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JULMINGLET
Det var flera som kom till distriktet på julminglet den 10 december. 
Glögg, lussebullar och pepparkakor avnjöts i trivsam hörsel-anda. 
Dessvärre blev Missing People förhindrade att komma i sista stund. 
Det hade varit intressant att få höra om hur de lyckas engagera så 
många människor - kanske hade vi fått tips för vår egen organisation. 
Foton
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Ledare
Ett nytt, nästan oanvänt år ligger framför oss

Låt oss hoppas att 2016 blir det år politikerna äntligen 
får stopp på tokigheterna inom hörselvården. Det be-
hövs modiga politiska beslut för att sätta stopp för ett 
system där hörapparattillverkarna styr hörselvården 
och vilka hörapparater som erbjuds. Hörselvården och 
reformen Fritt Val har varit aktuellt ända sedan jag till-
trädde som distriktsordförande 2010 och det är beklag-
ligt att vi ännu inte fått en hörselvård att lita på trots 
mängder av fakta, mediala inslag och rapporter om hur 
industrin styr och hur detta gjorts möjligt genom hör-
selchecksystemet. Det är dags för en förändring!!!

HRF som organisation behöver också förändras. Det 
måste vi göra för att möta omvärldens alla utmaningar. 
Verksamhetens fokus läggs alltmer på organisations-
utveckling med tydliga framtidsmål. Samtidigt brottas 
vi precis som många andra ideella organisationer med 
svårigheten att hitta personer som vill ta på sig styrel-
seuppdrag. Folk vill gärna engagera sig, men på andra 
sätt än förr. Styrelsearbete lockar inte alla. Detta är nå-
got som måste hanteras i både distrikt och föreningar 
för att vi ska kunna utveckla vårt påverkansarbete och 
dessutom vara en attraktiv organisation för våra med-
lemmar.

Åren som distriktsordförande har gått snabbt. Det 
har varit hedrande, utvecklande och framför allt väldigt 
engagerande arbete ihop med alla er aktiva och med-
lemmar. Det har inte varit nån spikrak väg, tvärtom har 
vi mött en del oväntade utmaningar längs vägen. En 
riktigt spännande och lärorik resa har det varit. Sedan 
2012 har jag även haft förmånen att vara ledamot av för-
bundsstyrelsen vilket varit ytterligare en inspirations-

källa. Dock har det med tiden blivit alltför krävande att 
vara engagerad på både förbunds- och distriktsnivå vil-
ket också bidragit till mitt beslut att avböja omval och 
lämna över stafettpinnen till en ny distriktsordförande 
vid årsmötet i vår.

Detta är alltså min sista ledare i DistriktsNytt. Jag 
vill passa på att tacka er alla, ingen nämnd och ingen 
glömd, för allt ni har gjort, gör och kommer att göra för 
HRF och distriktet. För egen del hoppas jag få förtro-
endet att fortsätta mitt HRF-engagemang i förbunds-
styrelsen. Hur det blir med den saken vet vi dock först 
efter kongressen i vår.
Tack för den här tiden!

Agneta Österman, distriktsordförande

NYTT FRÅN KANSLIET
Miniseminarier planeras att hållas i samband med att 
distriktsstyrelsen har sina sammanträden. Under 45 
minuter med start kl. 18 kommer dessa att hållas i ett 
aktuellt ämne. Dessa är öppna för alla och kommer 
att aviseras i dels de digitala nyhetsbreven samt på 
distriktets hemsida.

HRFs valberedning har bjudit in till hearings i lan-
det inför val av förbundsordförande och den hölls i 
Stockholm 24/1. Alla föreningar samt distriktet har fått 
möjlighet att delta i denna hearing.

Som en följd av omorganisationen som beslutades 

om i december har kansliet en ny organisation. Detta 
innebär att från årsskiftet har Ulla Sand befattning som 
verksamhetsutvecklare och Berit Hagström har befatt-
ning som handläggare. Rekrytering av en kommunika-
tör och en handläggare pågår då denna tidning går i 
tryck.

