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EN HÖRSELSMART KONGRESS
Nytt handlingsprogram, ny ordförande och nyvald styrelse. Under tre 
kongressdagar samlades hörselskadade från hela Sverige för att be-
sluta om förbundets framtid. 
I slutet av maj genomfördes HRF:s kongress under ledorden ”Stark, 
synlig och hörselsmart”. 

Mötessystemet under kongressen var just hörselsmart (och miljö-
vänligt), då ledamöterna röstade via surfplattor. I surfplattorna kunde 
även ledamöterna och de övriga kongressbesökarna hitta kongressens 
alla handlingar. 

Ett nytt handlingsprogram antogs som räcker fram till och med år 
2020. Programmet visar vilka mål organisationen särskilt prioriterar 
under kommande år. HRF:s handlingsprogram gäller för hela orga-
nisationen – förbund, distrikt och föreningar – och utgör ett viktigt 
underlag för de årliga verksamhetsplanerna. Ledorden ”Stark, synlig 
och hörselsmart” genomsyrar också handlingsprogrammet. 

Mattias Lundgren valdes till ny förbundsordförande, då Jan-Peter 
Strömgren valde att inte kandidera på nytt efter 16 år på ordförande-
posten. Till ny förbundskassör valdes Jonas Sahlberg från Stockholms 
läns distrikt. Agneta Österman från distriktet fortsätter som ledamot 
i förbundsstyrelsen och Ludvig Ahlström, även han från Stockholms 
läns distrikt, röstades in i valberedningen.

Dagen före kongressen anordnades HRF:s konferens Hörselforsk-
ning 2016. Under dagen föreläste några av landets mest intressanta 
forskare inom hörselområdet. Under hösten kommer SVT att sända 
konferensen, textad såklart!
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Ledare
Hej!

Hoppas att sommaren har varit bra och att du har varit 
hörselsmart!

Redan när Myternas marknad släpptes 2014 var min 
första kommentar på Facebook att landstinget brister i 
uppföljningen av företagen.

Under våren har distriktet gjort en kartläggning och 
tagit fram en rapport som visar på f lera brister i just 
kvalitetsuppföljningen i den primära hörselrehabilite-
ringen. Utredningen visar även på brister i uppföljning-
en av den utvidgade rehabiliteringen på Rosenlunds 
sjukhus. Denna rapport kommer att publiceras under 
tidig höst.

Som så ofta - ju mer man undersöker och ställer frå-
gor desto f ler frågeställningar dyker upp. Därför kom-
mer vi nu att fortsätta med utredningsarbetet för att 
hitta f ler svar och säkert även komma på f ler frågor.

Arbetet med att forma ett kansli med kompetens 
för att kunna driva våra frågor på ett faktabaserat sätt 
fortsätter. Detta har även ställt krav på oss i styrelsen 
att fördjupa oss i olika frågeställningar. Därför kom-
mer styrelsen under hösten att skapa arbetsgrupper för 
att ytterligare fördjupa kunskapen och insikten i olika 
frågeställningar, beslut om detta kommer att tas på di-
striktsstyrelsemötet i september.

Personligen har jag också ställts inför intressanta ut-
maningar under våren då jag på HRF:s kongress i maj  

 
 
valdes till förbundskassör. Jag är inte orolig för arbets- 
belastningen, men det kommer att bli en utmaning att 
sitta på två stolar. Därför kommer distriktsstyrelsen att 
utse en vice ordförande som kommer att säkerställa att 
inte jäv skall behöva uppstå.

Förbundet har lanserat en ny hemsida som vi un-
der sommaren jobbat med att fylla med aktuell infor-
mation, jag rekommenderar verkligen alla att gå in på 
www.distriktet.info regelbundet för senaste nytt. 

Sist men inte minst: Jag hoppas att alla våra fören-
ingar uppmärksammar Hörselveckan 10-16 oktober 
och hörselskadades dag 15 oktober!

Jonas Sahlberg, distriktsordförande

BENNY HAAG TALAR PÅ INSPIRATIONSKONFERENSEN
Hur stor roll spelar egentligen bemötande? Skådespela-
ren och författaren Benny Haag kommer under Inspira-
tionskonferensen medvetandegöra vilken oerhörd kraft 
bemötandet har.
Den 28 augusti bjuder distriktet in till Inspirationskon-
ferens där Benny Haag, känd från TV och Dramaten, 
kommer att hålla sin föreläsning ”Vadå, beror det på 
mig?!”

