli en växande kraft. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att anse att-sats 3 besvarad



Motion nummer 584
Våra hemsidor inom vårt HRF ska ge information om oss
Västra Götaland

ID1130

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Hemsidorna är vår organisations ansikte utåt och då är det viktigt att hemsidorna är inbjudande. De
ska vara tilltalande, men samtidigt inte framstå som oseriösa. Ett exempel på en mer inbjudande
hemsida är Psoriasisförbundets hemsida. Det är också viktigt arkitektuellt att förbundets och de lokala
sidorna har samma verktyg. Så våra hemsidor duger gott, men att få den smakfullare krävs det ganska
små åtgärder. Lite design och att skruva på de stilmallar som finns. Lägre driftskostnad och
igenkännande blir det om alla håller sig till samma mall. Detta är ett sätt att bättre fånga nya
medlemmar.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att kongressen beslutar att låta IT-avdelningen se över och förändra designen av hemsidan
att kongressen beslutar att resultatet går ut på remiss till distrikt och föreningar
att kongressen beslutar att distrikt och föreningar ska hålla sig till den nya mallen

Barbro Prästbacka

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-18, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 584

Förbundsstyrelsen instämmer i att HRFs webbsidor är mycket viktiga kommunikationskanaler för
såväl förbundet som distrikt och föreningar. Därför är det angeläget att kontinuerligt utveckla och
öka HRFs närvaro på webben, såväl innehåll som funktionalitet, form, struktur och navigation.

Förbundet har flera webbplatser. De två största är organisationswebben hrf.se, som inkluderar de
lokala webbplatserna, samt kunskapswebben horsellinjen.se. Båda är utformade för att uppfylla
högt ställda krav på tillgänglighet och användarvänlighet.

HRFs webbplatser är under ständig utveckling, för att förbli aktuella, funktionella och i takt med sin
samtid. Under 2021 planeras därför en rad, lite större webbutvecklingsprojekt. Redan i början på
året lanserades nya medlems- och gåvosidor. Det kommer även att genomföras förbättringar av
det tekniska stödet för video och streaming, en översyn av sajternas struktur och navigation samt
en ansiktslyftning av bland annat startsidor.

Domänen HRF.se består av förbundswebben samt cirka 140 lokala webbar, som administreras av
HRFs distrikt och föreningar. För att underlätta för lokala webbredaktörer har hrf.se byggts i
Wordpress, en av världens mest populära och användarvänliga plattformar för webbpublicering.

Förbundsstyrelsen håller med om att det vore bra om alla HRFs föreningar och distrikt hade
webbplatser på domänen hrf.se. Det skulle göra det lättare att hitta till de lokala sidorna och
tydliggöra HRFs kommunikation. Men föreningar och distrikt styr sin egen verksamhet och
tvingande beslut i denna fråga är inte aktuellt, anser förbundsstyrelsen.



Istället har förbundet valt att uppmuntra distrikt och föreningar att ha sina webbsidor på hrf.se,
genom att erbjuda support, färdiga sidmallar, drift och tekniskt underhåll utan kostnad. Detta har
lett till att samtliga distrikt och 118 föreningar har sina webbplatser på HRFs domän. Den enda
HRF-förening som i dag har sin webbplats på annan domän är på väg att flytta in på hrf.se.

Förbundet kommer att fortsätta stödja och uppmuntra distriktens och föreningarnas närvaro på
webben. Ambitionen är inte bara att alla distrikt och föreningar ska finnas på hrf.se, utan också att
de lokala webbsidorna ska vara levande och uppdaterade med aktuell information.

Förbundskansliets kommunikationsenhet ansvarar för utveckling, support och allt annat som rör
HRFs webbplatser. Förbundets webbansvarig har en positiv dialog med lokala webbredaktörer och
även andra distrikts- och föreningsaktiva är alltid välkomna med önskemål och förslag. En sådan
löpande dialog är att föredra framför remissrundor av det slag som motionären efterfrågar,
bedömer förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 584



Motion nummer 585
Förtydligande av intressegruppernas verksamhet på förbundets
hemsida
Östergötland

ID1021

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

På förbundets hemsida, är information om vad intressegrupperna har för verksamheter mycket viktig.
På förbundet hemsida informerar förbundet i mycket begränsad omfattning om intressegrupperna och
dess verksamheter, utan hänvisar till fördjupad information på Hörsellinjens hemsida.
Grundinformation om respektive fokusgrupps verksamhet, motionerar Tinnitusgruppen att
informationen finns på förbundets hemsida, bl.a. det informationsmaterial som produceras av förbundet
t.ex. informationsfoldrarna för respektive grupp.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet gör en utvärdering av intressegruppernas verksamhet
att det finns en sammanställning på vilka intressegrupper som finns i respektive län
att det finns länkar till intressegrupperna i respektive län

Bo-Göran Ahl

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 585

Förbundsstyrelsen håller med om att HRF skulle vara betjänt av både en sammanställning av
intressegruppsverksamhet i olika delar av landet och en utvärdering av denna
intressegruppsverksamhet. 

Allt engagemang inom HRF är viktigt att lyfta fram, så att fler medlemmar kan hitta till de aktiviteter
som passar dem bäst. Det är därför angeläget att det är lätt att hitta information om våra
intressegruppers verksamhet. 

Ordet ”intressegrupper” kan definieras på olika sätt. Dels används begreppet för att beskriva vissa
medlemsgrupper – framför allt tinnitus, Menières sjukdom, ljudöverkänslighet, cochleaimplantat,
yrkesverksamma och föräldrar (familjer). Dels används ordet för att beskriva verksamheter inom
distrikt och föreningar som riktar sig till medlemmar inom en sådan intressegrupp. 

HRF.se är HRFs organisationswebb. Information om den intressegruppsverksamhet som bedrivs
runt om i landet hör därför i första hand hemma här. Hörsellinjen.se är HRFs faktawebb och här
samlas därför fakta om olika diagnoser, inklusive HRFs broschyrer om tinnitus, Menières sjukdom,
ljudöverkänslighet med mera. På HRF.se finns endast en översikt på sidan ”Våra målgrupper”.

Förbundet har påbörjat ett arbete med att knyta HRF.se och Hörsellinjen.se närmare varandra.
Syftet med det är bland annat att göra det lättare för besökare att hitta den information de söker. Vi
tror att detta arbete kommer att lösa en del av de brister som motionären tar upp. 



I dag har endast ett fåtal distrikt särskilda webbsidor med information om
intressegruppsverksamhet. Förbundet ser gärna över möjligheterna att länka till distriktssidor med
information om intressegruppsverksamhet, i den mån sådana webbsidor finns. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att anse att-sats 3 besvarad



Motion nummer 586
Medlemskap
HRF Karlskrona, Blekinge

ID1100

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

För att bli en växande kraft vill vi att förbundet informerar föreningar om vilka stödmedlemmar som finns
och tillhör respektive förenings kommun.

Bakgrunden är att presumtiva medlemmar inte fyllt i medlemsansökan med vilken förening de vill
tillhöra, men kommit till oss i styrelsen och frågat varför det inte kommer information om vår
verksamhet.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att medlemsregistret ska informera föreningar om vilka som är stödmedlemmar, för att bidra till ett

starkare HRF.

HRF Karlskrona

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-27, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 586

Samma yttrande som motionerna 587 och 588. Se yttrandet under motion 588.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 586



Motion nummer 587
Medlemskap
HRF Ronneby, Blekinge

ID1014

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

För att bli en växande kraft vill vi att förbundet informerar föreningar om vilka stödmedlemmar som
finns, och tillhör respektive förenings kommun.

Bakgrunden är att presumtiva medlemmar inte fyllt i medlemsansökan med vilken förening de vill
tillhöra, men kommit till oss i föreningsstyrelsen och frågat varför det inte kommer information om vår
verksamhet. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRFs medlemsregister ska informera föreningar om vilka som är stödmedlemmar, för att bidra

till ett starkare HRF.

Hörselskadades förening i Ronneby

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-04, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 587

Samma yttrande som motionerna 586 och 588. Se yttrandet under motion 588.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 587



Motion nummer 588
Direktmedlemskap till förbundet:
HRF Norra Skaraborg, Skaraborg

ID1062

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Det förkommer att HRF Norra Skaraborg får kontakt med personer som är
direktmedlem i förbundet och inte har någon vetskap om att det finns en
lokalförening där de bor. 
Genom av förbundet genomförd informationskampanj, där vikten av den lokala 
verksamheten sätts i fokus.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att man informerar om närmaste lokalförening
att man meddelar närmaste lokalförening om personer som är direktmedlemmar.

Agne Fröjdh

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-02, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 588

Samma yttrande som motionerna 586 och 587.

Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att alla som ansöker om medlemskap i HRF får
tydlig information om våra föreningar och fördelarna med att vara medlem i en förening. Ambitionen
är att alla nya medlemmar ska kunna göra ett informerat val av medlemskap och känna till de
möjligheter HRF erbjuder, inte minst den givande verksamhet som bedrivs lokalt. 

Förbundet får endast dela med sig av medlemmars personuppgifter till de delar av organisationen
som de tillhör. Det innebär till exempel att HRF-föreningen i Malmö endast får ta del av uppgifter
om de personer som tillhör den egna föreningen – inte vilka som är föreningsmedlemmar i
Ronneby. På samma sätt får inte förbundet tala om vilka som är stödmedlemmar i till exempel
Skaraborg eller Blekinge till de distrikt och föreningar som är verksamma där.

Dessa begränsningar har vi av respekt för våra medlemmars personliga integritet, i enlighet med
de krav som Dataskyddsförordningen ställer. Genom att hålla en hög nivå av skydd för de
personuppgifter som anförtros oss stärker vi rättigheterna för våra medlemmar.

Istället vill förbundsstyrelsen införa en ny rutin, som innebär att förbundet regelbundet kontaktar
stödmedlemmar med information om fördelarna med att vara föreningsmedlem samt erbjudande om
att bli medlem i en förening. Vi kan även lyfta möjligheten att starta en förening, i de fall det är långt
till närmaste förening.

En sådan marknadsföringssatsning gör att vi fångar upp de stödmedlemmar som har intresse av
att bli medlemmar i en förening och ligger i linje med vad motionärerna önskar. Det bidrar också till
ett starkare HRF.

Stödmedlemskapet – som tidigare benämndes direktmedlemskap – fyller en viktig funktion i HRF.
Bland våra stödmedlemmar finns bland annat personer som inte själva är hörselskadade, till
exempel personer inom professionen, som vill stödja HRF och följa vårt viktiga arbete via Auris. Att
de väljer att vara stödmedlemmar istället för Auris-prenumeranter är till fördel för HRF.



Andra stödmedlemmar är personer som av någon anledning inte vill vara medlemmar i en förening
och annars inte skulle ha varit medlemmar alls. Stödmedlemskapet kan då vara ett viktigt steg på
medlemsresan – ett steg från svagt intresse till engagemang och föreningsmedlemskap.

Stödmedlemskapet kan även vara en tillgång när en förening upplöses. Förbundet försöker då i
första hand erbjuda medlemskap i en annan förening, men en del medlemmar vill inte det, till
exempel om närmaste förening ligger långt från bostaden. Då kan valet stå mellan att vara
stödmedlem eller att inte vara medlem alls. 

Ett 30-tal HRF-föreningar har upplösts under de senaste tio åren. Det är en del av förklaringen till
att antalet stödmedlemmar har ökat från cirka 500 till 900 personer under samma tid. 

Istället för att förlora ett par hundra medlemmar har HRF fått behålla dem som stödmedlemmar. Det
gör att förbundet kan kontakta dem och uppmuntra dem att bli medlemmar i en förening eller att
själva starta förening, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag ovan.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att avslå att-sats 2



Motion nummer 589
Information på olika språk på HRF:s hemsida
Östergötland

ID1043

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Många nya svenskar (invandrare) som finns i och utanför Sverige behöver få information på sitt
modersmål om sådant som olika sorters hörselnedsättningar och vilka hjälpmedel som finns. 
Det är viktigt att tänka på att det också finns möjligheter att välja att få texten uppläst på modersmålet
då det finns anhöriga som är analfabeter eller p g a sjukdom förlorat förmågan att läsa text. 
En hemsida läses inte bara i Sverige utan också utomlands. Riksförbundet för sexuell upplysning,
RFSU, har upptäckt att de fått läsare också från länder utanför Sverige när de översatt information om
sina expertområden vilket har möjliggjort för många andra att få objektiv och vetenskaplig information. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund verkar för att information finns på våra vanligaste

invandrarspråk på Riksförbundet för hörselskadades hemsida

Eva Numminen

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 589

Samma yttrande som motionerna 590 och 591. Se yttrandet under motion 591.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 589 besvarad



Motion nummer 590
Information på lättläst svenska
Östergötland

ID1045

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Ett bra sätt att öka kunskapen om hörselnedsättningar och vilken hjälp man kan få i form av hjälpmedel
och stöd från myndigheter som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vad gäller stöd till arbete
och studier är att skriva information på lättläst svenska. Då når vi fler grupper i Sverige, t ex nya
svenskar (invandrare) och personer med intellektuella funktionsvariationer, dyslektiker, etc. 
Det är också viktigt att informationen finns bl a på teckenspråk, Tecken som stöd och inläst så man
kan lyssna på den. Detta för att nå fler grupper. 
Lättläst information om förbundet Hörselskadades Riksförbund är också ett bra sätt att marknadsföra
HRF.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund ska verka för att information om olika hörselnedsättningar,

allmän information om vilka möjligheter till hjälp som finns och om förbundet Hörselskadades
Riksförbund finns på lättläst svenska på HRF:s hemsida.

Eva Numminen

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 590

Samma yttrande som motionerna 589 och 591. Se yttrandet under motion 591.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 590 besvarad



Motion nummer 591
Stärka teckenspråks- och TSS-användningen bland
hörselskadade.
Östergötland

ID1028

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Teckenspråk och TSS används på många olika sätt både inom HRF och bland hörselskadade i
allmänhet. HRF har till exempel medlemmar som har teckenspråk som sitt första språk, och vissa
intressepolitiska frågor är av intresse både för oss och för våra grannorganisationer som SDR och
SDU. Teckenspråk borde därför vara en synlig del av vår HRF-vardag. Både för att alla ska känna sig
välkomna och delaktiga, och för att underlätta för den som vill veta mer om vår verksamhet. 

