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Inledning 
Distriktet inledde år 2020 med stort engagemang och stora planer. I februari blev distriktskansliet 
komplett med ytterligare en tjänsteman. Kansliet består nu av kanslichef, organisationssekreterare, 
kommunikatör och en intressepolitisk ombudsman.  

I mars mötte vi som alla andra coronapandemin vilket kastade omkull våra planer för året. Det var en 
omställning som hette duga, i efterhand kan vi nog alla konstatera att det här året, 2020, har gett oss 
väldigt mycket ändå. Vi har lärt oss hur vi kan ställa om, vi har kommit till insikt om vilka andra vägar 
vi kan välja för att mötas och kommunicera. Både personal och förtroendevalda har nog fått lite extra 
skinn på näsan av att ta oss an den utmaning som det var att lära oss att använda digitala verktyg, 
trots oro för hur sådana sammanhang skulle fungera ur ett hörselperspektiv. 

År 2020, i pandemins spår  
Inledningsvis handlade mars månad främst om att försöka bedöma läget och hur detta skulle påverka 
distriktets verksamhet. Mycket tid gick åt till att ställa in verksamhet och kommunicera ut detta till 
distriktets föreningar och medlemmar.  

Digital verksamhet  
Under året har distriktets verksamhet allt mer ställts om till att genomföras digitalt. Våren 2020 
handlade främst om att få kunskap om hur vi skulle använda digitala verktyg för vår målgrupp. Hur 
gör vi ett möte tillgängligt och hur gör vi deltagarna trygga i att delta på mötet?  

Distriktkansliet fann snabbt att det var det digitala videomötesverktyget Zoom som fungerade bäst 
för vår målgrupp, då det i Zoom var möjligt att få skrivtolkningen i form av undertexter. I andra 
verktyg behövde skrivtolkningen läggas i en webbläsare vid sidan av skärmen för mötet. 
Kanslipersonal och förtroendevalda har vid åtskilliga tillfällen under året mött bristande tillgänglighet 
på möten, då det inte har varit möjligt att se alla mötets deltagare, då ytterligare skärm krävts för att 
du ska kunna använda skrivtolk, och då du i ett möte där du inte ser alla deltagare inte heller kan se 
dina teckenspråks- eller TSS-tolkar, alternativt att de inte kan se dig.  

I slutet på år 2020 är vi inom distriktet eniga om att digitala möten är här för att stanna som ett 
komplement till att träffas vid fysiska möten. Vi har genom digitala möten kunnat möta fler av våra 
förtroendevalda och våra föreningar och dessutom oftare. Det skapar möjligheter att stämma av 
utan allt för mycket planering eller tid investerat.   

Vikten av tillgänglig information  
Under våren 2020 inleddes ett intensivt tillgänglighetsarbete framför allt gentemot Region 
Stockholm. Tidigt i pandemin noterade vi att vår målgrupp inte nåddes av information som togs upp 
på Regionens pressträffar. I vissa fall skrevs en kort sammanfattning på deras hemsida i efterhand 
men för det mesta fanns informationen enbart i den otextade sändningen av den digitala 
pressträffen.  

Distriktskansliet följde regionens arbete med pressträffarna kontinuerligt under ett antal månader 
och påtalade vikten av skrivtolkning och teckenspråkstolkning. Distriktet framförde fakta om vår 
målgrupp, argumenterade kring vikten av tillgänglig information och gav tips och råd om hur 
regionen kunde lösa tillgängligheten. I mitten på mars 2020 publicerade distriktet tillsammans med 
andra hörselorganisationer i Stockholms län en debattartikel i Dagens Samhälle där vi krävde att 
Region Stockholm tar fram riktlinjer för tillgänglig kommunikation i kristider. Presskonferenser ska 
direkttextas och teckenspråkstolkas och alla rörliga medier på regionens hemsida ska vara 
direkttextade och teckenspråkstolkade.  
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Sedan i slutet av våren 2020 sänds Region Stockholms pressträffar med teckenspråkstolk på plats 
samt med direkttextning på deras youtube-kanal.   

Tillgänglig vård 
Under våren 2020 fick vi signaler från medlemmar och även media om svårigheter att kommunicera 
och ta till sig information vid vårdbesök på grund av munskydd och visir. Möjligheten att avläsa vad 
vårdpersonalen säger är mycket svårare när det inte är möjligt att se personens mun eller när talet 
tystas av visir. I samma veva ställdes all tolkning inom vården om och kom att bli enbart digital. Det 
blev för distriktet tydligt att kunskapen i vården om hur man bemöter en person med hörselskada på 
bästa sätt är låg. Vårdpersonal känner inte tillräckligt väl till processen kring att boka tolk för sina 
patienter och ansvaret för kommunikationen läggs ofta på patienten, som redan befinner sig i en 
utsatt situation.  

