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”Patientens ställning inom  
hörselvården ska stärkas”
Det meddelade Barn- och äldrelandstingsrådet Ella Bohlin (KD) när 
hon höll ett anförande om landstingets hörselvård vid distriktets års-
möte i april. Hon ansvarar också för områdena funktionsnedsättning 
och rehabilitering.

Ella Bohlin lyfte fram att Alliansen i Stockholms läns landsting se-
dan 2006 har infört två reformer inom hörselvården, att välja Fritt val 
av hjälpmedel och Vårdval för primär hörselrehabilitering. Högst på 
dagordningen var att korta köerna. Reformerna har inte alltid fung-
erat bra och det är viktigt att anmäla problem till Patientnämnden.

Ett viktigt sätt att mäta kvalitet inom hörselvården är att mäta pa-
tienternas nöjdhet vilket landstinget gör regelbundet. 

Patienter ska kunna göra upplysta val betonade Ella Bohlin. Det 
ska vara lätt att jämföra alternativ via hemsidor som det exempelvis 
fungerar vid val av förskoleplats i Stockholms stad.

Landstinget ska införa vite om en mottagning inte lever upp till 
kvalitetskraven. Landstingsdrivna mottagningar ska också införas.

Landstingets hjälpmedelspolicy ska revideras under året och jäm-
lik behandling för patienter oavsett vårdgivare ska prioriteras. Be-
slutsstödet för patienten ska stärkas och policyn ska tillämpas av för-
skrivaren under hela vårdkedjan. 

Ella Bohlin avtackas av distriktets ordförande Agneta Österman 
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Ledare

Mässan arrangeras av Hörselhabilitering Barn och Ungdom 
och Hörselrehabilitering Vuxna vid Karolinska Universitets-
sjukhuset, Hörselskadades distrikt i Stockholms län, Barn-
plantorna, Unga Hörselskadade i Stockholms län samt DHB 
Östra

Teknik- & kommunikationsmässan
Stockholm 2015

FRI ENTRÉ!

Torsdagen den 24 september  klockan 14 -19
Allt inom hörsel: teknik, ljudmiljö, kommunikation och pedagogik
Mässan vänder sig till alla med någon typ av hörselnedsättning eller dövhet oavsett ålder. 
Mässan vänder sig också till föräldrar, anhöriga och övriga intresserade.
Innehåll: 
• Utställning ‑ få information och prova på!
• ”Vikten av god ljudmiljö” föreläsning av Jonas Christenson, specialist på rumsakustik,
 klockan 14:30, 16:00 och 17:30.
• Se vad hörselhabiliteringen/rehabiliteringen kan erbjuda för barn, familjer och vuxna.

Plats: Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12, plan 8
Mitt emot Södersjukhuset vid Ringvägen på Södermalm ligger Rosenlunds sjukhus. 

Välkomna!

Välkomna tillbaka
Sommaren är kort, sjunger Tomas Ledin och nog känns 
det som han har rätt... Ett vädermässigt ostadigt juli för-
byttes i soligt augusti och förhoppningsvis har alla haft 
möjlighet till rekreation och vila. Det är inte höst ännu, 
bara sensommar ute men i vår verksamhet radar nu ak-
tiviteterna upp sig för både enskilda, föreningar och di-
strikt och vi kan alla se fram emot en riktigt spännande 
säsong.

Riksförbundet har precis skickat ut sitt förslag till 
hur HRF bör jobba under nästa kongressperiod. Det 
gäller bland annat handlingsprogram och värdegrund. 
Alla medlemmar och föreningar har nu tid på sig att 
fundera över förslaget och formulera motioner utifrån 
sin egen plattform. Ett viktigt arbete då det också blir 
tydligt att det är medlemmarna som i slutändan avgör 
hur vi som organisation bör jobba och fungera. Vid kon-
gressen i vår är det enbart föreningarna som har rösträtt 
kring alla de olika förslag som då föreligger. Att HRF är 
en stark organisation som har stort stöd är tydligt, men 
hur gör vi för att utveckla vår verksamhet på bästa vis 
in i framtiden?  Vilken hörselvård vill vi ha? Hur gör 
vi bäst nytta i vårt intressepolitiska arbete? Vad ska vi 
erbjuda medlemmarna? 