Hur kan man dra nytta av, och stödja, teckenspråk i verksamheten? Till exempel genom att information
om vår organisation på webben finns översatt till teckenspråk. Genom att ha en översättning till
teckenspråk vid större nyheter av allmänt intresse. Man kan skapa plattformar – digitala eller fysiska -
för att alla som tecknar, oavsett nivå och oavsett om det är teckenspråk eller TSS, ska kunna mötas.
Detta kan ske genom att erbjuda en Facbookgrupp ”Vi som tecknar i HRF” och läger av det slag som
finns hos Unga Hörselskadade. Där skulle man kunna få inspiration och föra samtal om allt ifrån hur
man hittar en TSS-kurs, hur man som vuxen lär sig teckna, frågor om arbetslivstolkning till hur man
hittar rätt teckenspråksstöd i skolan för hörselskadade barn. Dessa plattformar skulle dels kunna
tillgängliggöra ytterligare ett verktyg för hörselskadade, men även bygga en början till gemensam
kunskapsbas kring frågor som rör teckenspråk och TSS.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet skapar och publicerar information som beskriver de viktigaste delarna av vår

verksamhet på teckenspråk.
att förbundet åtminstone vid vissa viktiga frågor som är av stort allmänt intresse berättar om

dessa även på teckenspråk.
att förbundet skapar plattformar där vi som tecknar (oavsett nivå och form) kan mötas, vilket kan

vara både digitalt och fysiskt.

Anna Gryszkiewicz

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 591

Samma yttrande som motionerna 589 och 590.

Förbundsstyrelsen instämmer i att HRFs webbplats bör erbjuda grundläggande information på
några vanliga invandrarspråk, lättläst svenska och svenskt teckenspråk. Detta är under arbete och
genomförs successivt under 2021. 

Redan i dag finns det en text-till-tal-lösning på HRF.se, som gör att det går att få texten på varje
sida uppläst. Under 2021 planeras test av en uppläsningsfunktion för några andra språk än



svenska. 

HRF.se och Hörsellinjen.se är omfattande webbar, som uppdateras så gott som dagligen.
Förbundsstyrelsen kan inte se att det är möjligt att erbjuda allt som finns här på olika språk. I första
hand översätts istället sammanfattande texter om HRF, hörselskadade och hörselvård till lättläst
svenska, vissa invandrarspråk och svenskt teckenspråk. Det finns i dag inga planer på TSS-
tolkning av texterna. 

HRF har en positiv inställning till teckenspråk och tvåspråkighet, men inom vår organisation har
svenska alltid varit det gemensamma språket. Nyheter publiceras därför i första hand i textform,
inklusive textade eller transkriberade videos och ljudfiler.

HRFs möjligheter till nyhetsrapportering är redan i dag starkt begränsade. Att återge nyhetstexter
på teckenspråk och andra språk skulle kräva betydande resurstillskott och omprioriteringar samt
en helt annan inriktning för HRF som organisation. 

Digitala och fysiska mötesplatser för teckenspråkiga HRFare är en intressant tanke och kan vara
aktuellt i en del föreningar och distrikt. Arrangemang på förbundsnivå brukar emellertid ha fokus på
våra intressepolitiska frågor och den verksamhet vi bedriver. Det är viktigt att deltagarnas
kommunikation fungerar och att det finns tolkar på plats vid behov, men vilket eller vilka språk som
används är inte huvudsaken, utan det vi pratar om.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla att-sats 1
att avslå att-sats 2
att avslå att-sats 3



Motion nummer 592
Studiematerial till tinnitus/meniéere.
HRF Malmö, Skåne

ID1047

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Vi behöver studiematerial till information om tinnitus och meniére.
ABF, kräver detta för att ha en studiecirkel med dem.
Vi får också många frågor om det.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Tinnitus/Meniere

Barbro Lindberg

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-12, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 592

Förbundsstyrelsen förstår vikten av utbildningar och kunskapsspridning för att stärka enskilda
hörselskadade och skapa ett hörselsmart samhälle. 

Förbundet planerar att genomföra analyser av olika medlemsgrupper. På så sätt kan vi lära oss
mer om gruppernas behov och förutsättningar inom HRF. Vi kan också utveckla modeller för hur vi
bättre kan tillvarata deras engagemang. 

HRF har i dag inget särskilt studiematerial om tinnitus och menière. Istället tas tinnitus och
menières upp som en del av olika broschyrer och på webben. Hur dessa hörselskador ska lyftas
samt vilken typ av material som kan behövas under kommande kongressperiod blir en del av den
utredning som planeras under 2022. 

Utbildningar och kunskapsspridning är en viktig del av HRFs arbete för att stärka hörselskadade
samt anhöriga och skapa ett hörselsmart samhälle. 

Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men
att arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade
satsningar måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar
händelser som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden.
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få
genomslag och uppnå resultat. 

I vårt arbete med att ta fram nya utbildningspaket är det viktigt att säkerställa att vi prioriterar rätt
saker, på rätt sätt, så att våra satsningar verkligen kommer till användning. 

Under 2020 påbörjade förbundet därför en analys av HRFs utvecklings- och utbildningsbehov,
bland annat för att få en klar bild av vilka typer av utbildningar och material som bör prioriteras
samt hur dessa bör utformas. 

Exakt vilka material som bör tas fram och på vilket sätt är en operativ fråga som förbundskansliet
har att verkställa, utifrån de prioriteringar och budgetramar som förbundsstyrelsen fastställer I de



årliga verksamhetsplanerna.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 592



Motion nummer 593
Studiematerial för anhörigcirkel
Uppsala

ID1127

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Att vara anhörig och leva i en god relation i familjen och med vänner till hörselskadad person är inte
alltid så enkelt. 

För att underlätta i vardagen både för anhöriga och den hörselskadade är det därför bra om anhöriga
kan få en större förståelse för den hörselskadades situation, konsekvenser av en bristfällig
kommunikationen samt få tips på hur den kan förbättras. 

Att träffa andra i samma situation är alltid positivt. Man kan på ett annat sätt prata om problem och
situationer som sker i vardagen utan den irritation och konflikter som kan uppstå i hemmamiljön. Man
kan få ta del av andra gruppdeltagares erfarenheter och lösningar på olika problem. Det är viktigt att få
en förståelse och att inse att man inte är ensam om att leva i ett sådant förhållande. 

Det finns mycket forskning som visar på att förståelse minskar stressen både hos anhöriga och
personen med funktionsnedsättning. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) tillhandahåller en
hel del material men där saknas ett område om kommunikation. 

Vi vill därför att ett studiematerial tas fram av förbundet för en anhörigcirkel som kan genomföras på ca
3–5 cirkeltillfällen. Genom ett sådant kursmaterial skulle distrikt eller föreningar lättare komma igång
med att genomföra cirklar.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att ett studiematerial tas fram av förbundet för en anhörigcirkel.

Tilda Holstius

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2021-01-14, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 593

Förbundsstyrelsen instämmer i att anhöriga till hörselskadade är en stor resurs i samhället. Vi ser
även att föräldrar, anhöriga och andra närstående har stor betydelse för HRF och vårt
gemensamma arbete för att ta tillvara hörselskadades intressen.

Just därför lyfter vi fram anhöriga som en av våra målgrupper i olika informationsmaterial, på
webben samt i intressepolitiska programmet och andra styrdokument.

Förbundet planerar att genomföra analyser av olika medlemsgrupper, bland annat anhöriga. På så
sätt kan vi lära oss mer om gruppernas behov och förutsättningar inom HRF. Vi kan också utveckla
modeller för hur vi bättre kan tillvarata deras engagemang.

HRF har i dag inget särskilt material om anhöriga. Istället tas anhörigas betydelse upp som en del
av olika broschyrer och på webben. Hur anhörigas viktiga roll ska lyftas samt vilken typ av material
som kan behövas under kommande kongressperiod blir en del av den utredning som planeras
under 2022.

Utbildningar och kunskapsspridning är en viktig del av HRFs arbete för att stärka hörselskadade
samt anhöriga och skapa ett hörselsmart samhälle.



Detta är en av många frågor som är angelägna för hörselskadade och därmed också för HRF. Men
att arbeta lika mycket med alla frågor samtidigt är inte praktiskt möjligt. Utöver planerade
satsningar måste det dessutom finnas tid och resurser för att snabbt kunna agera när det inträffar
händelser som har stor betydelse för hörselskadades intressen. 

Förbundsstyrelsen föreslår därför fyra prioriterade områden för den kommande kongressperioden.
Att på detta sätt kraftsamla kring några utvalda frågor skapar goda förutsättningar för att få
genomslag och uppnå resultat. 

I vårt arbete med att ta fram nya utbildningspaket är det viktigt att säkerställa att vi prioriterar rätt
saker, på rätt sätt, så att våra satsningar verkligen kommer till användning. 

Under 2020 påbörjade förbundet därför en analys av HRFs utvecklings- och utbildningsbehov,
bland annat för att få en klar bild av vilka typer av utbildningar och material som bör prioriteras
samt hur dessa bör utformas. 

Exakt vilka material som bör tas fram och på vilket sätt är en operativ fråga som förbundskansliet
har att verkställa, utifrån de prioriteringar och budgetramar som förbundsstyrelsen fastställer I de
årliga verksamhetsplanerna.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 593



Motion nummer 594
Utpekande av sakkunniga per målgrupp/hörselskada
Östergötland

ID1033

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

HRFs kunskapswebb, Hörsellinjen.se, en ypperlig plats för kunskapsspridning om olika hörselproblem
skulle må ännu bättre om läsarna fick känna att informationen är kopplad till viss person (kan vara
flera) med vissa specialkunskaper. Dessutom har Hörsellinjen.se inte fokus på att informera om
forskning och utveckling. 
Den typen av information tas endast upp intermittent som nyheter på HRF web ”Nyheter”. 
Denna motion föreslår att HRF pekar ut en eller flera sakkunniga personer inom respektive målgrupp
(kopplad till hörselskada) som följer vad som händer medicinskt, fysiologiskt och psykologisk inom
forskningen. En proaktiv funktion som kan hjälpa till att driva utvecklingen framåt till nytta för våra
hörselskadade. Dessutom till nytta för anhöriga och de som ännu inte har hörselproblem. 

Enligt web ”Om HRF” finns följande målgrupper utpekade/identifierade: Hörselnedsättning, Tinnitus,
Ljudöverkänslighet, Menières sjukdom och Föräldrar och andra anhöriga

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att peka ut en eller flera sakkunniga personer inom respektive målgrupp.
att den sakkunniga regelbundet informerar om vad som händer inom forskning och utveckling

inom respektive målgrupp.
att den sakkunniga driver frågor gentemot forskningen i de frågor där sjukvården inte tillgodoser

de hörselskadades problem idag.

Stefan Holmberg

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 594

Förbundsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att HRF har en verksamhet som driver utvecklingen
framåt. Det är också viktigt att vi kan sprida information om nya rön och pågående forskning till
våra olika målgrupper. Under de kommande åren har förbundet därför planer på satsningar som
synliggör forskning som ligger HRF och hörselskadade nära.

Redan i dag påverkar HRF forskningen, i linje med vad motionären föreslår. Såväl förtroendevalda
som sakkunniga har en positiv dialog med ledande forskare om pågående och framtida forskning.
Vi tar initiativ och möjliggör framsteg även genom att till exempel styra anslag från
Hörselforskningsfonden till angelägna forskningsprojekt eller genom att stödja andra
forskningsprojekt som partners eller liknande. 

Förbundsstyrelsen anser att sakkunnigas roller är en personal- och arbetsgivarfråga som inte
beslutas av kongressen. Kongressen har att besluta om mål, inriktning och ramar för förbundets
arbete, inte arbetsorganisationen vid förbundskansliet. Det är HRFs generalsekreterare, chef för
förbundskansliet, som beslutar om hur personalen ska organiseras för att olika uppdrag ska kunna
utföras med hög kvalitet och effektivitet, inom givna ekonomiska ramar.



I dag har förbundet intressepolitiska sakkunniga (ombudsmän) som utreder, bevakar och påverkar.
Arbetsfördelningen utgår både från ämnesområden, till exempel hörselvård, tillgänglighet, skola
och arbetsliv, som utifrån målgrupper, till exempel Menières sjukdom och barn/föräldrar. I alla roller
finns det en anknytning till aktuell kunskap och forskning.

HRFs sakkunniga samarbetar kring frågor som rör olika målgruppers intressen, vilket gör att
gemensamma nämnare i olika frågor tas tillvara. Vid politikermöten om tillgänglighet
uppmärksammas till exempel inte bara vikten av teleslinga, utan också vikten av goda ljudmiljö med
rimlig ljudnivå. 

Ombudsmännen samarbetar även med personal med specialkompetens inom kommunikation,
rådgivning till enskilda, föreningsutveckling med mera. Vilka samarbeten som är aktuella beror på
vad som bedöms ge bäst resultat i den aktuella frågan. När det läggs ett dåligt förslag om
hörselvårdsavgift i en region kan till exempel den som är sakkunnig kring hörselvård arbeta med
politikerkontakter, i samverkan med kommunikatörer som hanterar opinionsbildning i media samt
med organisationsutvecklare som ger stöd till det lokala mobiliseringsarbetet.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 594



Motion nummer 595
Fortbildning av administrativ personal på förenings- och
distriktsnivå.
Dalarna

ID1068

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Tillsammans växer vi

Motivering

Bakgrund:
Administrativa uppgifter (t ex ta emot och skicka skrivelser, telefonkontakter, kallelser och
meddelanden till styrelse- och övriga medlemmar, mm), ska kunna förmedlas snabbt, om en
verksamhet ska anses vara effektiv. Vissa hrf-föreningar och distrikt har därför via Af och Regioner
(Landsting) kunnat ansöka och erhålla medel för att arvodera den administrativa personalgruppen.
Föreningarnas och distriktsstyrelsernas initiativ har då resulterat i, att dessa blir arbetsgivare för de
administrativa personalgrupperna. Arbetsuppgifterna skiljer sig också åt från ett distrikt till ett annat på
grund av lokala överenskommelser med bidragsgivarna. Det kan vi inte göra något åt. Ett gemensamt
resultat av att anställa administrativ personal är, att tidsödande administrativa uppgifter avlastar
styrelsemedlemmar, som i sin tur kan ägna sig åt andra viktiga föreningsåtaganden.
Problem:
Den administrativa personalen erbjuds, som grupp, inte någon gemensam fortbildning, där de kan
diskutera och tipsa varandra om hur var och en löser likartade uppgifter. Nyheter inom HRF, som
förbund, bör även presenteras på ett professionellt sätt för den administrativa personalen, som på
många sätt berörs av förändringar och nyheter som t ex det nya medlemsregistret.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utse och vara ansvarig för en arbetsgrupp, som består av

representanter från berörda föreningar, distrikt och förbundsstyrelse
att besluta om att gruppen kan adjungera nödvändig expertis i vissa frågor
att den utsedda arbetsgruppen får i uppdrag att utarbeta rutiner och förslag på

fortbildningsinsatser för den administrativa personalen

Lars Westerlund

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-25, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 595

Förbundsstyrelsen uppskattar verkligen de insatser som anställda i föreningar och distrikt bidrar
med inom HRFs verksamhet runt om i landet. 