Distriktet skickade i början av april 2020 en skrivelse till Regionstyrelsen där vi framförde att vi såg 
ett stort behov av samordning kring tillgänglig informationsspridning och kommunikation i vården. I 
vår skrivelse önskade vi också svar på hur regionen skulle säkerhetsställa fungerande distanstolkning 
på fältsjukhuset i Älvsjö som regionen planerade att öppna. Vi efterlyste dessutom lösningar för 
skrivtolkning på distans, då detta inte är möjlig att använda i appen Alltid öppen, vilken regionen 
skyndsamt fick utveckla under pandemin. I Regionstyrelsens svar på skrivelsen bekräftade de att de 
tog till sig av distriktets konkreta förslag på lösningar samt att de överlämnat våra tankar om 
lösningar för skrivtolkning på distans till Tolkcentralen.  

Tillgänglig kommunikation i vården är inte en fråga som kommer att lösas helt under pandemin utan 
detta är en fråga vi ständigt behöver följa och sprida kunskap kring. Under våren 2020 arbetade 
distriktet flitigt med informationsspridning till medlemma. Vi tipsade om möjligheten att beställa 
tolk, i synnerhet skrivtolk, i vården samt om tal till text-appar vilka är möjliga att använda vid samtal 
där bara något litet ska förmedlas.   

Distriktets intressepolitiska arbete 2020 
Fritt val  
Frågan om fritt val av hjälpmedel är fortfarande högaktuell i distriktets arbete. Politiken har 
fortfarande inte tagit sitt ansvar och justerat systemet som inte fungerar.  
 
Den 1 januari 2020 sänktes rekvisitionsbelopp från 3040 kronor till 2380 kronor. Distriktkansliet 
genomförde en analys av detta och skrev en rapport där statistik från förskrivningslistor från 
september-december 2019 jämfördes med förskrivningslistor från januari-april 2020. Resultatet visar 
tydligt att de mottagningar som ägs av koncerner där även hörapparattillverkare ingår i princip 
enbart förskriver sina egna produkter. Enligt regionens statistik förskrevs 94% av hörapparaterna 
inom Region Stockholm genom fritt val under år 2019. År 2017 låg motsvarande siffra på 87%. 
Slutsatsen som kan dras av distriktets undersökning är att fritt val tydligt dominerar den primära 
hörselrehabiliteringen i Stockholms län och att vissa mottagningar nästan uteslutande förskriver 
produkter som tillverkas inom ägarkoncernen. Detta bekräftar de slutsatser som gjorts vid tidigare 
genomgångar. 

Under hösten 2019 genomfördes möten med Anna Starbrink (L) samt ett möte med tjänstemän från 
koalitionen d.v.s. L, M och KD. I början på år 2020 inleddes arbetet därför med en kontakt med 
oppositionen för att diskutera eventuellt gemensamt synsätt i frågan om fritt val. I februari lämnade 
distriktsstyrelsen en skrivsele i frågan till oppositionspartierna i Region Stockholm. Under våren och 
hösten följde dialog med Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Vänsterpartiet lämnade i mars in 
en motion till Regionfullmäktige med förslag om att Region Stockholm ska omarbeta systemet och 
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administrationen kring fritt val. Motionen har inte behandlats i Regionstyrelsen under 2020 utan 
bereds fortfarande.  

I september 2020 träffade distriktet Kristdemokraterna och Ella Bohlin, regionråd i Region 
Stockholm. Med på mötet var även Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Kerstin Malmgren samt Anna 
Breuer. Från det mötet fick vi med oss information om att det ska vara möjligt begära ut prislistor 
från mottagningarna för att kunna göra jämförelser. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppmanade 
distriktet att samla in erfarenheter och möjliga avtalsbrott så att dessa kommer till förvaltningen och 
politikernas kännedom. Under mötet låg fokus på vikten av transparens och valfrihet.  

Under hösten 2020 deltog Agneta Österman Lindquist vid två tillfällen i radio och informerade om 
distriktets syn på fritt val. Fredagen den 13 november i P4 Stockholm samt i P1 Plånboken den 25 
november. Framförallt den senare sändningen kändes som ett stort framsteg för distriktets arbete 
med Fritt val där Regionens Maria Fälth, KD, för första gången uttalade att även de ser brister i fritt 
val-systemet.  

Distriktets arbete med frågan fortsätter under år 2021. I slutet på 2020 inleddes en dialog med 
pensionärsorganisationen PRO om ett samarbete kring seminarium om hörselvård i Region 
Stockholm och fritt val-systemets brister. I frågan om Fritt val förs en kontinuerlig dialog med 
Hörselskadades Riksförbund som också bevakar frågan och vill se en förändring.  