Distriktet har gjort stora satsningar på verksamhets-
utveckling och nytänk. Under hösten satsar vi på en 
kampanj under hörselveckan där vi fokuserar på ljud-

miljön i förskolorna i samverkan med de lokala fören-
ingarna. En lite yngre målgrupp än man kanske van-
ligen riktar sig till, men oerhört viktig. På förskolorna 
diskuteras vanligen matsedel, städning och sovtimmar, 
allt för att barnen ska må så bra som möjligt. Men ljud-
miljön glömmer man lätt bort trots att den är jätteviktig 
för utvecklingen, inte minst språkligt.

När det gäller hörselvården ser vi nu en alltmer tyd-
lig monopolisering i länet vilket innebär minskad val-
frihet vad gäller fabrikat. Landstinget har i sin egen 
uppföljningsrapport lyft fram problemen med det nu-
varande systemet. Stockholm är dock bäst i landet på 
att förskriva två apparater vilket är positivt. Tyvärr får vi 
trots det lägst betyg i landet i de nationella kvalitetsmät-
ningar som görs beträffan-
de nytta, information och 
bemötande. Hur detta går 
ihop med skenande kost-
nader är en politisk fråga, 
hur vi får bättre hörselvård 
och vård efter behov enligt 
hälso- och sjukvårdslagen 
är som alltid en viktig fråga 
för oss i HRF.

Nu kör vi!
Agneta Österman, 
distriktsordförande
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Fokus på ljudmiljön i förskolan 
Distriktet har under hösten en kampanj, ”Ljudmiljön i förskolan”, som dras igång under hörselveckan 
12-17 oktober. Syftet är att få igång en opinion och dialog om ljudmiljö. Det gäller berörda inom för-
skolan såsom anställda och föräldrar runt om i distriktet samt ansvariga politiker för att lyfta frågan 
om ljudmiljön i förskolan.

Varför fokusera på ljudmiljön i förskolan?
Det är en fråga som väcker engagemang både hos bar-
nens föräldrar och anställda i förskolan. Det är också en 
fråga som kan få spridningseffekter till andra samhälls-
områden.
För vem är frågan om ljudmiljön i förskolan viktig?
Det finns 2 216 förskolor i Stockholms län, både i kom-
munal och enskild regi. 
119 420 barn är inskrivna i förskolan.
23 005 personer är anställda inom förskolan.

Vilka är särskilt drabbade av dålig ljudmiljö?
”Den som har en hörselskada.
Barn, beroende på att de inte hunnit lära sig språkets 
alla mönster och regler. De har därför svårare än en 
vuxen att utnyttja den information som finns i talet för 
att fylla i ord som de missat.
Den som lyssnar till ett annat språk än sitt modersmål 
eller till en dialekt som man är ovan vid.

Äldre personer, beroende på att hjärnan med ökande ål-
der blir sämre på att behandla information.
Den som lyssnar till någon som talar otydligt, till exem-
pel yngre barn.”
(Källa: Arbetsmiljöverket)

Ljudmiljön i förskolan är en kommunal fråga och di-
striktet hoppas därför på ett stort 
engagemang från föreningarna 
under hörselveckan. 
Föreningarna kan exempel-
vis dela ut flyers till föräldrar, 
uppvakta sina kommuner och 
lokala politiker. Distriktet bi-
står föreningarna med fakta-
information och trycksaker. 
I övrigt kommer distriktet 
att sprida information om 
ljudmiljön på olika sätt.

 NYA PATIENTAVGIFTER 
Detta gäller från 1 juli i din kontakt med hörselvården:

- Besök hos vårdcentral/husläkarmottagning för kon-
troll av hörselgång och trumhinna med mera 200 kr. 
- Specialistmottagning, läkarbesök 350 kr. Har du re-
miss från husläkare betalar du 150 kr vid första besöket.
- Högkostnadsskyddet är 1 100 kr. Vid utprovning av 
hörapparater tas en avgift ut på 600 kr vid förskrivnings-
tillfälle. Samma avgift oavsett en eller två apparater vid 
samma tillfälle. Avgiften ingår inte i högkostnadsskyd-
det.
- För barn under 18 år utgår ingen hjälpmedelsavgift.
- Om du uteblir eller lämnar återbud senare än 24 tim-
mar före besök på hörselklinik betalar du 100 kr. Då gäl-
ler inte frikort och inte heller om besöket är avgiftsfritt.
- Beror uteblivet besök på att sjukresa eller färdtjänst inte 
fungerat behöver du inte betala. Men vårdgivaren måste 
vara landstingsdriven och beställningen av resan gjord 
via Mina sidor, taltjänst eller personlig service.
- Du har rätt att få tillbaka patientavgiften om du får 
vänta mer än 30 minuter efter avtalad tid. Detta gäller 
inte besök på akutmottagningar. OBS! Du måste begära 
tillbaka avgiften i samband med besöket.
Mer information finns på 1177 Vårdguiden. 

