
I~ Landstinget 
llJ DALARNA 

Central förvaltning 
Hälso- och sjukvårdsenheten 

PROTOKOLL 
Tolk- och hörselrådet 
Sammanträde 2018-09 -17 

§§ 18 -26 

Protokoll från Tolk- och hörselrådets sammanträde 

Tid: 2018-09- 17, kl. 09.30 - 12.00 

Plats: Sammanträdesrum LO-hjälpmedel Borlänge 

Beslutande 
Elin Noren (S) Ordförande 
Gunnel Söderberg (M) Vice ordförande 
Ingvar Edwall, DDF 
Liv Lunde Andersson, DDF 
Kristina Nord, FSDB 
Anita Skagerud, HRF Dalarna 

Föredragande 
Gunilla Fransman, Hörcentralen 
Lena Rosengren, Pedagogisk/teknisk hörselvård 
Mikael Henriksson, Tolkcentralen 
Helena Strandberg, Förvaltningschef 
Carl Widman, Sakkunnig funktionshinderfrågor 
Mats Rosin, Hälso- och sjukvårdsenheten 

Sekreterare 
Mats Rosin, Hälso- och sjukvårdsenheten 

Övriga tjänstemän 
Karin Bennhult, Tolk 
Carin Westerlund, Tolk 
Anna Thoreus, Tolk 
Carolina Frisälv, Tolk 
Johan Berglund, Tolk 
Lina Wittink, Tolk 

Sida 1 (9) 



Landstinget Dalarna 

Hälso- och sjukvård Dalarna, Hälso- och 
sjukvårdsenheten 

Innehållsförteckning 

PROTOKOLL 

2018-09 -17 Sida 2 (9) 

§ 18 Inledning ..... .. ..... .. ... ..... ... .. ........ . ..... .. ............ .............. ... 3 
§ 19 Protokolljustering .............................................................. 3 
§ 20 Föregående protokoll ............ .. ...... . ...... ..... ... ... .. ... ..... ..... .... 3 
§ 21 Landstingsinformation ........................................................ 3 
§ 22 Diskussion om brukarsamverkan .......................................... 5 
§ 23 Information från föreningar .............. ...... ................. .... .... ..... 7 
§ 24 Övriga frågor ....... .......... . ... ............ ............................. . .... 5 
§ 25 Nästa möte ..................................................................... 8 
§ 26 Avslutning ...... ..... . ...... ... ......... ... ... ....................... . .......... 8 

Protokolljustering (underskrifter) .......................................... 9 



Landstinget Dalarna 

Hälso- och sjukvård Dalarna, Hälso- och 
sjukvårdsenheten 

§ 18 Inledning 

PROTOKOLL 

2018-09 -17 Sida 3 (9) 

Ordförande Elin Noren hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 
Därefter följer en presentation av de närvarande. 

§ 19 Protokolljustering 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Ingvar Edwall utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§ 20 Föregående protokoll 

Inga synpunkter och frågor fanns på föregående protokoll från 2018- 05-
07. 

Tolk- och hörselrådets beslut 

Föregående protokoll läggs till handlingarna 

§ 21 Landstingsinformation 

Hörcentralen 

Gunilla Fransman informerade från Hörcentralen. 
Väntetider till behovsbedömning på Hörcentralen är desamma som 
tidigare, dvs 8 månader i Borlänge och 4 månader i Falun och Mora. 
Det går att se en viss förbättring. Vårdgarantiremisser skickas utanför 
länet, då oftast till Västerås och Stockholm. En Audionom har anställts 
i Borlänge och en har tackat nej. Ny annons ute igen. 

Gunilla har med sig svar på ett par frågor som uppkom vid förra T oH
rådet, en av frågorna handlade om antalet hörselskadade barn. 
Statistiken som tagits fram bygger på barn födda efter den 1 januari1999: 

• Antal hörselskadade barn i Dalarna Antal hsk-barn födda efter 1999-01-
01: 309 st. 

• Antal barn med hörapparater Antal sk-barn födda efter 1999-01-01 med 
hörapparat: 185 st. 
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• Antal barn med hörselhjälpmedel i skolan Antal hsk-barn födda efter 
1999-01-01 med hjälpmedel: 114 st. 

• Antal Cl-opererade barn Antal Cl-barn födda efter 1999-01-01: 13 st. 

Den andra frågan gälle syn- och hörselinstruktörer i länet. Det finns 6 
hörselinstruktörer i länet, varav 4 av dessa även är syninstruktörer. I 
Avesta och Borlänge kommuner finns instruktör för både syn och hörsel. 
I Leksand och Malungs kommun finns enbart hörselinstruktör. I Rättvik 
och Säters kommun finns både syn- och hörselinstruktörer. I de 
kommuner som har både syn- och hörselinstruktör är det samma person 
som har båda dessa funktioner. Under mötet idag får vi veta att 
Leksands kommun sagt upp sin hörselinstruktör. Landstingets syn- och 
hörcentral har regelbundna träffar med de instruktörer som finns i länet. 
Det är respektive kommun som är huvudman för denna funktion. Frågor 
som finns kring syn- och hörselinstruktörer får hänvisas till diskussion i 
de kommunala handikappråden. 
Elin säger att det här är en lämplig fråga att diskutera i Välfärds
rådet, som är ett råd för samverkan, och kommer att finnas i 
organisationen för det nya Region Dalarna från och med januari 2019. 
Där kommer det att finnas politiska representanter från både landsting 
och samtliga kommuner i länet. 

