
Minnesanteckning från Brukarrådet 191003, Vänerparken, Vänersborg 

 

Närvarande: Harry Eriksson, Mimmi Claesson, Inger Andersson, Doris Meng, Marianne Schwenius, 

Barbro Prästbacka, Berit Carlsson, Sara Lindbom och Therese Söderberg 

 

Vad är på gång i de olika föreningarna:   

Munkedal/Tanum: Hörselskadades dag anordnas i Hällevadsholm den 12/10. Petra Andersson, 

Hörselteam Fyrbodahl,  kommer att vara med från hörselverksamheten. 

Sotenäs: Föreningen är vilande. Har inga hörselhjälpare, och ingen hörsel/syn konsulent. Tjänsten är 

indragen.  

Distriktet: Barbro Prästbacka representerar Distriktet. Medverkar vid brukarrådet för att få en 

uppfattning om vad som sker i övriga regionen. Barbro informerar om att HRF skulle vilja få möjlighet 

att medverka vid tex vid hörselinformationen, för att nå ut till potentiella framtida medlemmar. Har 

haft uppe detta för diskussion med verksamhetschef Mattias Johansson. 

Mellerud: Har hörselhjälpare som man kan komma till för att få hjälp. Utför även vid enstaka tillfällen 

hembesök till gamla trogna medlemmar. Erbjuder hörseltest 1 gång/månad, i sina lokaler. Jobbar 

fortsatt med slingkollen. 16/10 anordnas hörselkväll, där Suzi, Audionommottagningen Fyrbodahl 

och Stefan, Höreslteam Fyrbodahl, kommer att vara med. Även Kim Kähäri kommer och föreläser. 

Lysekil: Erbjuder batteriförsäljning i Brastad.  

Vänersborg/Trollhättan: 28/10 är det planerat föreningsmöte. Kommer föreläsare. Öppet hus i 

Vänersborg och Trollhättan som tidigare. Jobbar fortsatt med slingkollen. 

Trollhättan: Finns hörselhjälpare i Vänersborg och Trollhättan. Förändrade öppettider i lokalerna i 

Vänersborg. Öppet på fm istället för em. Har tankar om att marknadsföra sig på marknaden i 

Trollhättan.  

 

Frågor vid sittande bord:  

Får man ”gå tills man blir färdig?” 

En hörselrehabilitering är inte begränsad till ett visst antal besök. Det är mycket individuellt hur 

många besök det blir. Att avsluta hörselrehabiliteringen, är ett beslut som patienten och audionomen 

tar tillsammans. Patienterna är givetvis välkomna att boka jourtider närsomhelst behov uppstår, 

oavsett om man är ”under rehabilitering” eller ej.  

Om info från Choclear- om inte hörapparaten räcker till? Vad tycker hörselverksamheten om 

denna? 

Hörselverksamheten har bara hört gott om denna information. Viktigt dock att de som får 

informationen, är införstådda med att den riktar sig till målgruppen ”om hörapparaten inte räcker 

till”!  

Hörselinstruktörer:  



 

HRF- broschyren ska uppdateras: ny upplaga är på G! 

 

 

Lite statistik: 

 

Lite olika statistik efterfrågades. Vi har inte kunnat få fram allt, men, här presenteras antalet 

påbörjade hörselrehabiliteringar jan-sept 2019. Tydligt att Fyrbodahl har en trend att öka antalet 

påbörjade hörselrehabiliteringar jämfört med samma period föregående år. Kanske kan en 

bidragande anledning till det ökade antalet vara att det erbjuds hörseltester i Mellerud?  

Hörselombud: Uppföljningskurser planeras i höst. Pga sjukdom bland personalen har datum ännu 

inte kunna spikas. Planering pågår.  

Nya kurser planeras framgent, till våren. 15 kommuner, samtliga kommer bli inbjudna.   

 

Nästa möte: 5 mars. Kretsmöte på morgonen 9,30. Sara bokar lokal från kl 9.  

 

Med vänliga hälsningar: 

Therese Söderberg och Sara Lindbom 