Fortbildning till personal är något som ingår i arbetsgivaransvaret. Vi förstår att det kan vara tufft
för distrikts- och föreningsstyrelser med personal att axla det arbetsgivaransvar som lagen kräver.
Samtidigt är det ett ansvar som förbundet inte kan överta. Vårt råd är att kontakta
arbetsgivarorganisationen Fremia, vid behov av stöd i arbetsgivarfrågor.

Personal i föreningar och distrikt kan ta del av det mesta av de material och den information som
skickas ut till postmottagare i föreningar och distrikt samt via HRFs intranät Hörnet. Personal kan
även delta i vissa utbildningar/seminarier som förbundet arrangerar. Alla föreningar berörs av



förändringarna som kom med det nya medlemsregistret och förbundet har bistått och kommer även
fortsättningsvis bistå med information.

För att uppmuntra kontakter mellan föreningar som önskar utbyte med varandra i gemensamma
frågor, till exempel föreningar som har anställd personal, startades ett digitalt nätverk för
kanslipersonal under 2020 som ska bidra till erfarenhetsutbyte. I början av 2020 sammanställde
förbundet också kontaktuppgifter till anställda i föreningar och distrikt, så att anställd personal kan
ta stöd av varandra och eventuellt samordna utbildningar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 595



Motion nummer 538
Att anordna nationell konferens för hörselskadade i
yrkesverksam ålder
Dalarna

ID1092

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Motivering

HRF Dalarna yrkar på att HRF riks anordnar ett första nationellt initiativ till konferens för hörselskadade
i yrkesverksam ålder. 
Bakgrund 
Vi är många med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder som önskar träffa andra i samma situation –
dvs som befinner sig mitt i livet, med allt vad det innebär av arbete, studier, familj, relationer, osv.
Många av oss känner sig i dagsläget ensamma då det inte är alldeles lätt att hitta varandra. Personer
med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder är en jämförelsevis osynlig grupp och många av oss lever
uteslutande i den hörande världen där vi kämpar på i det tysta med att få vardagen att funka såväl på
jobbet som privat. Liksom i många andra föreningar, domineras HRF på regional och/eller lokal nivå av
en majoritet äldre personer vilket återspeglas i typen av aktiviteter och frågor som aktualiseras inom
föreningsarbetet. Vi tror att det finns en risk att hörselskadade i yrkesverksam ålder inte alltid känner
att HRF är tillräckligt relevant eller intressant för dem. Mer riktade satsningar gentemot denna grupp,
med fokus på yrkesverksamma, kan förhoppningsvis få fler hörselskadade att känna att HRF är
relevant även för dem och på sikt få fler yngre att bli medlemmar och engagera sig. 
Syfte 
Det övergripande syftet är att stärka och motivera gruppen yngre hörselskadade i yrkesverksam ålder
inom HRF genom att låta dem träffas och diskutera frågor som är särskilt relevanta för dem. Det kan
troligen locka fler yrkesverksamma och yngre som nya medlemmar till HRF och därmed också stärka
upp medlemsbasen och dess föreningsarbete. Vi har flera uppslag kring vad en dito konferens kan
innehålla. Vi skulle exempelvis gärna se något i stil med; 
- Möjligheter till stöd på arbetsplatsen inkl vilka rättigheter vi har 
- Ljudmiljöanpassningar både i hemmet och på jobbet 
- Bjuda in intressanta och relevanta föreläsare inom t.ex. plötslig dövhet, CI, teckenspråk, m.m 
- Sociala aktiviteter (middagar, träning m.m) med mer hörselanpassat upplägg

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF riks anordnar en nationellt konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder.

Ida Sundmark

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 538

Samma yttrande som motionerna 539, 540 och 541. Se yttrandet under motion 541.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 538



Motion nummer 539
Nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder.
Örebro

ID1016

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Motivering

Många med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder önskar träffa andra i samma situation d.v.s. som
befinner sig mitt i livet.Många känner sig i dagsläget ensamma då det inte är alldeles lätt att hitta andra
i samma situation. Personer med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder är en jämförelsevis osynlig
grupp och många lever uteslutande i den hörande världen. 
Mer riktade satsningar på yngre yrkesverksamma kan förhoppningsvis få fler hörselskadade att känna
att HRF är relevant för dem. På sikt kan det leda till att fler yngre engagerar sig och blir aktiva
medlemmar.
Hörselskadade i yrkesverksam ålder behöver träffas och diskutera frågor som är särskilt relevanta för
dem. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund anordnar en nationell konferens för hörselskadade i

yrkesverksam ålder.

Örebrodistriktet

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 539

Samma yttrande som motionerna 538, 540 och 541. Se yttrandet under motion 541.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 539



Motion nummer 540
Hörselskadade i yrkesverksam ålder behöver en nationell träff
Uppsala

ID1003

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Motivering

Vi yrkar på att Hörselskadades riksförbund anordnar en första nationell inspirationskonferens för
hörselskadade i yrkesverksam ålder. Eventuellt med prioritering av yngre yrkesverksamma vid behov.

Vi är många med hörselnedsättning i yrkesverksam ålder som vill träffa andra i samma situation: mitt i
livet, med allt vad det innebär av arbete, studier, familj och relationer. Att leva med hörselnedsättning i
yrkesverksam ålder är en jämförelsevis osynlig grupp. Många av oss lever uteslutande i den hörande
världen och kämpar på i det tysta med att få vardagen att funka såväl på jobbet som privat.
Det är samtidigt svårt för föreningar och distrikt inom HRF att samla yrkesverksamma för regelbundna
träffar. De yrkesverksamma har svårt att hitta tiden att delta. Dessutom domineras HRF på regional
och lokal nivå av äldre personer vilket återspeglas i typen av aktiviteter och frågor som aktualiseras
inom föreningsarbetet. Och som vuxen passar man inte heller in bland Unga Hörselskadade. En del
distrikt ordnar årligen kurser för yrkesverksamma, men inte alla. 
Vi tror att det finns en risk att hörselskadade i yrkesverksam ålder inte alltid känner att HRF är
tillräckligt relevant eller intressant för dem

Det övergripande syftet är att stärka och motivera gruppen yngre hörselskadade i yrkesverksam ålder
och göra HRF mer relevant för dem, genom att låta dem träffas och diskutera frågor som är särskilt
relevanta för dem. Det kan troligen locka fler yrkesverksamma och yngre som nya medlemmar till HRF
och därmed också stärka upp medlemsbasen och dess föreningsarbete. Det finns flera uppslag kring
vad en dito konferens kan innehålla. 
- Möjligheter till stöd på arbetsplatsen inkl. vilka rättigheter vi har
- Ljudmiljöanpassningar både i hemmet och på jobbet. Akustikanpassning.
- Bjuda in intressanta och relevanta föreläsare – hörselskadade förebilder 
- Hälsa, egenvård och avslappning – hörselanpassat, tillsammans. Tex yoga på teckenspråk,
meditation som utgår från att man kanske inte hör bortre ljud, men däremot tinnitus,
teckenspråksvattengymnastik
- Dejting, ta hand om barn, söka jobb – hur är det som hörselskadad?
- Workshop, hörselanpassad, där vi delar erfarenheter och frågor
- Teckenspråk för nybörjare
- Sjukskrivning, information regelverk.
- Känslomässiga konsekvenser. Inte räcka till, trötthet.
- Tekniska hjälpmedel

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund anordnar en nationell konferens för hörselskadade i

yrkesverksam ålder

Anja Castensson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-31, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 540



Samma yttrande som motionerna 538, 539 och 541. Se yttrandet under motion 541.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 540



Motion nummer 541
Nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder
Östergötland

ID1034

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Motivering

Hörselskadade i yrkesverksam ålder är en relativt osynlig grupp och många lever uteslutande i den
hörande världen, där de kämpar i det tysta för att få vardagen att fungera både på jobbet och privat.
För dessa personer kan det vara bra att träffa andra i samma situation, för att diskutera gemensamma
frågor, utbyta erfarenheter och stötta varandra. 

HRF:s distrikt och föreningar domineras ofta av äldre personer, vilket återspeglas i de aktiviteter som
bedrivs och de frågor som aktualiseras lokalt. Därmed finns en risk att yrkesverksamma inte alltid
känner sig hemma i HRF.

Fler riktade satsningar på hörselskadade i yrkesverksam ålder, skulle kunna få dessa att känna sig
motiverade att bli medlemmar och engagera sig.

En sådan satsning skulle kunna vara en nationell konferens riktad till målgruppen. 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet anordnar en nationell konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder.

Marianne Eriksson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 541

Samma yttrande som motionerna 538, 539 och 540

Förbundsstyrelsen instämmer helt och fullt i att det är viktigt för HRF att nå ut bättre till
hörselskadade i yrkesverksam ålder. Det är en viktig medlemsgrupp som vi gärna vill se växa och
engagera sig i vår gemenskap. 

Denna motion ligger helt i linje med flera av målen i det föreslagna organisationsprogrammet. En
nationell HRF-konferens för hörselskadade i yrkesverksam ålder innebär att vi ”upplyser, stärker
och skapar mötesplatser för hörselskadade” (Hörselsmart i hela landet) och ”bidrar till fler
medlemmar och ett starkare HRF (En växande kraft).

En sådan konferens stämmer även väl överens med de prioriterade områden som
förbundsstyrelsen föreslår för den kommande kongressperioden – såväl ”Ett hållbart, hörselsmart
arbetsliv” som ”Tillsammans växer vi”.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta



Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 541



Motion nummer 542
Följ noga Arbetsförmedlingsreformeringens konsekvenser för
hörselskadade
Östergötland

ID1046

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Motivering

Arbetsförmedlingen ska enligt Riksdagsbeslut reformeras. Stora delar av Arbetsförmedlingens
åtaganden ska läggas ut till andra aktörer, mestadels privata företag. I vissa fall ska kommunen i de
landsdelar där privata företag inte etablerar sig ta hand om de arbetslösa.
Det av Arbetsförmedlingens åtaganden som tidigare lagts ut till upphandling för externa aktörer i form
av jobbförmedling, coachning och etableringslotsar för nyanlända har i alltför många fall inte blivit bra.
Exempel som förskräcker är arbetslösa som erbjudits healing för att komma närmare arbetsmarknaden
och företag som ägts av kriminella personer.
Tanken är att Arbetsförmedlingen ska kontrollera de externa aktörerna men det finns brister i
kontrollerna då en myndighet med krympande resurser ska kontrollera en mycket stor mängd externa
aktörer. 
Det är mycket viktigt att Hörselskadades Riksförbund följer upp vilka konsekvenserna blir för
arbetslösa personer med hörselskador när de ska få hjälp till arbeten. Likaså är det viktigt att gruppen
hörselskadade arbetslösa med invandrarbakgrund följs upp då de är en utsatt grupp.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund följer upp hur det går för hörselskadade arbetslösa i

svallvågorna av reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Eva Numminen

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 542

Den snabba, närmast kaosartade, omvandling av Arbetsförmedlingen, AF, som pågår väcker
berättigad oro. HRF har genom en rad initiativ försökt påverka processen. Det har varit såväl
direkta kontakter med berörda politiker och ansvariga på AF som opinionsbildning.

Det är främst tre aspekter som HRF lyft fram. Att AF behöver tillföras mer resurser. De mycket
kraftiga besparingar som genomförts kommer att försämra för hörselskadade, oavsett om stödet
ska ges av AF i egen regi eller via privata utförare. 

Den massnedläggning av kontor som genomförs kommer också att drabba personer i behov av
stöd. Mer än hälften av Sveriges kommuner kommer att sakna AF-kontor. Ökad digitalisering är bra
och nödvändig, men de fackliga organisationerna på AF menar att ledningen har en övertro på
dess möjligheter att ersätta personliga kontakter. HRF delar den uppfattningen.

Sist men inte minst är det problematiskt att den specialistverksamhet som funnits nu bryts ner och
att antalet specialister minskar kraftigt. Några sägs upp, men många slutar också självmant på
grund av den stora osäkerhet som råder. HRF har under lång tid haft goda skäl att på flera punkter
kritisera AF, men av andra anledningar än specialistverksamheten. Den har fungerat väl för de



hörselskadade som där har fått stöd. Det är därför tragiskt att just specialistverksamheten riskerar
kraftiga försämringar i omvandlingen.

Hur framtiden för AF ser ut är osäker. Debatten går hög, och det är inte så som motionärerna
skriver att ett riksdagsbeslut ligger bakom omvandlingen. Tvärtom har en majoritet i Riksdagen
varit öppet kritiska mot hela eller delar av omvandlingen, vilket förstärker osäkerheten. De
förändringar som igångsatts har beslutats av regeringen, vilken styr de statliga myndigheterna,
efter överenskommelse med vissa riksdagspartier.

Helt säkert är dock att HRF kommer att fortsätta delta i debatten och utnyttja våra till buds stående
medel för att försöka förhindra försämringar och se till att AF i framtiden kan erbjuda ett fullgott stöd
till personer med hörselnedsättning.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 542



Motion nummer 543
Hjälpmedel i arbetslivet
Örebro

ID1017

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Motivering

För många med hörselnedsättning är kompletterande hjälpmedel en förutsättning för att kunna fungera
optimalt på arbetsplatsen. Som systemet ser ut idag är det svårt att veta vem som står för
kostnaden.Idag ansvarar såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan och arbetsgivaren för
hjälpmedel på arbetsplatsen. Den hörselskadade förväntas själv ha koll på detta, vilket kan orsaka att
personen blir utan hjälpmedel. Det i sin tur kan leda till ett sämre arbetsresultat p g a extra trötthet /
ohälsa.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund skall verka för ett sammanhållet system där en person med

behov av hjälpmedel ansöker hos en och samma myndighet. Detta ger en säkrare
handläggning och minskar kontaktytorna för den enskilde.

Örebrodistriktet

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 543

Att få tillgång till rätt hjälpmedel är ofta en förutsättning för att personer med hörselnedsättning ska
kunna fungera i yrkeslivet på samma villkor som andra. Det är därför, precis som motionärerna
framhåller, otillfredsställande att ansvaret för att tillhandahålla sådana hjälpmedel är uppsplittrat på
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För den enskilde innebär detta ofta osäkerhet och
oklarhet om vilket stöd som finns och vilka eventuella kostnader som kan uppkomma.

