
Minnesanteckningar lokalt brukarråd 220426 

Närvarande: Zanna Melin DHB västra, Marianne Schewenius HRF Tanum-Munkedal, Birgitta 
Landegren HRF Mellerud, Inger Andersson HRF Mellerud, Barbro Prästbacka HRF distrikt, Harry 
Eriksson HRF Vänerborg-Trollhättan, Mimmi Claesson HRF distrikt, Berit Andersson HRF Vänersborg-
Trollhättan.  

Therese Söderberg enhetschef audionommottagning, Sara Lindbom enhetschef hörselteam 

 Föregående minnesanteckning (211109) godkänns 
 

 Information från brukarorganisationerna: 
- Vänersborg-Trollhättan: har haft besök av CI-företag, som hade föreläsning om framtiden 
inom CI. Föreningen har kommit i gång med TSS. Detta startade med att de var på kurs i 
Färgelanda och har efter detta fortsatt att träffas på Princess konditori 1 gång i månaden. 
Föreningen har styrelsemöte samt en dropp-in dag i föreningslokalen. Föreningen har en 
tanke om att ordna träffar där personer med CI kan träffas och utbyta erfarenheter. Detta 
finns i Göteborg och har blivit mycket uppskattat. Föreningen har även en tanke att till 
hösten starta en större CI-träff på Nordiska folkhögskolan.  
- Mellerud: den 7:e april var det årsmöte, då sektorchefen informerade om individens behov 
i centrum. De har två nya medlemmar i styrelsen, vilket känns positivt. De har öppet hus sista 
torsdagen i månaden kl 16:30-18:00 för alla hörselintresserade och det är stort intresse för 
att göra hörseltest. Den 19.e maj är det vårfest. Denna gång utomhus på Solgläntans magiska 
trädgård. Det blir frågesport och musikskolans elever underhåller. Bärbar slinga finns vid 
detta tillfälle. Föreningen upplever att de har god kontakt med kommunen och att alla 
allmänna lokaler nu har hörslinga. I kommunen finns ett kommunalt funktionshinderråd, 
föreningen finns representerad i en arbetsgrupp som arbetar med en tillgänglighetsplan.  
- Tanum-Munkedal: den 10:e mars var det årsmöte i Tanums bygdegård, 42 deltagare denna 
dag och en ny ledamot valdes in i styrelsen. Den 19.e maj är det vårträff, denna gång 
kommer Benny Jannebrink och underhåller. Träffen vänder sig till allmänheten, för att få på 
så sätt locka nya medlemmar till föreningen. 
- DHB västra: bedriver 1-2 aktiviteter per månad. Årsmötet var i mars i år. Föreningen har 
haft en utbildning av psykolog Birgitta Spjuth, som vände sig till föräldrar och barn. 
Sommarläger planeras på Tanum Strand.  
- HRF distrikt: har varit på hörselhjälparutbildning på Viskardalens folkhögskola. På denna 
utbildning var det personal från Borås och Alingsås. Var två intensiva, men mycket bra, dagar. 
De har lämnat in en skrivelse till regionpolitiker angående uppladdningsbara batterier. I maj 
firar HRF 101 år och den 7:e maj är det årsmöte i Vänersborg. 
 
 

 Information från verksamheten: 
- Audionommottagningen: har fullt fokus på produktionen, vilket gör att mycket annat får stå 
tillbaka. Det viktigaste är att få in våra patienter och att kunna erbjuda vård i rimlig tid. De 
arbetar även med att se över vilka besök som skulle kunna genomföras digitalt. Detta görs via 
appen ”Mitt vårdmöte”. Det arbetas även med att framöver kunna justera hörapparater på 
distans via fjärrjustering. Audionommottagningen har arbetat mycket med sin vårdprocess 
och är nu i skedet när de utvärderar den på vuxensidan. Har varit en del personalomsättning 
kopplat till föräldraledigheter. Innan sommaren kommer tjänsterna att vara tillsatta.  



- Hörselteam: på barnsidan har en ny logoped börjat under våren, vilket gör att alla tjänster 
är tillsatta. Det arbetas för fullt med gruppverksamhet och planen är att kunna erbjuda detta 
efter sommaren. En introfilm till föräldrar är på G och denna kommer att finnas tillgänglig på 
vår hemsida. Det finns redan en introfilm som vänder sig till vuxna patienter. Länk finns 
nedan. Filmer inom Västra Götalandsregionen är på talad och textad svenska.  
www.vgregion.se/horselnedsattning  
 

 Inkomna frågor:  
- Vad som "krävs" för att man som hörselskadad ska få delta i Hörselverksamhetens 
teckenspråkskurser? Se svar i bifogad power point   
- När räknar ni med att fortbildningen för hörselhjälpare kommer igång? När räknar ni med 
att utbildning av nya kommunala hörselombud kan komma igång? Just nu ligger allt fokus på 
produktion. 
 

 Datum för hösten brukarråd bestäms till den 18:e oktober kl 13:00-15:00, Regionens Hus i 
Vänersborg.  
Förslag till punkt till nästa möte: information om merkostnadsersättning 
 
 


