
Minnesanteckning från Brukarrådet 190321, Vänerparken, Vänersborg 

 

Närvarande: Bo Josefsson, Kurt Söderqvist, Harry Eriksson, Mimmi Claesson, Inger Andersson, Gun 

Bonde, Marianne Schewenius, Barbro Prästbacka, Gunnar Särnbratt, Berit Carlsson, Doris Meng, 

Zanna Melin, Gunilla Jacobsson, Therese Söderberg, Sara Lindbom. 

Vad är på gång i de olika föreningarna:  

• HRF Lysekil saknar styrelse, de har i dagsläget en hörselhjälpare som arbetar med detta på 

tisdagar. 

• HRF Tanum/Munkedal planerar för en bussresa i augusti. Planeras även för möte i folkets 

hus. 

• HRF Mellerud har vunnit pris som ”Årets HRF- inspiratörer 2019” Har ca 200 medlemmar. 

Varje torsdag är hörselhjälpare på plats i föreningslokalen. En torsdag i månaden anordnas 

”hörseltestartorsdag” då det erbjuds hörseltest.  

Planerar vårfest i maj. Har kontakt med sektors- och enhetschefer inom omsorg med syfte 

att informera om hörsel.  

• HRF Vänersborg/Trollhättan- Harry Eriksson tillträtt som ordförande efter Berit Svärd.  

• HRF Sotenäs är nu en vilande förening. 

• HRF Uddevalla är en vilande förening. 

• FSDB firar 60-års jubileum i höst. De har anordnat föreläsningar bla inom ämnet ”Kris”. 

Planerar att besöka kongress i Eskilstuna. 

• DHB- västra- Firar 70 års jubileum i år. Planerar en resa till Tropica Island, i Tyskland senare i 

år, samt TSP läger i Tanum i sommar.  

• HRF regional- Man är ute och ”visar upp sig”, på olika fronter såsom på mässor och 

föreningsmöten. Ska bla vara med under ”leva oh fungera” mässan nu i vår. Jobbar aktivt för 

att nå ut till ”nya svenskar” genom bla Kurdiska föreningen i Göteborg. Jobbar även för att 

medvetandegöra möjlighet att använda sig av skrivtolk i offentlig miljö.  

Vad är på gång i Hörselverksamheten: 

• I Hörselteamen har det varit en del rekryteringar under våren/sommaren och den enda 

vakanta tjänsten är nu psykolog. 

Vuxenteamet består av: hörselingenjör Thomas Hansson, kurator Christoffer Månsby och 

Linda Kristoffersson, pedagog Sandra Nilsson och audionom Petra Andersson, Åsa Kolvik och 

Eva-Lena Berglund. 

Barnteamet består av: hörselingenjör Stefan Sjöberg, kurator Christoffer Månsby och Linda 

Kristoffersson, pedagog Christina Claesson, Marie Hansson och Harriet Finn, 

teckenspråkslärare Anette Hedlöf, barnaudionom Annette Henriksson, Lise-Lotte Modin och 

Ann-Christine Karlsson. 

• Vårt sekretariat är sedan dec 2018 underbemannat. I mitten maj 2019 beräknar vi återigen 

ha samtliga tre tjänster tillsatta. Underbemanningen i sekretariatet har i första hand påverkat 

vår tillgänglighet i telefontiden.  

• Audionommottagningen består av 27 audionomer och de bemannar Vänersborg, Lysekil, 

Strömstad och Bäckefors 

• Vi jobbar ständigt med tillgängligheten och uppmanar våra patienter att använda 1177 

Våra telefontider är måndag-fredag klockan 9-12, telefonnummer: 010-4414920 



 

Inkomna frågor: 
Kommer vi att få träffa Mattias denna gång? 

• Mattias medverkar vid Regionala brukarråd, inte våra lokala. 
Hur många nyanmälningar är inkomna per kommun till vårens utbildning för kommunala 
hörselombud? 

• Sammantaget är de 12 erbjudna platserna fullsatta. 2 står på ”reserv- plats”. Det är 
Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda kommun som anmält personal till denna 
utbildning.  

Kommer det att bli någon fortbildning för kommunala hörselombud under året? 

• Utbildningen som erbjuds sträcker sig över två dagar. Planeras inte någon uppföljning. 
 
Hur kan föreningarnas hörselhjälpare få snabb telefonhjälp vid akuta frågor? 
Vi jobbar som sagt hela tiden för att nå en bättre tillgänglighet. Vi hänvisar till våra kontaktvägar 
1177 och vår telefon 010-4414920.  
 
Övrigt: 
Inger informerar om information hon fått från Hörselteknik gällande batteriers prestanda. 
Batteriets livslängd kan förlängas om det får luftas 15-20 minuter innan användning. Länk bifogas 
mailet. 
 

 

Nästa möte inbokat 191003, kl 13-15. Lokal bokas enl. ök. från kl 9,30.   

 

Med vänliga hälsningar: 

Therese Söderberg och Sara Lindbom 