En statlig utredning (”Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor
SOU2012:19”) har föreslagit att Arbetsförmedlingen ska överta allt ansvar för arbetshjälpmedel till
yrkesverksamma. HRF ställde sig i sitt remissvar på utredningen positiv till detta, men betonade
samtidigt att detta förutsatte att AFs hantering hade betydande brister som behöver åtgärdas om all
hjälpmedelshantering ska flyttas dit. Det gällde särskilt långa väntetider både för att få hjälpmedlen,
men också den långa väntetiden för att få den kodning som bekräftar en hörselnedsättning och ger
rätt till hjälpmedel.

Sedan dess har AF centraliserat sin hjälpmedelshantering för att den ska fungera snabbare och
smidigare. Det är dock ännu för tidigt för att med säkerhet kunna utvärdera om så också har blivit
fallet.

Den statliga utredning som föreslog att AF får det samlade ansvaret för hjälpmedel i arbetet för
personer med hörselnedsättning har ännu inte lett till något förslag från regeringens sida. HRF är i
princip positivt till att aktualisera frågan och kräva att regeringen går vidare med förslaget. Det
förutsätter dock att dagens turbulenta och kaosartade situation på AF reds ut och att de
klargöranden om AFs ansvar för stöd till personer med funktionsnedsättning som regeringen
utlovat lever upp till de utfästelser som gjorts.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 543



Motion nummer 544
Hörselskadades problematik i arbetslivet
Örebro

ID1015

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv

Motivering

Många hörselskadade har en problematik som gör att det går åt mer energi eftersom hjärnan får
dubbelarbeta när vi inte hör. ( "Hörselnedsättning, fakta och råd" Hörsellinjen.se )
Problemen kan yttra sig i hjärntrötthet, yrsel, ljudkänslighet, tinnitus m m. Det kan leda till att en
sjukskrivning är nödvändig, men idag avslås ansökningar om sjukskrivning i allt högre grad. 
Tillgången till hjälpmedel optimerar inte förutsättningarna till en god kommunikation, utan den
hörselskadade får fortfarande anstränga sig för att fylla i det som hjärnan har svårt att uppfatta.
HRF är en ansedd organisation, som bör kunna påverka såväl politiker som Försäkringskassan att
underlätta för hörselskadade att få sjukpenning / sjukersättning / aktivitetsersättning.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF sammanställer kunskap om hörselskadades problematik i arbetslivet i t ex en folder.
att HRF informerar Försäkringskassan om hörselskadades problematik i arbetslivet för att

underlätta bedömningar av ansökningar om sjukskrivning.
att HRF aktivt arbetar med att påverka politiker till att förstå att det är en samhällsekonomisk

vinst om hörselskadade kan arbeta, oavsett tjänstgöringsgrad.

Örebrodistriktet

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 544

Hörselskadades problem och behov i arbetslivet är idag grovt underskattade av ansvariga politiker
och myndighetspersoner. Allt för ofta är de till och med okända.

Detta trots att ca 720 000 personer i vad som i statistiken benämns som yrkesverksam ålder (16-64
år), har en hörselnedsättning. Eller med andra ord 12-13 procent av alla yrkesverksamma. Och
antalet ökar i takt med att allt fler arbetar allt längre upp i åldern.

Och trots ett överväldigande forskningsstöd för att hörselskada i samband med dålig ljudmiljö i
arbetssituationen kan leda till utmattning, stress och högt blodtryck med åtföljande hjärtproblem får
problemen inte nödvändig uppmärksamhet. Ljudmiljön får inte den plats det förtjänar i
arbetsmiljöarbetet. Och Försäkringskassan verkar inte vilja ta till sig vad Arbetsmiljöverket slagit
fast om samband mellan buller och hälsotillstånd.

Det är mot den bakgrunden som Förbundsstyrelsen föreslår att ”Ett hållbart, hörselsmart arbetsliv”
ska vara en av tre prioriterade arbetsområden för HRF under den kommande kongressperioden.

De förslag motionärerna framför stämmer väl med denna inriktning.



Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 544



Motion nummer 545
Hjälpmedel vid pension
HRF Lund, Skåne

ID1069

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Som hörselskadad får man ofta bra hjälpmedel för att klara av sitt arbetsliv. I samband med att
arbetslivet avslutas måste antingen hörhjälpmedel lämnas tillbaka eller köpas ut för en dyr kostnad.

Början av pensionärstiden är den tid då man är som aktivast och har framför allt tid att aktivt delta i
föreningsaktiviteter. Det är rimligt att man även som pensionär ska kunna behålla hjälpmedel för
fortsatt användning, samt att erhålla hjälpmedel utifrån de behov som finns för att kunna vara en aktiv
pensionär. Lunds HRF anser att det är en viktig fråga för HRF riksförbund att driva.

Lunds HRF yrkar 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF riksförbund aktivt ska verka för att fria hjälpmedel ska följa den hörselskadade efter

avslutat arbetsliv för att ha ett fullvärdigt pensionärsliv, samt
att pensionärer ska ha rätt till fria hjälpmedel utifrån individens behov.

Marie-Louise Andersson, HRF i Lund

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-26, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 545

Samma yttrande som motionerna 546 och 547 (tredje och fjärde att-satserna) 

Många äldre som lämnat arbetslivet bakom sig och som haft kommunikationshjälpmedel att tillgå i
arbetslivet får en försämrad kommunikativ situation efter att de gått i pension. Förbundsstyrelsen
delar motionärernas problembild och anser att det behövs en prioritering av äldres tillgång till
kommunikationshjälpmedel. 

I målen i förslaget till intressepolitiskt program står bland annat att HRF ska arbeta för att det finns
en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid. Och att
tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens
ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. I
förslaget till prioriterade områden betonar vi att vi ska öka medvetenheten hos beslutsfattare om
hörselvårdens avgörande betydelse för hörselskadade, till exempel att alla som behöver får tillgång
till kommunikationshjälpmedel. 

HRF har under många år samlat in statistik från hörselvården om vilken typ av hjälpmedel som
förskrivs av hörselvården. Vi presenterar på Hörsellinjens webbplats vilka regioner som förskriver
vilken typ av hjälpmedel. 

Det är förbundsstyrelsens bild att kommunikationshjälpmedel generellt inte förskrivs inom
hörselvården till äldre om det inte finns särskilda behov till det. Exempel på särskilda behov kan
vara att den hörselskadade dessutom har en grav synnedsättning. Att ha ett aktivt liv, till exempel
delta i föreningsverksamhet eller kursverksamhet, där det ofta föreligger ett behov av
kommunikationshjälpmedel, bedöms inte som ett särskilt behov i hörselvården. Här gör



hörselvården generellt olika bedömningar jämfört med yngre som kan ha behov av hjälpmedel i till
exempel studiesituationer eller på fritiden, där hörselvården ibland förskriver lån av hjälpmedel. Vår
avsikt med förslagen till prioriterade området, En hörselvård att lita på, är bland annat att arbeta för
en ökad tillgång till hjälpmedel för äldre.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 545



Motion nummer 546
Konferenshjälpmedel för pensionärer-hörhjälpmedel för ett aktivt
liv
Medlemsmotion

ID1067

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Hörselskadade pensionärer saknar möjligheter att få relevanta hjälpmedel för ett aktivt liv. 
När hörselskadade personer lämnar arbetslivet kräver Försäkringskassan (fk) omgående tillbaka de 
hjälpmedel som fk beviljat för att individen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Det kan till exempel 
handla om konferenshjälpmedel som behövs vid sammanträden, utbildningar och liknande aktiviteter. 
Som pensionär förlorar man alltså möjligheten att bruka hjälpmedel som man haft tillgång till i 
arbetslivet. Detta trots att ett aktivt liv som pensionär förutsätter att man kan kommunicera med andra 
och att vara delaktig i olika sociala sammanhang. 

Hjälpmedelsfrågan är knepig , bland annat för att ansvaret att tillhandahålla hjälpmedel delas mellan 
olika huvudmän och att ansvaret är otydligt. Exempelvis har Försäkringskassan möjlighet att bevilja 
bidrag för ersättning för de extra kostnader som personer med funktionsnedsättning har. Men de 
beviljar inte merkostnadsersättning för att täcka kostnader för konferenshjälpmedel som hörselskadade 
behöver. I stället hänvisar de (fk) till hälso-och sjukvårdens ansvar att tillhandahålla hjälpmedel utifrån 
individuella behov. Landstinget/regionen i sin tur meddelar att de inte tillhandahåller fritidshjälpmedel. 
Och pensionärerna anses ju enbart leva ett liv i fritid. 

Situationen är bisarr inte minst med tanke på alarmerande rapporter om ökande och allvarlig isolering 
bland äldre. Att föreningslivet saknar hörseltillgänglighet och föreningslivets studieverksamhet sker i 
lokaler utan för ändamålet relevant hörselutrustning är en verklighet som hörselskadade möter. 
Dessutom finns förpliktigande, icke frivilliga, medlemskap i föreningar så som till exempel 
bostadsrättsföreningar och vägföreningar. Hörselskadade pensionärer med sin ”rika fritid” riskerar att 
tvingas eller välja att avstå från föreningsaktiviteter och styrelseuppdrag eftersom man inte orkar med 
den påfrestning som följer då man har svårt att höra vad som sägs, med risk för isolering som följd. 

Vi lever allt längre och friskare. Följaktligen lever allt fler 80+ aktivt och har god allmänhälsa. Det är 
dock välkänt att hörselskadorna inte minskar med stigande ålder. Tvärtom – ju äldre åldersgruppen är 
dess större andel har problem med hörseln. För att skapa bättre förutsättningar till ett aktivt liv för 
pensionärer samt motverka att hörselskadade isoleras kan en lösning vara att försäkringskassan får 
uppdrag att genom bidrag för merkostnadsersättning för vuxna göra det möjligt för hörselskadade att få 
lämpliga konferenshjälpmedel – hjälpmedel som kan ge bättre förutsättningar till delaktighet och aktivt 
liv som pensionär. Med adekvata hörhjälpmedel kan fler vara aktiva, även vid en hög ålder. Med rätt 
hjälpmedel torde också risken att bli isolerad minska betydligt. 

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet med skyndsamhet verkar för att hörselskadade pensionärer får tillgång till vad som i

motionen anges adekvata hörhjälpmedel.

Marianne Rogell Eklund

 



Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 546

Samma yttrande som motionerna 545 och 547 (tredje och fjärde att-satserna) 

Många äldre som lämnat arbetslivet bakom sig och som haft kommunikationshjälpmedel att tillgå i
arbetslivet får en försämrad kommunikativ situation efter att de gått i pension. Förbundsstyrelsen
delar motionärernas problembild och anser att det behövs en prioritering av äldres tillgång till
kommunikationshjälpmedel. 

I målen i förslaget till intressepolitiskt program står bland annat att HRF ska arbeta för att det finns
en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid. Och att
tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens
ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. I
förslaget till prioriterade områden betonar vi att vi ska öka medvetenheten hos beslutsfattare om
hörselvårdens avgörande betydelse för hörselskadade, till exempel att alla som behöver får tillgång
till kommunikationshjälpmedel. 

HRF har under många år samlat in statistik från hörselvården om vilken typ av hjälpmedel som
förskrivs av hörselvården. Vi presenterar på Hörsellinjens webbplats vilka regioner som förskriver
vilken typ av hjälpmedel. 

Det är förbundsstyrelsens bild att kommunikationshjälpmedel generellt inte förskrivs inom
hörselvården till äldre om det inte finns särskilda behov till det. Exempel på särskilda behov kan
vara att den hörselskadade dessutom har en grav synnedsättning. Att ha ett aktivt liv, till exempel
delta i föreningsverksamhet eller kursverksamhet, där det ofta föreligger ett behov av
kommunikationshjälpmedel, bedöms inte som ett särskilt behov i hörselvården. Här gör
hörselvården generellt olika bedömningar jämfört med yngre som kan ha behov av hjälpmedel i till
exempel studiesituationer eller på fritiden, där hörselvården ibland förskriver lån av hjälpmedel. Vår
avsikt med förslagen till prioriterade området, En hörselvård att lita på, är bland annat att arbeta för
en ökad tillgång till hjälpmedel för äldre.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 546



Motion nummer 547
Upphandling av hjälpmedel nationellt
Östergötland

ID1027

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Inom hörselvården har man genomfört separata upphandlingar i varje region/landsting under många år,
vilket medför stora skillnader inom landet, för hörselvårdens patienter.
Det kan säkerligen skilja mycket pengar vid upphandlingarna av hörapparater och hörselhjälpmedel i
mellan de olika regionerna/ landstingen samt vid upphandlingar genomförda av
försäkringskassan/arbetsförmedlingen.
Upphandlingarna skall ses som resurser för oss med behov av diverse hjälpmedel men i stället blir det
höga kostnad ett problem som inte är motiverat.
Är jag yrkesverksam så får jag mina extra hjälpmedel av försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
MEN den dag jag går i pension så får jag betala dem själv.
Det är få privatpersoner som kan bekosta extra hjälpmedel när man går i pension. 
Bords mikrofoner och trådlösa hjälpmedel och streaming redskap för att kunna prata i mobiltelefonen
kan kosta upp i mot 70 000: -
Om upphandlingarna kunde ske mer gemensamt i landet, är vi övertygande om att hjälpmedlen skulle
kunna sjunka i pris.
Är man Yrkesverksam skall man kunna arbeta mer effektivt och vara mer attraktiva på
arbetsmarknaden med rätt hjälpmedel.
Är man pensionär skall man ha rätt att kunna deltaga i diverse sociala strukturer
Men framförallt skulle det finnas pengar ”över” i systemet som skulle kunna räcka till pensionärerna, att
även den kategorin skulle kunna få tillgång till samma kvalitet på hjälpmedel som när man var
yrkesverksam. 
Likvärdigheten skulle öka i landet och hörhjälpmedel skulle kunna bli en möjlighet för andra kategorier
än yrkesverksamma.
Att Höra lika bra som när man var yrkesverksam.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF skriver in i sitt politiska program att även pensionärer ska ha rätt till hjälpmedel.
att HRF kartlägger/jämför kostnaderna i landet för hörsel hjälpmedel som föreskrivs av

arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Vad kostar det?
att HRF genom fakta bevisar/öppnar för regionerna/landstings politiker ökar medvetande graden,

kring att det finns grupper som idag inte får hjälpmedel som individen behöver för att kunna
delta i civilsamhället.

att öka kunskaperna kring hörselhjälpmedlens betydelse för varje människa har rätt till ett aktivt
och deltagande liv.

att skola, yrkesliv och aktivt liv jämställs och behandlas lika i samhället.

