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Verksamhetsplan 2012 

HRF Örebroförening 

 

Hörselskadades Riksförbund är hörselskadades intresseorganisation. HRF arbetar för att 

skapa ett mer tillgängligt samhälle för alla hörselskadade i Sverige, dvs. alla med 

hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet, Meniéres sjukdom samt vuxendöva. Vi ger 

också stöd till föräldrar och anhöriga. I detta arbete samverkar HRF med Unga Hörselskadade 

(UH). Verksamheten bedrivs i föreningar, i distrikt samt på förbundsnivå. 

 

Vårt gemensamma mål är ett samhälle där alla hörselskadade respekteras som     

 individer, får stöd efter behov och kan vara delaktiga på sina villkor. Detta stöds också i  

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 

 

Förord 

HRF:s Örebroförenings verksamhetsplan och budget för 2012 utgår i huvudsak från HRF:s 

handlingsprogram 2009 – 2012, som antogs av kongressen 2008. 

Följande områden prioriteras i handlingsprogrammet och ses som angelägna områden att 

verka för: 

 Synliga i samhället 

 Äldrefrågor 

 Utbildning 

 Delaktighet 

 Tillgänglighet 

 Hörselskadade i arbetslivet. 

 edlemsvärvning 

 Framtidsfrågor 

 

Vi kan nå detta genom att under 2012 arbeta enligt följande verksamhetsplan: 
 

Synliga i samhället 

 Kontinuerligt genomföra olika aktiviteter och informera media i samband med dessa.  

     Deltaga i den lokala debatten runt hörselvårdsfrågor 

 Planera för ”Hörselskadades dag” den tredje lördagen i oktober 2012. 

 

Hörselvårdsfrågor 

 Verka för att alla hörselskadade skall få audiologisk habilitering/rehabilitering enligt 

HRF:s modell med tyngdpunkt på hjälpmedel efter behov 

 Vara en aktiv medpart i diskussioner om hörselfrågor och ta egna initiativ för att lyfta 

frågor inom viktiga områden, t.ex. hörselkontroller för äldre, invandrare och flyktingar 

 Driva krav på utbildad hörselservicepersonal

 Tillsammans med audiologen planera för årliga rehabiliteringsdagar för 

      ”Nyhörselskadade” och för ”Seniorer”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildning 

 Verka för att alla hörselskadade barn och ungdomar som behöver samlad kompetens, 

anpassad miljö, stöd och kontinuitet i sin skolsituation får sina behov tillgodosedda. 

 Fortsätta med cirkelverksamhet för Meniére, Tinnitus och TSS – gruppen i samverkan 

med ABF. 

 Verka för att kommunerna skall erbjuda hörselskadade invandrare möjlighet att gå i 

särskilda ”hörselgrupper” med anpassad miljö och pedagogik inom vuxenutbildning/ 

SFI-utbildning (Svenska för invandrare) 

 

Delaktighet 

      Anordna introduktionsträffar för nya medlemmar en gång/år. 

 Fortsätta att utveckla dialogen med medlemmarna för att kunna beakta deras behov, 

synpunkter och intressen. 

 Ge medlemmarna information via Örebroföreningens Informationsblad som ges ut 

med fyra nummer/år. 

 Uppmuntra förtroendevalda och medlemmar att delta i förbundets utbildningar. 

 

Tillgänglighet 
 Aktivt verka för ökad tillgänglighet för alla hörselskadade genom att kräva  

 fungerande teleslingor i offentliga lokaler.    

 Sprida information till föreningar om möjligheten att låna hörselutrustning  

       på biblioteket i Örebro. 

 Arbeta för att det lokala nyhetsprogrammet Tvärsnytt textas. 

 Verka för att befintlig teknik för textad information på tåg och bussar samt på 

järnvägs- och busstationer förbättras och alltid finns tillgänglig. 

 Aktivt verka för förbättrad hörbarhet i radio och TV utan störande bakgrundsljud.  

 Verka för att svenska filmer som visas i Örebro alltid ska vara textade. 

 Vid alla möten och sammankomster beställa skrivtolkar och informera om olika typer 

av tolktjänster och hur dessa kan användas. 

 

Hörselskadade i arbetslivet 

 Sprida information om hörselskadeproblematiken på arbetsplatser via skyddsombud, 

fackliga företrädare och arbetsgivare med flera. 

 Ge stöd, råd och information till de hörselskadade om deras möjligheter och rättigheter 

i arbetslivet och hur olika hjälpmedel kan förenkla arbetet. 

 Sprida kunskap om betydelsen av en god arbetsmiljö för hörselskadade i yrkeslivet. 

 Informera om vårt kontaktombud för yrkesverksamma. 

 Rekrytera fler medlemmar bland yrkesverksamma. 

 

Äldrefrågor 
 Informera om befintlig teknik inom hörselområdet för god hörbarhet till äldre 

hörselskadade. 

 Bevaka att fungerande teleslingor finns på kommunens äldreboenden och vid brister 

       ge förslag till lösningar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informera  pensionärsorganisationer och andra organisationer samt beslutsfattare 

      om hörselskador av olika slag.   

       Besöka äldreboenden och informera om hörselfrågor och ge teknisk support. 

 

Medlemsvärvning 

Uppmuntra alla medlemmar att aktivt försöka värva en ny medlem under 


I olika sammanhang aktivt verka för att förbundets intressepolitiska program 

             väcker intresse för att bli medlem i föreningen. 

 

Framtidsfrågor 
 I samverkan med Hörselskadades riksförbund verka för en bättre ljudmiljö  

      och god hörbarhet för alla. 

 

 

 

 

Övriga områden 
 Dela ut medel ur vår stipendiefond till medlemmar som sökt stipendium. 

 Utse mottagare av Örebroörat utifrån våra kriterier. 

 

Bilaga. Förteckning över styrelse och verksamhetsansvariga i Örebroföreningen. 

 

 

 

 

 

 


