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Verksamhetsberättelse för 2016-2017 
 
1. Vår- och höstmöte 2016 
 
1.1 Vårmöte  
 
Vårmötet 2016 genomfördes 18-19/5 på Bosön, Lidingö. Mötet startade med årsmötet 
som leddes av Margaretha Tovetjärn. 
 
Punkterna på medlemsmötet var: 

 Habiliteringsprogram för barndomsdöva (storregionernas arbete) 

 EBRH-arbetet 

 Kunskapskraven i landstingens för-TUFF 

 Little Ears 

 Kvalitetsregister 

 Nationella texter på 1177 Vårdguiden om rehabilitering vid hörselnedsättning 

 Revidering av texter i vårdhandboken på 1177 Vårdguiden 

 Patientlag och riksavtal 
    - hjälpmedelschefernas arbete 
    - föreningens ”statement”  

 Socialstyrelsens hjälpmedelsuppdrag 

 Introduktion av nya medlemmar 

 Landet runt 

 Höstmötet, planering 
 
Följande dialogfrågor diskuterades: 

 Stöd och hjälpmedel till asylsökande 

 Finns det en samlad beskrivning över insatser till personer med dövblindhet? Vilka  
är kriterierna för att få dövblindspecifika insatser? 

 Insatser till personer med APD (auditiv bearbetningsstörning)? 

 Finns det logopeder inom hörselvården? Hur ser uppdraget i så fall ut 

 Hörselpedagoger, hur ser det ut framåt? Finns det planer på att starta 
motsvarande KY-utbildning som inom syn?  
 
1.2 Höstmöte  
 
Höstmötet hölls i Hörsel- och Balansklinikens lokaler, Rosenlunds 
sjukhus i Stockholm den 15 november.  
 
Följande punkter fanns på agendan: 

 EBHR-arbetet 

 Texter till 1177 och Vårdhandboken 

 Hjälpmedelsfrågor 
- Mötet med hjälpmedelscheferna, återkoppling 
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- Socialstyrelsens uppdrag 
- Arbetsgrupp för hjälpmedel, förslag till uppdrag och deltagare 

 Samarbete mellan hörselcheferna och SvAf om nationella riktlinjer/vårdprogram .  

 Revidera aktivitetsplanen 

 Vilken kompetens krävs för det pedagogiska arbetet och hur ska vi skapa  
förutsättningar för att det finns?  

 Planering för vårmötet och deltagare i arbetsgrupp för Hörselbrons konferens 
 
2. Ytterligare föreningsaktiviteter under året 
 
Steg 2 av EBHR-arbetet har fortsatt. Olyckligtvis slutade tre medlemmar i 
arbetsgruppen av olika skäl. Styrgruppen har lyckats komplettera gruppen med några 
nya medlemmar men arbetet har blivit något försenat. Det är ju första gången 
föreningen gör ett sådant här arbete så det är ett kontinuerligt lärande.  
 
Föreningens verksamhet presenterades vid Hörselbrons konferens hösten 2016. Några 
av föreningens medlemmar deltar också i planeringen av den konferensen. 
 
Arbetsgruppen för hjälpmedel har haft ett första telefonmöte.  
 
3. Styrelse, revisorer och valberedning  
 
Efter valberedningens förslag på årsmötet i maj 2016 fördelades posterna i föreningen 
på följande personer: 
 

Styrelseledamot 
Ordinarie  

Mandatpe
riod 

Styrelseledamot 
Suppleant 

Mandatpe
riod 

Helen Holmström 2016-2018 Malin Bexell 2016-2018 

Karolina Glifford 2016-2018 Vivianne 
Börjesson 

2015-2017 

Carina Jensen 2016-2017   

Agneta Nilsson-
Palm 

2015-2017   

Pia Axberg- 
Boström 

2016-2018   

Ola Eriksson 2015-2017   

Ordförande Mandatpe
riod 

  

Anna-Karin 
Öhman 

2015-2017   

Revisor 
Ordinarie 

Mandatpe
riod 

Revisor 
Suppleant 

Mandatpe
riod 

Ann-Sofie 
Andertoft 

2015-2017 Gunilla 
Fransman 

2016-2018 

Valberedning Mandatpe
riod 

Valberedning Mandatpe
riod 

Regina 
Göransson 

2016-2017 Helena Wallmon 2016-2018 

 
Pia Axberg-Boström avgick ur föreningen hösten 2016. Carina Jensen är sjukskriven 
under en längre tid. Båda suppleanterna har därför gått in i styrelsen.  
 
Styrelseuppgifterna (utöver ordförande) har varit fördelade på följande sätt: 

 Vice ordförande: Agneta Nilsson-Palm 
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 Sekreterare: Helén Holmström 

 Kassör: Carina Jensen 

 Firmatecknare har varit ordförande och kassör 
 
4. Styrelsens sammanträden 
 
Styrelsen har haft följande sammanträden under:  
2016: 19/5 (konstituerande möte), 29/8, 27/9, 17/10, 21/12 
2017: 1/2, 24/2, 31/3, 24/4,16/5 (planerat) 
 
Sammanträdena utöver 19/5-2016 resp 16/5 -2017 har varit 1,5 timmes 
telefonmöten. 
 
Styrelsen har också tagit per beslut capsulam 2017-04-06 om nya medlemmar för att de  
skulle ges möjlighet att delta i medlemsmötet i maj. 
 
Utöver uppdrag i aktivitetsplanen har styrelsen arbetat med följande frågor: 

 Kontakt har skapats med ansvariga för Vården i siffror på SKL. Tanken är att 
samverka kring vilken statistik som presenteras om hörselvården. 

 Styrelsen har haft kontakt med hjälpmedelscheferna och deras nätverk. Om vad och 
på vilket sätt kan samverkan ske? Arbetsgruppen för hjälpmedel har fått i uppdrag att 
fundera vidare på den frågan. 

 HRFdistrikt Stockholm har initierat ett möte som är planerat till styrelsemötet den 
16/5 på Bosön. 

 Styrelsen har beslutat att inte lämna synpunkter på En samlad tolktjänst SOU 
2011:83 

 Föreningen har deltagit i en av referensgrupperna för Samordning, ansvar och 
kommunikation-vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa 
funktionsnedsättningar SOU2016:46. Styrelsen beslutade dock att inte lämna 
synpunkter på det slutliga förslaget. 

 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor har upphandlats igen. Styrelsen har 
lämnat referenser. 

 SVAF:s framtidsgrupp har startat ett arbete med standardisering. Styrelsen har 
meddelat att FSHC är intresserad av ett samarbete i denna fråga. 
 
5. Medlemmar 
 
Den 18/4 2017 hade föreningen 50 medlemmar som representerade 17 av 21 
landsting/regioner. Gotland, Gävleborg, Kalmar och Östergötland finns ej 
representerade.  
 
6. Ekonomi 
 
Föreningen har valt att inte ta ut medlemsavgifter. De gemensamma 
kostnaderna har fördelats enligt den modell som beslutades vid årsmötet 
2015. Beslutet innebar också att modellen skulle följas upp årligen. 

7. Avslutning 
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Från styrelsens sida är vi glada över alla engagerade medlemmar som kan bidra i det 
gemensamma arbetet. Det behövs för en verksamhet som är förhållandevis liten men 
viktig i varje enskilt landsting/region.  
 
På styrelsens vägnar tackar jag för förtroendet att ha fått leda föreningen 2016-2017. 
 
 
Umeå 2017-04-24 
 
 
 
Anna-Karin Öhman 
Ordförande  
 