Föreläsningen handlar om bemötande, Benny upp-
täckte nämligen att allt han gillar här i livet, från hotell 
till mataffär och allt däremellan, har väldigt lite med 
priser och liknande att göra. Det handlar istället om vil-
ket bemötande han har fått. 

Med positiva exempel talar Benny om vilken oerhörd 
kraft bemötandet har, något som man kanske inte all-
tid tänker på. Och det har ingenting med ålder, kön el-

ler utbildning att göra om du är/blir bra på detta. Det 
handlar istället om intresse för spörsmålet och insikt 
om dess värde!

Inspirationskonferensen
Tid: 28/8, kl. 12.00-15.00
Plats: Distriktskansliet, 
Södra Långgatan 21, 
Solna
Anmälan: Senast 21 au-
gusti till kansli@distrik-
tet.info

För mer information 
om Inspirationskonfe-
rensen och anmälan, se 
distriktets hemsida!

Foto: http://ben
n

yh
aag.se/
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HÖRSELREHABILITERINGEN I SLL
Vet du hur hörselrehabiliteringen utförs i Stockholms län? Under våren har distriktet sökt svar på 
just den frågan i en omfattande kartläggning. Ursprungsfrågan har lett till många andra frågor, 
dessa kommer vi under hösten söka svar på hos politikerna i landstinget. 

Drygt 200 000 personer i Stockholms län har en hör-
selnedsättning, nästan 20 000 hörapparater förskrevs 
2015 i länet. I och med att så många berörs av hörsel-
rehabiliteringen är det av största vikt att rehabilitering-
en bedrivs med god kvalitet, lättillgänglighet, profes-
sionellt bemötande och omhändertagande, för att låna 
landstingets egna ord.

Under våren har kansliet arbetat med att kartlägga 
hörselrehabiliteringen i SLL för att få en klarare bild av 
hur vården bedrivs, både inom den primära hörselre-
habiliteringen och inom den utvidgade hörselrehabili-
teringen på Rosenlunds sjukhus.

Flera frågor väcktes under arbetet med kartläggning-
en och här får ni svaren på de mest intressanta frågorna. 

Den primära hörselrehabiliteringen
Vem är beställare?

Beställaren av den primära hörselrehabiliteringen är 
SLL genom HSN. Ett avtal skrivs mellan beställaren och 
den primära hörselmottagningen, detta för att garan-
tera god hörselrehabilitering.

Enligt avtalet är arbetsuppgifterna för beställaren 
bland andra:

• Beställar- och avtalsstyrning gentemot godkän- 
 da hörselmottagningar.

• Uppföljning och utveckling av regelverk.

• Information till brukarna.

• Uppföljning av kvalitet för brukarna.

Vad betyder Fritt val och Vårdval?

SLL är tillsammans med Region Skåne unikt i Sveri-
ge då de tillhandahåller både Fritt val och Vårdval inom 
hörselrehabilitering. 

2009 infördes möjligheten för patienterna att in-
förskaffa sitt hörselhjälpmedel på egen hand via Fritt 
val, vilket innebär att patienten har möjlighet att köpa 
sitt hjälpmedel. Brukaren får max 3040 kr i rekvisition 
(värdecheck) per hörapparat från landstinget för att in-
handla sitt hörselhjälpmedel. År 2015 skaffade 84 pro-
cent hörapparat via Fritt val. 

Möjligheten att låna hjälpmedlet från landstingets 
upphandlade sortiment finns fortfarande. Oavsett om 
brukaren skaffar hörapparat via Fritt val eller ut lands-
tingssortimentet tillkommer en utprovningsavgift om 
600 kr.

År 2011 infördes Vårdval för den primära hörselre-
habiliteringen vilket innebär att patienten kan välja den 
vårdgivare som patienten finner lämplig. 

Vilka är utförare?

I  SLL finns det 35 auktoriserade hörselmottagning-
ar uppdelade på nio olika företag, varav två koncerner 
äger drygt 75 procent av mottagningarna. Dessa mot-
tagningar erbjuder primär hörselrehabilitering, dvs. 
rehabilitering för personer med lätt till måttlig hörsel-
nedsättning.