Johanna Pettersson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 547

• Första och femte att-satserna hanteras under intressepolitiska programmet
• Andra att-satsen hanteras under Prioriterade områden; Ett hållbart hörselsmart arbetsliv
• Tredje och fjärde att-satserna hanteras under Prioriterade områden; En hörselvård att lita på



Första och femte att-satsen 

Det framgår i förslaget till intressepolitiskt program att alla hörselskadade ska få hörselvård
inklusive hjälpmedel som utgår från en helhetssyn på individens behov och som inte begränsas av
individens ekonomi. Här avses även hörselskadade pensionärer. Förbundsstyrelsen tycker inte att
HRF ska peka ut särskilda grupper av hörselskadade i det här avseendet. Vi tycker därför inte
heller att det föranleder någon förändring av förslaget till intressepolitiskt program. 

Förbundsstyrelsen instämmer med motionären att det är mycket viktigt att hörselskadade ska ha
bra förutsättningar både i utbildning, i arbetslivet och på fritiden. Men anser att de skrivningar som
finns i intressepolitiska programmet under områdena hörselvård, utbildning och arbetsliv omfattar
vad motionären beskriver som jämställdhet mellan skola, yrkesliv och aktivt liv. Vi ser därför inte
något skäl att göra någon förändring av skrivningarna i förslaget till intressepolitiskt program. 

Andra att-satsen 

Under kongressperioden föreslår förbundsstyrelsen att ett av de prioriterade områdena ska vara
Ett hållbart hörselsmart arbetsliv. Vi kommer att behöva olika faktaunderlag för att driva frågor inom
det prioriterade området. Vi stödjer motionärens förslag om att det finns ett värde att kartlägga
kostnader för hjälpmedel för hörselskadade hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Tredje och fjärde att-satsen (samma yttrande som motionerna 545 och 546) 

Många äldre som lämnat arbetslivet bakom sig och som haft kommunikationshjälpmedel att tillgå i
arbetslivet får en försämrad kommunikativ situation efter att de gått i pension. Förbundsstyrelsen
delar motionärernas problembild och anser att det behövs en prioritering av äldres tillgång till
kommunikationshjälpmedel. 

I målen i förslaget till intressepolitiskt program står bland annat att HRF ska arbeta för att det finns
en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger
hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel och andra insatser inom rimlig tid. Och att
tillgång till hörapparater, hörselimplantat och hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens
ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. I
förslaget till prioriterade områden betonar vi att vi ska öka medvetenheten hos beslutsfattare om
hörselvårdens avgörande betydelse för hörselskadade, till exempel att alla som behöver får tillgång
till kommunikationshjälpmedel. 

HRF har under många år samlat in statistik från hörselvården om vilken typ av hjälpmedel som
förskrivs av hörselvården. Vi presenterar på Hörsellinjens webbplats vilka regioner som förskriver
vilken typ av hjälpmedel. 

Det är förbundsstyrelsens bild att kommunikationshjälpmedel generellt inte förskrivs inom
hörselvården till äldre om det inte finns särskilda behov till det. Exempel på särskilda behov kan
vara att den hörselskadade dessutom har en grav synnedsättning. Att ha ett aktivt liv, till exempel
delta i föreningsverksamhet eller kursverksamhet, där det ofta föreligger ett behov av
kommunikationshjälpmedel, bedöms inte som ett särskilt behov i hörselvården. Här gör
hörselvården generellt olika bedömningar jämfört med yngre som kan ha behov av hjälpmedel i till
exempel studiesituationer på fritiden, där hörselvården ibland förskriver lån av hjälpmedel. Vår
avsikt med förslagen till prioriterade området, En hörselvård att lita på, är bland annat att arbeta för
en ökad tillgång till hjälpmedel för äldre.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att bifalla att-sats 3
att bifalla att-sats 4
att anse att-sats 5 besvarad



Motion nummer 548
Motion ang. Enhetliga avgifter för hörselhjälpmedel alt
högkostnads skydd
HRF Solna-Sundbyberg, Stockholm

ID1037

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Avgifter och kostnader för hörsel hjälpmedel skiljer sig mycket beroende var i landet man bor. 
Lika så utbudet av hjälpmedel som sår på ” regionernas lista”. 
Som exempel hänvisar vi till hörsel linjen undersökning 
”Inga kostnader för hjälpmedel i Jämtland ” (https://horsellinjen.se/?s=j%C3%A4mtland, u.d.)
”Inga kostnader för hjälpmedel i Norrbotten. Du betalar 100 kronor i besöksavgift vilket ingår i
högkostnadsskyddet”
(https://horsellinjen.se/?s=norrbotten, u.d.)
”Att prova ut hörapparater ur regions Skånes upphandlade sortiment av hörapparater kostar 1 000
kronor i utprovningsavgift.
Köper du hörapparater ur audionommottagningens privata sortiment, med rekvisition, betalar du 1 000
kronor i utprovningsavgift plus eventuell mellanskillnad. Mellanskillnaden beror på vilken hörapparat du
väljer, det kan vara allt från noll till 10 000–17 000 kronor för en hörapparat – det dubbla för två
hörapparater.” (https://horsellinjen.se/?s=sk%C3%A5ne, u.d.)
Regionens upphandlade sortiment av hörapparater: Att prova ut hörapparater ur region Stockholms
upphandlade sortiment kostar 600 kronor i utprovningsavgift (oavsett om du ska en eller två
hörapparater).
”Fritt val”/köp av hörapparater: köper du hörapparater ur hörselmottagningens privata sortiment betalar
du en utprovningsavgift på 600 kronor plus eventuell mellanskillnad. Mellanskillnaden beror på vilken
hörapparat du väljer, det kan vara allt från noll till 10- 17 000 kronor för en hörapparat – det dubbla för
två hörapparater.
(https://horsellinjen.se/?s=kostnader+f%C3%B6r+h%C3%B6rapparater+stockholm, u.d.)

”När du provar ut hörapparater ur region Östergötlands upphandlade sortiment äger regionen
hörapparaterna. Tappar du bort hörapparaten har regionen en avskrivningsmodell där brukaren får
betala 100 procent av hörapparatens värde första året. Sedan sker en avskrivning med 25 procent per
år. Efter fyra år är hörapparaten avskriven. Utprovningsavgiften för hörapparaten tillkommer.
Kontrollera värdet på hörapparaten och att du har en försäkring som täcker förlust eller skada på
hörapparater. 
(https://horsellinjen.se/hearing_aid/horselundersokning-och-utprovning-av-horapparater-i-
ostergotland/, u.d.)
Behövs remiss?
Ja. För nya besökare till audionommottagningen rekommenderas att gå via vårdcentralen, även om det
är möjligt att göra egenremiss.
Vad kostar besök hos hörselvården?
Du betalar en besöksavgift på 100 kronor som ingår i högkostnadsskyddet.
Vad kostar det att prova ut hörapparater?
Att prova ut hörapparater i Västra Götaland är kostnadsfritt.
Vad finns det för hörapparater?
Audionomen föreslår ett par hörapparater som är lämpliga utifrån din hörselnedsättning och dina
behov. Landstingens upphandlade sortiment av hörapparater finns publicerade på 1177 Vårdguidens
hemsida. Skulle ingen av hörapparaterna i landstingets sortiment passa dina behov kan audionomen
gå utanför avtalet.
Vem äger och försäkrar hörapparaten? När du provar ut en hörapparat via hälso- och sjukvården i



Västra Götaland är det landstinget som äger hörapparaten. Om du skulle förlora eller råka förstöra
hörapparaten blir du betalningsskyldig. Landstinget har en avskrivningsmodell där hörapparatens
värde (inköpspriset) skrivs av med 20 procent per år. Belopp under 600 kronor avskrivs. Kontrollera
därför vad hörapparaten är värd och att du har en försäkring som täcker förlust eller skada på
hörapparaten.
Hur ofta får jag byta hörapparat? Hörselvården gör en bedömning från fall till fall, som ska utgå från
dina behov. Försämrad hörsel, uttjänt hörapparat med mera är vanliga orsaker till att prova ut en ny
hörapparat. I hela landet är det vanligt att byta hörapparat med 4-5 års mellanrm.
(https://horsellinjen.se/hitta-horselvard/vastra-gotaland/#vuxen,andra-hjalpmedel-i-vastra-gotaland,
u.d.)

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att • Att enhetliga avgifter alt nationellt högkostnads skydd införs hörselhjälpmedel.
att • Att utbudet på regionernas lista är uppdaterade så att alla kan få det som det bästa möjliga

för den enskilde, och så lika lydande som möjligt.

Kenneth Lindmark

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-09-26, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 548

Förslaget ligger i linje med förbundsstyrelsens förslag till intressepolitiskt program och prioriterade
områden.

Hörselvård är livsviktigt för hörselskadade. Rätt insatser i rätt tid förebygger ohälsa och skapar
förutsättningar för fungerande kommunikation och delaktighet genom hela livet. Hörselvård har
därmed stor betydelse för både individ och samhälle.

Förbundsstyrelsen anser att det bör finns en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller
hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel
och andra insatser inom rimlig tid. Dessutom ska tillgång till hörapparater, hörselimplantat och
hörhjälpmedel aldrig begränsas av individens ekonomi, kunskaper och förmåga att ställa krav eller
styrs av vårdgivares ekonomiska intressen. Detta skriver vi i vårt förslag till intressepolitiskt
program.

HRF har länge krävt att avgifterna inom hörselvården ska vara enhetliga i landet, samt att alla
hörselvårdsavgifter ska omfattas av det lagstadgade högkostnadsskyddet.
Det här är framför allt en rättvisefråga. Hörsel¬skadade har rätt till vård på samma villkor som
andra -patientgrupper. Dessutom är det viktigt att behovet styr tillgången till vård och hjälpmedel –
inte plånboken. Vi ska därför inom ramen för det prioriterade området En hörselvård att lita på -
driva krav på att alla som behöver kan få tillgång till den hörselvård de behöver, inom rimlig tid och
utan att drabbas av begränsande eller diskriminerande avgifter och kostnader. 

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn att regionernas listor med hjälpmedel ska vara
uppdaterade så att alla kan få det som är bästa möjliga för den enskilde, och så likalydande som
möjligt.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 548



Motion nummer 549
Audiologi som egen läkarspecialitet
Stockholm

ID1078

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Bakgrund
I en artikel i Auris nr 5/2019 framkom det att det finns för få audiologer inom hörselvården i Sverige.
Många verksamma går dessutom i pension inom de närmaste åren.
Om vi även framgent ska ha en hörselvård i världsklass måste statusen höjas så att flera läkare vill
vidareutbilda sig till audiologer. 

Åtgärd
HRF bör, helst i samarbete med Svensk Medicinsk Audiologisk Förening (SMAF), verka för att
audiologi återinförs som egen läkarspecialitet.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska arbeta för att audiologi återinförs som egen läkarspecialitet

Ulf Olsson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 549

Samma yttrande som motionerna 550, 551 och 552. Se yttrandet under motion 552.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 549 besvarad



Motion nummer 550
Utbildning till hörselingenjörer
Stockholm

ID1093

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Den tekniska hörselvården blir alltmer avancerad, dels vad gäller metoder och utrustning för att
diagnosticera hörselskador, och dels vad gäller hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Idag finns
en 3-årig utbildning till medicintekniker på ett antal högskolor, bland annat på KTH. 
I kursplanen på KTH, och sannolikt även på övriga lärosäten, finns dock inget om hörsel. Den som
idag blir anställd som hörselingenjör måste själv lära sig yrket och, i bästa fall, gå parallellt med en
äldre kollega

Om vi även framgent ska ha en hörselvård i världsklass måste det finnas välutbildade hörselingenjörer.
För att tillgodose detta bör HRF verka för att den medicintekniska utbildningen även omfattar
hörselteknik.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska verka för att det införs kursblock i den medicintekniska utbildningen med inriktning

mot hörselteknik.

Ulf Olsson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 550

Samma yttrande som motionerna 549, 551 och 552. Se yttrandet under motion 552.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 550 besvarad



Motion nummer 551
Utbildning till hörselingenjör
HRF Stockholm, Stockholm

ID1085

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Den tekniska hörselvården blir alltmer avancerad, dels vad gäller metoder och utrustning för att 
diagnosticera hörselskador och dels vad gäller hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. 

Idag finns 3-årig utbildning på KTH m.fl. högskolor till medicintekniker. Men i kursplanen på KTH – 
och sannolikt även på övriga lärosäten – finns inget om hörsel. 

Den som idag blir anställd som hörselingenjör måste själv lära sig yrket och, i bästa fall, gå parallellt 
med en äldre kollega
Om vi även i framtiden ska ha en hörselvård i världsklass måste det finnas välutbildade 
hörselingenjörer.

 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska verka för att det införs kursblock i den medicintekniska utbildningen med inriktning

mot hörselteknik.

Ulf Olsson

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-18, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 551

Samma yttrande som motionerna 549, 550 och 552. Se yttrandet under motion 552.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 551 besvarad



Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 552 

Samma yttrande som motionerna 549, 550 och 551 

Vi i HRF vill att hörselskadade ska kunna känna odelat förtroende för att den hörselvård som 
erbjuds håller god kvalitet, har tillgång till profession med hög kompetens och utförs på ett seriöst 
och etiskt sätt, utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
All audiologisk habilitering och rehabilitering ska vara baserad på vetenskap och beprövad 
erfarenhet samt utgå från en helhetssyn på individens behov. Det innebär att hörselvården 
behöver ha tillgång till ett brett spektrum av medicinska, tekniska, pedagogiska och psykosociala 
rehabiliterings- och habiliteringsresurser, för att kunna erbjuda olika personer olika kombinationer 
av insatser. 
 
Förbundsstyrelsen håller med om behovet av välutbildad personal inom hörselvården och att 
läkarkårens kompetens är av stor betydelse samt att kompetensen inom hörselområdet måste 

 
Motion nummer 552 
Audionomer ett bristyrke 
Norrbotten 

 
Område: 

Prioriterade arbetsområden 2022-2025 

Hörselvård att lita på 

ID1104 

 
Motivering 
Ett skriande behov i hela landet gör att nånting kreativt måste till för att lösa krisen. 

 
Man kan konstatera att antalet utbildningsplatser i landet är för få tillsammans med att antalet antagna 
till varje utbildningsplats är lågt. 

 
Man kan hotta upp rekryteringsprocessen genom att införa ett stipendiesystem som ger den som vill 
söka utbildningen lite extra motivation att välja just detta yrke, inledningsvis. 

 
Ett exempel som tillämpas på visa håll i landet är att den som utbildar sig får 3000 kr/mnd under 
studieårets 9 mnd under den tid utbildningen pågår. Efter fullgjord utbildning erbjuds den examinerade 
audionomen fast anställning tills vidare samt att efter 3 år i yrket hos den som anställer erhåller 
audionomen 30000 kr som en engångssumma. 

 
Avbryts utbildningen eller anställningen upphör ersättningserbjudandet med omedelbar verkan, 
engångssumman betalas ut endast efter fullgjorda 3 år. 