HÖRSELVÅRDSRAPPORT 
Den 28 maj 2015 redovisades rapporten ”För-
djupad uppföljning av primär hörselrehabilite-
ring i Stockholms läns landsting”. Hörselska-
dades distrikt fick en särskild presentation av 
rapporten samma dag efter att den föredragits 
för Programberedningen för vårdval. 
Rapporten innehåller ett antal slutsatser och rekom-
mendationer. Dessa kommer under hösten att beredas 
vidare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen till ex-
empel med justeringar i regelboken. 
De viktigaste förbättringsområdena ur brukarperspek-
tivet som rapporten lyfter fram är: 
- ”Insatser som ger brukaren bättre underlag för att göra 
väl underbyggda val av hörselmottagning. 
- Insatser som underlättar val av hörapparat respektive 
avvägningen mellan hörapparat ur landstingets sorti-
ment och Fritt val av hjälpmedel. 
- Insatser som stärker brukarens integritet. 
- Insatser som stärker patientsäkerheten. 
- Insatser för ökad delaktighet och stärkt information.” 

Rapporten bekräftade mycket av den kritik som HRF 
fört fram. Distriktet fortsätter givetvis att arbeta för en 
rättvis hörselvård efter behov.
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Nya idéer och engagemang
Distriktets höstmöte samlade ett 50-tal engagerade från distriktets föreningar sista söndagen i 
augusti. På programmet stod utveckling av organisationen, ljudmiljö, kampanj för ljudmiljö i 
förskolan. 

Efter inledning av ordförande Agneta Österman tog 
kanslichefen Arne Kanth vid med utveckling av det ide-
ella engagemanget inom distriktet och hur man kan bli 
en modern organisation som hänger med i omvärlden.

Distriktet har påbörjat en förändringsprocess som 
bland annat innebär att anordna olika former av möten 
och seminarier för både presumtiva medlemmar och 
medlemmar att vara delaktiga i de intressepolitiska frå-
gorna. Ta initiativ till, utveckla och bedriva verksamhet 
för olika medlemsgrupper inom föreningen. Förening-
arnas och distriktets kommunikationsarbete kommer 
att förändras och moderniseras.

Förändringsarbetet innebär att problem måste ana-
lyseras på djupet och att bakomliggande orsaker lyfts 
fram för att hitta hållbara lösningar och inte bara be-
handla symptom. Detta kommer att ta tid och måste bli 
en naturlig del i ordinarie verksamhet. Verksamhetspla-
nen för 2016 är bara nästa steg i förändringsarbetet.

Föreningarna uppmanades att fundera över om de le-
ver upp till de uppdrag de har enligt handlingsprogram 
och stadgar. Även att kartlägga eventuella problem.

Distriktsstyrelsen ska göra en översyn av stödet till 
föreningar och intressegrupper inom distriktet. Syftet 
är en effektiv och ändamålsenlig verksamhet med håll-
bara och långsiktiga lösningar utifrån stadgar och in-
tressepolitiskt handlingsprogram. 

Inför distriktets verksamhetsplan ska workshops ge-
nomföras och en enkät skickas ut till föreningarna. I 
diskussionen som följde nämndes att det är viktigt att 
fånga upp de som efter ungdomsverksamheten försvin-
ner i 30-årsåldern. Det sociala samspelet bland med-
lemmarna framhölls och även vikten av aktiviteter.

Akustikern Yvet Martin berättade om ljudmiljö och 
varför det är så viktigt att maskera lågfrekvent buller 
som genereras av fläktar, lysrör med mera. För att en 
akustiker ska anlitas måste kommunen eller skolan själ-
va begära detta. Yvet Martin har varit med och anpassat 
Manillaskolans nya lokaler för att passa hörselskadade. 
Om lågfrekventa ljud finns och stör hörselteknisk ut-
rustning leder detta till att hörselskadade barn inte kan 
använda sina hjälpmedel. Tyvärr är anpassningar till en 
bra ljudmiljö ofta en fråga om pengar.

