
 
 
 
 
 
 

§ 11. Riktlinjer för nästkommande års verksamhetsplan 

Digital och fysisk verksamhet 
Distriktets verksamhet för år 2023 kommer att formas av två övergripande delar. Hur vi 
samverkar, engagerar och möts med pandemin i färskt minne och det valår som precis 
har passerat och kanske gett oss en ny eller åtminstone till viss del förändrad spelplan 
politiskt.  

Pandemin har gett oss en digital erfarenhet som vi nog inte förväntades oss att få nu men 
som vi såg fanns i framtiden. Det är viktigt att vi tar vara på det digitala sättet att mötas 
genom att skapa digital verksamhet inom de områden där det är lämpligt.  

Genom att åter närma oss möten på plats där vi träffas på riktigt så har vi möjlighet att 
inspirera och skapa energi hos distriktets och föreningarnas förtroendevalda och 
medlemmar på ett annat sätt än vad vi haft under pandemin.  

Den digitala och den fysiska verksamheten bör gå hand i hand under 2023.  

Kunskapslyft i Stockholms län  
Distriktet vill i samverkan med intresserade föreningar satsa på ett kunskapslyft om 
hörsel i Stockholms län. Vi vill med olika insatser öka kunskapen om hur det är att leva 
med en hörselskada, vilken vård och rehabilitering som är möjlig att få, vilket stöd som 
finns, var du träffar andra som har en hörselskada och vad som finns att tänka på kring 
acceptans och strategier för att hitta ett bra sätt att leva med sin hörselskada.  

För att lyckas med ett kunskapslyft så ser vi ökad samverkan med andra organisationer 
som en viktig del. Bland annat pensionärsorganisationerna och andra döv- och 
hörselorganisationer i Stockholms län.  

Intressepolitik 
År 2022 är valår. När vi närmar oss 2023 så står vi inför en ny mandatperiod och en 
möjligt förändrad spelplan. Här behöver vi se över och ställa om. Under valåret 2022 
arbetade vi aktivt med primär hörselrehabilitering och fritt val, hur har arbetet med den 
frågan utvecklats under valåret och var står vi nu? Hur ska vi arbeta intressepolitiskt 
under kommande mandatperiod?  

Vi ser att hörselvårdsfrågan tar fortsatt stor plats intressepolitiskt. Hörselvårdsfrågan 
ramar in primär hörselrehabilitering och fritt val samt utvidgad hörselrehabilitering i 
kombination med CI-frågor. Distriktets uppgift är att bevaka, utreda och lobba för en 
hörselvård som ger bra hörapparatutprovning och rehabilitering utifrån individuella 
behov.  

Vi vill under 2023 också vidga hörselvårdsfrågan till vården i sin helhet och fånga upp 
den tråd vi påbörjade innan pandemin, nämligen tillgänglig vård för vår målgrupp.  
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Tillvägagångssätt  
Ett förslag på verksamhetsplan 2023 kommer att arbetas fram i distriktsstyrelsen från sen 
vår 2022. Därefter har föreningarna möjlighet att ta del av förslaget samt komma in med 
sina synpunkter på distriktsmötet hösten 2022.   

Verksamhetsplanen för 2023 fastställs därefter på distriktsstyrelsens möte i december 
2022.  

Förslag till beslut 
Att distriktsstyrelsen i sitt verksamhetsplansarbete inför 2023 utgår från de tre föreslagna 
fokusområdena digital och fysisk verksamhet, kunskapslyft i Stockholms län samt 
intressepolitik.   