Vill du prenumerera på kansliets digitala nyhetsbrev 
som även innehåller ett kalendarium för distriktets och 
andra viktiga externa händelser är du välkommen att 
mejla till kansli@distriktet.info.
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DISTRIKTET HAR MOTIONERAT
Distriktet har skickat fem motioner till HRF:s kongress som går av stapeln i maj. De handlar om 
medlemsregistret, direktmedlemmar, namnbyte, CI-rehabilitering och styrelsesammansättning. 

Förnya medlemsregistret
HRFs medlemsregister är undermåligt och inte anpas-
sat efter dagens krav. En plattform behövs som under-
lättar vår interna kommunikation. Ett medlemsregister 
ska inte bara vara en databas med individer utan också 
underlätta föreningsarbetet. Användarvänligheten be-
höver också förbättras exempelvis med en app för såväl 
föreningsfunktionärer som enskilda medlemmar för 
att administrera HRF-aktiviter etc.

I en demokratisk organisation är medlemmarna 
den mest värdefulla resursen som ska utgöra grunden 
för vår verksamhet. Varför man väljer att bli och förbli 
medlem varierar och vi behöver organisera oss utifrån 
detta. Vår organisation ska stimulera till möten mel-
lan människor och det ska vara lätt att träffas, oavsett 
mötesformer och syfte med mötet. En del vill diskutera 
politik i sociala medier medan andra vill träffas över en 
kopp kaffe och prata om sin hörselproblematik. Ibland 
vill man göra båda.

För en ny medlem är det 
ofta viktigt att få snabb kon-
takt och bör kontaktas per-
sonligen inom 48 timmar. 
Då medlemsvärvning sker 
vid personligt möte ska det 
enkelt kunna tecknas och 
kunna administreras av en-
skilda medlemmar just då.

Medlemsplat t formen 
borde kunna användas för 
att kommunicera med var-
andra på olika sätt. Fören-
ingsfunktionärer skulle kunna skapa evenemang och 
nätverk som enskilda medlemmar kan ansluta till. 

Distriktet vill att förbundsstyrelsen får i uppdrag 
att arbeta fram en ny användarvänlig plattform som 
kompletterar medlemsregistret med möjligheter till att 
kommunicera internt.

Nytt namn på organisationen
Enligt beräkningar är cirka 17 procent av landets befolk-
ning hörselskadade, alltså 1,7 miljoner människor. Bara 
cirka 30 000 är medlemmar i HRF. 

Enligt stadgarna är HRF en organisation för hörsel-
skadade, men exkluderar de som inte är hörselskadade 
eller de som inte definierar sig som hörselskadad. Det 

gäller anhöriga, personer som jobbar i dålig ljudmiljö 
och andra som inte har en hörselskada.

Det är för en del problem att definiera sig som hörsel-
skadad. För många kan det upplevas som en stor skill-
nad på en hörselskada och att man av åldersskäl fått en 
hörselnedsättning. En person som anser sig ”höra lite 
dåligt” och har skaffat sig en hörapparat kan ha svårt att 
identifiera sig som hörselskadad.

En mer inkluderande hörselorganisation skulle inte 
bara vara öppen för fler personer utan skulle också ska-
pa bättre förutsättningar för ett hörselsmart samhälle. 
En del i detta är att byta namn så att det speglar en mer 
inkluderande hörselorganisation.

Distriktet vill att förbundsstyrelsen får i uppdrag att 
skapa en intern dialog för att till nästa kongress lägga 
ett förankrat förslag om att byta namn till en inklude-
rande hörselorganisation.

