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VISION 

 

Svenska hörselförbundet rf:s vision är ett samhälle var alla med hörselnedsättning 

kan vara delaktiga och var svenskspråkig information och hörselvård är tillgängliga. 

Vi strävar efter ett samhälle med god ljudmiljö, där mänskliga rättigheter respekteras 

och hörselskador och hörselfrågor är allmänt kända. 

Svenska hörselförbundet rf är en samhällspåverkare som lyfter fram finlandssvenska 

hörselskadades vardag 
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Inledning 

 

Detta handlingsprogram visar vilka frågor Svenska hörselförbundet rf kommer att 

lägga särskild tonvikt vid under åren 2017–2019. Programmet är verksamhetens 

riktlinjer och ett verktyg för alla nivåer inom organisationen i vår gemensamma 

strävan efter delaktighet och jämlikhet för alla finlandssvenska hörselskadade.  

 

År 2017-2019 ligger tyngdpunkten i vårt arbete på frivilligarbete, synlighet och 

påverkansarbete.  

Medlemmarnas engagemang är den drivkraft som för förbundet framåt. Därför ska vi 

under 2017–2019 se över hur vi kan utveckla organisationen och bli ännu bättre på 

att ta tillvara denna kraft.  

Vår frivilligverksamhet är en viktig resurs. Svenska hörselförbundet rf ska fortsätta 

vara en stark, betydelsefull organisation, fast förankrad i hörselskadades verklighet. 

En annan viktig förutsättning för att hörselskadade ska få en bra tillvaro är att vi, 

både förbundet och föreningar, är synliga i samhället. De som är i behov av stöd och 

gemenskap skall känna till oss och vi vill synliggöra hörselfrågor i samhället.  

Genom påverkansarbete arbetar vi för att svenskspråkig hörselvård, stöd och service 

finns tillgänglig och att FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning 

följs.  

Handlingsprogrammet 2017-2019 utgår från Svenska hörselförbundet rf:s 

stadgar paragraf 2 och mänskliga rättigheter som bland annat tydliggörs i FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Styrelsen 
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2017 
 

2017 ligger tyngdpunkten på att arbeta för att nya medlemmar hittar föreningarnas 

verksamhet och att föreningarna och information för hörselskadade synliggörs.  

 

FRIVILLIGARBETE 

 

Ny utbildning för hörselrådgivare 

En ny utbildningsform för hörselrådgivarna planeras med tyngdpunkt på 

tekniskt kunnande, den egna ortens sociala stödfunktioner och möjlighet att 

förena diagnostiserade och hörselrådgivare.  

 

Kurser och föreläsningar 

Förbundet ordnar 6 kurser med inriktning på specifika målgrupper inom 

hörselområdet. Kursernas målgrupper är ungdomar och vuxna med 

hörselnedsättning i hela Svenskfinland. Förbundet ordnar sin nationella 

hörseldag, förser föreningarna med material och ordnar ett hörselseminarium.  

En temadag ordnas för föreningarnas styrelser och en organisationsdag för 

förbundets nyvalda styrelse.    

 

Hemsidor och gemensamt medlemsregister 

Samtliga föreningar erbjuds hjälp och stöd att skapa egna hemsidor  

och möjligheten till ett nytt gemensamt medlemsregister för föreningarna och 

förbundet utreds. 

 

Den nya styrelsen besöker alla nio föreningar 

De förtroendevalda besöker samtliga föreningars styrelser för att diskutera 

treårsperioden och föreningarnas önskemål samt utmaningar för perioden.  
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2017 

SYNLIGHET 

 

Utredningsarbete angående olika samarbetsmodeller med andra 

förbund 

Behovet av gemensamma satsningar 2017-2019 med andra förbund och 

föreningar utreds i hopp om positiva synergieffekter och gemensamma 

projekt. 

 

Skrivtolksinfopaket till allmänna instanser 

Information angående skrivtolkning delges till hälsovårdscentraler, 

föreningar, förbund, rådgivningar och äldreomsorgen. Målsättningen är att 

skapa en förståelse och ett behov av användningen av skrivtolkning.  

 

Vi hörs utkommer med 4 nummer och publiceras på nätet  

Medlemstidningen Vi hörs utkommer med fyra hörselspecifika temanummer. 

Tidningen distribueras till alla medlemmar och till allmänna utrymmen så som 

bibliotek och hälsovårdscentraler. Förbundet publicerar Vi hörs på nätet för att 

sprida kunskap och nå alla åldersgrupper. 

 

Synlighet i sociala medier, Instagram, facebook, Twitter 

Förbundet satsar aktivt på att använda de sociala medierna och främst på 

kanaler som facebook, instagram och Twitter, för att öka synligheten av 

hörselfrågor och hörselnedsättningar.  

