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Styrelsen för Hörselskadades Distrikt i Västra Götaland avger härmed sin berättelse 
för verksamhetsåret 2018

Hörselskadades Riksförbund
Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en av de största intresseorganisationerna i Sverige. 
HRF företräder ca. 1,5 miljoner hörselskadade personer i landet. Ungefär 25 000 personer är 
medlemmar i organisationen.
Förutom en stor intressepolitisk verksamhet driver HRF ett flertal informations- och 
utbildningskampanjer samt bedriver även kursverksamhet. Detta för att på olika sätt utbilda 
och informera om hörselskador och dess påverkan på individen både i privatlivet som i 
arbetslivet. På förbundsnivå arbetar HRF även internationellt.
HRF distrikt Västra Götaland har ett nära samarbete med förbundet, då en av våra 
styrelseledamöter sitter i förbundsstyrelsen.

Distriktets verksamhet
Hörselskadades Distrikt i Västra Götaland, liksom Hörselskadades Riksförbund samt alla 
föreningar i distriktet arbetar för full delaktighet och jämlikhet i vårt samhälle. Vi vill skapa 
insikt om hörselskadades behov i alla delar av samhället samt bevaka våra Mänskliga 
Rättigheter, som de är inskrivna i FN:s deklaration. Vår intressepolitiska målsättning i 
regionen är att informera och påverka politiker och andra beslutsfattare.

Vi är till för alla hörselskadade, det vill säga alla med olika grad och former av 
hörselnedsättning. Det kan vara tinnitus, Menieres sjukdom och ljudöverkänslighet. Vi riktar 
oss även mot anhöriga. Antalet personer med hörselproblem uppgår idag i landet till ca 1,5 
miljoner, dvs. ca 18,5 % av vår befolkning. I vår region räknar man med att ca. 300 000 
människor är hörselskadade.

Föreningar i distrikt Västra Götaland
Distriktet har i dagsläget 13 föreningar samt en regionövergripande intressegrupp - 
Västplantorna (se nedan).  Distriktets uppgift är att stödja föreningarna i deras arbete. HRF:s 
föreningar finns i: Alingsås, Borås, Dals-Ed, Göteborg, Lerum, Mark, Mellerud, Tanum-
Munkedal, Ulricehamn, Vänersborg-Trollhättan med omnejd, Sotenäs, Strömstad och 
Lysekil. 
Distrikt Västra Götaland har under det gångna verksamhetsåret tvingats lägga två föreningar 
vilande, STO (Stenungsund-Tjörn-Orust), Uddevalla.

Årsmöte 2018
Årsmötet ägde rum på Scandic Crown Hotel i Göteborg den 21 april 2018.
Årsmötet leddes av Eva Olofsson från Göteborg. Sekreterare var Roger Wilhelmsson.
Inga motioner hade inkommit till årsmötet för behandling.
Mötet upptogs av sedvanliga förhandlingar (godkännande av verksamhetsberättelsen, 
godkännande av den ekonomiska redovisningen samt revisorernas rapportering).
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslöt att Distriktsstyrelsen skall även fortsättningsvis bestå av 11 ledamöter. 
Valberedningen hade inte lyckats fylla alla platser i styrelsen utan 3 vakanser finns.
Följande förtroendevalda utsågs på årsmötet: 
Ordförande: Barbro Prästbacka (Omval 2 år)
Kassör: Tage Carlsson (1 år kvar)
Ledamöter: Harry Eriksson (Omval 2 år), Mimmi Claesson (Omval 2 år), Eivor Johansson 
(Omval 2 år). Birgit Hidgård (1 år kvar), 
Michael Melby (Nyval 2 år), Tarja Pehkonen (Nyval 2 år),
Ingrid Flodhammar (Nyval 1 år), Anne Liljenbäck (Nyval 1 år) 
Revisorer:  Marianne Schewenius (1 år kvar), Jerker Törnros (Omval 1 år) 
Revisorsersättare: Leif Hidgård (Nyval 1 år)
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Valberedning
Ingen av valberedningens ledamöter ställde upp för omval och mötet kunde inte heller få 
fram några personer till dessa poster (4 ledamöter samt en sammankallande ordförande). 
Därför beslöts att distriktsstyrelsen senare skulle utse en valberedning.

Kansli
Distriktet har sitt kansli på Regionens Hus, Solhem, Ekenäsgatan 15, Borås. Kansliet håller i 
administration av möten, kurser och andra aktiviteter samt en stor kontaktverksamhet via 
såväl e-post som telefon.
Kanslist är Patricia Widenheim
Telefonnummer: 033 10 0818
Mailadress: vastragotaland@distrikt.hrf.se         
Hemsida: www.hrf.se/vastragotaland 

Distriktsmöte
Distriktsmötet hölls den 29 september på Hotel Scandic Crown i Göteborg. Avsikten med 
distriktsmötet är att söka samråd för distriktets verksamhetsplan och budget för 
nästkommande år. Så skedde under mötet och styrelsens förslag till verksamhetsplan och 
budget för 2019 godkändes av föreningarnas representanter.
Vi hade också inbjudna gäster;  Sofie Fredriksson, som pratade om sin avhandling. Hon 
hade undersökt bl.a. ljudmiljön i förskolan.
Mattias Johansson och Stefan Lyche från Hörselverksamheten pratade om den kommande 
förändringen av Hörselverksamhetens lokaler i Göteborg samt om regionens 
hörselhjälpmedel och upphandlingen av dessa. 