Uppdraget för utförarna är att genomföra behovsbe-
dömningar, förskrivning av hörselhjälpmedel, service 
samt andra insatser som information om hörselnedsätt-
ning och tinnitus samt orsaker och konsekvenser. 

Hur vet vi att utförarna sköter sitt uppdrag?

I avtalet mellan beställaren och utförarna finns det 
f lera krav som måste följas upp kontinuerligt av bestäl-
laren. Utföraren måste rapportera in till ett par register 
och brukarens åsikter följs upp via landstingets  patien-
tenkät. 

Ett av kraven från beställaren är att varje mottagning 
i SLL ska genomföra minst 600 rehabiliteringsinsatser 
per år. Kartläggningen visar att endast elva mottagning-
ar uppnådde detta krav. 

Vad tycker brukarna?

I den senaste patientenkäten i SLL deltog samman-
lagt 1040 personer, av de de drygt 15 300 personer som 
avslutade en hörselrehabiliteringsinsats 2014.

Andelen positiva patienter beräknas utifrån hur 
många som har besvarat utmärkt, mycket bra eller bra 
på frågorna. Enkäten uppvisar ett mycket positivt resul-
tat (över 90 procent positiva) på frågor gällande bland 
annat bemötande, nöjdhet med hjälpen som helhet, in-
formation, förtroende och tillgänglighet. Goda resultat 
(mellan 80 – 90 procent positiva) uppnåddes på frågor 
avseende bland annat information om kostnader, infor-
mation om lån eller köp och delaktighet. Något lägre 
nöjdhet (mindre än 80 procent positiva) uppvisas bland 
annat på frågor som rör information om besvärens  
inverkan på det dagliga livet (78 procent po-
sitiva) och om livskvalitet har ökat tack 
vare hjälpmedlet (67 procent positiva).  
Alla mottagningar är dock inte representerade i pa-
tientenkäten på grund av en urvalsprocess som främst  
baseras på storleken på mottagningarna.
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På Vårdguiden 1177:s hemsida, går det att jämföra mot-
tagningarna med hjälp av svar från patientenkäten. 
Kartläggningen visar att det inte är alla mottagning-
ar som visar upp sina resultat från patientenkäten på 
1177:s hemsida, vilket försvårar för brukarna att jäm-
föra mottagningarna.

Forskningsinstitutet Hörselbron tar fram resultaten 
för det nationella kvalitetsregistret som jämför hörsel-
mottagningar i en stor del av Sverige. Hörselbrons en-
kät besvarades av drygt 5000 personer i Stockholms län 
2014. Resultatet visar att brukarna i SLL är mindre nöj-
da med hörselrehabiliteringen än i övriga medverkande 
landsting i enkäten. Samtidigt visar resultaten att varia-
tionen i svaren är större i Stockholms län, vilket innebär 
att skillnaden är större mellan missnöjda och nöjda bru-
kare. Resultatet visar även att brukare som har inför-
skaffat sin hörapparat via Fritt val är nöjdare än brukare 
som lånat hörapparat av landstinget. I dagsläget finns 
det inte något krav från beställaren att mottagningarna 
ska rapportera in till Hörselbrons kvalitetsregistret.

Den utvidgade hörselrehabiliteringen
Vem är beställare?

För den utvidgade hörselrehabiliteringen är HSN be-
ställare av vården. Uppdraget förvaltas av Enheten So-
matisk specialistvård HSF. 

Vem är utförare?

Hörsel- och balanskliniken på Karolinska Universi-
tetssjukhuset är utförare av den utvidgade hörselreha-
biliteringen för vuxna med mer omfattande hörselned-
sättning. Kliniken har även hand om hörselhabilitering 
för barn och ungdomar. Dessa mottagningar finns på 
Rosenlunds sjukhus. Diagnostiken finns på Karolinska 
Huddinge och Karolinska Solna och tillhör även Hörsel- 

och balanskliniken. CI-mottagningen tillhör Öron-näsa 
och Halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset 
och finns på Karolinska Huddinge. 

Hur vet vi att utförarna sköter sitt uppdrag?

Gällande hörselrehabiliteringen för vuxna på Rosen-
lunds sjukhus så följs den upp på övergripande nivå, 
dvs. antal besök och väntetid (vårdgaranti på 90 dagar, 
gäller dock endast ny utprovning av hörapparater). 

