
Hörselskadades distrikt i Stockholms län  #1  2017

2 Distriktets nye vice ordförande

4 Förändringsarbetet i distriktet

7 Föreningsinfo

Hörselambassadörer



DISTRIKTETS NYVALDE VICE ORDFÖRANDE
I slutet av förra året valdes Lars Lindberg till vice ordförande i distrikts-
styrelsen. DistriktsNytt fick chansen att ställa några frågor till Lars för 
att lära känna honom bättre!

Vad kommer din nya roll att innebära?
Jag ska som vice ordförande bland annat ersätta ordföranden Jonas i 
möten och sammanhang där han inte kan delta. Men även att vi de-
lar på en del arbetsuppgifter, som när vi gör uppvaktningar av lands-
tingspolitiker. Det blir rätt många möten och då är det bra att vara två 
som kan gå på mötena. Men hur det i övrigt blir i arbetsfördelningen 
i framtiden vet jag inte ännu, det är rätt nyligen jag blev vice ordfö-
rande.

Varför har distriktsstyrelsen valt att ha 
både en ordförande och en vice ordföran-
de?
Det är i och för sig inte direkt ovanligt i 
styrelser med en vice ordförande. Men 
ett viktigt skäl till att det blev så nu är att 
distriktets ordförande även är förbunds-
kassör och yrkesarbetande och därför be-
hövde avlastning. Sedan har vi även olika 
kompetensområden och kan komplettera 
varandra.

Vad ser du fram emot mest under 2017 i 
din roll som vice ordförande?

Det jag framförallt är intresserad av är att utveckla intressepolitiken 
vilket jag tycker ska bli kul! Det är många spännande saker på gång 
inom distriktet.

Vilka frågor på hörselområdet brinner du mest för?
Generellt är det tillgänglighetsfrågor och mänskliga rättigheter som 
engagerar mig mest men även forskningsfrågor.

Hur ser din historia ut i HRF och funktionshinderrörelsen?
Jag var aktiv i Unga Hörselskadade en gång i tiden och sedan hade 
jag ett långt uppehåll innan jag för 7 år sedan blev aktiv i Stockholms-
föreningen där jag nu är ordförande. Satt även med i förbundsstyrel-
sen förra kongressperioden och var med i en organisationsutredning 
(UNO-utredningen). Sedan har jag jobbat inom Handikappförbun-
den och där är jag nu projektledare.

Vad har du för bakgrund rent allmänt?
Jag är statsvetare och har arbetat länge med framförallt Funktionshin-
derpolitik på Socialdepartementet där jag var samordnare och kans-
liråd. Sedan har jag varit på Handikappombudsmannen och Statens 
medicinsk-etiska råd. Jag har varit politiskt aktiv och arbetat som po-
litiskt sakkunnig. Vid sidan om mitt nuvarande arbete så frilansar jag 
på 20 procent som föreläsare och skribent. 

DistriktsNytt önskar Lars lycka till i det viktiga arbetet!
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Ledare
Hej!

Tiderna förändras och nu är tiden kommen för det sista 
numret av DistriktsNytt i detta format. Anledningen till 
att tidningen läggs ner i nuvarande format är att kostna-
den för att göra och trycka DistriktsNytt är väldigt hög 
sett till avkastningen.   

2017 verkar kunna bli ett år med förändringar inom 
hörselområdet här i distriktet. Socialstyrelsens rapport 
om Fritt val kom i december, nästan samtidigt som vårt 
eget kansli färdigställde en kartläggning av hörselvår-
den i landstinget. Dessutom så pågår en statlig utred-
ning, Hjälpmedelsutredningen, som ska presenteras i 
slutet av maj. 

Vi arbetar intensivt både på kansliet och i distrikts-
styrelsen med att med hjälp av dessa rapporter verkli-
gen få till en förändring till det bättre för oss med hör-
selnedsättning. Vi har under våren planerat in möten 
med både politiker och tjänstemän på landstinget där 
vi kommer att framföra våra åsikter.