Direktmedlemmar
Medlemskapet minskar 
i många föreningar, flera 
väljer i stället att teckna di-
rektmedlemskap i förbun-
det. Sådana medlemmar får 
Auris men är i övrigt inak-
tiva och saknar rösträtt. Di-
striktet tror att dessa med-
lemmar i viss utsträckning 
skulle kunna uppmuntras 
till fullödigt medlemskap 
om de inte var så okända 

för distrikt och föreningar. Exempelvis skulle distriktet 
kunna bjuda in sådana direktmedlemmar till föreläs-
ningar eller andra arrangemang om man fick tillgång 
till medlemsuppgifterna. För många distrikt är ekono-
min ett bekymmer och därför bör också medlemsavgif-
ten gå till distrikt som vill anordna aktiviteter för direkt-
medlemmar.

CI-rehabilitering
Eftervård och uppföljning av CI-opererade är olika i 
landet. Det behövs mer hörträning, teknisk support 
och uppföljning för de opererade och dess anhöriga. I 
många fall finns också behov av ett preoperativt pro-
gram för anhöriga till vuxna.

En analys av behovet och ett brett program bör tas 
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Inför HRF kongress
29/2 -16: Sista dag för anmälan av kongressombud.
23/3: Kongresshandlingarna skickas ut.
April: Distriktsträff för kongressombud.
26 april: Valberedningens förslag skickas ut.
26 maj: Forskningskonferens.
27-29 maj: Kongress i Linköping.

Oro för skolskjuts 
Sedan årsskiftet hänger skolskjutsar - taxiresor 
till specialförskolor för hörselskadade och döva 
barn på kommunernas goda vilja. Barnen finns 
i hela länet, och specialförskolorna bara på någ-
ra platser vilket gör att det kan bli lång resväg.

Vid ett diskussionsmöte mellan Hörselhabilitering 
Barn och Ungdom, Hälso-och sjukvårdsförvaltningen 
samt patient- och brukarorganisationer i länet redogjor-
des för vem som bär ansvaret för hörselskadade och 
döva barns möjligheter att ta sig till och från specialför-
skolorna i länet och hur man kan lösa problemet.

Sedan många år har Stockholms läns landsting beta-
lat dessa resor, men det har aldrig legat inom deras upp-
drag enligt Robert Huhn verksamhetschef för Hörsel- 
och Balanskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. 
Landstinget ska ägna sig åt vård och skolskjutsarna har 
tagit resurser från vården.

I våras skickades ett informationsbrev till föräldrar 
och kommunerna i länet om att ansvaret för skolskjut-
sarna övergår till kommunerna. Kruxet är att kommu-
nerna inte har skyldighet enligt lag att ordna skolskjuts 
åt förskolebarn. En del kommuner ställer upp ändå, 
men i Stockholms stad  och ytterligare någon kommun 
hänvisas till avsaknaden av lagstöd. 

Detta har naturligtvis skapat oro bland de föräldrar 
vars barn berörs av detta. I flertalet kommuner har det 
gått att lösa den akuta situationen för barn som redan 
går på förskolorna, genom övertalning och den goda vil-
jan att försöka få en tillfällig lösning. Kuratorerna på 
Habiliteringen för Barn och Ungdom som har gjort en 
stor insats för dessa barn är oroliga för barn som i fram-
tiden kommer att behöva specialförskolor.

Gruppen diskuterade olika förslag till lösning och 
vikten av att tillsammans skriva brev och uppvakta de 
kommuner som nekar till att bekosta resorna. Gruppen 
ska fortsätta att träffas och utbyta erfarenheter samt 
stötta genom olika insatser.

Viktigt är att öka kommunernas kunskapsnivå om 
dessa barns behov och förmå kommunerna att se vin-
sterna med att möjliggöra för hörselskadade och döva 
barn att vara i en teckenspråkig miljö som tillgodoser 
språkutvecklingen och att leka med barn i samma si-
tuation och framförallt personal som har specialutbild-
ning.

Kommunerna är självständiga och har olika regler, 
därför skiljer det sig väldigt mycket kommunerna emel-
lan. I exempelvis Sörmland bekostar de taxiresor. Behov 
ställs mot varandra och en framkomlig väg är att kon-
takta politiker i respektive kommun och genom skrivel-
ser försöka övertyga. Glädjande nog har flera kommu-
ner ändrat sina beslut och beviljat resor.