 

Buller o bång-projektet informerar daghem och skolor om buller 

Projektet Buller och Bång fortsätter att informera daghemsgrupper och 

skolklasser om hörseln och buller med hjälp av maskoten Hörselhunden 

Hasse. Hörselhunden Hasse har sedan 2007 berättat om hörsel, buller och 

örats anatomi till över 1000 barn och 200 vuxna.  
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  2017 

 

Medlemsvärvningskampanj 

2017 ordnas en ny medlemsvärvningskampanj för föreningarna via 

medlemstidningen Vi hörs. Målsättningen är att hitta de personer som är i 

behov av den hörselgemenskap som föreningarna kan erbjuda och inkludera 

dessa personer i föreningarnas aktiva verksamhet. Tillsammans hör och hörs 

vi! 
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  2017 

PÅVERKANSARBETE 

Internationellt och nationellt samarbete 

Samarbete idkas genom Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf - SAMS, 

IFHOHYP, IFHOH, EFHOH, Vammaiskumppanuus, Nordiska 

Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) och TRIO- ett samarbete mellan 

Svenska pensionärsförbundet rf, Svenska hörselförbundet rf och Förbundet 

Finlands Svenska Synskadade rf. FN-konventionen följs upp tillsammans med 

de andra organisationerna. 

 

Projekt Arbetsglädje startar i samarbete med Psykosociala förbundet 

Målsättningen med projekt Arbetsglädje är att undersöka nuläget för personer 

med hörselnedsättning och/eller psykisk ohälsa i arbetslivet och skapa 

konkreta verktyg för målgruppen att fortsätta arbeta eller få möjlighet att 

arbeta. Det behövs stödåtgärder och strukturer för att målgruppen inte skall 

falla utanför arbetslivet.  Samarbetet mellan förbund och myndigheter 

kommer att utvecklas och tre modeller för psykosocialt stöd kommer att 

utarbetas och beprövas.  Den modell som fungerar kommer att bli en 

bestående del av förbundens verksamhet.  År 2017 är arbetsgivare i rampljuset 

och att förse arbetsgivarna med svenskspråkig information angående hörsel, 

hörhjälpmedel och socialt stöd på arbetsplatsen.  

 

Utvecklingsprojekt i Bolivia med föräldraorganisationen APANH (pågår 

2015-2017) 

 Förbundets treåriga utvecklingssamarbete med föräldraorganisationen 

APANH i Cochabamba, Bolivia fortsätter. Det sista året 2017 ligger 

tyngdpunkten på kommunikation, hörselpedagogik och påverkansarbete. 

Målgruppen är barn i skolåldern. En fortsättning på utvecklingsarbetet utreds.   

 

Utredning om jämlik behandling av klienter inom alla sjukvårdsdistrikt 

Förbundet ansöker om medel från stiftelser och fonder för att 2017 upprätta 

en sida på www.horsel.fi med information om de befintliga 

sjukvårdsdistrikten, vilka hörapparater som fås inom distriktet och vilka 

hjälpmedel som utdelas.   

Förbundet etablerar ett nätverk för ett samarbete kring hörselvård på svenska. 
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2018 

 

Tyngdpunkten 2018 ligger i informationsverksamhet. Förbundet ordnar en ny utbildning för 

hörselrådgivare, besöker äldreomsorgen och mässor. 

 

FRIVILLIGARBETE 

 

En ny utbildning för hörselrådgivare 1.1-31.12.2018 

En ny utbildning för hörselrådgivare startar i januari 2018 och pågår hela året.  

Utbildningen välkomnar föreningarnas medlemmar som vill bli 

hörselrådgivare och de redan utbildade hörselrådgivarna. Tyngdpunkten är på 

tekniskt kunnande, den egna ortens sociala stödfunktioner och möjlighet att 

förena diagnostiserade och hörselrådgivare samt utveckla samarbetet med 

äldreomsorgen, skolan, arbetslivet och företagshälsovården. Därtill undersöks 

möjligheten att locka specifikt ungdomar till utbildningen. 

 

Kurser och föreläsningar 

Förbundet ordnar 6 kurser med inriktning på specifika målgrupper inom 

hörselområdet. Kursernas målgrupper är ungdomar och vuxna med 

hörselnedsättning i hela Svenskfinland. Förbundet ordnar sin nationella 

hörseldag, förser föreningarna med material och ordnar ett hörselseminarium.  

En temadag ordnas för föreningarnas styrelser. 

 

Förbundets personal besöker alla föreningar 

Förbundets personal söker sig aktivt ut till föreningarna för att bekanta sig 

med verksamheterna och för att informera om förbundets aktuella 

verksamhet.  
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  2018 

 

SYNLIGHET 

 

Samarbete med andra förbund 

Andra förbund görs uppmärksamma om behovet av induktionsslingor och 

skrivtolkning på möten. Samarbetet omfattar även byggnadskommittéer. 