Nu handlar dock inte allt intressepolitiskt arbete 
om hörselvården, vi har även andra områden att beva-
ka. Det handlar om t.ex. tillgänglighet, ljudmiljö och 
mänskliga rättigheter. Vi jobbar ihärdig med att ta fram 
en valplattform för att kunna påverka partierna inför 
valet 2018, detta gör vi på både distriktsnivå och på 
förenings-/kommunnivå. Distriktet kommer att utbil-
da och stötta föreningarna i arbetet med att föra fram  
hörsel- och tillgänglighetsfrågorna gentemot kommun-
politikerna. 

Jag är just hemkommen från ett besök hos mina 
svärföräldrar som bor i USA. Jag kan ge en hint om 
att det är totalt kaos i USA just nu, ingen verkar veta 
vad som håller på att hända. Nyhetsrapporteringen den 
senaste veckan har varit otroligt intensiv och till 95 pro-
cent bara handlat om Donald J. Trump. För egen del så 
är det skönt att vara hemma igen!

Det är inte långt kvar till årsmötet för distriktet. Det 
är på årsmötet som föreningarna och alla medlemmar 
kan påverka distriktets arbete genom att komma med 
förslag/motioner. Jag vet också att valberedningen alltid 
söker kompetenta och engagerade personer till styrel-
sen så passa på att föreslå personer som du tycker är 
lämpliga.

Oavsett vad som händer 2017 så är jag säker på att 
det kommer att bli ett händelserikt år på alla nivåer.

Jonas Sahlberg, distriktsordförande

SISTA NUMRET AV DISTRIKTSNYTT   TÄVLING! NAMN PÅ NYHETBREVET
DistriktsNytt ersätts av ett digitalt nyhetbrev.
Detta är det sista numret av DistriktsNytt i tryckt form, 
enligt beslut av distriktsstyrelsen. Precis som distrikts-
ordförande Jonas skriver i sin ledare är DistriktsNytt re-
surskrävande och distriktet har valt att lägga resurserna 
på annat. Framöver kommer distriktet att kommuni-
cera främst via ett digitalt nyhetsbrev, men de vanliga 
kommunikationskanalerna såsom postutskick, person-
liga möten, hemsidan, sociala medier m.m. finns kvar.

Prenumerera på distriktets digitala nyhets-
brev genom att mejla namn och e-postadress till  
kansli@distriktet.info
Kansliet kommer även att skicka ut ett exemplar av det 
digitala nyhetsbrevet i pappersform till respektive för-
ening.

DistriktsNytts ersättare behöver ett namn! Och vi behö-
ver din hjälp! 
Distriktets digitala nyhetsbrev har fram till idag haft 
namnet E-Nytt, men nu är vi ute efter ett nytt och bättre 
namn.

Delta i namntävlingen genom att skicka oss ditt 
namnförslag till kansli@distriktet.info, märk mejlet 
”Namntävling”.
Vinnaren blir tilldelad ett hemligt pris!
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VI FINNS FÖR DIN SKULL
”Låt oss tänka att vi ska bestiga ett berg. Det är lätt att sätta målet att vi ska nå toppen och vi kan 
på kartan enkelt peka ut vilken väg vi ska ta. Det blir lite svårare när vi ska förbereda oss för att 
komma i fysisk och mental form, att skaffa rätt utrustning och lära oss hantera detta. Den svåraste 
delen blir att ta sig upp för berget och tillbaka.”

Det finns omkring en kvarts miljon personer med hör-
selnedsättning i Stockholms län. Vårt uppdrag är att 
jobba för att du och andra ska ha förutsättning att kun-
na leva på samma villkor som de utan hörselnedsätt-
ning. Ett hörselsmart samhälle är dessutom ett bättre 
samhälle även för hörande.