Robert Huhn anser att genom intyg av såväl medi-
cinskt som av att det föreligger ett rehabiliteringsbehov 
för att tillgodose de individuella behoven så kan lands-
tinget bidra till en lösning i positiv riktning.  

Stor förhoppning finns att Stockholms stad ska änd-
ra uppfattning, eftersom i Stockholms stads tillgänglig-
hetsprojekt finns visionen om att Stockholms stad ska 
vara världens mest tillgängliga huvudstad. Om tillgäng-
ligheten även sträcker sig till att kunna ta sig till och 
från en specialförskola återstår att se.

Berit Hagström

fram tillsammans med vården. Detta till gagn för den 
enskilde individen med omgivning och för maximalt 
utnyttjande av skattemedel.

Styrelsesammansättning
Erfarenheten som valberedare är att det är svårt att vär-
va till olika styrelseposter. 

I många bostadsrättsföreningar väljs endast leda-
möter och sedan bestäms i styrelsen vem som ska vara 
ordförande och kassör. Då kan man exempelvis rotera 
ordförandeskapet under året om man så vill. En fördel 
är också att man inte behöver kalla till extra årsmöte för 

att välja ny ordförande om den nuvarande dör eller på 
annat sätt hoppar av sitt uppdrag. Denna modell skulle 
kunna underlätta för valberedningar inom HRF.
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≈

TEXTAD KULTUR

STOCKHOLMS STADSTEATER

Farmor och vår herre
3/5 13.30, 19 /5 13.30
Ronja Rövardotter
 7/2 13:00, 14/2 13.00, 10 /3 13.00
En rackarns långhelg
18/2 18.00, 9/3 19.00
April i Anhörigsverige
16/2 18.00, 28/2 17.00
Kärlek och politik
12/3 19.00, 5/4 19.00
Fosterlandet
24/4 14.00, 10/5 18.00, 22/5j 14.00
En folkefiende
20/5 18.00

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

Och ge oss skuggorna
20/2
Marodörer 
24/1
Ungefär lika med
12/3
Utvandrarna 
29/3, 2/4
Rampfeber
4/5, 22/5
De stora vidderna 
4/3, 3/4 
Fåglarna 
13/4
I lodjurets timma 
26/5, 29/5, 5/6

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

NÄR DET BLIR FEL 
PÅ APPARATEN
De hörselmottagningar som har avtal med Stock-
holms läns landsting har ett serviceavtal som innebär 
att brukarna/patienterna lämnar in sin hörapparat 
på sin mottagning. Om det inte kan åtgärdas direkt 
skickas den av mottagningen på reparation.

HÖRSELSKADAD MED 
INVANDRARBAKGRUND?
Shiba-gruppen träffas lördagarna den 19 mars och 21 
maj kl. 13-16 i distriktets lokaler på Södra Långgatan 
21 i Solna. Här finns möjlighet att träffa andra hörsel-
skadade med invandrarbakgrund för att fika, umgås 
och diskutera.  Anmäl att du kommer på sms 073-633 
39 16.
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PÅ GÅNG…

NYTT FRÅN FÖRENINGARNA

HRF Haninge har bytt namn
Från årsskiftet heter föreningen numera HRF Haninge-
Tyresö. Finns det personer som bor i Tyresö-området 
som önskar vara med går det bra att kontakta ordföran-
de Hans Moberg på haninge@distriktet.info eller 073-
709 37 13.

HRF Täby i Vallentuna
Föreningen kommer att den 4 februari kl. 18 ha ett öp-
pet möte i Vallentuna centrum med information om 
hörapparater och hjälpmedel.

VÅRMÖTE MED TANKAR 
OM FRAMTIDEN

Ett trettiotal från länets föreningar hade slutit 
upp på distriktet torsdagen den 21 januari för 
vårupptakten. Genomgripande för program-
met var ”medlemsvård”. 

Varför finns vi? För vem finns vi? Hur väl lyckas vi i våra 
föreningar och som organisation? 