 

Yrkande 
Vi föreslår kongressen besluta 
att Yrkar på 

 
Att HRF verkar för att antalet utbildningsplatser i landet ökas samt 

 
Att HRF verkar för att antalet antagna på utbildningsplatserna ökas samt 

 
Att HRF verkar för att ett stipendiesystem införs för att motivera fler att söka till yrket. 

 
HRF Jokkmokk HRF Gällivare HRF Kalix HRF Boden HRF-Piteå 

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-16, som beslutade att bifalla motionen. 
 
 
 



säkerställas. 
 

När regeringen 2006 beslutade om ny indelning av läkarspecialiteter blev audiologi en gren inom 
öron-näsa-hals, istället för en egen specialitet. Såväl Svensk Medicinsk Audiologisk Förening, 
SMAF, som HRF protesterade, bland annat med hänvisning till att utbildningen riskerade att tappa i 
status. I dag råder det brist på audiologer i samtliga regioner och flera regioner i norra delen av 
landet har inga audiologer alls. 

 
Enligt audionomernas fackliga organisation, SRAT, är det i dag brist på både yrkeserfarna och 
nyutexaminerade audionomer. Förbundsstyrelsen tycker därför att det är viktigt att HRF arbetar på 
olika sätt för att säkerställa att antalet audionomer inom hörselvården motsvarar behovet. Vi anser 
emellertid inte att stipendiesystem är det bästa sättet att uppnå det målet. 

 
Förbundsstyrelsen instämmer i att det finns behov av att stärka kompetensen bland 
hörselingenjörer inom hörselvården. Vi tycker att förslaget att lägga till ett kursblock i den 
medicintekniska utbildningen är ett bra, men begränsande. HRF bör arbeta bredare än så med 
frågan om hur ingenjörernas roll kan stärkas inom hörselvården. 

 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning. Den här motionen är lagd utifrån våra förslag 
som vi lade till den inplanerade kongressen 2020. Motionären har inspirerat oss till att göra 
ändringar och förbättringar av de förslag vi nu lagt till kongressen 2021. 

 
Att det finns välutbildade läkare, audionomer, ingenjörer och andra yrkesgrupper inom 
hörselvården är helt avgörande för att kunna säkra hörselvård av hög kvalitet i hela landet. Därför 
finns nu ett mål inskrivet i förslaget till intressepolitiskt program: att regioner, lärosäten och andra 
berörda myndigheter tar ansvar för att hörselvårdens professioner har hög kompetensnivå och 
fortlöpande utvecklas. 

 
Förbundsstyrelsen kommer att förtydliga och konkretisera i verksamhetsplaner under 
kongressperioden hur vi ska verka för att det nya målet i intressepolitiska programmet samt hur vi 
ska arbeta med att stärka kompetensen inom hörselvården inom det prioriterade området En 
hörselvård att lita på. 

 
 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta 
att anse att-sats 1 besvarad 
att anse att-sats 2 besvarad 
att avslå att-sats 3 



Motion nummer 553
Påverkansarbete CI (Cochlea Implantat)
Medlemsmotion

ID1072

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Kongressen 2016 beslutade att förbundet skulle öka engagemanget för bättre/mer CI-vård i Landet. En 
CI-kartläggning beslutades. Dessvärre har den försenats av olika skäl. Nu behövs nya tag.
Tyvärr måste vi konstatera att CI-situationen i landet inte blivit bättre sen förra kongressen. Antalet CI-
operationer i landet minskar för 4:e året i rad enligt Socialstyrelsens statistik. Samtidigt vet vi att minst 
20 000 skulle kunna ha nytta av CI. Detta behöver ändras!

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att kongressen beslutar att förbundet utser och utbildar en CI-expert
att kongressen beslutar att Förbundet gör en årlig sammanställning av CI-läget i landet
att kongressen beslutar att förbundet aktivt stöttar distrikten i CI-påverkansarbetet

Harry Eriksson

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 553

Förbundsstyrelsen delar motionärens problembeskrivning. Det är angeläget att personer med CI
får den vård de behöver. Det är också angeläget att de som kan bli hjälpta av hörselimplantat blir
utredda och erbjudna CI om de så önskar. Det är ett tydligt krav som framkommit i den kartläggning
av CI-vården som HRF gjorde under 2019.

Förbundsstyrelsen är i sak inte emot motionärens förslag om hur vi ska uppnå målet, men vi anser
inte att det är kongressens roll att i detalj besluta om hur det ska se ut. Det är viktigt att förbundet
kan bygga upp och ständigt utveckla kompetens om CI-vården. Vidare håller vi med om att det är
viktigt att vi kan samla in de underlag som behövs för att bedriva ett relevant påverkansarbete samt
vara ett stöd till distriktens påverkansarbete gentemot regionerna. Förbundsstyrelsen kommer att
förtydliga och konkretisera hur detta ska förverkligas i verksamhetsplaner under kongressperioden.

Det finns sedan ett par år tillbaka en referensgrupp för CI-frågor knuten till förbundskansliet. I
referensgruppen ingår företrädare för regionalt engagerade HRFare inom CI-frågor. Syftet med
referensgruppen är både att ge input till intressepolitiskt arbete samt hitta former för hur vi på bästa
sätt organiserar arbetet med CI-frågor inom HRF.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att avslå att-sats 2
att bifalla att-sats 3



Motion nummer 554
Motion till HRF:s kongress 2021 angående CI-vården i Sverige
Medlemsmotion

ID1131

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Den CI-kartläggning som HRF gjort visar på de ojämlikheter som föreligger i CI-vården. I vissa 
regioner/landsting finns inte samma förutsättningar för de gravt hörselskadade som CI-vården kräver. 

Som vuxen borde det vara en självklarhet att få två CI och att processorbyte sker inom 5-7 år. Var man 
bor i landet ska inte påverka detta.

Mitt förslag är därför att HRF kongress beslutar

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att på riksplanet verka för en jämlik och relevant CI-vård i hela landet.

Anne Liljenbäck

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 554

Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av att CI-vården inte är jämlik över landet. Det visar inte
minst HRFs egen kartläggning av CI-vården som gjordes 2019. I förslaget till intressepolitiskt
program framgår det HRF vill ”att det finns en allmän, samhällsfinansierad hörselvård som håller
hög kvalitet, är likvärdig i hela landet och ger hörselskadade tillgång till behandlingar, hjälpmedel
och andra insatser inom rimlig tid”. Med hörselvård avses här också CI-vården.

I likhet med hur HRF driver andra frågor om hörselvård är det viktigt att förbundet arbetar
tillsammans med distrikten för att verka för jämlikhet i CI-vården. Förbundsstyrelsen kommer att
förtydliga och konkretisera hur detta ska förverkligas i verksamhetsplaner under kongressperioden.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 554



Motion nummer 555
Uppgradering av nationella medicinska riktlinjer för
hörselimplantat till gravt hörselskadade vuxna
Uppsala

ID1065

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Bakgrund
2011 kom rapporten: ”Indikation för unilateralt kokleaimplantat till vuxna” (Rapport 2011:04), och den
var då ett bra verktyg för att ta fram vilka vuxna som hade förutsättningar för ett gott utbyte av
kokleaimplantat och för att ge en jämlik vård. I nuläget behöver indikationerna förnyas och
kompletteras för att ge en rättvisande bild. Kriterier för implantat och teknisk utveckling inom kirurgi och
en ny generation hörselimplantat har givit helt nya förutsättningar. Två CI ingick ej i uppdraget 2011 ej
heller korta elektroder. Referenserna är i stor utsträckning från 1900-talet! 
Syftet med nationella, medicinska indikationer är att öka möjligheten att ge ändamålsenlig,
kunskapsbaserad och jämlik vård. Återkommande jämförelser visar att inom många områden varierar
tillgången på vård avsevärt inom landet. Detta gäller i hög grad hörselimplantat. 
Rapporten ingår i ett utvecklingsarbete som skall byggas upp inom Socialstyrelsen. För att skapa ett
verktyg för indikationer för kokleaimplantat bildades en arbetsgrupp med bred yrkesprofil i ämnet.
Rapporten togs fram i samverkan mellan Svenska Läkaresällskapet, Sveriges Kommuner och
Landsting, Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk utvärdering
Målgrupp för rapporten är dels hörselskadade i behov av hörselimplantat dels de professioner inom
hälso-och sjukvården som fattar beslut om att vidta den aktuella åtgärden eller berörs av ett sådant
beslut, samt verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdsledningen.

Motivering 
� UPPGRADERING AV INDIKATIONER - Indikationerna behöver kompletteras med de senaste 10
årens utveckling inom medicin, teknik, pedagogik, psykosociala området och ekonomi. Det har visats
att två hörselhjälpmedel är överlägset ett ensidigt hörselhjälpmedel. Dubbelsidiga kokleaimplantat
saknas helt i studien från 2011.
� BÄSTA CI + UPPGRADERING AV CI - Den tekniska utvecklingen har gjort att man idag kan erbjuda
olika typer av hörselimplantat och fler typer av elektroder som ger förbättrade möjligheter att ge
patienter optimal operation och hörsel. 
� VÅRD I RÄTT TID - Tydliga kriterier för hörselimplantat behövs för att gravt hörselskadade säkert
skall erbjudas implantat. Implantat erbjuds idag innan patienten tappat all hörsel, villkoren har ändrats
sedan 2011 och behöver uppgraderas.
� LIKVÄRDIG VÅRD - Bättre villkor att ge lika vård nationellt. Stor variation finns på tillgång av
hörselimplantat mellan regioner/landsting. Behov av kontinuerlig uppgradering av CI:n.

Syfte
att ge personer i behov av hörselimplantat en högkvalitativ och jämlik vård
att ge sjuk- och hälsovård och beslutsfattarna ett verktyg för adekvat bedömning av hörselimplantat. 

Referens: Rapport 2011:04 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer 

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF uppdrar åt Socialstyrelsen att snarast och fortlöpande uppdatera 

Nationella medicinska indikationer för hörselimplantat till vuxna



Anita Wallin

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 555

Förbundsstyrelsen delar motionärens bild av behovet av riktlinjer för CI-vården. Det visar inte minst 
den kartläggning som förbundet har gjort av CI-vården under 2019. Motionärens förslag ligger i 
linje med förslaget till prioriterade områden, En hörselvård att lita på. 

Det pågår just nu ett arbete inom Sveriges kommuner och regioner, SKR, och det som kallas 
Nationellt programområde, där ett av uppdragen är att ta fram nationella riktlinjer för habilitering 
och rehabilitering efter operation av cochleaimplantat. HRF är aktivt involverad i det arbetet. Under 
2021 kommer vi att arbeta för uppdaterade indikatorer för cochleaimplantat och andra 
hörselimplantat. Vi ska särskilt verka för bilaterala implantat och för uppgraderingar av processorer.

Motionärens konkreta förslag om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att snarast och fortlöpande 
uppdatera Nationella medicinska indikatorer för hörselimplantat för vuxna är dock inte riktigt 
genomförbara. HRF har ingen möjlighet att ge en myndighet uppdrag så vi ser det inte som möjligt 
för oss att bifalla förslaget till beslut. Förbundsstyrelsen sympatiserar dock med andemeningen 
med motionen och föreslår därför en förändrad och bredare beslutsformulering: Att HRF verkar för 
att ta fram nationella riktlinjer för CI-vård.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 555
att anta förbundsstyrelsens förslag: “Att HRF verkar för att ta fram nationella riktlinjer för CI-
vård”



Motion nummer 556
Motion angående användning av hörapparater.
HRF Norra Skaraborg, Skaraborg

ID1101

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

En hög procent av alla hörselskadade personer med hörapparater
använder inte sina hörapparater som de borde.
Detta är ett stort slöseri med resurser, samt ett stort hinder för de
hörselskadade att kunna deltaga i samtal.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet får till stånd en forskningsgrupp som utreder orsak till svårighet för många att

använde hörapparater.
att få samtliga Sveriges regioner att satsa mer på utbildning i att använda hörapparater.

Agne Fröjdh

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-04-23, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 556

Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det är alltför många som inte använder sina
förskrivna hörapparater. Enligt siffror från det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering för
vuxna (Hörselbron), är det ca 7-8 procent av de som förskrivits hörapparat som inte använder dem
eller använder dem alltför sällan. Enligt statistiken är användningsbenägenheten något sämre hos
yngre användare än hos äldre. 

Av den forskning på området som finns tillgänglig visar den att användningsgraden av
hörapparater ökar med olika former av interventioner i hörselvården, främst i form av något
rehabiliteringsprogram, antingen traditionell grupprehabilitering eller internetrehabilitering på
distans. Det ska dock sägas att det är relativt få personer som får tillgång till någon form av
rehabiliteringsprogram utöver hörapparatutprovning. 

En del av varför patienter väljer att inte använda sina förskrivna hörapparater ligger naturligtvis hos
individen själv. HRF verkar för att stärka hörselskadade till att bli välinformerade patienter. Vi vill att
hörselvården ska jobba med att stärka individen och i förslaget till prioriterade områden skriver vi
bland annat att HRF ska ”…stärka enskilda hörselskadade med hörselsmart kompetens, så att fler
känner till sina möjligheter och rättigheter. Vi ska därför ha nära dialog med hörselvården runt om i
landet om hur rehabiliteringen kan utvecklas med mer hörselskadekunskap, utifrån en helhetssyn
på individens behov.”

HRF bedriver inget eget forskningsarbete, men vi påverkar forskningen på andra sätt, tex genom
att styra anslag från Hörselforskningsfonden till angelägna forskningsprojekt eller genom att stödja
andra forskningsprojekt som partners eller liknande. För att initiera forskning för en angelägen
forskningsfråga krävs det att det finns både finansiella resurser och att det finns forskare om kan ta
sig an området. Förbundsstyrelsen menar att HRF förvisso kan bidra med ekonomiska resurser,
men att det är svårt på förhand att styra forskares intressen. Vi ser inte att det är möjligt för



kongressen att besluta om att initiera olika forskningsinriktningar, även om vi i sak håller med
motionären om att forskningsområdet är av intresse för hörselskadade.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2



Motion nummer 557
Kompatibilitet för hjälpmedel
Östergötland

ID1026

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

De senaste årens utveckling av hörapparater och tillhörande hjälpmedel har ökat möjligheterna för
hörselskadade att vara delaktiga på möten, lyssna på radio och TV, använda telefon och andra
situationer där kommunikation och lyssnande är viktigt.

Dock finns problem i form av begränsad kompatibilitet mellan olika fabrikat och mellan generationer av
hjälpmedel inom ett och samma fabrikat. 