Pedagogisk- och Teknisk hörselvård 

Lena Rosengren informerar om att man på den Tekniska hörselvården nu 
tillsatt ingenjörstjänsten med Jay De Maris, viket gör att Erik nu avlastas 
och kan arbeta mer med chefskapet. 
I övrigt rullar det på. Det är mycket arbete för teknikerna i samband med 
skolstarten . 
Vad gäller den pedagogiska hörselvården så har man lämnat Vasagatan 
helt och hållet. Viss verksamhet finns i Mora. En lokal finns också vid 
hörcentralen Falun där man i samverkan kan möta patienter. 
Under Pedagogiska hörselvården finns en baby-grupp, med barn under ett 
år. Man har haft en träff under våren och bjuder in till två träffar under 
hösten. I gruppen för grav hörselnedsättning har pedagogiska 
hörselvården bjudit in till träff nu i november, med information och samtal. 
övriga grupper som funnits sedan tidigare fortgår också. 
En fråga ställs om rehabiliteringskurser för nyupptäckta hörselskadade i 
arbetsför ålder, 
Hur det fungerar nu efter vissa förändringar som gjorts? Lena tar med svar 
på denna fråga till nästa möte. 
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Mikael Henriksson har inget direkt nytt för dagen, men uppmanar till att 
man beställer sina tolktjänster så tidigt som möjligt då man vet att man 
ska på något, tex. utbildning etc. Det blir då smidigare för samordningen 
att hantera planeringen. 
Mikael informerar om de statliga medel som finns avsatta för Tolktjänst i 
arbetslivet. Landstinget Dalarna har medvetet legat lågt med detta 
eftersom en debatt pågår om hur pengarna ska användas och var 
ansvaret ligger. Ett möte mellan tolkchefer, där Socialstyrelsen inbjudits, 
kommer att diskutera detta vidare om några veckor. 
På en fråga om hur GDPR hanteras berättar Mikael att man inför detta gått 
igenom bokningssystemet etc. För fler frågor kring detta hänvisas till 
Samordningen. 
Vad gäller den nya lagen om Synpunkter och klagomål, kan sägas att det 
är en ny lag från den första januari 2018, där det tydliggörs hur synpunkter 
och klagomål ska hanteras i hälso - och sjukvården. Förenklat kan sägas 
att det är den enhet inom hälso - och sjukvården, som patient fått vård
och behandling från, som ska ta emot synpunkter o klagomål. 

Information från Förvaltningschef 

Helena Strandberg, förvaltningschef för LO-hjälpmedel sedan den första 
april i år, presenterade sig. Helena har arbetat i landstinget sedan 30 år 
tillbaka. Kommer nu främst från vårdcentralen i Avesta som 
verksamhetschef. Håller på att sätta sig in i verksamheterna inom LD
hjälpmedel. Det man arbetar med nu är att hitta smidiga samarbetsformer 
efter flytten, mellan de samlade kompetenserna i de gemensamma 
lokalerna i Borlänge. Man arbetar också med rekrytering. Namn på 
verksamheten ska ändras i samband med regionbildningen, vilket man 
håller på att se över just nu. 

§ 22 Diskussion om brukarsamverkan 

Elin informerade om att en organisationsutredning sett över hur den 
politiska organisationen ska se ut i landstinget. Utredningen har tittat på 
hur nämnder och brukarråd ser ut. Utredningen föreslår att det här rådet, 
dvs Tolk - och hörselrådet ska fortgå utan politisk medverkan. övriga 
brukarråd som finns har ingen politisk medverkan. Utredningen är ett 
förslag som går till beslut under hösten. Om förslaget går igenom är det 
bra att vara förberedd genom att fundera och diskutera kring hur en bra 
brukarmedverkan ska utformas. För att förekomma och vara tidigt ute 
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föreslår Elin att Helena Strandberg får i uppdrag att ta fram förslag på hur 
en optimal struktur för brukarsamverkan för Tolk - och hörsel kan se ut. 
Det är bra att lägga ned tid på att fundera kring hur vi kan göra detta på 
bästa sätt, dvs. - hur skulle vi vilja ha det? 

Bakgrunden till att en organisationsutredning görs är att en total översyn 
görs inför politiska val vart fjärde år. Funktionshinderrådet och 
Pensionärsrådet fortsätter som idag, som två råd på övergripande nivå. 

