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Hörselskadades Riksförbund (HRF)

 Sveriges största organisation för
hörselskadade.

 Arbetar för att skapa ett bättre samhälle
för Sveriges 1 miljon hörselskadade.

 Rikstäckande, partipolitiskt och religiöst
obunden intresseorganisation.

HRF – i hela Sverige

 34 000 medlemmar

 211 föreningar

 22 distrikt

 ett förbund

HRF är till för alla hörselskadade

 hörselnedsättning

 tinnitus

 Menières sjukdom

 ljudöverkänslighet

 vuxendöva

 anhöriga till hörselskadade

HRF – riksförbund och koncern

 Omsätter cirka 65 miljoner kronor

 Har fyra stiftelser

 Har bolaget HRF Hörteknik AB

 Cirka 100 årsarbetare, varav 65
inom insamling

 En av världens största
hörselskadeorganisationer
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Påverkan – Kunskap – IdentitetPåverkan – Kunskap – Identitet Mer än hälften är under 65 år

 Drygt 1 miljon hörselskadade i Sverige.

 Mer än hälften är under 65 år.

 Andelen hörselskadade ökar snabbt,
framför allt bland yngre (25-64 år).

 Hörselskador är nu vanligare
bland kvinnor än bland män (20-54 år)

Alla 1000 000
hörselskadade
behöver…

Varav 560 000
dessutom behöver …

Varav 140 000
dessutom behöver …

Varav 15 000
dessutom behöver …

Varav 10 000 barn och ungdomar
som dessutom behöver …

Varav 600 000
dessutom behöver …

… text i tv och på bio
visuell information

… allsidig hörselvård,
hörapparater, teleslingor och

andra hjälpmedel

… fördjupad rehabilitering,
inklusive TSS/teckenspråk

… texttelefon och
tolkservice

… habilitering, anpassad
förskola/skola, teckenspråk

… bra ljudmiljö

Många behöver lite – få behöver
mycket Vilka frågor driver HRF?

 synliggöra hörselskadade

 förändra attityder

 mer och bättre hörselvård

 tillgänglighet

 fungerande skola/utbildning

 arbetsliv utan utslagning

Synliggöra
hörselskadade

Förändra
attityder
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Mer och bättre hörselvård Tillgänglighet

Fungerande skola/utbildning

Sökande till samtliga 
gymnasieskolor

ej godkända
betyg 10 %

godkända
betyg 90 %

Sökande till Riksgymnasiet
för hörselskadade

ej godkända
betyg 47 %

godkända
betyg 53 %

Arbetsliv utan utslagning

Anser sitt allmänna hälsotillstånd vara dåligt (1998– 2003
)

Några HRF-framgångar

 Ökad synlighet

 Positivare attityder

 Mer textning

 Kostnadsfria hjälpmedel

 Hörselklasser i skolan

 Bättre bullerföreskrifter

Hjälpmedel och teknik - Personlig

 Hörapparater av olika
slag

Bakom örat
Allt i örat
Benledning
CI

 Hörapparaterna har
dessutom mycket
individuella egenskaper

 Hörselteknisk
utrustning

Portabla slingor
Väckarklockor
Larmsystem
Telefoner
Etc.
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Hjälpmedel och teknik - tillgänglighet

 Teleslingor

 IR

 FM

 Akustik

 Ljudvolymer

 Attityder


