
Hörselskadades distrikt i Stockholms län  #2 2015

Inspiration 
för engagerade

Lagstiftning
- bra att känna till

5
6



Innehåll

Redaktion
Redaktör:   Ulla Sand, ulla.sand@distriktet.info
Ansvarig utgivare:  Agneta Österman
Redaktion:  DistriktsNytt 
   Hörselskadades distrikt    
   Södra Långgatan 21
   169 59 Solna 

Utkommer med 4 nr/år.
Signerade artiklar är författarens åsikt och där så uttryckligen  
anges, är det organisationens åsikt.
Manusstopp: 10/8
Nästa nummer beräknas postas 21/8.
Övriga manusstopp: 2/11 (postas 13/11).
DistriktsNytt skickas till medlemmarna i distriktets alla föreningar.
DistriktsNytt finns även på distriktets hemsida
www.distriktet.info
Produktion Ulla Sand. Tryck: Printon.
ISSN 2001-3124

Hörselombudsträff
Det var fyllt till sista plats i ABF-salen när SPF hörselombud och vårt 
distrikt hade ett samarrangemang den 12 mars. Över 150 åhörare kom 
och lyssnade när distriktsordförande Agneta Österman berättade om 
hörselvården och hur den fungerar. Vår förre distriktsordförande Jan 
Lamby gav exempel på hur en hrf-förening inom distriktet jobbar in-
tressepolitiskt. Dessutom informerade ombudsman Berit Hagström 
om den nya diskrimineringslagen och patientlagen. 

Syftet med mötet var att försöka få igång ett samarbete mellan hrf-
föreningar ute i länet och SPF hörselombud. Många gemensamma 
aktiviteter och intressepolitiska frågor kan leda till ett bra samarbete. 
Det konstaterades att det är roligare om fler kan jobba tillsammans.

Frågestunden efteråt var lång och förhoppningsvis hade många 
fått svar på sina funderingar. 
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Glöm inte att titta in på distriktets hemsida -
www.distriktet.info

Ledare

Alla de där småljuden betyder mer än man tror för 
tillhörighet och delaktighet. Har man fått en allde-
les ny apparat kanske småljuden tenderar att ta över 
men hjärnan vänjer sig snart. Bara inställningarna är 
proffsigt gjorda så är förutsättningarna goda. Det finns 
forskning som tydligt visar att inställningarna och till-
vänjningsprocessen är det absolut viktigaste för en bra 
ljudupplevelse och livskvalitet. Däremot ser man inga 
mätbara skillnader på dessa faktorer mellan olika mo-
deller, prisnivåer eller märken.

Att vi numera har många mottagningar är förstås 
bra. Köerna är borta och avstånden minskar. Utmärkt!  
Men vi vet att politiker från höger till vänster också för-
stått nackdelarna med nuvarande Frittval-system. Och 
att de inser att det måste förändras. 

Det är ju inte alls bra att det helt saknas möjlighet 
att göra informerade val eller jämförelser mellan olika 
mottagningar. Att det saknas möjlighet att gå till nå-
gon annan om man inte blir nöjd. Eller att det saknas 
alternativa oberoende mottagningar inom den primära 
hörselrehabiliteringen. Alla är privata och de flesta ägs 
av hörapparatindustrin. Ett systemfel!

Det blir inget ”Fritt Val” när man inte kan jämföra 
produkter eller byta vårdgivare. Det är varken patient-
säkert eller rättssäkert och SMER (Statens medicinsk-
etiska råd) skriver i en nyutkommen rapport att Fritt 

Val-modellen med hörselcheck och ”medfinansiering 
strider mot hälso- och sjukvårdens mål och värde-
grund”. 

I Stockholm väntar nu en ny upphandling av hör-
apparater. Det är oerhört viktigt att Stockholms läns 
landsting upphandlar ett högkvalitativt och brett sorti-
ment även i fortsättningen. Det är också oerhört viktigt 
att omarbeta villkoren, revidera regelboken och få bort 
systemfelet. Östergötland och Uppsala har valt att låta 
landstingsupphandlad vård enbart omfatta landstings-
upphandlade hörapparater för att minska risken för 
otillbörlig marknadsföring. 

Så borde Stockholms läns landsting också göra! 