Som ett exempel kan nämnas streamers, som oftast inte fungerar längre när man byter till en ny
hörapparat, även om hörapparaten är av samma fabrikat som tidigare. Detta leder till ökade kostnader
för individen, eftersom man tvingas köpa nya hjälpmedel vid byte av hörapparat. 

Det ligger i hörselskadades intresse att HRF försöker påverka utvecklingen av hörapparater och
hjälpmedel i riktning mot ökad standardisering när det gäller kommunikationslösningar. Det finns
mikrofonsystem som fungerar med streamers av flera fabrikat, vilket visar att det inte omöjligt att
åstadkomma.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att förbundet försöker påverka företagen i riktning mot ökad standardisering vid utveckling av

hjälpmedel och hörapparater.

Marianne Eriksson

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 557

Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om behovet av att öka standardiseringen vid utveckling
av hörapparater och hjälpmedel. Prognosen för att detta ska bli verklighet bedömer förbundet som
relativt god, även om det historiskt har tagit lång tid att utveckla en gemensam standard.
Hörapparatindustrin har länge haft intresse av att utveckla egna lösningar för hörapparater och
hjälpmedel som inte är kompatibla med annan teknik. 

Hörapparatindustrins branschorganisation EHIMA, European Hearing Instrument Manufacturers
Association, där alla de stora hörapparattillverkarna ingår, gick ut redan 2014 och utlovade en
gemensam utveckling av en standard som bygger på tekniken med Blåtand, Bluetooth. I januari
2020 lanserades en ny gemensam standard som heter Bluetooth LE Audio. 

Den nya standarden ger möjligheter att koppla ihop hörapparater och hörselimplantat med annan
teknisk utrustning. Det behöver således inte vara särskilt utvecklade hjälpmedel för hörselskadade,
utan det är möjligt att bygga in sändare och mottagare i all möjlig konsumentteknik som till exempel
smarta telefoner, TV-apparater och ljudanläggningar på teatrar och biografer. I takt med att den
nya tekniken byggs in i både konsumentteknik och hörapparater kommer tillgängligheten och
komforten för hörapparatanvändare att öka samtidigt som behovet av särskilt utvecklade
hjälpmedel kommer att minska. När LE Audio finns i de flesta hörapparater kan detta komma att
komplettera eller på sikt ersätta teleslingor i samlingslokaler. 

HRF kommer att verka för att hörapparatindustrin anammar den nya standarden, och eventuella
andra standarder som är bra för hörselskadade, vid utveckling av nya produkter.



andra standarder som är bra för hörselskadade, vid utveckling av nya produkter.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 557



Motion nummer 558
Utveckla kunskapsutbytet mellan audionomer och
HRF/hörselskadade
Medlemsmotion

ID1091

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Hörselvården påverkas av många olika aktörer. I dagsläget har HRF relativt mycket intreslepolitisk 
dialog med regioner/landsting, medan andra aktörer kan vara svårare att nå, exempelvis internationella 
företag i hörapparats- och hörseltekniksbranchen. En annan central aktör, som HRF faktiskt kan nå, är 
audionomerna. De har kanske inte en direkt beslutsfattande roll ur ett politiskt perspektiv, men 
påverkar i hög grad de praktiska förutsättningarna för att en hörselrehabilitering ska bli bra. Det är 
därför viktigt för HRF att förstå hur audionomer resonerar kring hörselrehabilitering, och också för 
audionomer att få insyn i hörselskadades situation och hur våra behov ser ut.

En nationell konferens där audionomer kan mötas över regiongränserna vore ett bra komplement till 
den dialog som idag finns på regional nivå. Syftet vore att speciellt lyfta brukarperspektiv och få en 
bredare dialog och ömsesidigt lärande. Audionomer träffar oftast hörselskadade i rollen som patient, 
och i de mötena finns det sällan utrymme för audionomen att ställa egna frågor som kan fördjupa 
förståelsen för hur det är att leva med en hörselskada i Sverige idag. En konferens skulle kunna bli ett 
forum där det finns möjlighet till fler perspektiv än vad det finns utrymme för i de mer dagliga 
kontakterna. En möjlighet för audionomerna att få större insyn i vilka frågor hörselskadade brottas med 
just nu, och för att lyfta vilken roll audionomen och hörselvården har - och vill ha - i sammanhanget. 
Samtidigt kan HRF få värdefull insikt i vilka diskussioner som är aktuella inom hörselvården.

Av olika skäl, söker inte alla hörselskadade själva aktivt efter information. Därmed blir audionomens roll 
som informatör extra viktig. Speciellt förstagångsbesökare är beroende av kvalitén på mötet med 
audionomen. Därför borde även HRF bidra på de sätt vi kan för att audionomerna ska få tillfälle att 
utveckla sin kompetens.

Möjliga komplement, eller alternativ, till en konferens, är att HRF arrangerar en workshop på något 
aktuellt patientnära tema i samband med de andra konferenser som finns idag, som exempelvis 
Audiologisk dag. En annan möjlig mötesplats är audionomutbildningarna, där HRF skulle kunna 
erbjuda föreläsningar eller workshops.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att förbundet arrangerar en nationell konferens, eller motsvarande mötesplats, där audionomer

får tillfälle att bredda sin kompetens om hörselskadades perspektiv på sin situation och om
andra aktuella hörselvårdsfrågor.

Anna Gryszkiewicz

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 558

Förbundsstyrelsen håller med motionären i sak, att kunskapsutbytet mellan audionomer och HRF
behövs och att det kan utvecklas. Det är viktigt att skapa förutsättningar för en bredare dialog och



ömsesidigt lärande, där professionen kan ta del av hörselskadades erfarenheter och perspektiv.

Förbundsstyrelsen anser emellertid att formerna för arbetet bör avgöras inom ramen för förbundets
löpande prioriteringar och omvärldsanalys samt i dialog med våra samarbetspartners.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 558



Motion nummer 559
Obligatorisk hörselsceening av nyanlända
Östergötland

ID1044

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

De flyktingar som kom till Sverige under 1990-talet fick genomgå en obligatorisk hälsoundersökning.
Detta ledde till att olika hälsoproblem, bl a hörselnedsättningar upptäcktes och kunde behandlas. 
Numera finns inte denna obligatoriska hälsokontroll varför många hälsoproblem, bl a
hörselnedsättningar, inte upptäcks och än mindre behandlas. 
Många nya svenskar (invandrare) skäms också för sina hälsoproblem och vågar inte söka hjälp. Inte
heller vet de heller hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och kan därför inte söka hjälp. 
Den samhällsinformation som många nyanlända får är inte tillräcklig och som nyinflyttad till ett nytt land
översköljs man av mängder av ny information och har svårt att sortera dessa i användbar ordning.
En god hörsel är nödvändigt för att kunna tillgodose svenskspråksundervisning och att kunna klara av
att arbeta i Sverige. 
En obligatorisk hörselscreening för att fånga upp hörselproblem är nödvändig för att integrationen ska
fungera.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Hörselskadades Riksförbund verkar för att obligatorisk hörselscreening av nyanlända införs.

Eva Numminen

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-11-20, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 559

Det är en viktig problematik som motionären tar upp. HRF har redan i olika sammanhang
uppmärksammat behovet av att identifiera hörselnedsättning bland nyanlända, bland annat som
deltagare i Arvsfondsprojektet ”Funktionshinder i etableringen”.

Eftersom alla nyanlända som beviljas uppehållstillstånd placeras i Arbetsförmedlingens
etableringsuppdrag torde den för HRF mest framkomliga vägen vara att kräva att hörselscreening
genomförs inom ramen för detta. Då fås också en naturlig koppling till arbetsmarknad och
svenskundervisning inom ramen för SFI.

En alternativ möjlighet är att hörseltest genomförs inom ramen för den hälsoundersökning
Migrationsverket administrerar och som utförs av Regionerna i enlighet med lagen om hälso-och
sjukvård åt asylsökanden. Eftersom denna ges innan frågan om uppehållstillstånd avgjorts är det
dock oklart vilket stöd och vilken uppföljning som kan ges efter en hörseltest. Om förslag på
hörselscreening inom ramen för Migrationsverkets mottagande framförs av andra ska HRF
emellertid stödja även detta.

Enligt lagen om hälso-och sjukvård åt asylsökande m.fl. skall regioner erbjuda alla asylsökande en
hälsoundersökning. Hörselkontroller ingår inte idag, men det borde vara så. 

Nyanlända barn i grundskolan omfattas av den svenska Skollagen som slår fast att alla barn ska



genomgå minst tre hälsokontroller. Eleven ska dessutom mellan hälsobesöken erbjudas
undersökning av syn och hörsel och andra begränsade hälsokontroller. 

Motivet är att identifiera bland annat hörselnedsättning för att stöd ska kunna ges så att den
blivande eleven kan tillgodogöra sig undervisningen. På samma sätt borde det vara en självklarhet
att nyanlända som ska börja svenskundervisning i SFI och tillgodogöra sig en stor mängd
samhällsinformation får genomgå ett hörseltest.

Att tidigt identifiera en hörselnedsättning är viktigt för individen men det är också ett
samhällsintresse. Det påverkar möjligheter att lära sig svenska och därmed också
förutsättningarna för arbete och egen försörjning. Att Sveriges befolkning blir allt äldre leder till att
arbetskraftsbrist hotar i många branscher, inte minst i offentlig vård. Även av den anledningen är
det viktigt att allt görs för att underlätta för nyanlända att hitta en plats på arbetsmarknaden.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 559



Motion nummer 560
Förordning för utbildning i Tecken som Stöd (TSS)
Stockholm

ID1073

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Hörselvård att lita på

Motivering

Bakgrund
Jag har arbetat som kursledare i många olika sammanhang och under en lång tid. I samband med
detta har jag uppmärksammat att det finns personer med grava hörselskador som inte kan delta i TSS-
kurser p.g.a. kostnaderna. För att TSS ska fungera optimalt behöver ibland hela familjer delta för att
den hörselskadade ska kunna kommunicera med alla. Det är inte bara deltagaravgiften som kostar, det
tillkommer ibland även rese- och boendekostnader. Vid flera tillfällen har man kunnat söka pengar ifrån
olika fonder och liknande men det innebär ett merarbete som många drar sig för. Dessutom är det ofta
väntetider innan man får svar på sin ansökan.
Oavsett om man är barndomsdöv (dvs har en medfödd grav hörselnedsättning eller förvärvar
hörselnedsättningen under tidig barndom) eller blir döv i vuxen ålder har man behov av att kunna
kommunicera med andra. För att göra det behöver man lära sig teckenspråk eller TSS.

Idag finns för föräldrar med döva barn ett system över hela landet med bl a TUFF
(Teckenspråksutbildning för föräldrar). Det är en förordning som styr utbildningen och SPSM
(Specialpedagogiska skolmyndigheten) ansvarar för den. 

Åtgärd
Jag skulle vilja ha något motsvarande för de som blir hörselskadade och vuxendöva och deras familjer.
Det är inte rättvist att dessa individer ska behöva betala för att lära sig kommunicera med andra. Det är
ingen som väljer att bli döv eller hörselskadad för att få gå på kurser. Både den hörselskadade och
dennes omgivning blir utsatta när det kostar att delta i TSS-kurser.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF ska arbeta för en liknande förordning runt TSS för vuxendöva som den som finns för

föräldrar med döva och hörselskadade barn, TUFF.

Hörselskadades förening i Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna

Motionen har behandlats vid distriktsmöte 2019-10-30, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 560

Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att det är viktigt att både barndomsdöva och personer
som blir döva eller gravt hörselskadade i vuxen ålder ska ha möjlighet att lära sig teckenspråk eller
tecken som stöd (TSS). Vi har därför också tydligt skrivit in det som ett mål i intressepolitiska
programmet. Vi har också angett att det är viktigt att även anhöriga får tillgång till samhällets
insatser. 

Vi menar att det är en viktig poäng att det är hörselvården som ansvarar för kommunikationskurser
som en del av rehabiliteringsansvaret som vården har enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Regionerna erbjuder i varierande grad olika typer av kommunikationskurser i svenskt teckenspråk
och TSS. Vissa genomförs av regionerna i egen regi och andra i samverkan med studieförbund



och folkhögskolor. 

En del kurser på folkhögskolor anordnas helt utan inblandning av hörselvården. Till dessa kurser
kan SPSM ge bidrag för korta kurser för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.
Bidragen kan täcka resor, logi och del av förlorad arbetsinkomst för både hörselskadade och
anhöriga som är över 18 år. Det finns begränsningar i antalet dagar och ersättningens storlek. Det
tillkommer vanligen också en deltagaravgift som utbildningsanordnaren fastställer. Vissa regioner
sätter dessutom vissa begränsningar för hur många anhöriga om får delta. SPSMs bidrag ges
endast till anhöriga som är över 18 år.

Vår uppfattning är att hörselvården behöver bli bättre på att erbjuda i kurser i svenskt teckenspråk
och TSS i enlighet med deras ansvar inom rehabiliteringsuppdraget samt att tillhandahålla
information om dessa. HRF kan också bli mer aktiva i att informera om dessa möjligheter. 

Vår uppfattning är att det redan finns en relativt god möjlighet att finansiera kortare utbildningar i
teckenspråk och TSS för hörselskadade, men att det i vissa fall finns ekonomiska hinder för
anhöriga. Förbundsstyrelsen håller med motionären om att det finns anledning att arbeta för att ta
bort dessa hinder och på olika sätt öka möjligheterna för hörselskadade och anhöriga att delta i
teckenspråks- och TSS-utbildningar, men det ryms inte inom de prioriterade områden som vi lagt
fram förslag på. Att arbeta för en liknande förordning som reglerar TUFF-utbildningar, bedömer vi
är en politisk svårframkomlig väg att lösa frågan på. Vi tror att den mest framkomliga vägen för att
öka tillgången till teckenspråks- och TSS-utbildningar är att verka för att hörselvården i regionerna
tar ett ökat ansvar för att hörselskadade och anhöriga kan delta i teckenspråks- och TSS-
utbildningar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 560



Motion nummer 561
Avsaknad av textning i tv-program
HRF Arvika, Värmland

ID1139

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

Under coronatider har alltmer av vår fritid ägnats åt tv-tittande. Detta är en realitet och förekommer
veckans alla dagar. Döm om vår förvåning när texten uteblir i svenska programinslag som sänds på
lördagar och söndagar under rubriken "Helgstudion". Utländska programinslag är naturligtvis översatta.
Vi upplever detta som diskriminering, då personer med hörselnedsättning inte har någon möjlighet att
tillgodogöra sig programinnehållet.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att riksförbundet vidtar nödiga åtgärder för att vi skall kunna ta del av tv-programmen såsom

hörande.