Förbundet samarbetar med andra takorganisationer med bland annat 

gemensam kursverksamhet, seminarier och tillställningar. 

 

Buller o bång-projektet informerar daghem och skolor om buller 

Projektet Buller och Bång fortsätter att informera daghemsgrupper och 

skolklasser om hörseln och buller med hjälp av maskoten Hörselhunden 

Hasse. Hörselhuden Hasse har sedan 2007 berättat om hörsel, buller och 

örats anatomi till över 1000 barn och 200 vuxna. 

 

Förbundet syns på mässor  

Förbundet syns till exempel på hjälpmedelsmässan, God ålder-mässan, 

Världen i byn, bokmässan, hälsomässor och på festivaler med en 

festivalpatrull, som delar ut informationsmaterial och öronproppar. 

 

Vi hörs utkommer 4 gånger per år 

Medlemstidningen Vi hörs utkommer med fyra nummer per år. Förbundet 

producerar informationsmaterial som är specifikt riktat till ungdomar och 

varje förening har en hemsida med länkar till detta material 

 

Medlemsvärvningskampanj 

Förbundet stöder medlemsföreningar i att värva medlemmar år 2018 i 

tidskriften Vi hörs. 

 

 

   

  



12 
 

2018 

 

PÅVERKANSARBETE 

 

Internationellt och nationellt samarbete 

Samarbete idkas genom Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf- SAMS, 

IFHOHYP, IFHOH, EFHOH, Vammaiskumppanuus, Nordiska 

Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) och TRIO- ett samarbete mellan 

Svenska pensionärsförbundet rf, Svenska hörselförbundet rf och Förbundet 

Finlands Svenska Synskadade rf. 

En utredning görs i hurdan utsträckning förbundet kan samla in data och 

delta i FN-konventionens rapportering.  

 

Utvecklingsprojekt i Bolivia (ny projektperiod 2018-2021) 

Förbundet startar ett nytt utvecklingsprojekt i Bolivia. Målsättningen med det 

nya projektet är att skapa ett stödnätverk för hörselskadade barn- eller 

ungdomar. Uppföljningssystem och samarbetsmodeller ses över.  

 

Projekt Arbetsglädje (2017-2019) fortsätter 

Målsättningen med projekt Arbetsglädje är att undersöka nuläget för personer 

med hörselnedsättning och/eller psykisk ohälsa på arbetsmarknaden och 

skapa konkreta verktyg för målgruppen att fortsätta arbeta eller få möjlighet 

att arbeta. Det behövs stödåtgärder och strukturer för att målgruppen inte 

skall falla utanför arbetslivet.  Samarbetet mellan förbund och myndigheter 

kommer att utvecklas och tre modeller för psykosocialt stöd kommer att 

utarbetas och beprövas.  Den modell som fungerar kommer att bli en 

bestående del av förbundens verksamhet.   

 

Äldreomsorgen informeras om hörseln  

Personalen inom äldreomsorgen ges utbildning och förses med 

informationsmaterial och kunskap om hörhjälpmedel, hur man bemöter en 

person med hörselnedsättning och hur man rengör hörapparater. 
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Förbundet erbjuder teman till slutarbeten 

Förbundet kontaktar yrkeshögskolor och högskolor och erbjuder teman för 

slutarbeten till studerande. Förbundet erbjuder även praktikplatser till 

eleverna.  

 

Förbundet väcker debatt i hörselfrågor på sociala medier och i 

dagspressen  

Förbundet debatterar hörselfrågor på facebook, twitter, instagram och skriver 

insändare till dagspressen. 

 

Informationsstöd 

Informationsmaterial om hörapparater och reservdelar till hörapparater så 

som hjälpmedel, slangar och dylikt ska finnas tillgängliga på allmänna ställen 

bland annat på servicehus. 

 

Textning av Tv-program 

Förbundet ska arbeta genom påtryckningsarbete och skrivelser för att tv-

textningen även omfattar direktsända tv-nyheter. 
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2019 

År 2019 satsar förbundet på att lyfta fram den svenska hörselvårdens situation och 

hörselskadade personers vardag. 

 

 FRIVILLIGVERKSAMHET 

 

Förbundets stödfunktioner för föreningarna utvecklas ytterligare 

Föreningarnas materialmapp Ciceronen utvecklas och uppdateras till ett nytt 

material som finns elektroniskt och som pappersversion.  