Agneta Österman

distriktsordförande

Nu har våren kommit till sist och dagarna blir 
längre, solen varmare och fåglarna kvittrar för 
alla som har lyckan att kunna höra dem. Med 
eller utan teknik. En bra hörapparat kan ge så 
mycket mer än bara talkommunikation. 

... och fåglarna kvittrar...
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Inspiration för engagerade
Ett trettiotal personer från distriktets föreningar samla-
des en januarisöndag i distriktets lokaler i Solna för att 
få inspiration och diskutera. 

Arne Kanth, kanslichef, pratade kring omvärld, 
framtid och ledarskap. Agneta Österman, distriktsord-
förande, tog upp distriktets verksamhet 2015 med sikte 
på 2018. Hans Collinder, Lidingöföreningen, berättade 
om sitt ljud-engagemang i samhället och hur han ger 
råd om hur man kan göra det bättre för hörselskadade.

Britt Edoff, CI-föreningen, berättade om hur hon 
kände med att brinna för hörselfrågor men att tycka att 
föreningsadministration känns jobbigt.

Ulla Sand

Bengt från CI-föreningen i samspråk med Clas och 
Gunnar Från Täbyföreningen.

Arne Kanth föreläste kring omvärld, 
framtid och ledarskap.

Många av distriktets föreningar fanns representerade på vårmötet.

Britt från CI-föreningen i samspråk med Lars och Hans 
från Lidingöföreningen.

Mycket diskussion blev det kring kaffebordet.
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Lagstiftning - bra att känna till
Ny patientlag

Nytt för 2015 är en ny patientlag som ska stärka pa-
tientens inflytande i vården. För att lyckas med patient-
centrerad vård måste patienten ha kunskap för att kun-
na delta i beslutet kring den egna vården. Personalen i 
sjukvården ska anpassa informationen efter patientens 
ålder, mognad, språkliga förutsättningar och försäkra 
sig om att patienten har förstått. Skriftlig information 
ska lämnas om det behövs eller efterfrågas. Patienten 
har möjlighet att fritt välja landsting. Det gäller öppen 
specialistvård och offentligt finansierad primärvård i 
hela landet. Lagen ger rätt till vårdgaranti och fast vård-
kontakt samt val av behandlingsalternativ och hjälpme-
del. Landstinget har ansvar för att ge vård åt alla som 
söker sig dit. 

Vårdgarantin på tre månader gäller bara patienter i 
egna landstinget. Vårdlandstingets regler gäller kring 
remiss, patientavgifter och högkostnadsskydd. Det 
finns också möjlighet att via försäkringskassan få infor-
mation om vård i annat EES land eller i Schweiz.

Landstinget kan förskriva hjälpmedel som under-
skrider 10 000 kr till en patient utanför det egna lands-
tinget. Vid större belopp sker det i samråd med hem-
landstinget.

Diskrimineringslag
Den nya Diskrimineringslagen gäller bristande 

tillgänglighet. Begreppet funktionshinder byts ut mot 
funktionsnedsättning. Syftet är att människor med 
funktionsnedsättning inte ska utestängas från samhäl-
let. Det nya förbudet i diskrimineringslagen ska stärka 
och komplettera de regler och lagar som berör diskri-
minering som redan finns. Diskrimineringsförbudet 

gäller alla områden utom några undantag som exem-
pelvis krav på tillgänglighet på företag med färre än 10 
anställda. Men undantaget gäller inte vårdföretag med 
färre än 10 anställda!

Hur kan lagen användas? 
Personer med funktionsnedsättning kan ställa krav 

på tillgänglighet bland annat inom hälso-och sjukvård, 
skola, restaurangbesök och butiker. 

Bristande tillgänglighet innebär att någon med 
funktionsnedsättning missgynnas i en situation som är 
jämförbar med en situation för en person utan funk-
tionsnedsättning. Det kan vara att inte få anpassning 
i skola eller på jobbet. Sedan tidigare finns krav på att 
arbetsgivaren ska göra skäliga stöd- och anpassningsåt-
gärder på arbetsplatsen för personer med funktionsned-
sättning. Skäliga åtgärder är ett begrepp som avgörs ge-
nom en bedömning i det enskilda fallet. Hänsyn tas till 
ekonomiska och praktiska förutsättningar. Ett viktigt 
kriterium är hur varaktig och omfattande relationen är 
mellan den enskilde och verksamheten.