Allt färre blir medlemmar i HRF och den trenden 
håller i sig sedan många år tillbaka. När jag tillträdde 
som kanslichef hösten 2014 var mitt uppdrag att leda 
ett omfattande strategiskt utvecklingsarbete.

Vi har inte lyckats vända utvecklingen ännu men vi 
har gjort förändringar som skapar bättre förutsättning-
ar för det. Distriktet är på god väg att bli den ledande 
opinionsbildande aktören i Stockholms län inom hör-
selvårdsfrågor och vi kommer att kunna påverka politik 
och samhälle inför valet 2018.

Vi tar också sikte på att åter bli en livskraftig med-
lemsorganisation som skapar mervärde för personer 
med hörselnedsättning. Vårt mål är att personer som 
har en hörselnedsättning ska känna att vi som organisa-
tion kan tillföra något positivt i deras liv. 

Men det är inte enkelt att genomgå en förändring. 
Det innebär förstås att det inte längre kommer att vara 
som det alltid har varit. En förändringsresa medför ock-
så att vi inte alltid på förhand vet hur det utvecklar sig. 
Det enda vi ibland vet är att det inte kommer att vara 
som det var förr eller som det är idag.

Om vi kommer att lyckas handlar om vår förmåga 
att anpassa oss till förändringar. Även om jag är satt att 
leda förändringsarbetet så är främst kansliets medarbe-
tare och alla förtroendevalda i distriktet och i förening-
arna jätteviktiga pusselbitar för att lyckas.

För oss alla handlar det om att förändring är och ska 
vara en ständigt pågående process. I stor utsträckning 
så är den främsta utmaningen att vi behöver förändra 
våra tankesätt och acceptera att vi stöter på motstånd, 
både från oss själva och andra.

Låt oss tänka att vi ska bestiga ett berg. Det är lätt 
att sätta målet att vi ska nå toppen och vi kan på kartan 
enkelt peka ut vilken väg vi ska ta. Det blir lite svårare 
när vi ska förbereda oss för att komma i fysisk och men-
tal form, att skaffa rätt utrustning och lära oss hantera 
detta. Den svåraste delen blir att ta sig upp för berget 
och tillbaka.

Vårt berg är att skapa en verksamhet som gör att det 
skapar mervärde att vara medlem i HRF. Det handlar 
om att vi ska vara en plats där du med en hörselned-
sättning ska kunna träffa andra och utbyta tankar och 
erfarenheter.

Vi ska vara en plats där vi tillsammans skapar verk-
samhet som du har nytta av och som är av värde också 
för andra. Vi ska vara en organisation som bidrar till att 
skapa ett samhälle där din hörselnedsättning inte ska 
vara ett hinder i dina strävanden att leva ditt liv som du 
vill leva det.

Arne Kanth

Kanslichef på Hörselskadades distrikt i Stockholms län

B
ild: A

dobe Stock
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DISTRIKTETS KARTLÄGGNING
Den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län behöver publika källor och öppna jämförel-
ser för att Vårdvalssystemet ska kunna följas upp och leda till informerade och medvetna val av de 
som söker vård. Detta anser Hörselskadades distrikt i Stockholms län i en ny rapport.

Den 20 december gav Hörselskadades distrikt i Stock-
holms län ut sin kartläggning Primär hörselrehabilitering 
i Stockholms län. Kartläggningen syftar till att beskriva 
hur den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms 
län är organiserad och styrs, samt hur den praktiska 
verksamheten bedrivs och följs upp.

Rapporten baseras främst på statistik från Stock-
holms läns landsting. Siffror och fakta som det inte har 

varit helt lätt att få tag på.

– Under arbetet med kart-
läggningen blev den största 
utmaningen att få fram sta-
tistik ur landstingets interna 
databaser. Det är en förbätt-
ringspunkt vi pekar på i 
rapporten, att publika källor 
och öppna jämförelser är en 
förutsättning för att ett Vård-
valssystem ska kunna följas 

upp och för att de som söker vård ska kunna göra infor-
merade och medvetna val, säger Sara Tunlid, författare 
till rapporten och utredare på distriktet.