Stöd vid utprovning av hörapparat 
I december 2020 beslutade distriktsstyrelsen att tillsammans med Hörselskadades förening i 
Stockholm och HRF Järfälla–Upplands Bro ta ett grepp om den stödverksamhet som från början 
skapades av Inga Hägerbring, ordförande i HRF Järfälla–Upplands Bro. Inga Hägerbring har stöttat 
åtskilliga personer vid utprovning av hörapparat inom Region Stockholm sedan några år tillbaka. HRF 
Järfälla–Upplands Bros medlemmar har haft möjlighet att be om råd, diskutera och få stöd vid besök 
på hörselmottagningar och i samtal med audionom. I samverkan mellan distriktet och dessa två 
föreningar gör vi det nu möjligt att få stöd vid utprovning av hörapparat oavsett var i Stockholms län 
du bor. Projektet anser vi är nödvändigt på grund av de stora brister som finns i fritt val-systemet och 
de konsekvenser vår målgrupp därför utsätts för. Det gemensamma projektet kommer igång under 
år 2021. 

Syn- och hörselinstruktörer 
Tillgången till syn- och hörselinstruktörer inom Stockholms län är en prioriterad fråga för distriktet 
och distriktets föreningar. Distriktet fungerar som en stöttande intressepolitisk kraft till 
föreningarnas intressepolitiska arbete gentemot kommunerna. Syn- och hörselinstruktörsfrågan 
sträcker sig över hela Stockholms län och ansvarsfrågan har bollats mellan region och kommun i flera 
år vilket gör det extra viktigt att distrikt och föreningar arbetar med frågan gemensamt.  

Idag är det 15 kommuner av 26 i Stockholms län som inte har en syn- och hörselinstruktör anställd. 
Distriktet har under 2020 stött på problem som t ex i Österåker kommun där syn- och 
hörselinstruktör har sökts vid upprepade tillfällen, men där inga ansökningar till tjänsten inkommit. 
De frågeställningar vi står inför är hur vi sprider kunskap om yrket, vilka yrkesgrupper som har 
möjlighet att söka sig till den här typen av tjänst samt att vi arbetar aktivt med vår argumentation 
inför kommunerna för att de ska se den ekonomiska vinst som på sikt finns i att anställa en syn- och 
hörselinstruktör.  

Under hösten 2020 genomfördes enskilda workshops med intresserade föreningar i Stockholms län. 
Tanken var att bena ut var vi står i det intressepolitiska arbete kring syn- och hörselinstruktörer idag 
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och vad som blir nästa steg. Under senhösten påbörjades planeringen för ett större seminarium där 
vi också bjuder in Hörselskadades distrikt i Skåne som länge arbetat med frågan, för en diskussion 
och utbyte med våra föreningar. Seminariet planeras till början på 2021.  

Samtalsförstärkare på äldreboenden 
Under hösten 2020 fick distriktet idéen som ledde till projektet med samtalsförstärkare på 
äldreboenden. Under pandemin blev det tydligt hur svår kommunikationen blir för äldre, särskilt de 
med hörselskada, på äldreboenden i Stockholms län. Vissa fick möta sina nära utomhus, avskilda av 
plexiglas och för andra var munskydd obligatoriskt vid mötet mellan boende och anhöriga. I 
samverkan med distriktets föreningar köpte distriktet in ett antal samtalsförstärkare från företaget 
Transistor. Samtalsförstärkarna kan användas både med och utan hörapparat och syftar till att 
förstärka ljudet för den som lyssnar.  

Distriktets samverkan med föreningarna skapar möjlighet för anhöriga och personer med 
hörselskada att låna en samtalsförstärkare att ta med vi besök på äldreboenden. Samtalsförstärkaren 
levereras tillsammans med informationsmaterial om HRF och om syn- och hörselinstruktörer och 
deras arbete i länets kommuner. Projektet startades sent 2020 och fortlöper under år 2021. Då 
kommer en kontakt med äldreboenden i Stockholms län att tas, i syfte att argumentera för att 
äldreboendena själva borde ha hörhjälpmedel som t ex samtalsförstärkare tillgängliga.  

Tolktjänsten i Stockholms län 
Genom tolksamråd och i samarbete med andra hörselorganisationer i Stockholms län har distriktet 
följt upp och bevakat tolkcentralens arbete i länet. Under år 2020 deltog distriktet på tre 
samverkansmöten med Tolkcentralen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.  

De frågor som stod främst på agendan under året var sådana som uppkommit på grund av 
coronapandemin. Tolkcentralens arbete med att få till tolk på distans i vården var en prioriterad 
fråga.  