Tillgänglighet
Åtgärder för tillgänglighet kan vara att få hjälp med 

att plocka matvaror som inhandlas i butik, få menyn 
uppläst på en restaurang, få information på en avgrän-
sad plats för samtal vid en myndighetskontakt. Det kan 
också vara att butiker flyttar starkt doftande produkter 
till en annan del av lokalen.

Att kunna delta i samhället oavsett funktionsförmå-
ga är en grundläggande mänsklig rättighet - Sverige har 
ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.

Berit Hagström
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Textad kultur

Stockholm 
Ny ordförande i HRF Stockholm är Lars Lindberg som 
tagit över klubban efter Lars Lindén som haft posten i 
totalt 28 år.

Norrtälje
Föreningen hade i samband med sitt årsmöte informa-
tion om hörsel och hörhjälpmedel av Avesina Hörsel 
samt hörselinstruktören i kommunen.

Nacka-Värmdö 
Föreningen hade stor uppslutning på sitt årsmöte med 
väl fungerande ny slinga och information om skriv-
tolkstextning. Kanske bidrog chokladprovning med fö-
redrag om cacao och dess historia till uppslutningen.

Haninge
Ny ordförande i HRF Haninge är Hans Moberg som ef-
terträtt Eva Andersson.

SUS (Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna) 
Ingemar Lindgren avtackades på årsmötet efter många 
år i styrelsen och som föreningens ordförande. Ordfö-
randeposten är nu vakant.

ÖFL (Föreningen Överkänsliga för ljud) 
På årsmötet beslöts att föreningen är vilande. Distriktet 
har tillsatt en arbetsgrupp bestående av ÖFL:are och två 
från distriktsstyrelsen som ska se över hur föreningens 
frågor ska hanteras framöver. 

Sköta hemsida och twittra
En lördag i mars var det webkurs i distriktets lokaler. 
Sex personer deltog i fortsättningskursen för att sköta 
sina respektive föreningars hemsidor. 

Lördagen efter var det så dags för ett gäng att gå kurs 
om sociala medier. Nio deltagare fick bland annat lära 
sig om Twitter och Facebook. Båda kurserna hölls av 
Agneta Österman.

Föreningsnytt

STOCKHOLMS STADSTEATER
Karl Gerhard 
12/5 19.00
En Folkefiende (Lilla scenen)
8/5 18.00, 20/5 18.00  
Gösta Berlings saga
17/5 19.00, 3/6 19.00
Lögndagen (Kilen) Spelas på persiska, textas till 
svenska
21/5 19.00, 22/5 19.00, 23/5 18.00, 28/5 19.00, 
29/5 19.00, 30/5 18.00 
209 (Kilen) Spelas på persiska, textas till svenska
24/5 16.00, 31/5 16.00

www.kulturhusetstadsteatern.se - sök textade 
föreställningar.
E-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se 
(biljetter kan inte bokas via e-post). 
Telefon 08-506 20 200, kl. 12.00–16.00

HÖRSLINGA
På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen 
finns IR-system med speciella hörlurar och har man 
hörapparat med T-spole finns halsslingor.

DRAMATEN
Den girige
6/5 19.00

www.dramaten.se/Infor-besoket/Tillganglighet
För biljettbokning, kontakta biljettkassan. 
E-post: publikservice@dramaten.se 
Telefon: 08-667 06 80 

HÖRSLINGA
Stora scenen, Lilla scenen och Målarsalen är 
utrustade med IR-slingor. IR-mottagarna finns 
tillgängliga för utlåning via publikvärdarna. Stora 
scenen och Lilla scenen är även utrustad med 
teleslinga.

TEXTAD BIOFILM
SF Bio, Zita Folkets Bio och Svenska Bio ska visa 
alla svenska filmer med text, om de är textade från 
början. Det ska framgå 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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På gång…

HÖRSELSKADAD MED 
INVANDRARBAKGRUND?
Shiba-gruppen träffas lördagen den 30 maj kl. 13-16 träf-
fas i distriktets lokaler på Södra Långgatan 21 i Solna. 
Här finns möjlighet att träffa andra hörselskadade med 
invandrarbakgrund för att fika, umgås och diskutera.

BRÄNNBOLL & PICKNICK
HYViS hälsar alla välkomna till brännboll på Djurgår-
den fredagen den 12 juni kl. 18. Ta med picknick, något 
att sitta på och glatt humör! Förhoppningsvis är vädrets 
makter på strålande humör detta år. 