Landstingsrå-
det Ella Bohlin har 
tagit del av rappor-
ten:

– Rapporten 
är gedigen och 
innehåller mycket 
nyttigt även för 
oss politiker. Jag 
kan konstatera 
att en del av de 
utmaningar som 
vi arbetar med 
kvarstår. Ett av de  
problem jag kän-
ner igen är möjligheten att göra informerade val av 
hjälpmedel. Där är det nu klart att vi kommer att ta 
fram en neutral informationsbroschyr som ska bli obli-
gatorisk att använda för hörselmottagningarna, säger 
Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för funk-
tionshinderfrågor.

SOCIALSTYRELSENS UTVÄRDERING AV FRITT VAL
Socialstyrelsen pekar i sin rapport på att Fritt val inom 
hörselområdet kräver särskild uppmärksamhet, då det 
kombineras med Vårdval. De uppmärksammar även 
att valfriheten inom hörselområdet begränsas av att det 
finns ett fåtal aktörer som både äger hörselmottagning-
ar och tillverkar hörapparater.

Strax innan jul presenterade Socialstyrelsen sin rapport 
Utvärdering och konsekvensanalys av fritt val av hjälpme-
del. Socialstyrelsen har haft i uppdrag från regeringen 
att utvärdera modellen med Fritt val av hjälpmedel och 
att göra en konsekvensanalys innan ytterligare initiativ 
tas till att sprida modellen vidare.

I Socialstyrelsens utvärdering framkommer det att 
vårdvalet tillsammans med Fritt val av hjälpmedel inom 
hörselområdet skapar en annorlunda tillämpning av 
Fritt val av hjälpmedel. Fritt val av hjälpmedel har som 
syfte att öka den enskildes inflytande, delaktighet och 
valfrihet vid val av hjälpmedel. Socialstyrelsen konsta-
terar att delaktigheten inte har ökat med Fritt val inom 
hörselområdet, baserat på Hörselbrons kvalitetsregister.

Det går inte att bedöma om inflytandet har ökat med 
Fritt val då inget tydligt mätinstrument har använts. 

Avseende valfriheten har den inte ökat som modellen 
är utformad idag, snarare tvärtom. Valfriheten begrän-
sas av att det finns ett fåtal aktörer som både äger hör-
selmottagningar och tillverkar hörapparater. Det finns 
ekonomiska incitament för mottagningarna att rekom-
mendera de hörapparater man också säljer. Detta be-
gränsar möjligheten till saklig och oberoende informa-
tion, vilket i sin tur begränsar valfriheten.

Sammanfattningsvis är Socialstyrelsens samlade 
bedömning av Fritt val av hjälpmedel att patientsäker-
heten inte har påverkats negativt. Detta förutsätter dock 
att vårdavtalet som upprättats mellan landstinget och 
vårdgivarna efterlevs. Socialstyrelsen anser emellertid 
att audionomernas dubbla roller är mycket problema-
tisk ur ett vårdetiskt perspektiv. Dock är majoriteten av 
audionomerna själva positiva till Fritt val, både i teorin 
och praktiken. Trots att kostnaderna med Fritt val har 
drivit upp kostnaderna inom andra hjälpmedelsområ-
den ser Socialstyrelsen inte att kostnaderna har ökat 
inom hörselområdet. De konstaterar även att individens 
kostnader verkar skilja sig mer mellan de olika lands-
tingen än mellan Fritt val och förskrivning.
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≈