I februari 2020 bjöd Tolkcentralen in brukarorganisationer samt tolkbolag i Stockholms län till ett 
inledande möte kring den nya upphandlingen av teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, 
beredskapstolkning samt teckenspråkstolkning på distans. Upphandlingen för område 1 
teckenspråkstolkning och dövblindtolkning överklagades hos Förvaltningsrätten hösten 2019 som gav 
överklagandet rätt och begärde att upphandlingen skulle göras om. Anbudsområde 3 
teckenspråkstolkning på distans lades till i upphandlingen som en konsekvens av coronapandemin. 
Distriktet svarade tillsammans med Stockholms Dövas förening (SDF), Förbundet Sveriges Dövblinda 
Stockholm och Gotlands län (FSDB), Unga Hörselskadade i Stockholm och Gotlands län (UHiS) och 
Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) på remissen i augusti. I december 2020 skrevs avtal med nya 
bolag inför kommande avtalsperiod.  

Arbetsmarknad  
Distriktskansliet processade under 2020 hur distriktet kan arbeta med frågor kopplade till 
arbetsmarknad och arbetsliv. Diskussionerna ledde till en enkät som spreds under våren 2020. Vi ville 
fånga upp hur personer med hörselskada upplever sitt arbetsliv, om de använder hörseltekniska 
hjälpmedel eller tolk på arbetsplatsen och om de upplever diskriminering. Vi plockade också upp 
frågan om arbete på distans som blev högaktuell i och med coronapandemin. Resultatet visade att 
de flesta upplever att de får ett bra bemötande på arbetsplatsen, men att det finns aspekter av 
arbetet som leder till stora utmaningar, framför allt vad gäller ljudmiljö och kommunikation. Många 
upplever okunskap hos sin arbetsgivare eller hos sina kollegor vilket leder till en otillgänglig 
arbetsmiljö. Rapporten utgör en grund för distriktets fortsatta arbete med arbetslivsfrågor.  
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Hösten 2020 genomförde vi en digital temaveckan om arbetsliv. Rapporten som arbetslivsenkäten 
resulterade i presenterades, vi informerade om syftet med fackligt engagemang, medlemmar fick ta 
del av erfarenhetsberättelser från arbetslivet och vi bjöd in till två föreläsningar. Audionomen Jonas 
Törne berättade vid den ena föreläsningen om hörseltekniska hjälpmedel och Elisabeth Svinndal 
audiopedagog Ph. D. från Norge berättade vid den andra föreläsningen om varför det kan vara extra 
krävande för personer med hörselskada att vara yrkesverksamma och vad man kan göra åt det.  

Webbtillgänglighet 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service i kraft. Enligt denna lag 
måste alla offentliga webbplatser ha textning på sitt videomaterial från och med den 23 september 
2020. Livesändningar ska textas om de ligger kvar på webben i mer än två veckor. 

Enligt en kartläggning som gjordes av Dagens Samhälle inför den 23 september 2020 så var det ett 
stort antal kommuner i Stockholms län som valt att inte respektera den nya lagens krav på textning. I 
samverkan med distriktets föreningar skickade distriktet brev till samtliga kommuner i Stockholms 
län med uppmaning om att följa lagen och argument för varför detta är så viktigt. På kommunernas 
webbplatser publiceras ofta viktiga informationsvideos samt livesända fullmäktigemöten. Dessa 
behöver vara tillgängliga även för personer i vår målgrupp.  

Intressepolitisk representation 
- Möte	kring	ny	upphandling	Tolktjänsten	Stockholms	län	5	februari	2020,	Mia	Modig	

representerade	distriktet.			
- Hörseltest	på	apotek	Kronan,	planeringsmöte	med	representanter	från	Kronan	den	20	

februari.	Karin	Vikström	och	Maria	Öjmertz	representerade	distriktet.	Planerna	fick	
sedan	läggas	på	is	p.g.a.	coronapandemin.		

- Möte	med	Vänsterpartiet	om	fritt	val	den	3	mars.	Karin	Vikström	och	Agneta	Österman	
Lindquist	representerade	distriktet.		

- Möte	med	Miljöpartiet	om	fritt	val	den	4	mars.	Maria	Öjmertz	och	Agneta	Österman	
Lindquist	representerade	distriktet.		

- Möte	med	Ella	Bohlin	(KD)	samt	Hälso-	och	Sjukvårdsförvaltningen	den	9	september.	
Maria	Öjmertz	och	Agneta	Österman	Lindquist	representerade	distriktet.		

- Möte	med	Socialdemokraterna	den	10	november	om	fritt	val,	Talla	Allkurdi	och	Petra	
Larsson.	Maria	Öjmertz	och	Agneta	Österman	Lindquist	representerade	distriktet.		