Vad gör en dålig ljudmiljö på en förskola med de som 
vistas där? Det är extra viktigt att barn som ännu inte 
utvecklat sitt språk kan göra sig hörda och förstådda. 
Lika viktigt är det att personalen kan kommunicera med 
barnen. Följderna av dålig ljudmiljö kan orsaka stress, 
koncentrationssvårigheter och sjukskrivningar. Barnen 
kan få svårare med inlärning och socialt beteende kan 
påverkas i negativ riktning. Förskolan Myran har tagit 
ljudmiljön på allvar och kommit långt i sitt arbete, vilket 
resulterat i gladare och piggare personal och barn, samt 
lägre sjukfrånvaro.

Distriktet ska ha en kampanj om ljudmiljön i försko-
lan under hörselveckan. Påverka politiker, få igång sam-
tal och dialog med föräldrar, barn och personal. Dela 
ut flyers och medverka i sociala medier och tidningar. 
Distriktet hoppas på en bred uppslutning från förening-
arna.

Dagen avslutades med genomgång inför kongressen 
2016, som äger rum i Linköping 27-29 maj. Temat för 
nästa kongressperiod är Stark, synlig, hörselsmart!

Berit Hagström

Kanslichef Arne Kanth berättade om organisationsutveckling Akustiker Yvet Martin
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Textad kultur

STOCKHOLMS STADSTEATER
Cabaret
7/10 18.00, 20/10 19.00, 7/11 19.00, 27/11 19.00

En fröjdefull jul
10/11 19.00, 28/11 13.00

En handelsresandes död (Lilla scenen)
8/11 17.00, 21/11 18.00, 16/12 18.00

Farmor och vår herre (Klarascenen)
31/10 13.30, 15/11 13.30, 2/12 18.00

Min kamp (Lilla scenen)
6/10 18.00

Momo - eller kampen om tiden
20/9  13.00, 1/10 18.00, 17/10 13.00

Livläkarens beslut
18/12 19.00

En uppstoppad hund (Klarascenen)
13/1 -16 18.00

Ronja Rövardotter
7/2 -16 13.00

E-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se 
(biljetter kan inte bokas via e-post). 
Telefon (ej texttel): 08-506 20 200, må–sö kl. 12–16

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

DRAMATEN
Klanen 
1/10, 9/10, 10/10, 24/10

Vildanden 
20/9, 29/9 

Och ge oss skuggorna 
17/9, 26/9, 18/10

Maria Stuart 
2/10, 13/10, 25/10

Beckomberga 
8/10, 27/10

Idioten 
14/11, 24/11

Marodörer 
11/12, 30/12 

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

Teckentolkade föreställningar
Klanen teckentolkas följande datum: 18/9, 3/10, 
18/10, 29/10.
Tolkarna är placerade på vänster sida i salongen 
framför scenen.

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 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

”Dödens teater” 
på Teckenspråk
”Dödens teater – kungliga begravningar från Gustav 
Vasa till Gustaf V” teckentolkas på Livrustkammaren.
Bärbara mottagare till hörapparat (med telespole) 
finns, säg till i kassan! Fri entré.
1 oktober kl 17.30, Livrustkammaren, Slottsbacken 3

Shiba 
- hörselskadade med invandrarbakgrund
Träffar i distriktets lokaler på Södra Långgatan 21 i 
Solna. Här finns möjlighet att träffa andra hörselska-
dade med invandrarbakgrund för att fika, umgås och 
diskutera. Anmäl att du kommer på sms 073-633 39 16.
Lördag 3 oktober kl. 13-16
Lördag 21 november kl. 13-16



7DISTRIKTSNYTT #3 2015

Föreningsnytt

Täby
I april hölls ett skolpedagogiskt konvent i Täby, en ut-
bildningsdag för lärare, rektorer, funktionärer med flera.

Under konventets raster kunde intresserade delta-
gare besöka bland annat HRF Täbys informationsbord. 
Där fanns information om hörselskadade barns situa-
tion samt hörselskadade lärares situation i skolan.

Nacka-Värmdö
Nacka, Värmdö och Tyresö hade tidigare en gemensam 
hörselinstruktör som gick i pension 31 maj. För Nacka 
har nu Fredrika von Seth utsetts till hörselinstruktör.

HRF Stockholm Open 
Stockholmsföreningens årliga golftävling genomfördes 
14 juni på Ågesta Golfklubb med 16 deltagare. Delta-
garna kom från HRF, SDR och hörselvården. Segrare 
i herrklassen blev Per Pilström och i damklassen Eva 
Spetz. Sponsorer utöver Stockholmsföreningen var Hör-
selbron och Hörselskadades distrikt i Stockholms län.

Lidingö
Föreningen har länge kämpat för tinnitusinformation 
på öns skolor. Föreningen bekostar informationen och i 
augusti kunde tinnituskonsult Cathrine Forsberg hålla 
information på två skolor.

