
Minnesanteckningar brukarrådet 200305 

Närvarande: Marianne Schewenius, Mimmi Claesson, Inger Andersson, Bo Josefsson, Berits Carlsson, 

Barbro Prästbacka och Sara Lindbom 

 

Rapport från brukarorganisationerna:  

Vänersborg/Trollhättan: årsmöte i vår där Elin Bergius från Hörselverksamheten kommer att vara 

med och informera, även HRF distriktet kommer för information 

Mellerud: erbjuder hörseltest, samt har öppet varje torsdag med hörselhjälpare. Den 26:e mars 

kommer Cochlear för informationskväll och den 7:e maj blir det vårfest 

Sotenäs: vilande förening 

Tanum/Munkedal: årsmöte den 5:e mars i Fjällbacka där det blir föredrag av Per-Erik Korström. 

Skrivtolkar är bokade för detta föredrag. Syn- och hörselinstruktören har gått i pension och tjänsten 

är indragen. Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen att anställa en ny eller att gå ihop med 

närliggande kommuner kring denna tjänst. 16 kommuner är tillfrågade, men ingen vill dela denna 

tjänst. Den 14:e maj är det vårträff i Fiskebo 

Lysekil: har hörselhjälpare och batteriförsäljning 

Distriktet: jobbar vidare kring frågan om att HRF ska finnas med på hörselinformationen som 

Hörselverksamheten håller i för nya hörapparatsanvändare. Jobbar även tillsammans med ombud för 

synskadade kring frågan om syn- och hörselinstruktörer. Årsmöte är inplanerat under våren och 

kongressen i Stockholm blir i maj. Distriktet uppmanar så många som har möjlighet att deltaga i 

kongressen 

Rapport från Hörselverksamheten: 

Den 2:e och 23:e april är det Hörselombudsutbildning, en full grupp samt en reservlista med två 

personer. Vi går idag igenom vilka kommuner som anmält deltagare 

Filialerna: Strömstad Lysekil och Bäckefors är öppna fem dagar i veckan och har endast tidsbokning 

Ett stort regionalt arbete pågår för att säkerhetsställa att patienter får samma hörselrehabilitering 

oberoende var i VGR de vänder sig. Vuxensidan är så gott som klar och barnsidan är pågående 

FVM = framtidens vårdmiljö, innebär att all sjukvård kommer att ha ett datasystem med bokningar, 

journaler etc. Habilitering & Hälsa går som första förvaltning in i detta nya system 

IOI-HA, enkätundersökning som skickas ut sex månader efter att patienten fått sin hörapparat. Se 

bifogat 

Statistik på antal besök och antal påbörjad hörapparatutprovning visas och infogas på nästa sida. 

Inkomna frågor: 

Läste om TERA i Auris. Är det något ni kan berätta mer om? Och är det ett hjälpmedel som 

Hörselverksamheten kan bistå med? Svar: Hörselverksamheten har tagit in och testat detta 

hjälpmedel, men anser inte att det lever upp till de ställda kraven vi har på ett hjälpmedel. Så i 

dagsläget finns detta inte i vårt sortiment 



Frågan om hörselvårdsteamet har audionomer på CI användare som special område? Medlemmar i 

föreningen i Tht,Vänbg med om nejd. Undrar o efterlyser att hörselvården i Vänersborg skulle kunna 

ha ngn audionom specielt inriktad som kunde ta sig an CI brukare. De känner att de inte får veta ngt 

om förnyelser av den produkt de valt som Coehler o Medel. Att de skulle kunna få stöd på 

Hörselvården, så de inte behöver åka till Sahlg i Gbg. Resorna dit är svårt o krångliga i dagsläge. 

särskilt. För ju äldre man blir och ofta stor anspänning. Svar: i dagsläget finns det fyra audionomer i 

Vänersborg som har extra kunskap kring CI, det är de audionomerna man som CI-användare träffar 

när man kontaktar oss. Vissa åtgärder måste man dock som CI-användare åka till CI-teamet i 

Göteborg för 

Hur är det med hörselhjälpmedel, för invandrare. Migrationsverket hade frågat synverksamheten. 

Om de kunde ta dessa individer nu d.v.s omgående. Men svaret var att de får ha samma turordning 

som alla personer som söker hjälpmedel. Vilken praxis har hörselvården här? Svar: alla som söker sig 

till Hörselverksamheten hamnar i samma kö och kommer in i turordning. Då vi håller vårdgarantin, så 

har vi inga prioriteringar 

 

 

Nytt möte bokas till torsdagen den 8:e oktober kl 13:00-15:00. Förmöte från kl 9:30 

Anteckningar av Sara Lindbom 

 





 