Inskickade remissvar under år 2020 
- Framtidens	teknik	i	omsorgens	tjänst	SOU2020:14,	inlämnat	juli	2020	
- Tolkupphandlingen	anbudsområde	1	och	3,	inlämnat	september	2020	
- Hörseltekniska	hjälpmedel	kravspecifikation	2009017,	inlämnat	oktober	2020	
- Hållbarhetspolicy	Region	Stockholm	dnr:	2019-0857,	inlämnat	i	december	2020	

Kunskap 
Under 2020 har distriktskansliet tagit fram en kommunikationsstrategi som antagits av 
distriktsstyrelsen.  

Material	 
Under 2020 har distriktet bland annat tagit fram foldern ”Nyvald, invald, utvald”, som innehåller 
information till personer som nyligen fått förtroendeuppdrag inom distriktet eller föreningarna.  

Distriktet har även tagit fram korrespondenskort med HRF-loggan, efter önskemål från föreningarna.  
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Material har också tagits fram till det projekt som distriktet startat upp med syfte att låna ut 
samtalsförstärkare till äldreboenden i länet.  

Hemsida 
Under 2020 har löpande underhåll av distriktets hemsida skett. Ett flertal sidor har lagts till med 
information om bl.a. vården och digitala möten.  

Särskild information kopplad till coronaviruset och hur detta påverkar personer med hörselskada har 
också publicerats på hemsidan.  

Under 2020 pågick även ett arbete för att publicera en sida med statistik från den primära 
hörselrehabiliteringen i Stockholms län. Detta arbete löpte året ut för att fortsätta under 2021.    

Sociala medier									 
Under 2020 har distriktets Facebooksida fortsatt att uppdateras regelbundet med information om 
distriktets aktiviteter och för spridning av information som är viktig för målgruppen.  

Under 2020 har även distriktets Twitter-konto använts i större utsträckning än tidigare. Kontot har 
framförallt använts i påverkansarbete, t.ex. i arbetet med att få Region Stockholm att texta sina 
pressträffar om regionens arbete med anledning av Coronaviruset.  

Videobloggar 
Under våren producerade distriktet videobloggar som publicerades en gång i veckan. Totalt 
publicerades 13 videobloggar. Syftet med videobloggarna var att försöka nå ut till och skapa en 
närvaro för de personer i vår målgrupp som plötsligt blev mycket isolerade när pandemin slog till och 
i många avseenden förändrade vardagen.  

Medlemsutskick 
Under 2020 har mailutskicket Medlemsnytt skickats vid sju tillfällen. Utskicket innehåller information 
om kommande och genomförda aktiviteter inom distriktet och annan information som kan vara 
värdefull för medlemmarna.  

Ett medlemsutskick per post som förberetts i under 2019 skickade till medlemmarna i januari 2020. 
Ett till utskick per post gjordes i maj 2020. Ytterligare ett utskick producerades under 2020 och för att 
skickas ut i början av 2021.  

Media 
Den nionde mars publicerade distriktet, tillsammans med SDF, FSDB, UHiS och SDUR en debattartikel 
i Dagens Samhälle. Debattartikeln handlade om att den regionala informationen om coronaviruset 
inte var tillgänglig för personer med hörselskada, personer med dövblindhet samt döva. 

Ordförande Agneta Österman Lindquist deltog i två sändningar i radio under år 2020. Den 13 
november då P4 Stockholm lyfte problematiken med fritt val-systemet i Stockholms län och i P1 
Plånboken den 25 november, också det om fritt val.  

 

Föreläsning 
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En viktig lärdom distriktet tar med sig av år 2020 är digitala föreläsningar. Vi har under året lyckats 
utveckla vårt föreläsningsarbete och på så vis spridit kunskap till fler i Stockholms län. De 
föreläsningar som genomförts under året är: 

- Hörsel,	hörapparater	och	hjälpmedel.	En	föreläsning	i	samverkan	med	HRF	Haninge–
Tyresö.	Den	20	februari.		

- Att	höra	på	jobbet,	Sarah	Granberg	(med.dr.	och	leg.	Audionom).	Digital	föreläsning	den	
30	september.		

- Teknik	på	arbetsplatsen,	Jonas	Törne,	audionom.	Del	av	tema	arbetsliv.	Digital	
föreläsning	den	8	december.		

- Hörselskada	i	arbetslivet,	norska	erfarenheter	kring	konsekvenser	och	lösningar,	
Elisabeth	Svinndal	(Ph.D.	från	Norge).	Del	av	tema	arbetsliv.	Digital	föreläsning	den	10	
december	2020.		

