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Som ni kanske känner till så kom Hörselskadades Riksförbund mycket väl ut i en 

undersökning av olika organisationer som gjordes av analysföretaget Novus i slutet av 

förra året. Uppfattningen om HRF är mycket positiv bland allmänheten i stort. Men tyvärr 

var det också så att många personer kände inte till HRF och vad vi gör. Detta (både det 

positiva och det negativa) är något vi skall ta med oss i vårt fortsatta arbete. 

 

Jag förmodar att arbetet har kommit igång väl i våra föreningar. Inte minst, så är det ju 

nu tid för årsmöten. Själv har jag varit ute i några föreningar och pratat om HRF; vad vi 

gör och vad vi står för. Inte minst i våra stora föreningar i Skaraborg kan jag konstatera 

att engagemanget är mycket stort och aktiviteterna många. Verkligen roligt! 

 

 
 

  
Distriktet HRF Västra Götaland 

Den 7 februari var några av oss i Borås, där vi tillsammans med verksamhetschefen – 

Mattias Johansson – gick igenom Hörselverksamhetens bokslut för 2018. Vi kan 

konstatera att Region Västra Götaland är en av de regioner i landet där 

Hörselverksamheten fungerar bra. Trots en ökad tillströmning av vårdtagare (under 2018 

hade Hörselverksamheten mer än 126 000 besök som krävde åtgärd) så uppfyller 

Hörselverksamheten vårdgarantin (genomsnittlig väntetid är 2 mån). Vi erbjuds också ett 

mycket fint sortiment av hjälpmedel. Från en kvalitetsundersökning som gjordes under 

2018 så framkom det att 50 % av de tillfrågade använde sina hörapparater mer än 8 

timmar per dag. 70 % av de tillfrågade ansåg att tack vare hörapparaterna hade 

livsglädjen påverkats positivt.  

 

Den 6 mars hade vi ett möte med regionens Tolkverksamhet (verksamhetschef Anne 

Granath och Förvaltningsdirektör Mikael Forslund). Vi kommer att ingå i en referensgrupp 

i samband med en del nyordningar inom Tolkverksamheten. Mer information kommer. 

Protokollen från dessa möten läggs ut på HRF VG´s webbsida under Brukarråd.  

 

Kommittén för Mänskliga Rättigheter inom Regionen har ombildats och vi ingår nu i ett 

råd som heter Beredningen för Mänskliga Rättigheter. Där är vi representerade.  

 

Jag vill påminna om vårt årsmöte som äger rum den 13 april på Scandic Crown Hotel, 

Göteborg. Hoppas att få se alla våra föreningar representerade där. Mer information 

kommer.  

 

Den 11 maj kommer vi att ha en utbildningsdag i Göteborg, som arrangeras i samarbete 

med Förbundet. Vi kommer att prata om ”Ett hörselsmart HRF” och hur vi skapar 

engagemang på olika sätt. Johan Kovaniemi, som är ny chef för enheten Medlemmar och 

Organisation kommer också att prata om organisationsutvecklingsfrågor. 
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Utbildningen riktar sig till alla förtroendevalda men också andra eldsjälar inom 

föreningarna.  

Vi kommer också att träffa UH (Unga Hörselskadade), som kommer att presentera sig 

och sina verksamheter. Mer information kommer om dagen.  

 

På Förbundsnivå  

Som ni säkert uppmärksammat från diverse informationsmaterial och utskick från 

Förbundet så har vi många aktiviteter på gång. Inom Förbundsstyrelsen har vi bl.a. 

börjat att planera Kongressmaterial (handlingsplan, intressepolitiskt program m.m.). 

Kongressen äger rum i maj månad nästa år och den blir förlagd till Stockholm.  

 

Statistik 

Vi har sedan en tid tillbaka statistik över det gångna året. Tyvärr tappar vi fortfarande i 

medlemsantal inom organisationen. Detta gäller också våra föreningar i distriktet (utom 

Lerum och Mellerud som ökar). Vårt ”systerdistrikt” Skaraborg går däremot starkt 

framåt. Tillsammans utgör de två HRF distrikten i Västra Götaland 22 % av HRF´s totala 

medlemsantal.  

 

Se upp för ”oseriösa” aktörer på marknaden 

Ni kanske har noterat några annonser från leverantörer som säljer ”hörapparater” via 

nätet. Vi som redan har hörapparater förstår säkert att det kan inte röra sig om 

hörapparater i vår mening utan snarare om någon slags ljudförstärkning (om det 

fungerar?). Inom HRF har vi en uppgift att bemöta dessa leverantörer och det är förstås 

bra om ni tar upp detta i era föreningar – inte minst för information.  

 

Ledamöter till distriktsstyrelsen  

Vi har från styrelsen gått ut vid ett flertal tillfällen och bett om förslag till ledamöter till 

distriktets styrelse. Men nej – svårt att få gensvar. Tänk på att det räcker att vara 

medlem i HRF för att ingå i våra styrelser. Som medlem i distriktets styrelse vill jag 

betona att detta uppdrag är mycket roligt, det är utvecklande, lärande och man träffar 

många nya människor. Som jag nämnt så har vi också en av de bästa 

Hörselverksamheterna i landet och det är verkligen något att stå upp för och värna om.  

 

Leva och fungera - Mässa i Göteborg 26-28 mars 

Denna mässa, som är en arena för hjälpmedel och tillgänglighet, genomförs på Svenska 

Mässan i Göteborg den 26-28 mars (öppet mellan kl 9-17). Vi - Hörselskadades distrikt 

Västra Götaland - kommer att vara representerade med en egen monter. Det skulle vara 

mycket välkommet om aktiva personer i våra föreningar kan tänka sig ställa upp i 

montern; ett utmärkt sätt att göra HRF känt och på sikt få nya medlemmar. Kontakta 

gärna vårt kansli eller Barbro Prästbacka om Du kan tänka Dig hjälpa till. 

Kontaktuppgifter finns på HRF VG´s webbsida.  

 

 

Vi ses på årsmötet och på vår utbildningsdag! 

För Distriksstyrelsen HRF Västra Götaland 

Eivor Johansson  