Britta Törnquist/Halle Törnquist

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2020-11-05, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 561

Samma yttrande som motionerna 562, 563, 564, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 561



Motion nummer 562
Textning av TV och webb (automattextning)
Medlemsmotion

ID1129

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

HRF har en längre tid drivit frågan om förbättrad tillgänglighet för Hörselskadade mot bl. a. SVT och 
sedan dec 2020 automattextas Lokala nyheter (dock med tidsfördröjning). En stor framgång. 
Automatisk textgenerering har utvecklats mycket snabbt och kommer bli bättre och bättre. Textade 
lokala nyheter är bara början på en stor förbättring för oss. Automattextning är inte perfekt, men 
tillräckligt bra för att ge oss en välkommen förbättring. Skall komma ihåg att manuell direkttextning 
också innehåller fel. Självfallet borde det inte vara tidsfördröjning för automattextning som det är på 
SVT:s textade lokala nyheter.
Automattextning kan drastiskt utöka utbudet av textade program för oss. Idag textas bara program som 
har ”många tittare”. Tekniken måste förbättras så att det inte bara går se på SVT Play på PC eller 
läsplatta. Det ska kunna ses på TV:n och i direktsändning
HRF distr västra Götaland behandlade motionen vid styrelsemöte 2021-01-18 och står bakom 
motionen.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att kongressen beslutar att förbundet utser ansvaring ombudsman (efter Alf Lindberg)
att kongressen beslutar att förbundet ska driva frågan med hög prioritet. Tekniken kommer

förbättras/förändras mycket under kommande kongressperiod
att kongressen beslutar att förbundet kräver att även automattextning kan ses i vanlig TV

Harry Eriksson

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 562

Samma yttrande som motionerna 561, 563, 564, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå att-sats 1
att bifalla att-sats 2
att avslå att-sats 3



Motion nummer 563
Bättre textning i SVT
HRF Arvika, Värmland

ID1099

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

Hörselskadades förening i Arvika yrkar på att textningen i SVT blir bättre. Många hörselskadade hör
inte vad som sägs, utan är helt och hållet beroende av textningen. Ibland har den snabbt försvunnit,
innan man hunnit läsa allt. Det är extra viktigt vid faktaprogram t.ex. nyheterna. Dessutom är textningen
inte tillfredsställande vad gäller stavningen. Vi fodrar bättre textning, så vi kan tillgodogöra oss samma
innehåll som hörande.

Vi i vår förening har tidigare klagat till SVT om bakgrundsljudet och fått positiva förbättringar.

Vi förutsätter att även kongressen ställer sig bakom vår motion angående textningen.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att HRF jobbar för att textningen i SVT blir bättre

Britta Törnquist / Ulla Nylander

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-11-13, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 563

Samma yttrande som motionerna 561, 562, 564, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 563 besvarad



Motion nummer 564
Motion angående adekvat textning av tv program.
HRF Solna-Sundbyberg, Stockholm

ID1038

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

Allt fler tv program textas direkt, vilket är bra för alla, men särskilt för hörselskadade. Det gäller särskilt
nyhetsprogram. 
Vi har dock upptäckt att ofta textningen blir placerad över annan text i bilden. 
Lika så att de inte hänger med att skriva, och ibland skriver fel, då försöker man rätta till och det blir
ändå mer efter i textningen.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att •Att hrf ska arbets för textningen blir bättre placerade i tv program.
att •Att Hrf aktivt arbetar för Textningen blir mera synkron, med innehållet i tv programmet
att •Att Hrf aktivt arbetar för om det blir fel i textningen, inger rättning sker, för att det ska bli mera

synkron med innehållet.
att • Att Hrf aktivt arbetar för producentledningen i tv program ser till takten och rytmen i

nyhetsprogram är så att textningen hänger med.

Kenneth Lindmark

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-09-26, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 564

Samma yttrande som motionerna 561, 562, 563, 565 och 566. Se yttrandet under motion 566. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 564 besvarad



Motion nummer 565
Vi vill kunna se namnskyltarna på TV
HRF Örebro, Örebro

ID1020

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

SVT har valt att lägga namnskyltar och vinjetter nertill i vänstra hörnet på TV-skärmen. Det betyder att
undertexten skymmer t ex namnskyltar vilket är irriterande. Problemet kan lösas genom att
namnskyltarna och vinjetterna flyttas upp till till vänstra hörnet. Samma teknik som man använder då
fotbollsmatcher sänds. Då visas den aktuella ställningen mellan lagen upptill till vänster.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Uppvakta SVT och föreslå att namnskyltar och vinjetter flyttas så att undertexten inte

skymmer övrig text i TV-rutan.

Bernt Dahlén

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 565

Samma yttrande som motionerna 561, 562, 563, 564 och 566. Se yttrandet under motion 566. 

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 565 besvarad



Motion nummer 566
Bättre textning av samhällsinformerande program
HRF Örebro, Örebro

ID1019

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

Nyhetsprogram och program av typen "Agenda" direktsänds i regel i SVT. Då hinner skrivtolkarna i
regel inte med att texta intervjuer och diskussioner. Endast varannan mening kommer i undertexten och
den kommer när man försöker lyssna på nästa mening. Vår stora grupp får därför svårt att följa med i
samhällsdebatten.
Detta skulle kunna avhjälpas om SVT spelade in vissa inslag i förväg så att de kan förses med
fungerande text. Vi hör ju i regel inte allt men texten kompletterar och stärker hörandet. Då måste
undertexten och talet vara synkroniserat annars måste vi välja att antingen försöka höra eller att
stänga av ljudet och bara läsa.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att Uppvakta SVT med begäran om att nyhetsprogram och program som "Agenda" spelar in

intervjuer och diskussioner i förväg så att textningen blir bra.

Bernt Dahlén

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-10-01, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 566

Samma yttrande som motionerna 561, 562, 563, 564 och 565. 

Textning av allt audiovisuellt innehåll är en fråga som är högt prioriterad av förbundsstyrelsen, och 
en utförlig beskrivning av förbundets mål finns med i förslaget till Prioriterade områden 2021-2024, 
under rubriken Textat, hörbart, demokratiskt.

När det gäller SVT har HRF en regelbunden dialog såväl med SVTs ledning som med de direkt 
ansvariga. HRF deltar även genom fokusgrupp i verksamhet där SVT utvecklar textningen med 
hjälp av automatisk tal-till-text-teknik, en försöksverksamhet som har kommit till delvis utifrån HRFs 
krav på textning av alla regionala sändningar och en direkttextning som är snabbare, har högre 
kvalité och är bättre synkroniserad. De återkommande kontakterna ger HRF goda möjligheter 
att framföra synpunkter, som till exempel det som framförs i motion 561 .

Textningens placering på skärmen tas upp i motionerna 564 och 565. Frågan är ett 
återkommande samtalsämne i HRFs dialog med SVT. Från HRFs sida har vi föreslagit att 
namnskyltar/liknande med fördel kan placeras i bildens överkant, där de inte krockar med 
textningen. Det finns dock inom SVTs olika redaktioner ett starkt motstånd mot att

flytta placeringen av namnskyltar och den allt vanligare rullande textinformationen från 
nederkanten av rutan. Placeringen är standard i de flesta sändningar och har betydelse för 
kameravinklar, bildutsnitt mm. För framtiden kan sägas att ny teknik kommer att öka möjligheten för 
tittaren att själv styra var på tv-rutan textremsan visas.



Kvalitén på textningen som tas upp i motionerna 563 och 564 är en annan fråga som 
regelbundet diskuteras vid samråden med SVT. Hur länge textremsan ska visas avgörs normalt 
av ett standardmått, som utgår från att de flesta människor ska hinna läsa i normal takt. Om 
personen som är i sändning talar snabbt, så kan inte allt som sägs textas – det hinner inte visas 
- utan textaren måste välja vad som är viktigast, något som ibland kan ge en sämre upplevelse 
av textningens kvalité.

När det gäller textningen av direktsända program, som tas upp i motionerna 564 och 566, finns 
flera problem. Den bristande synkroniseringen, alltså att textningen kommer långt efter ljudet, 
har till stor del tekniska orsaker. Text-tv- textningen tar betydligt längre tid än bild och ljud från 
sändare till mottagare, och detta kan bara lösas genom ett kommande skifte till ny teknik. 
Direkttextarnas individuella snabbhet och kunskaper om det aktuella ämnet påverkar också 
resultatet.

I SVTs uppdrag ingår att spegla den aktuella samhällsdebatten. Delvis görs detta genom att 
sända intervjuer och debatter i olika former, där direktsändning i vissa fall är en viktig del av 
programformen. Förbundsstyrelsen ser ett demokratiskt värde i direktsändningar, och delar inte 
åsikten i motion 566 att SVT ska förinspela denna typ av program. Det är däremot angeläget att 
utveckla tekniken så att textningen blir mer fullständig och bättre synkroniserar med ljudet. Som 
nämnts ovan så genomför SVT tester med automatisk tal-till-text som förhoppningsvis kan leda 
till snabbare och bättre direkttextning vid sändningar via webben, men för traditionella tv-
sändningar behöver text-tv-textningen ersättas av modernare teknik. Att driva krav på att 
automattextning ska användas i traditionella tv-sändningar, som anförs i motion 562, anser 
förbundsstyrelsen kan göras först då tekniken är mogen för det och att tillräckligt god kvalitet 
kan garanteras. Om vi gör bedömningen under kongressperioden att det kan göras är vi också 
beredda att driva det kravet. Just nu gör vi bedömningen att det är för tidigt.

Vidare anser förbundsstyrelsen att tillsättningar av enskilda tjänstemän på förbundskansliet 
som ska driva frågor om textning inte är en fråga för kongressen att besluta om. Det ansvaret 
ligger på förbundskansliets generalsekreterare.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att avslå motion nummer 566



Motion nummer 567
Undertexter saknas eller är problem med för mobiltelefoners
applikationer, HD-TV och IPTV-boxar
Medlemsmotion

ID1111

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

I dagsläget klarar vad jag vet en enda IPTV-box att hantera och visa alla undertexter som därför 
brukaren kommer att se på sin skärm vid sändning. De andra märkena klarar inte av det.

De flesta HD-kanalers textning är det också problem med. 

Undertexter saknas i mobiltelefonernas applikationer.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att verka för att välfungerande undertexter kommer att finnas i HD-TV-kanaler
att verka för att välfungerande undertexter kommer att finnas i IP-TV-boxarna
att verka för att välfungerande undertexter kommer att finnas i mobiltelefonernas applikationer

Björn Sonesson

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 567

Motionären pekar på ett antal problem som den tekniska utvecklingen lett till när det gäller
tillgänglighetstjänster som textning. En mångfald av plattformar och distributionsformer gör att
sätten att få fram text varierar, beroende på den utrustning man har och vilken distribution man
använder. Därtill kommer att vissa företag struntar i att sända den dolda textningen via sina
fiberuppkopplingar, en fråga där HRF agerat direkt mot några företag.

I dagsläget finns tyvärr inga lagkrav på att distributörer av tv-sändningar måste vidaresända
textning, en allvarlig brist i lagstiftningen där HRF krävt åtgärder av kulturdepartementet. Frågan är
nu under utredning, och ett förslag väntas under 2021. En viss förbättring har skett då Riksdagen
under hösten 2020 antog den moderniserade radio- och tv-lagen som innebär att textningskrav kan
ställas på beställ-tv (play-tjänster).

När det gäller kraven på textning omfattar dessa krav i dagsläget inte HD-kanaler eller appar,
också det frågor HRF tagit upp med departementet. Hur dessa tjänster ska komma att omfattas av
tillgänglighetskraven är ännu oklart, men från HRFs sida anser vi att det måste lösas inom ramen
för arbetet med en ny radio- och tv-lag och det nya tillgänglighetsdirektivet för varor och tjänster.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att anse motion nummer 567 besvarad



Motion nummer 568
All film som visas offentligt i Sverige ska vara textad
Medlemsmotion

ID1112

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

Fortfarande så är det så att dubbade barnfilmer visas otextade i Sverige. 

Filmerna ska för tillgänglighets skull vid visning av aktörer inom biografbranschen eller av andra 
aktörer vid offentliga filmvisningar, vara textade även fast de är dubbade med svenskt tal.

Yrkande

Jag föreslår kongressen besluta
att HRF verkar för att samtliga filmer som visas vid offentliga tillställningar eller av kommersiella

aktörer inom biografbranschen, är textade, även barnfilmer som är dubbade med svenskt tal

Björn Sonesson

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 568

Textning av svenskspråkig biograffilm bygger på ett frivilligt åtagande av de stora aktörerna i
biografbranschen, och har kommit till bland annat utifrån krav från HRF. Då det fortfarande finns
vissa mindre biografer/biografkedjor som visar svenskspråkig film utan text så fortsätter HRF driva
kravet på att all biograffilm ska vara textad. 

När det gäller svenskdubbad familjefilm kontaktade HRF alla distributörer inför julen 2016, och har
därefter gjort återkommande mer begränsade insatser. Vi har sett att det blivit vanligare att
svenskdubbade filmer är textade, men långt ifrån alla.

Textning är ett av de prioriterade områdena för kongressperioden 2022-2025, och inom den ramen
kommer HRF fortsätta driva kravet på att all biofilm, oavsett var och hur den visas, ska vara textad.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 568



Motion nummer 569
Trafikmeddelanden i Sveriges Radio
HRF Lidköping-Götene, Skaraborg

ID1001

Område:

Prioriterade arbetsområden 2022-2025

Textat, hörbart, demokratiskt

Motivering

De inslag som Trafikverket sänder i Sveriges Radio för att informera trafikanter om hinder och faror på
våra vägar är mycket svåra att uppfatta för en person med hörselskada. De framförs i ett alltför snabbt
tempo utan att repeteras. Detta innebär en stor säkerhetsrisk för alla med hörselnedsättning.

Yrkande

Vi föreslår kongressen besluta
att påpeka för Sveriges Radio att trafikinslagen om hinder eller olyckor på vägarna måste bli

tydligare och lättare att uppfatta med syfte att göra dem tillgängliga för alla lyssnare, inklusive
hörselskadade.

Jan Lilja

Motionen har behandlats vid föreningsmöte 2019-05-15, som beslutade att bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion nummer 569

Sveriges Radios trafikredaktion omfattas av kravet på god hörbarhet som gäller alla sändningar i
SR. Om radion är rätt inställd så bryter trafikmeddelanden ordinarie sändningar. På många
radioapparater sker även en automatisk höjning av ljudnivån vid ett trafikmeddelande, och på vissa
apparater går det att justera detta manuellt. Vid större olyckor/hinder upprepas ofta informationen
med vissa intervall. Ökad hörbarhet för trafikinformation har ett allmänintresse, och HRF bör ta upp
frågan vid de återkommande samråd som sker med public service-företagen.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta
att bifalla motion nummer 569
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