Utbildning 
Att arrangera utbildningar under coronapandemin har varit en större utmaning eftersom deltagarna 
bör interagera och inte bara lyssna för att utbildningen ska bli riktigt lyckad. Vi behöver fortfarande 
jobba på att ta fram tillgängliga gruppövningar och andra verktyg som kan vara bra att använda i 
utbildning för vår målgrupp.  

Tidigt våren 2020 genomförde vi en lyckad utbildning i retorik där Lars-Åke Allerhed gick igenom vad 
som är viktigt att tänka på som föreläsare. Utbildningen var en del av att utveckla distriktets 
föreläsningsarbete.   

Samverkan  
Under år 2020 fortsatte distriktets samarbete med ett flertal organisationer inom Stockholms län. Vi 
ser samverkan som en bas i vårt intressepolitiska arbete och att vi tillsammans med andra 
organisationer har möjlighet att bli starkare och synligare.  

Funktionsrätt i Stockholms län  
Distriktet är medlem i Funktionsrätt Stockholms län. Där möter vi flera andra intresseorganisationer 
inom funktionshinderområdet. I vårt arbete väger vi alltid in hur vi kan samverka kring 
intressepolitiska frågor med andra medlemsorganisationer inom Funktionsrätt.  

Under året har distriktet varit representerat i ett flertal sammanhang arrangerade av Funktionsrätt  
Stockholms län:  

• Revisorssuppleant	i	Funktionsrätt	Stockholms	län	–	Agneta	Österman	Lindquist	
• Ordförandestämma	kontinuerligt	under	året	Funktionsrätt	Stockholms	län	–	Agneta	

Österman	Lindquist	
• Representation	på	Funktionsrätt	Stockholms	läns	årsmöte	2020	–	Agneta	Österman	

Lindquist	
• Ordinarie	ledamot	i	Funktionsrätt	Stockholms	läns	styrelse	–	Bernd	Priemer	

ABF 
Distriktet har kontinuerlig kontakt med ABF för samverkan kring kurser och föreläsningar. Distriktet 
deltar även på dialogmöten med ABF, tillsammans med andra funktionshinderorganisationer. På 
dessa har funktionshinderorganisationerna möjlighet att ge kommentarer på hur ABF:s verksamhet 
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kan blir mer tillgänglig, samt önskemål kring kursutbud. Gruppen har en representant i ABF:s 
styrelse.  

Mottagning hörselrehabilitering Rosenlund  
En god och kontinuerlig samverkan med hörselrehabiliteringen på Rosenlund är prioriterat hos 
distriktet. Kontakt med ledning, hörselpedagoger och audionomer tas kontinuerligt för utbyte av 
information och stöttning inom våra respektive arbetsområden. Distriktets verksamhet är ett viktigt 
komplement till hörselrehabiliteringens uppdrag.  

Mottagning barnhörselhabilitering Rosenlund  
Genom samverkansmöten och kontakt med ledning, hörselpedagoger och audionomer på 
barnhörselhabiliteringen upprätthåller vi en god och kontinuerlig samverkan. Barn och unga är en 
viktig del även i distriktets målgrupp utifrån att det är just då, i unga år, som hörselresan ofta 
påbörjas. Att få ett bra bemötande, rätt kunskap och stöd redan då är nödvändigt för personer med 
hörselskada.  

Hörselorganisationer  
Distriktet har ett nära samarbete med Stockholms Dövas förening (SDF), Förbundet Sveriges 
Dövblinda Stockholm och Gotland (FSDB) samt Döva och hörselskadade barn med familjer (DHB 
Östra). Samtliga organisationer ser värdet i att samverka kring gemensamma frågor. 

Synskadades Riksförbund Stockholm och Gotlands län 
Tillgång till syn- och hörselinstruktörer är en fråga distriktet och SRF Stockholm och Gotlands län har 
gemensamt. Genom samverkan i frågan har vi möjlighet att möta frågan med bredare kunskap och 
fler perspektiv. Under år 2020 har det gemensamma arbetet med syn- och hörselinstruktörer 
fortsatt.  

Pensionärsorganisationerna - PRO och SPF 
Flera av våra föreningar har en nära samverkan med PRO och SPF. Distriktet har i sin tur tagit initiativ 
till samverkan med pensionärsorganisationernas distriktsorganisationer genom förslag på att 
arrangera gemensamma föreläsningar inom ämnet hörsel. Distriktet har flera gemensamma nämnare 
med pensionärsorganisationerna och ser dem som potentiella samarbetspartners i flera 
intressepolitiska frågor.  

Under år 2020 inleddes planer med PRO om ett gemensamt webinarium om hörselvården i 
Stockholms län för att sprida mer kunskap om systemet fritt val av hjälpmedel.  