Styrelsens arbete
Styrelsen har träffats regelbundet under året (8 möten). Distriktsstyrelsen HRF Västra 
Götaland har sökt etablera samarbete med
HRF Distrikt Skaraborg; speciellt då inom det intressepolitiska arbetet, vilket har fungerat. 
Styrelsen har också diskuterat att etablera en närmare kontakt med HRF Distrikt Halland. 
Ännu har inget konkret hänt.

Intressepolitiskt arbete  

Det intressepolitiska arbetet bedrivs i samarbete med HRF Distrikt Skaraborg. Det är av 
yttersta vikt att vi som hörselskadade samarbetar och utbyter idéer med Hörsel-och 
tolkverksamheterna, Habilitering och Hälsa, Öron-Näsa-Hals och CI-teamet inom region 
Västra Götaland. Detta för att vi ska kunna fungera både socialt och i våra arbeten. Vi i 
styrelsen är mycket angelägna om att alla ska få hörselhjälpmedel och rehabilitering vid 
behov.
Det är av stor vikt att vi nu har en öppen dialog med de delar av regionens kommittéer, 
nämnder och råd som rör vår funktionsnedsättning.      
Vi kommer under året att fortsätta att vara aktiva i att bygga kontaktnätet med politiker, att 
delta i de olika brukarråden, att se till att fler personer ska få CI-implantat samt sprida vikten 
av det intressepolitiska arbetet till föreningarna.
Ett idogt påverkansarbete har bedrivits av intressegruppen "Västplantorna" för att få till stånd 
en utökad verksamhet avseende personer som får hörselimplantat (Cochlea - Cl). Detta har 
resulterat i en viss framgång (se under Västplantorna - nedan).

Hörselverksamheten (HV) 
Vi har vid olika tillfällen haft uppdateringsmöten med verksamhetschefen Mattias Johansson 
för Hörselfrågor i Regionen. Vi har löpande uppdaterats om förändringar inom de områden 
som berör oss. Framtida samarbeten diskuteras och detta kommer att fortsätta under 2019. 
Distrikt Skaraborg är också inbjudna till dessa tillfällen.

mailto:vastragotaland@distrikt.hrf.se
http://www.hrf.se/vastragotaland
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Lokala brukarråd inom Hörselverksamheten
Hörselverksamheten har i Västra Götaland tre lokala brukarråd (Fyrbodal, Sjuhärad, 
Göteborg). Våra föreningar är representerade i dessa brukarråd. Som regel brukar det röra 
sig om ett möte på våren och ett på hösten.
Ett antal frågeställningar har under året diskuterats inom råden. Hörselverksamheten ser 
positivt på den information och feedback som de får vid dessa tillfällen.

Regionalt Brukarråd Tolk
Tolk (tidigare Tolkverksamheten) har haft möten i det Regionala Brukarrådet vid tre tillfällen 
(mars, sept, nov.). HRF har varit representerade genom Birgitta Magnusson, Eivor 
Johansson, Harry Eriksson samt Agne Fröjd från Skaraborg.

Regionalt Brukarråd (Dövteam, Dövblindteam och Alternativ telefoni)
HRF är här representerade genom Harry Eriksson och Birgitta Magnusson samt Agne Fröjd 
från Skaraborg.

Regionalt Brukarråd CI (Cochlea implantat) - nytt
Hörselverksamheten, CI-teamet på SU och intressegruppen
Västplantornas styrgrupp. Har under året haft 4 möten, ett 
där CI-teamet deltagit.  
    
Anteckningar från samtliga Brukarråd finns på distriktets hemsida.

Hörselveckan och Hörselskadades Dag 2018
Hörselveckan ägde rum i oktober. Syftet med hörselveckan är sprida kunskap om 
hörselfrågor och HRF, få personer att testa sin hörsel och på sikt få nya medlemmar. 
Distriktet hade inga egna aktiviteter under hörselveckan utan det ligger på föreningarna. 
Enligt rapporter så var det ett bra besöksantal hos vissa föreningar och stort intresse.

Information: Nyhetsbrev, webb-sida
Distriktet har under året sänt ut ett antal Nyhetsbrev via e-post till ordförande + 
postmottagare i föreningarna.
Nyhetsbreven tar bl.a. upp viktiga beslut från distriktsstyrelsens möten, information om 
kurser och mötesverksamhet, information från Förbundet samt nyheter från föreningarna. 
Ansvarig för Nyhetsbreven är Eivor Johansson.