Deltagarna uppmanades att reflektera över hur nya 
besökare och nya medlemmar tas emot i föreningen. 
Just första mötet är viktigt och därför är det bra om man 
har en klar strategi för hur det sker. 

Vi behöver större kunskap kring våra frågor, allt från 
sakfrågor, politik och samhälle till kommunikation. 
Det ideella ledarskapet behöver stärkas och utvecklas. 
Distriktets målsättning är att jobba med detta tillsam-
mans med föreningarna.

Distriktet har en strategi för verksamheten fram till 
2018, och under 2016 finns olika mål uppsatta såsom 
exempelvis ledarskapsutbildning, minst hälften av för-
eningarna aktiva under hörselveckan och att alla nya 
medlemmar ska kontaktas inom 48 timmar.

Att jobba i en föreningsstyrelse ska inte vara kompli-
cerat, där kanske man ska se över hur man kan förenk-
la. Bra team ska kunna arbeta tillsammans. Samarbete 
kan ske med andra HRF-föreningar och med andra lo-
kala föreningar. Att ha information för många männ-
iskor utan att man får medlemmar behöver inte vara ett 
misslyckande. Lika viktigt är att få fram budskap om 
hörsel till andra! Vi jobbar ju på flera sätt. Och att vara 
en positiv ambassadör för HRF betyder oerhört mycket 
� både för våra egna medlemmar, blivande medlemmar 
och andra!

Spännande utmaningar att hugga tänderna i! Kan-
ske du också har idéer om frågor att arbeta med, om hur 
vi ska bli bättre på att både få fler aktiva och ta hand om 
våra medlemmar � kontakta oss! På sista sidan finns 
kontaktuppgifter. 

Mötet avslutades med information kring kommande 
HRF kongress med uppmaning att utse ombud och 
vara med och påverka.

US
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DISTRIKTET PÅ 

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

FEBRUARI
16 kl. 17-19 Tinnituskamraterna
17 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
18 kl. 14.00 HRF Haninge-Tyresö träff
25 kl. 18.00 HYViS årsmöte
25 kl. 17.30  HRF Stockholm årsmöte

MARS
1 kl. 17.00 Tinntus årsmöte
2 kl. 14-16 Menière årsmöte
3 kl. 18-20 HYViS pubkväll
5 kl. 13.00 HRF Huddinge årsmöte
9 kl. 18.00 CI årsmöte
13  HRF Nacka-Värmdö årsmöte
16 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
19 kl 13.00 HRF Täby årsmöte
20 kl. 14.00 HRF Haninge-Tyresö årsmöte
19 kl. 13-16 Shibaträff

PROGRAMÖVERSIKT
För ytterligare information om program, kontakta distriktets expedition.

APRIL
7 kl. 18-20 HYViS pubkväll 
9 kl. 13.00 HRF Huddinge träff
13 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
14 kl. 14.00 HRF Haninge-Tyresö träff

MAJ
7 kl. 18-20 HYViS pubkväll 
18 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
21 kl. 13-16 Shibaträff
26  Forskningskonferens, Linköping
27-29  HRF kongress, Linköping

JUNI
4 kl. 18-20 HYViS pubkväll 

DIGITALA NYHETSBREV
Alla som önskar kan prenumerera på de digitala ny-
hetsbrev som skickas från distriktskansliet med aktu-
ell information. Maila kansli@distriktet.info och med-
dela oss ditt namn och e-postadress.
Nyhetsbreven kommer även att finnas på distriktets 
hemsida www.distriktet.info.

MINISEMINARIER
I samband med att distriktsstyrelsen sammanträder 
kommer miniseminarier att hållas kl. 18.00-18.45. 
Dessa är öppna för alla som önskar delta. På distriktets 
hemsida www.distriktet.info kommer dessa att avise-
ras. Även i de digitala nyhetsbreven kommer info att 
ske.

Först ut den 27 januari var Stefan Pettersson, chef 
för Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna vid Hörsel 
och balanskliniken som berättade om verksamheten.