Unga Hörselskadade i Stockholm och Gotland – UHiS 
UHiS driver verksamhet för barn och unga med hörselskada mellan 0-30 år. Distriktet har länge haft 
en nära samverkan med UHiS kring verksamhet och intressepolitiska frågor. Distriktet stöttar UHiS 
med ett årligt intressepolitiskt bidrag utifrån den plan de sätter upp och därefter redovisar till 
distriktet. Utöver det ger distriktet ett årligt stöd kopplat till UHiS redovisnings- och 
revisionskostnader. Syftet med stöd till UHiS är att skapa goda förutsättningar för deras verksamhet. 
De ska ha möjlighet att lägga tid och resurser på att arbeta för en bättre livssituation för barn och 
unga med hörselskada, intressepolitiskt och genom att stärka den enskilda individen.  

Representation i samråd 
Under året har representanter från distriktet deltagit i olika samråd.  
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Funktionsrätt i Stockholms län  
Genom Funktionsrätt i Stockholms län har vi deltagit i följande samverkansråd:  

- Samverkansrådet	Kulturförvaltningen,	
Agneta	Österman	Lindquist	

- Samverkansrådet	för	Regionstyrelsen,	
Agneta	Österman	Lindquist	

- Samverkansrådet	för	Regionsledningskontoret	
Stig	Sandahl	

- Resursgrupp	Tillgänglighet	Land	och	sjö	
Karin	Bergström	
	

Tolkcentralens samråd  
Tolkcentralen kallar två gånger per år till samråd och samtal kring frågor som rör tolktjänsten och 
tolkcentralens arbete. Från distriktet har Maria Öjmertz, Agneta Österman Lindquist och Hans 
Moberg som senare ersattes av Anne-Marie Persson deltagit. 

Samverkansmöte hörselhabiliteringen Barn och ungdom, Rosenlunds sjukhus 
Mia Modig, intressepolitisk ombudsman har deltagit på 1 möte. 

Ledningsgruppen för flödesområdet Enheten för öron, näsa och halssjukdomar 
Britt Edoff är patientrepresentant. 

Organisation  
Föreningar 
Inom distriktet finns två typer av föreningskonstellationer, föreningar som täcker en eller flera 
kommuner samt länsövergripande intresseföreningar som utgår från ett intresseområde. Under år 
2020 har föreningarna haft möjlighet att söka projektstöd från distriktet vid två tillfällen. 

Precis som för distriktet så har det varit en stor omställning för föreningarna att anpassa sin 
verksamhet till de nya förutsättningarna under coronapandemin. Många i föreningarnas styrelser 
precis som deras medlemmar är i riskgrupp och det har varit svårt att hitta sätta att mötas och att 
engagera. Flera av föreningarna ställde om under hösten 2020. Några arrangerar fikaträffar ute och 
andra har startat digitala träffar.  

Under hösten 2020 kom vi igång med digitala nätverksträffar där föreningarna, med en representant 
vardera, diskutera aktuella frågor tillsammans med distriktskansliet. Vi kallar träffarna för 
”ordförandeträffar”, dessa har varit väldigt positiva för kontakten mellan föreningarna samt mellan 
föreningarna och distriktet. Detta alternativa sätt att mötas tar vi med oss framöver.  

Arbetsgrupper för vilande föreningar 
Det fanns under 2020 två arbetsgrupper för vilande föreningar. Arbetsgruppernas uppdrag är att se 
över möjligheten att återaktivera föreningarna. En förening får vara vilande i högst två år. 

Menièreföreningen i Stockholms län  
Föreningen blev vilande under 2018 och i arbetsgruppen ingår förutom Britt Edoff från 
distriktsstyrelsen också Yvonne Olsen och Karin Henning från HRF Menièreföreningen, samt Ingalill 
Björkstrand från distriktskansliet. Menièreföreningen lades ner under hösten 2020. Aktiva i 
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föreningen kommer att fortsätta hålla fikaträffar för intresserade, men verkar då mer som en klubb 
inom distriktet.  

Hörselskadades förening i Huddinge  
Föreningen blev vilande 2019 och i arbetsgruppen ingår Bernd Priemer från distriktsstyrelsen och 
Ingalill Björkstrand från distriktskansliet.  

Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsens möten 
Under 2020 har distriktsstyrelsen sammanträtt vid åtta tillfällen: 

• 22 januari  
• 4 mars 
• 1 april 
• 20 maj 
• 2 september 
• 7 oktober 
• 4 november 
• 2 december  

	

Val av distriktsstyrelse 2020 
Årsmötet beslutade utifrån valberedningens förslag om en distriktsstyrelse på elva (11) medlemmar 
var av två (2) suppleanter. Distriktsstyrelsen består från årsmötet 2020 av:  

Agneta Österman Lindquist, ordförande (vald t.o.m. 2021) 

Mats Hasselgren, kassör (omval på 2 år) 

Britt Edoff (vald t.o.m. 2021)  

Peter Falkegård (omval på 2 år) 

Joakim Hermansson (omval på 2 år) 

Jan Lamby (vald t.o.m 2021) 

Hanna Mullis (vald t.o.m. 2021) 

Gert Matzén (nyval 2 år) 

Bernd Priemer (vald t.o.m. 2021) 

Anna-Karin Scheutz, suppleant (nyval 1 år) 

Marie Meijer, suppleant (nyval 1 år)  

På årsmötet 2020-06-10 beslutades om fördelning av arvoden. Tre personer i distriktsstyrelsen har 
årsarvoden och resterande har ett mötesarvode. De med årsarvode ska inte ha mötesarvode. 
Mötesarvodet är 1000 kronor per styrelsemöte. 

Årsarvode 
Årsarvodet betalas ut månatligen. Detta gäller från årsmötet 2020-06-10 fram till årsmötet 2021.  

Ordförande 2,5 prisbasbelopp  Agneta Österman Lindquist 

Vice ordförande 1,0 prisbasbelopp  Britt Edoff, valdes som vice ordförande på styrelsemöte i 
juni 2019 
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Kassör 1,0 prisbasbelopp   Mats Hasselgren 

Revisorer 
Vid årsmötet valdes: 

PWC (omval) 

Lars Lindén, förtroendevald revisor (omval) 

Clas Viotti, ersättare för förtroendevald revisor (omval) 

Valberedning 
Vid årsmötet valdes tre personer till valberedningen: 

Hans Moberg, sammankallande 

Lars Lindberg  

Britt-Marie Åhman 

På höstmötet 2020 adjungerades Ulla Sand till valberedningen.  

Kansli 
Distriktskansliet består av: 

Maria Öjmertz, kanslichef  

Ingalill Björkstrand, organisationssekreterare  

Karin Vikström, kommunikatör  

Mia Modig, intressepolitisk ombudsman, från 2020-02-03 

Matilda Ginell, praktikant våren 2020 

 
Distriktets möten 
Vårupptakten 
Vårupptakten hölls den 29 januari 2020. Distriktet bjöd in Monica Lövström från förbundskansliet 
som informerade om förbundets arbete med syn- och hörselinstruktörer. Därefter hölls ett pass om 
kommunikation mellan distrikt och föreningar och ordförande Agneta Österman Lindquist avslutade 
kvällen med en lägesrapport om distriktets arbete med fritt val-systemet.   

Vårupptakten är också ett tillfälle då distriktet informerar om sin verksamhet och föreningarna har 
möjlighet att dela information om sin.  

Årsmöte 
Årsmötet som egentligen skulle genomförts i april flyttades fram till den 10 juni 2020. Det var 
distriktets första stora digitala arrangemang vilket krävde mycket förberedelser både när det gällde 
information till deltagare och hur mötet skulle genomföras rent praktiskt. För många av distriktets 
föreningar var vårt årsmöte det första mötet med det digitala mötesverktyget Zoom. Någon vecka 
innan årsmötet genomfördes ett testmöte där det var möjligt att prova sig fram i de olika funktioner 
som mötesverktyget har.  

Årsmötet genomfördes med Eva Blomquist som mötesordförande.  
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Distriktsmöte 
Den 25 november höll distriktet ett digitalt höstmöte där distriktsstyrelsen presenterade sitt förslag 
till verksamhetsplan och budget 2021 för föreningarna. 

Slutord 
År 2020 har varit allt annat än vad vi förväntande oss. Vi närmade oss år 2020 med stora 
förväntningar, planer för intressepolitiskt arbete och engagerande verksamhet. När vi återhämtat oss 
från de första omställningarna kunde en del av detta ändå genomföras och vi lärde oss om nya sätt 
att mötas och engagera på vägen. Digitala möten är något vi tar med som ett komplement in i vår 
framtida verksamhet. För att nå fler och vara tillgängliga för fler. Men nu längtar vi också otroligt 
mycket efter att få träffas på riktigt.  

Stockholm den 10 mars 2021 

Distriktsstyrelsen, bestående av:  
Agneta Österman Lindquist   
Britt Edoff   
Mats Hasselgren 
Peter Falkegård   
Joakim Hermansson  
Jan Lamby 
Gert Matzén 
Hanna Mullis   
Bernd Priemer 
Anna-Karin Scheutz (suppleant) 
Marie Meijer (suppleant) 