Distrikt Västra Götaland har denna webbadress:
www.hrf.se/vastragotaland , IT-ansvarig är Harry Eriksson. 
Sidan innehåller information om Distrikt HRF Västra Götaland samt om våra föreningar, 
nyheter, kalender och kontakt. Nytt för året är att såväl distriktet som föreningarna kan få 
reda på hur många "träffar" hemsidan har (under flik Om oss/hemsidor & IT). Per månad har 
det varierat från 300 till 700 träffar.
Intressegruppen Västplantorna finns nu också under fliken ”om oss”.

Studieverksamheten
Vi har (tillsammans med Hörselverksamheten) haft fortbildning för våra hörselhjälpare i 
föreningarna. 
Förbundet höll i den viktiga kursen ”Slingkollen” på Scandic Crown Hotel i Göteborg.

Ekonomi
För att kunna bedriva verksamheten erhåller distriktet bl.a. bidrag från Västra 
Götalandsregionen, samt får en mindre del av medlemsavgifterna. Distriktets ekonomi 
redovisas separat.

http://www.hrf.se/vastragotaland
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Intressegruppen för Cl (Cochlea-implantat) – Västplantorna 
Denna grupp vänder sig till Cl-opererade, kandidater till Cl och anhöriga i Västra Götaland 
och i Halland. Den är organisatoriskt placerad under HRF Distrikt Västra Götaland. En viktig 
uppgift är att fånga upp nya CI-kandidater och ge dem stöd och råd inför operationen. 
Gruppen täcker hela upptagningsområdet för CI-teamet på SU (Sahlgrenska 
universitetssjukhuset). Gruppen har en intern styrgrupp, som lägger upp verksamheten. 
Gruppens viktigaste mål är att få politiker och beslutsfattare att bättre prioritera CI-vården i 
Västra Götaland.
Intressegruppen har en sluten Facebookgrupp med målet att nå ut med sitt arbete och 
berätta för medlemmarna om det påverkans-och samverkansarbete som görs. Forumet är ett 
sätt att ha dialog med både befintliga medlemmar och att nå nya. Deras Webbadress är:
https://www.facebook.com/groups/230028064241845/ 
och den administreras av Anne Liljenbäck.
Under året blev en ”CI-motion” (Michael Melby) godkänd av Regionfullmäktige. Motionen 
ligger nu för genomförande hos HSS (Hälso och Sjukvårdsstyrelsen).

HRF Riksförbund och Distrikt Västra Götaland
Representanter från distriktsstyrelsen har aktivt deltagit i - av Förbundet - arrangerade 
Förbundsmöten och Rådslag under året.
Ett av Förbundets viktigaste projekt för 2018 " Slingkollen"   hade uppstart i Göteborg den 9 
december, där representanter från föreningarna i Västra Götaland, Skaraborg, Jönköpings 
län, Hallands län och även region Skåne deltog.
Distriktsstyrelsen har deltagit i fyra olika mässor för att synliggöra och sprida information om 
HRF. Vi har också god kontakt med HV(Hörselvården) och politiker för att vi ska fortsatt få 
den hjälp vi behöver. Vi har genom forskaren Sofie Fredriksson fått kunskap om vikten av 
god ljudmiljö. Vi har påpekat vikten av tillgängligheten hos kulturinstitutioner. Vi driver 
tillsammans med Synskadades förbund vikten av syn- och hörselinstruktörer i kommunerna. 
Vi har spridit kunskap om hörselhjälpmedel och nyttan av att vara medlem i HRF bl.a. på 
mässorna.
Särskilt glada blev vi när en konstnär, som har som specialitet ljud i offentlig miljö, 
kontaktade oss med anledning av hans ljudinstallation i en tunnel under järnvägen i 
Herrljunga. Han hade blivit kontaktad av Trafikverket, som bad honom ta kontakt med oss.

https://www.facebook.com/groups/230028064241845/
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Slutord
Styrelsen för Hörselskadades Distrikt Västra Götaland riktar ett varmt tack till alla de som 
stödjer oss i vårt arbete; Västra Götalandsregionen med dess styrelser, nämnder och 
förvaltningar, ABF Västra Götaland, Hörselskadades Riksförbund samt alla våra medlemmar.
Det är många som varit delaktiga och möjliggjort verksamheten under året som gått.

Västra Götaland i mars 2019. 

___________________          ___________________
Barbro Prästbacka                       Tage Carlsson

______________________         ______________________
Eivor Johansson                          Harry Eriksson

______________________        ______________________
Michael Melby                            Birgit Hidgård

______________________        _______________________
Anne Liljenbäck                           Mimmi Claesson

_______________________
Ingrid Flodhammar