Vi håller till på ängen vid Djurgårdskanalen, Djur-
gårdsbrunn (över lilla bron sedan på vänster sida). 
Busshållplats Djurgårdsbrunn (buss 69). Parkerings-
möjlighet begränsad. 
Vid regn, snö eller så – inställt… 

HÖRSELGEMENSKAPSHELG
HYViS är värd för årets hörselgemenskapshelg 15-16 
augusti tillsammans med hörselskadade yrkesverksam-
ma i Dalarnas och Gävleborgs län.HYViS-medlemmar 
får inbjudan i brevlådan. Intresserad, men inte med-
lem? Hör av dig till distriktskansliet (se sista sidan). 
www.hrf.se/hyvis 

Kom ihåg för föreningarna

 ■ Ni har väl inte glömt rapportera in funk-
tionärsuppgifterna – till förbundet och 
distriktet.

 ■ Logga in på HRF:s intranät ”Hörnet” för 
föreningstips (se HRF-nytt).

 ■ Har föreningen skaffat sin inloggning till 
medlemsregistret?

 ■ Uppdatera föreningens hemsida! Kon-
takta distriktskansliet om ni behöver 
hjälp.

 ■ 5-kronefonden – föreningen kan söka 
medel till särskilda aktiviteter.

 ■ Har föreningen fått föreningshandboken 
med olika fakta och tips från distriktet? 
Om inte – beställ på distriktet!

 ■ Valberedningskurs kommer det att bli 
efter sommaren, troligen i oktober. Alla 
föreningar kommer att få info om kur-
sen.

 ■ Glöm inte att planera för aktivitet i 
föreningen under HRF:s hörselvecka 
12-18 oktober med Hörselskadades 
dag 17 oktober.

MENIÈRE FÖRELÄSNING
Ett fyrtiotal åhörare kom till Menière-
föreningens föreläsning i mars med 
professor Helge Rask-Andersen från 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Han berättade med inlevelse och med 
målande bilder om det senaste inom 
Menières sjukdom.

Yvonne Olsen, Helge Rask-Andersen 
och Karin Henning



Posttidning B
PORTO BETALT

Distriktskansliet
ADRESS: 
HÖRSELSKADADES DISTRIKT
SÖDRA LÅNGGATAN 21 
169 59 SOLNA

EXPEDITION:
TELEFONTID: TIS–FRE  09.00–11.30 
08-702 30 50
kansli@distriktet.info
www.distriktet.info

EXPEDITION
ISABELLA NORDFORS
08-702 30 55 
isabella.nordfors@distriktet.info

OMBUDSMAN
SEIJA BEXAR
08-702 30 52 
seija.bexar@distriktet.info

OMBUDSMAN
BERIT HAGSTRÖM
08-702 30 53
berit.hagstrom@distriktet.info

OMBUDSMAN 
ULLA SAND 
08-702 30 54
ulla.sand@distriktet.info

KANSLICHEF
ARNE KANTH
08-702 30 51
arne.kanth@distriktet.info

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

MAJ
7  kl. 18-20 HYViS pubkväll
20  kl 14-16 Menière onsdagsträff
21  kl. 17-19 Tinnituskamraterna och ÖFL
30  kl. 13-16 Shibaträff 

JUNI
4  kl. 18-20 HYViS pubkväll
11  kl. 17-19 Tinnituskamraterna
12  kl. 18.00 HYViS brännboll & picknick

JULI
2  kl. 18-20 HYViS pubkväll

AUGUSTI
6  kl. 18-20 HYViS pubkväll
15-16 HYViS hörselgemenskapshelg

SEPTEMBER
3  kl. 18-20 HYViS pubkväll

SL:s konståkning 
- teckenspråkstolkade visningar av konsten i 
tunnelbanan

Visningen tar drygt en timme och är helt gratis, det 
enda som behövs är ett giltigt färdbevis. Ingen föran-
mälan, alla är välkomna.

 ■ Torsdag 7 maj kl 18.00 - Start vid T-bana Gullmars-
plan, SL Center, för resa på den gröna linjen mot 
Hagsätra.

 ■ Torsdag 21 maj kl 18.00 - Start vid T-bana Gullmars-
plan, SL Center, för resa på den gröna linjen mot Far-
sta strand.