I diskussionen kring detta framkommer diverse farhågor från 
organisationernas representanter. Bland annat uttrycks följande; 

• Rädsla för att bli överkörda 
• Ingen tyngd utan politisk medverkan 
• Dåligt med förberedelsetid 

En fråga ställs hur man kan göra för att påverka? 
Elin förslår att man skriver till alla politiker i Landstingsfullmäktige där 
frågan ligger. 

Gunilla Fransman gör en återblick till 1980-talet då man inte hade någon 
politisk medverkan i denna grupp. Gunilla säger att man då mer 
samtalade om verksamhets - och utvecklingsfrågor. Man hade då ett 
närmare samarbete jämfört med idag. Idag är det bara frågor och svar. 
Lena Rosengren tycker också det skulle vara bra med mer diskussion om 
verksamhetsutveckling . Lite mindre formellt - men absolut lika viktigt. 

Carl Widman säger att man får skapa en ordning för FRID dit frågor kan 
kanaliseras och lyftas. 

Mötet diskuterar också vilka kontaktvägar som finns att nå ledande 
politiker. Följande vägar listas upp: 

• LO-hjälpmedels förvaltningschef 
• FRID 
• Ordförandeträffar 
• Bjuda in politiker till möten 

Organisationsutredningen ska beslutas i Landstingsfullmäktiges oktober
möte. Om beslut inte tas vid detta tillfälle blir det den 19-20november. 

Elin ger alltså Helena Strandberg i uppdrag att ta fram förslag på 
en optimal brukarstruktur för Tolk - och hörselrådet i diskussion tillsam
mans med avdelningschefer och brukarorganisationer. 
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• Har haft en bra kurshelg i augusti för hörselskadade i yrkesverksam ålder 
vid Västanviks Folkhögskola, med 32 deltagare från fyra län. 

• HRF har startat ett arbete som heter Slingkollen, där man utbildat inom 
föreningen vid fem tillfällen. Frågeställningarna som ska undersökas är 

Hur det ser ut i samhällets allmänna samlingslokaler? Finns det 
teleslinga? 
Fungerar det? 

• HRF Dalarna kommer att delta i 60 plus mässan den 24-25 oktober. 
• HRF deltar med aktiviteter i Hörselskadades vecka den 15-21 oktober. 
• Behovet finns att ta tag i frågan om länets kommunala hörselinstruktörer. 

Kristina Nord, FSDB Dalarna 

• FSDB Dalarna planerar en aktivitet i oktober med "teckenspråk-prästen" i 
Leksand, Barbro Lilja Brattgård (Svenska kyrkan). Man ska göra 
studiebesök och uppleva kyrkan genom att "klämma och känna" på 
kyrkans skatter. 

• Kommande helg firar förbundet de döv/blindas dag, i år tillsammans med 
de dövas dag, genom att ge sig ut på båtfärd. 

• FSDB Dalarna planerar de för döv/blindas dag som är nationell och äger 
rum nästa år i Dalarna. Samtidigt har då också föreningen 25-
årsjubileum. 

Ingvar Edwall, DDF 

• I helgen, på de dövas dag firar Stockholms dövas förening 150 år. 
Föreningen bildades 1868. Man har då chartrat en av Silja Lines båtar 
för detta med 1800 deltagare. 

• Den 6 oktober är det länsmöte på Tegera Arena. 
• Stort intresse för dövstudier, ett arrangemang i oktober. 

Tolk- och hörselrådets beslut 
A t t anteckna informationen till protokollet. 

(tL 
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Kristina frågar om fasadskylten på LO-hjälpmedel. Det står: Syn och Hörsel. 
- Varför står det inte: Syncentral och Hörcentral? 
Helena Strandberg tar med denna synpunkt, eftersom det snart är dags för 
skyltbyte i samband med byte av namn och logotype. 

Kristina beskriver fler brister i LD-hjälpmedelslokaler som trots påtalande i 
receptionen inte åtgärdats. Bland annat bristande kontrast i trappmiljön, 
ej nåbar toalettpappershållare på toalett etc. 

Anita har fått signaler från brukare om missnöje vad gäller bemötande vid 
besök hos Hörcentralen. 
Gunilla säger att det bästa i sådana fall är att personen kontaktar 
avdelningschef direkt och beskriver vad som hänt, så att händelsen på så 
sätt kan redas ut. 

§ 25 Nästa möte 

Nästa möte med Tolk- och hörselrådet: 

Tid: Torsdag den 12 november 2018, KL. 09.30 - 12.00. 

Plats: LO-hjälpmedel, Skomakargatan 22, Borlänge OBS! 

§ 26 Avslutning 

Ordförande Elin Noren tackar för dagens möte och förklarar mötet 
avslutat. 



Landstinget Dalarna 

Hälso- och sjukvård Dalarna, Hälso- och 
sjukvårdsenheten 

Protokolljusterina 

Vid protokolle / 

PROTOKOLL 

2018-09-17 Sida 9 (9) 

~<?~ 
Justerare 