Vad tycker brukarna? 

SLL:s patientenkät riktas främst mot de primära 
vårdgivarna, men enkäten sänds även ut till brukare 
som erhållit sin hörselvård via den utvidgade hörselre-
habiliteringen på Rosenlunds Sjukhus. 88 patienter har 
deltagit i patientenkäten 2014 utav de 1710 brukare som 
fick en hörapparat utprovad på Rosenlunds sjukhus. I 
patientenkäten framkommer det att endast 28 procent 
har uppföljning planerad med sin förskrivare medan 48 
procent inte har det. För 22 procent var det inte aktuellt. 
Endast 19 procent hade erhållit information om ytter-
ligare rehabiliteringsinsatser förutom hörhjälpmedel, 
medan 45 procent inte hade fått någon sådan informa-
tion. 

Vad händer nu? Och vad vill Hörselskadades distrikt?

Distriktet önskar att världens bästa hörselvård ska 
bedrivas i SLL. För att möjliggöra detta, så måste det till 
vissa förändringar.

Vi kommer i höst att bland annat lyfta följande frå-
gor för vidare diskussion med politiker, beställare och 
utförare:

• Hur kan styrningen av den primära och den ut 
 vidgade hörselvården bli bättre?

• Hur kan kvalitetsuppföljningen förbättras så   
 att patienterna har underlag för att kunna göra  
 jämförelser mellan olika mottagningar inom   
 Vårdvalet? 

• Hur kan kvalitetsuppföljningen bli bättre och   
 tydligare inom den utvidgade hörselrehabilite-  
 ringen?

Efter sommaren kommer en mer omfattande rap-
port att presenteras. Följ utvecklingen på hemsidan!

Sebastian Kopp är utredaren som kartlagt hörselrehabiliteringen 

i SLL.

Förkortningar

HSF – Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
HSN – Hälso- och sjukvårdsnämnden
SLL – Stockholms läns landsting
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TEXTAD KULTUR

STOCKHOLMS STADSTEATER

Min kamp
7/9 18.00
Maratondansen
14/9 19.00, 27/9 19.00
15/10 19.00, 23/10 13.00
Fadren
28/9 18.00
Dylansällskapet
14/10 18.00, 9/11 19.00
Donna Juanita
20/10 kl. 19.00, 8/11 19.00
20/11 13.00 
Romeo och Julia
4/12 13.00

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

Program är ej klart i skrivande stund
För senaste uppdatering gå in på: http://www.
dramaten.se/Infor-besoket/Tillganglighet/ eller ring: 
08-667 06 80

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

HÖRSELVECKAN OCH HÖRSELDAGEN I OKTOBER
Vecka 41 är det dags för Hörselveckan, som når sin kul-
men under lördagen den 15 oktober på Hörselskadades 
Dag 2016.  

Hörselskadades Dag instiftades 2001 för att uppmärk-
samma alla hörselskadade (hörselnedsättning, tinnitus, 
Menières sjukdom, ljudöverkänslighet) och lyfta fram 

hörselskadades villkor i samhället – både missförhållan-
den och möjligheter.

Distriktets mål är att 80 procent av föreningarna i Stock-
holms län anordnar någon typ av aktivitet under veckan. 
Hör av dig till kansliet om du behöver bolla några idéer!
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FÖRENINGSINFO

NYTT PROJEKTSTÖD
Distriktets årsmöte 2016 beslutade att ersätta 5-krone-
fonden med Projektstöd för verksamhetsutveckling.
Föreningar, grupperingar eller enskilda medlemmar 
kan söka projektmedel av Hörselskadades distrikt i 
Stockholms län. Det finns allt som allt 30 000 kr i pro-
jektmedel att dela ut per år.
Ansökan om projektstöd samt redovisning av projektet 
ska göras enligt mallarna som du hittar på hemsidan: 
hrf.se/stockholmslan/om-oss/foreningsinformation/
soka-bidrag-till-verksamhet

Ansökan om projektmedel för 2016 ska göras senast 
21 augusti och beslut fattas senast 31 augusti. Beslut om 
projektstöd fattas av distriktsstyrelsen. 

Syftet med projektstöd är att utveckla nya arbetsfor-
mer i distriktet och föreningarna för att kommunicera 
med prioriterade målgrupper. 