TEXTAD KULTUR

STOCKHOLMS STADSTEATER

Bankdirektör Borkman
25/2 kl. 19.00
Mio min mio
26/2 kl. 13.00, 21/3 kl. 18.00, 30/4 kl. 13.00, 5/9 kl. 
13.00, 28/9 kl. 18.00, 14/10 kl. 18.00
Billy Elliot
28/2  kl. 18.00, 8/3 kl. 18.00, 26/3 kl. 13.00, 8/4 kl. 
19.00, 27/4 kl. 18.00, 16/5 kl. 18.00, 9/6 kl. 18.00, 
26/8 kl. 18.00, 27/9 kl. 18.00, 15/10 kl. 19.00
Romeo och Julia
7/3 kl. 19.00
Prata högre, Karin!
10/3 kl. 19.00 (Skarpnäck)
Århundradets kärlekskrig
23/3 kl. 19.00, 19/4 kl. 18.00
Bernardas hus
26/3 kl. 17.00, 4/4 kl. 18.00
Hemsöborna
5/4 kl. 19.00, 23/4 kl. 19.00, 11/5 kl. 19.00, 8/6 kl. 
19.00
Fun home
9/5 kl. 19.00, 20/5 kl. 17.00

För textning får du låna display av publikvärdarna 
utanför salongen. 

Vid frågor, kontakta kundtjänst 
E-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se 
(biljetter kan inte bokas via e-post). 
Telefon (ej texttelefon): 08-506 20 200,  
mån–sön kl. 12.00–16.00

HÖRSLINGA
På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen, 
finns IR-system med speciella mottagare och har 
man hörapparat med T-spole finns halsslingor.
Teleslinga finns på Klarabiografen, Studion, Plattan-
scenen och informationsdisken våning Plattan.

DRAMATEN

Ritter, Dene, Voss
22/2, 23/2, 24/2, 28/2
Presidenterna
26/2, 5/3
Petra von Kants bittra tårar
2/3, 26/3
Hedda Gabler
3/3, 4/3, 17/3, 18/3 (svensk, svensk/norsk och eng-
elsk text) 
Molnens bröder
10/3, 11/3, 19/3, 24/3, 28/3, 11/4 (svensk och eng-
elsk text)
The Nether
9/4
Försökskaninerna
12/4, 27/4
Rickard III
20/4, 3/5, 5/5
Det blåser på månen
30/4, 5/5, 6/5, 11/5, 18/5, 20/5, 23/5, 26/5, 27/5, 
3/6, 4/6
Doktor glas
2/6, 3/6, 4/6 (svensk och engelsk text) 

Låna display, eller få textningen på egen mobiltelefon 
eller surfplatta via Wi-Fi med gratisapp. Information: 
www.dramaten.se/Infor-besoket/Tillganglighet. 

För bokning av biljetter, kontakta biljettkassan:
E-post: publikservice@dramaten.se
Telefon: 08-667 06 80

HÖRSLINGA
Stora scenen, Lilla scenen, Målarsalen, Lejonkulan 
och Elverket är utrustade med IR-slingor.  IR-motta-
garna finns för utlåning via publikvärdarna.
Stora scenen och Lilla scenen har teleslinga som 
ställs in till den egna hörapparaten.

TEXTAD BIOFILM
SF Bio, Zita Folkets Bio och Svenska Bio ska nu 
visa alla svenska filmer med text, om de är textade 
från början. Det ska framgå tydligt om filmen inte är 
textad.

TEXT-TVSIDOR FÖR TEXT I TV
Samma text-tvsida, 199, för alla dessa kanaler: 
SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen, 
Kunskapskanalen, TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV11, 
TV4 Film, TV4 Sport, TV3, Kanal 5, Kanal 9
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FÖRENINGSINFO M.M.

