
              
 

         

Kommunala hörsellyftet 

– ett hörselsmart projekt 
 

 

Det är inte lagstadgat för kommunerna att ha en syn- och hörselinstruktör. Detta har 

gjort, tillsammans med att man inte förstått betydelsen av syn- och 

hörselinstruktörernas arbete, att det idag knappt finns några instruktörer kvar. 

Samtidigt som det blir fler äldre i behov av detta viktiga stöd, och som nu hamnar i 

utanförskap, psykiska problem och för tidig demens. De kommunala kostnaderna för 

denna utveckling blir väldigt stora, förutom tragedin för de enskilda och deras 

anhöriga. Idag finns det bara instruktörer i två av Skånes 33 kommuner!! 

Det är därför viktigt att vi agerar, något som ofta kan ge ett positivt resultat. Genom 

samverkan mellan representanter för både syn och hörsel, och genom att använda 

oss av den kompetens som finns hos dagens syn- och hörselinstruktörer, ökar vi våra 

möjligheter att lyckas. Ni hälsas därför varmt välkomna till ett introduktionsmöte i 

Malmö. 

 

Tid: onsdagen 2 oktober kl. 17.30 - 21  

 

Plats: HRF distrikts lokal, Bagersgatan 4, Malmö. 

 

Program: 17.30 Fika. 18.00 Inledande information om projektet. 

                  18.15 Marie Eklund, ordförande i SHIF-S. 

                  19.00 Maria Thorstensson, ordförande i SRF Skåne, Henrik Eldh, 

                            ombudsman i SRF Skåne och Maria Benz fd. syn- och 

                            hörselinstruktör i Kristianstad. 

                  20.00 Frågor, diskussion och åtgärdsplan. 20.45 Avslut. 

 

HRF distrikt Skåne bjuder på fika. 

Vi vill ha Din anmälan på bifogad anmälningsblankett senast den 19/9 till  

HRF distrikt Skåne, Bagersgatan 4, 211 25 Malmö eller, e-post skane@distrikt.hrf.se 

 

Tänk på att du själv måste boka tolk! Telefon 044-19 47 30, texttelefon 040-674 82 

82. 

Frågor kan besvaras av vår kanslist, e-post skane@distrikt.hrf.se 

 

mailto:skane@distrikt.hrf.se


Välkommen med din anmälan! 
 

 

 

 

 

ANMÄLAN Introduktionsmöte för hörsellyftet 2 oktober 2019 

 

Namn: ..................................................................................................................................................................... 

  

Adress: ....................................................................................................................................................................  

 

Postadress: ...........................................................................................................................................................  

 

Telefon: ..................................................................................................................................................................  

 

e-post: ....................................................................................................................................................................  

 

Medlem i HRF förening i  ...............................................................................................................................  

 

 

Är i behov av slinga ❑              Är i behov av tolk   ❑ (Detta vill vi veta av praktiska skäl, 

    men var och en bokar själv hos Tolkcentr.) 

 

 

Anmälan ska vara inne hos HRF distrikt Skåne, Bagersgatan 4, 211 25 Malmö, 

e-post skane@distrikt.hrf.se senast den 19/9 
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