Det innebär att vi vill stimulera till att jobba mer 
målinriktat, dvs att vi tänker igenom syfte och sätter 

upp mål för vår verksamhet. I detta ingår att avgränsa 
vilken/vilka målgrupp/er vi vill nå. Utifrån syfte, mål 
och målgrupper bestämmer vi oss för hur vi ska nå våra 
mål. Projektet avslutas med att följa upp syfte och mål. 

För att få lite bättre koll på hur man driver projekt 
håller kansliet en kurs i projektledning den 16 augusti 
kl. 18-20 i kansliets lokaler. Kursen tar upp hur man 
skriver en ansökan och hur man leder ett projekt.
Anmäl dig till kansli@distriktet.info

Vid frågor kontakta:
Cecilia Wihlborg, kommunikatör
cecilia.wihlborg@distriktet.info, 08-702 30 52

Ulla Sand, verksamhetsutvecklare
ulla.sand@distriktet.info, 08-702 30 54

NY HEMSIDA
HRF har en ny användarvänlig hemsida som fungerar 
såväl i dator, surfplatta och mobil.
HRF gick innan sommaren över till en ny hemsida, 
vilket innebär att distriktet och föreningarna också har 
nya hemsidor. 

En av anledningarna till förnyelsen är att den nya 
hemsidan fungerar lika bra i dator som i surfplatta och 
mobil. 

Hemsidan är gjord i det användarvänliga verktyget 
Wordpress och förbundet har skickat ut användarma-
nualer till föreningarna. 

Har ni frågor gällande den nya hemsidan kan ni 
vända er till förbundet: webmaster@hrf.se, eller till di-
striktets kommunikatör Cecilia Wihlborg: cecilia.wihl-
borg@distriktet.info

KURSER PÅ ABF I HÖST
Kommittén för Studier med Funktionshinderrörelsen 
i Stockholms län kommer att, i samarbete med ABF, 
genomföra följande utbildningar för förtroendevalda i 
funktionshinderorganisationer i Stockholms län un-
der hösten:
1/10 Politisk påverkan och omvärldsanalys, med Sofia 
Zackrisson, DemokratiAkademin
22/10 Att göra sin röst hörd, med Eva Lagerheim, röst- 
och talpedagog samt Karin Hjalmarsson, SRF
19/11 Studier i föreningen, med Janne Hagström, ABF.
 
Mer information kommer på distriktets hemsida.

DIGITALT NYHETSBREV
I distriktets nyhetsbrev får du veta det senaste om vad 
som händer i länet rörande hörselfrågor.

Vill du prenumerera på distriktets digitala nyhetsbrev? 
Maila kansli@distriktet.info och meddela oss ditt 
namn och e-postadress.

Nyhetsbreven kommer även att finnas på distriktets 
hemsida www.distriktet.info
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DISTRIKTET PÅ 

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

AUGUSTI
2 kl. 18-20 HYViS pubkväll
19  HRF Järfälla-Uppl Bro till S-tälje
20  HRF Haninge-Tyresö till Rejmyre 
21  HRF Stockholm Open
24 kl. 14-16  Menière onsdagsträff
28 kl. 10-12 Distriktets höstmöte
28 kl. 12-15 Distriktets Inspirationskonferens
30 kl. 13-15 HRF Stockholm Konstklubben

SEPTEMBER
1 kl. 18-20 HYVis pubkväll
10   HRF Huddinge Sillunch
21 kl. 14-16  Menière onsdagsträff
26 kl. 13-15 HRF Stockholm Konstklubben

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

OKTOBER
10-16  Hörselveckan
14  HRF Stockholm Teater
15  Hörseldagen
15  HRF Huddinge Höstmöte
19 kl. 14-16 Menière onsdagsträff

NOVEMBER
12  HRF Huddinge medlemsmöte
12  HRF Stockholm Konstutlottning
16 kl. 14-16 Menière onsdagsträff

DECEMBER
7 kl. 14-16 Menière höstmöte & onsdagsträff  
 

ÖPPET HUS I NACKA-VÄRMDÖ
Hörselskadades förening i Nacka-Värmdö bjuder in till 
Öppet hus!
Plats: Lusthuset Boo folketshus, Orminge centrum
Tid: Torsdagar klockan 11-12 den 25 augusti – 15 de-
cember 2016
Läs mer på hemsidan: www.hrf.se/nacka-varmdo


