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Nyhetsbrev 1/2016 
Här kommer lite blanda information från distriktskansliet. 

 

VÅRMÖTET - 21 JANUARI 
Vårmötet sker torsdag den 21 januari kl. 18-20 på distriktskansliet. Särskild kallelse skickades ut till 
berörda innan jul. Vi saknar anmälan från flera föreningar så vi vill uppmana er som inte anmält er att 
göra detta. Fokus för vårmötet kommer vara medlemsvård, styrelsearbete och HRFs kongress. Vi 
kommer att servera en wrap från kl. 17:30-18:00. 

Anmäl dig snarast till kansli@distriktet.info eller 08-702 30 50 (om du inte redan gjort detta)! 

SEMINARIUM OM UTVIDGAD HÖRSELVÅRD I STOCKHOLMS LÄN – 27 JANUARI 
Stefan Pettersson, chef för Enheten för Hörselrehabilitering Vuxna vid Hörsel och balanskliniken 
berättar om verksamheten. Hörselvården i Stockholms län har genomgått stora reformer med 
införande av Vårdval primär hörselvård samt Fritt val av hjälpmedel. Kom och lyssna och ställ frågor 
kring vilka utmaningar den utvidgade hörselvården står inför! Välkommen! 

Plats: Auditoriet, Distriktskansliets lokaler, Södra Långgatan 21 i Solna 

Datum: Onsdag den 27 januari 

Tid: 18:00-18:45 (det serveras macka och kaffe från kl. 17:30) 

Anmälan: Ingen anmälan behövs, men vill du ha en macka innan bör du anmäla dig. 

HEARING INFÖR VAL AV FÖRBUNDSORDFÖRANDE 
HRFs valberedning har bjudit in till hearings inför val av förbundsordförande (Borlänge 23/1, 
Stockholm 24/1). Deltar från distriktet gör Jonas Sahlberg. Information har också skickats ut till 
föreningarna. 

NY KANSLIORGANISATION 
Som en följd av omorganisationen har kansliet en ny organisation. Detta innebär att från årsskiftet har 
Ulla Sand befattning som verksamhetsutvecklare och Berit Hagström har befattning som handläggare. 
Rekrytering till vakanta tjänster (en kommunikatör och en handläggare) pågår. 

KALENDARIUM 
I medföljande bilaga finns ett kalendarium för distriktets och andra viktiga externa händelser. Vill du 
prenumerera på detta digitala nyhetsbrev är du välkommen att mejla till kansli@distriktet.info   
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Bilaga - Kalendarium 
21 jan Distriktets Vårmöte 
26 jan  Landstingsstyrelse  
26 jan Hälso- och sjukvårdsnämnd 
27 jan Seminarium om utvidgad hörselvård (distriktskansliet kl. 18:00-18:45) 
27 jan Distriktsstyrelsemöte (uppföljning av vårmötet, utse representant till kongress) 
2 feb Patientnämnd 
10 feb Seminarium: Den sammankopplade vården, Dagens Medicin 
10 feb Sista dag för föreningar att anmäla ombud till distriktets årsmöte  
16 feb  Landstingsfullmäktige 
18 feb Programberedning 7 Va ̊rdval 
23 feb  Landstingsstyrelse  
23 feb Hälso- och sjukvårdsnämnd 
2 mars Distriktsstyrelsemöte (beslut om årsredovisning och riktlinjer inför 2017) 
8 mar  Patientnämnd 
9 mars Kallelse till distriktets årsmöte  
15 mars  Landstingsfullmäktige 
23 mars Sista dag för motion till distriktets årsmöte 
27 mars Samtliga kongresshandlingar (undantaget valberedningens förslag) sänds ut. 
30 mars Distriktsstyrelsemöte (beslut om motionssvar) 
6 apr Utskick handlingar till distriktets årsmöte 
12 apr  Landstingsstyrelse  
12 apr Patientnämnd 
14 apr Programberedning 7 Va ̊rdval 
14 april Debatt om vårpropositionen 
15 april Redovisning av regeringsuppdrag: Dir. 2013:29 Kvalitet i utbildningen för elever med 

vissa funktionsnedsättningar  
18-19 apr Svenska pedagogiska audiologiska föreningens (SPAF) rikskonferens, Göteborg 
19 apr Hälso- och sjukvårdsnämnd 
20 apr Distriktets årsmöte 
20 apr Distriktsstyrelsemöte (konstituerande) 
17 maj  Landstingsfullmäktige 
19 maj Programberedning 7 Va ̊rdval 
24 maj  Landstingsstyrelse  
24 maj  Patientnämnd 
24 maj Hälso- och sjukvårdsnämnd 
26 maj HRFs Hörselforskningsfonds konferens Hörselforskning 2016, Linköping 
27-29 maj HRF kongress, Linköping 
14-15 juni  Landstingsfullmäktige (Budget) 
15 jun Partiledardebatt i riksdagen 
16 jun Programberedning 7 Va ̊rdval 
21 jun Hälso- och sjukvårdsnämnd 
25 aug Programberedning 7 Va ̊rdval 
30 aug  Landstingsstyrelse  
30 aug Hälso- och sjukvårdsnämnd 
6 sep  Patientnämnd 
13 sep  Landstingsfullmäktige 
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20 sep  Landstingsstyrelse  
20 sep Debatt maa budgetpropositionens avlämnande 
22 sep Programberedning 7 Va ̊rdval 
27 sep Hälso- och sjukvårdsnämnd 
27 sep  Patientnämnd 
 3-4 okt Nordisk konferens NCFIE 2016 ”Barn med hörselnedsättning – från familjeintervention 

till ett livslångt lärande”, Barnplantorna etc. 
12 okt Partiledardebatt i riksdagen 
15 okt Hörselskadades dag 
20 okt Programberedning 7 Va ̊rdval 
25 okt  Landstingsstyrelse  
25 okt Hälso- och sjukvårdsnämnd 
25 okt  Patientnämnd 
nov (?) Audiologisk dag, Härnösand, Svenska Audiologiska Sällskapet  
1 nov Redovisning av regeringsuppdrag: Dir. 2015:22 Ett nytt regelverk för offentlig 

finansiering av privat utförda välfärdstjänster  
15 nov  Landstingsfullmäktige 
16-17 nov Konferens Chefer inom Hörselvården, Hörselbron och Föreningen Sveriges 

Hörselchefer  
17 nov Programberedning 7 Va ̊rdval 
22 nov  Landstingsstyrelse  
22 nov Hälso- och sjukvårdsnämnd 
22 nov  Patientnämnd 
13 dec  Landstingsfullmäktige 
15 dec Socialstyrelsen slutredovisar uppdrag att ”göra en utvärdering och konsekvensanalys 

av verksamheten med fritt val av hjälpmedel.”  
 
2018 
9 sep Allmänna val 
 
Textförklaring: 
Fetlagd text – distriktet Fet/kursiv text – HRF  
Kursiv text – offentlig sektor Normaltext – omvärldshändelser 
 