NYTT FRÅN HYVIS
Under våren anordnar HYViS ett flertal aktiviteter!
- Årsmöte torsdagen den 23 februari kl. 18.00, på Hör-
selskadades distrikt, Södra Långgatan 21, Solna. För att 
beräkna inköp av något ätbart, anmäl dig senast 19/2 till 
hyvis@forening.hrf.se

- Linedance-kursen pågår i Liljeholmshallen på mån-
dagskvällar fram till 20 mars. Ifall du vill testa, hör av 
dig på sms till Solveig: 070-886 71 52 eller e-post till 
hyvis@forening.hrf.se

- Pubkvällar på Made in Sweden (fd Shamrock) Folkun-
gagatan 102 (whiskyrummet)
Kl. 18-20 torsdagarna 2/3, 6/4, 4/5, 1/6

- Söndagen den 19 mars planerar vi ett besök på Arlan-
da f lygmuseum. Föranmäl dig redan nu! Sms till Göran 
072-019 49 50 eller via e-post till hyvis@forening.hrf.se

- Vi planerar även att ha caféeftermiddagar på Café Udd-
villan (Klubbensborg) (ev annan plats) första lördagen 
varje månad, med start i mars. Håll utkik efter mer info 
om detta på vår hemsida!

- Shiba-träffarna (Svenska hörselskadade med invand-
rarbakgrund) är vilande tills vidare. 

KAMPANJPRODUKTER FÖR HÖRSELAMBASSADÖRER
Nu kan ni låna kampanjprodukter som distriktet har ta-
git fram! Det finns iPads, hörlurar, rollupper och mycket 
annat att låna från distriktskansliet.
Distriktet har tagit fram kampanjutrustning som för-
eningar och enskilda medlemmar kan låna. Detta är 
en del av det koncept som distriktet döpt till Hörselam-
bassadörer. Tanken med konceptet är att till en början 
förenkla för de föreningar och medlemmar som vill ut 
och testa hörseln på folk. Nu kommer ni att synas utan 
problem! Distriktet kommer att fortsätta att utveckla 
verksamheten för Hörselambassadörerna.
Det går att låna rollupper, beachflags (strandflaggor), 
podier, mässväggar, iPads med hörlurar, iPadhållare, 
jackor, tröjor och kepsar. Bara att höra av sig till kansliet 
för att boka någon eller några av produkterna!
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DISTRIKTET PÅ 

SOCIALA MEDIER
Hemsida: www.distriktet.info
Facebook: www.facebook.com/HRFstockholmslan
Twitter: @hrfsthlmslan

FEBRUARI
18 kl. 13-15 HRF Järfälla-Upplands Bro   
  årsmöte
22 kl. 13 HRF Norrtälje årsmöte
22   CI-föreningen årsmöte
22 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
23 kl. 18 HYViS årsmöte
25 kl. 13-15 HRF Södertälje årsmöte

MARS
1 kl. 18-20 Distriktets opinionsbildningskurs
2 kl. 18-20 HYViS pubkväll, Made in Sweden
4   HRF Huddinge årsmöte
8 kl. 14-16 Menière årsmöte
8  Distriktsstyrelsemöte
11   HRF Botkyrka-Salem årsmöte
18   HRF Täby med omnejd årsmöte
19  HRF Nacka-Värmdö årsmöte
19  HRF Solna-Sundbyberg årsmöte
19	 	 HYViS	på	Arlanda	flygmuseum

PROGRAMÖVERSIKT
För ytterligare information om program, kontakta distriktskansliet eller se hrf.se/stockholmslan/kalender/

22 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
23 kl. 17 HRF Stockholm årsmöte
23  HRF Lidingö årsmöte
26 kl. 14 HRF Haninge-Tyresö årsmöte 
29   Distriktsstyrelsemöte

APRIL
6 kl. 18-20 HYViS pubkväll, Made in Sweden
19 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
19  Distriktets årsmöte

MAJ
2  Framtidsgruppens     
  referensgruppsmöte
4 kl. 18-20 HYViS pubkväll, Made in Sweden
17 kl. 14-16 Menière onsdagsträff

JUNI
1 kl. 18-20 HYViS pubkväll, Made in Sweden


