
Hanna Sejlitz ny generalsekreterare 
för Hörselskadades Riksförbund
Nu är det klart att Hanna Sejlitz blir ny generalsekreterare för Hörselskadades
Riksförbund (HRF). 
– Jag är glad och stolt över att få vara med och leda arbetet för hörselskadades
rättigheter i en organisation med så mycket kraft och kompetens, säger hon. 

När Hanna Sejlitz, 44, tillträder efter årsskiftet blir hon HRFs första
generalsekreterare som inte är hörande. Hanna, som i dag har cochleaimplantat, är
sedan många år en tydlig röst för hörselskadades och dövas rättigheter.

– Få personer i Sverige har så gedigen kunskap om hörselskadades villkor,
möjligheter och utmaningar som Hanna Sejlitz, säger
Mattias Lundekvam, HRFs förbundsordförande.
– Hon står stadigt i våra frågor och har samtidigt blick för
hur HRF kan möta framtiden, utvecklas och bli bättre.

Engagemang löper som en röd tråd genom Hanna Sejlitz
yrkesliv. Hon kommer närmast från tjänsten som
generalsekreterare för Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).
Tidigare har hon bland annat varit intressepolitisk
ombudsman på Hörselskadades Riksförbund, ombudsman
och chef för kansliet på Unga Hörselskadade (UH) samt
ungdomskonsulent på Stockholms Dövas Ungdomsråd.
Under åren 2013–2016 var hon förbundsordförande för
Sveriges Dövas Riksförbund.

 – I dagens kommunikationsintensiva samhälle är HRFs arbete för hörselskadades
delaktighet viktigare än någonsin, säger Hanna Sejlitz, som själv är tvåspråkig, med
svenska och svenskt teckenspråk. 
– Nu ska vi ta till vara kraften och idéerna i vår egen organisation för att flytta fram
positionerna för landets hörselskadade. Det ska bli riktigt spännande.  

För mer information: 
Ingvild Falkenhaug, kommunikationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Hörselskadadades Riksförbund (HRF) är en av världens största intresseorganisationer av och 
för hörselskadade. Vi arbetar för alla med hörselnedsättning, tinnitus, ljudöverkänslighet och andra
hörselskador – från kommunnivå till olika FN-sammanhang. HRF har i dag 25 000 medlemmar i 
över 190 föreningar och 22 distrikt runt om i landet.  
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Hanna Sejlitz, tillträdande general sekreterare
för HRF. Foto: Peter Knutson. Bilden finns att
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