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HRF Örebroföreningen 

 
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. 

HRF ger också stöd till anhöriga. Verksamheten bedrivs i föreningar, i distrikt samt på 

förbundsnivå. 

 

HRF:s vision 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 

Örebroföreningens verksamhetsplan och budget för 2013-2015 utgår i huvudsak från HRF:s 

handlingsprogram 2013-2016, som antogs av kongressen 2012. 

Följande områden prioriteras i verksamhetsplanen och ses som angelägna områden att verka 

för: 

 Synliga i samhället 

 Hörselvård 

 Utbildning 

 Delaktighet 

 Tillgänglighet 

 Hörselskadade i arbetslivet 

 Medlemsvärvning 

 Framtidsfrågor 

 

 

Handlingsplan för 2013 

 
Under året vill föreningen särskilt uppmärksamma betydelsen av insatser för äldre 

samt för nyanlända invandrare. 

 

 

 

Synliga i samhället 

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

 Deltaga i den lokala debatten runt hörselvårdsfrågor 

 Genomföra ”Hörselskadades dag” under hösten 2013 

 Dela ut medel ur vår stipendiefond till medlemmar som sökt stipendium 

 Utse mottagare av Örebroörat utifrån våra kriterier 

 

 

 

 



 

 

Hörselvård 

 Informera äldre hörselskadade om befintlig teknik inom hörselområdet för god 

hörbarhet. 

 Informera pensionärsorganisationer och andra organisationer samt beslutsfattare om 

hörselskador av olika slag.             

 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 och för nyanlända  

invandrare. 

 Tillsammans med audiologen planera för årliga rehabiliteringsdagar för  

”Nyhörselskadade och ”Seniorer”. 

 

Utbildning 

 Fortsätta med cirkelverksamhet i samverkan med ABF. 

 Verka för en god hörmiljö i förskolor och skolor. 

 Erbjuda deltagande i förbundets utbildningar. 

 

Delaktighet 

 Anordna introduktionsträffar för nya medlemmar. 

 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. 

 

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. 

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

 Informera om olika typer av tolktjänster och hur dessa användas. 

 

Hörselskadade i arbetslivet 

 Sprida information om hörselskadeproblematiken på arbetsplatser via fackliga 

företrädare och arbetsgivare.   

 

Medlemsvärvning 

 I olika sammanhang aktivt verka för att förbundets intressepolitiska program väcker 

intresse för att bli medlem i föreningen. 

 Rekrytera fler medlemmar bland yrkesverksamma. 

 

 