ÖFL vilande
Vid årsmötet för Intresseföreningen Överkänslighet 
För Ljud (ÖFL) i Stockholms län, i februari 2015 be-
slutades att föreningen är vilande. 

Den arbetsgrupp som tillsattes har kommit fram 
till att ÖFL inkluderas i Tinnitusföreningens verk-
samhet och medlemmarnas löpande medlemskap 
påverkas inte så länge föreningen (ÖFL) är vilande. 
Under hösten 2015 kallas till extra årsmöte för att fat-
ta beslut om föreningens formella upplösning. 

Hörselgemenskapshelg
En augustihelg samlades 32 deltagare från Dalarna, 
Gävleborg och HYViS till Hörselgemenskapshelg på 
Hagabergs folkhögskola i Södertälje.

På programmet fanns presentation av hörselproduk-
ter, föreläsning om signalhundar, ljudmiljö och hörsel. 
Anne Sjökvist från Åland berättade om deras hörselför-
ening. Efter kvällens middag blev det en spontan line-
dance-show.

Under söndagen var det information om studier på 
folkhögskola, aktuell information från HRF, tinnitusfö-
reningens ordförande berättade om äventyrliga affärs-
resor i Sovjetunionen, en HYViS-medlem berättade om 
resor som sjökapten. Läs mer på www.hrf.se/hyvis.

Inför HRF kongress
26/11: Sista datum för kongressmotioner och nomine-
ring till förbundsstyrelse och revisorer.
29/2 -16: Sista dag för anmälan av kongressombud.
23/3: Kongresshandlingarna skickas ut.
April: Distriktsträff för föreningarnas kongressombud.
26 april: Valberedningens förslag skickas ut.
26 maj: Forskningskonferens.
27-29 maj: Kongress i Linköping.

Kongressseminarium
Inför HRF kongress tar vi upp handlingsprogram, 
värdegrund, organisation.
Tisdag 29 september kl. 18-20 i distriktets lokaler.

Lättare förtäring 17.30-18.00. Anmälan senast 28 
sept på kansli@distriktet.info (telefon se kansliets 
öppettider).

Motionera!
Alla medlemmar kan skicka in motioner (förslag) till 
sin förening på sådant man vill att HRF ska jobba med/
ändra.  Tycker du det verkar svårt att författa det du vill 
– ta hjälp av någon i föreningen/distriktet! Det behöver 
inte vara krångligt!

Om det är en motion till kongressen, kom ihåg att 
lämna den till föreningen i god tid före 26 november!

Täbyföreningens ordförande Clas Viotti

Lidingös ordförande Hans Collinder, Christinaskolans rektor 
Åsa Johansson, Marie Karlbom, och Gunnel Wingbro från 
Lidingöföreningen samt tinnituskonsult Cathrine Forsberg



Posttidning B
PORTO BETALT

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

SEPTEMBER
16 kl. 14-16 Menière onsdagsträff 
22 kl. 17-19 Tinnituskamraterna
29 kl. 18-20 Kongresseminarium 
30 kl. 17-19 CI-träff

OKTOBER
1 kl. 18-20 HYViS pubkväll 
3 kl. 13-16 Shiba-träff för hörselskadade med   
 invandrarbakgrund
5 kl. 18-20 Start linedancekurs
6 kl. 10-15 Distriktsstyrelsen konferens
8 kl. 18-20 Vi kan påverka! Men hur?
20 kl. 17-19 Tinnituskamraterna 
21 kl. 14-16 Menière onsdagsträff
28 kl. 18-20 Distriktsmöte

NOVEMBER
5 kl. 18-20 HYViS pubkväll 
14 kl. 11-15 CI medlemsmöte
18 kl. 14-16 Menière onsdagsträff 
21 kl. 13-16 Shiba-träff för hörselskadade med   
 invandrarbakgrund
24 kl. 17-19 Tinnituskamraterna

DECEMBER
2 kl. 14-16 Menière onsdagsträff och medlemsmöte
3 kl. 18-20 HYViS pubkväll 
15 kl. 17-19 Tinnituskamraterna

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

Vi kan påverka! Men hur?
Att bedriva intressepolitik i sin förening. Lars Lindberg 
och Berit Hagström informerar och tipsar.
Torsdag 8 oktober kl. 18-20 i distriktets lokaler.

Lättare förtäring 17.30-18.00. Anmälan senast 7 okt på 
kansli@distriktet.info (telefon se kansliets öppettider).