 

Kurser och föreläsningar 

Förbundet ordnar 6 kurser med inriktning på specifika målgrupper inom 

hörselområdet. Kursernas målgrupper är ungdomar och vuxna med 

hörselnedsättning i hela Svenskfinland. Förbundet ordnar sin nationella 

hörseldag, förser föreningarna med material och ordnar ett hörselseminarium.  

En temadag ordnas för föreningarnas styrelser.  
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  2019 

 

SYNLIGHET 

 

Buller o bång-projektet informerar daghem och skolor om buller 

Projektet Buller och Bång fortsätter med sitt långsiktiga informationsarbete i 

daghemsgrupper och skolklasser angående hörseln och buller med hjälp av 

maskoten Hörselhunden Hasse. Hörselhunden Hasse har sedan 2007 berättat 

om hörsel, buller och örats anatomi till över 1000 barn och 200 vuxna. 

 

Vi hörs utkommer 4 ggr per år 

Medlemstidningen Vi hörs utkommer med fyra hörselspecifika temanummer. 

 

Förbundet syns på mässor 

Förbundet och föreningarnas synlighet maximeras genom att förbundet syns 

på de mässor som 2018 beprövats och visat inbringa synlighet.  

 

Kampanj i tidningar om vardagen med hörselnedsättning 

Förbundet ökar synligheten av hörselfrågor genom att erbjuda material till 

dagstidningar, förbundstidningar och föreningstidningar.  

 

Ungdomsprojekt 

Förbundet ansöker om medel för ett nytt projekt där ungdomar med 

hörselnedsättning besöker skolor och berättar om vardagen med 

hörselnedsättning.  Projektet samarbetar med hörselrådgivarna.  
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2019 

 

PÅVERKANSARBETE 

 

Internationellt och nationellt samarbete 

Samarbete idkas genom Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf- SAMS, 

IFHOHYP, IFHOH, EFHOH, Vammaiskumppanuus, Nordiska 

Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) och TRIO- ett samarbete mellan 

Svenska pensionärsförbundet rf, Svenska hörselförbundet rf och Förbundet 

Finlands Svenska Synskadade rf.  FN-konventionen följs upp tillsammans med 

de andra organisationerna.  

 

Utvecklingsprojekt i Bolivia fortsätter (projektperiod 2018-2021) 

Förbundets utvecklingsprojekt i Bolivia fortsätter. Målsättningen med det nya 

projektet är att skapa ett stödnätverk för hörselskadade barn eller ungdomar. 

 

Projekt arbetsglädje (2017-2019) flyttar till Österbotten 

Projektet arbetsglädje förflyttar sig till Österbotten år 2019 och har som 

målsättning 5 personer i målgrupperna får en möjlighet att inkluderas i 

arbetslivet eller behålla den befintliga arbetsplatsen.  Det sista projektåret 

etableras arbetsmodellerna.  

 

Kongressårets satsningar 

År 2019 hålls förbundets kongress. Förbundet debatterar aktivt om 

hörselfrågor under kongressåret. Målsättningen är att ändra kongressens 

upplägg till två dagar.  

 

Utredning angående hörselvården i Svenskfinland 

Den svenskspråkiga hörselvårdens situation i Finland utreds och materialet 

delges i form av ett elektroniskt och skriftligt material som skickas 

beslutsfattare.  
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Svenska hörselförbundet rf:s värdegrund 

 
Vi tror på värdet av att förmedla kunskap som är baserad på fakta 

Svenska hörselförbundet rf är en landsomfattande intresseorganisation som bedriver 

påverkningsarbete samt sprider kunskap om hörselskadades behov och om 

hörselhandikapp, också i förebyggande syfte. Genom synlighet sprids information om 

frågor som är relaterade till hörseln. 

 

Vi tror på värdet av att förena personer som har svårigheter med hörseln 

Svenska hörselförbundet rf förenar finlandssvenska hörselskadade, stärker vi-

känslan och stöder frivilligverksamhet samt arbetar för fungerande kommunikation. 

Social samvaro ger bättre självkänsla. 

 

Vi tror på värdet av att förstå möjligheterna i en funktionsnedsättning 

Svenska hörselförbundet rf arbetar för ett tillgängligt samhälle där alla är delaktiga 

och jämlika. Hörselskadade får positiva erfarenheter och upptäcker nya möjligheter. 
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Svenska hörselförbundet rf 

Vår samhällsnytta 

Svenska hörselförbundet rf:s samhälleliga nytta framkommer genom att vi sprider 

kunskap om hörselnedsättning på svenska, informerar om hörselskadades verklighet, 

arrangerar kurser, arbetar för en bättre ljudmiljö och idkar intressebevakning, samt 

för att vi är en förbindelselänk mellan svenskspråkiga föreningar för hörselskadade, 

men också mellan finlandssvenska hörselskadade och beslutsfattare/samhälleliga 

instanser. Föreningarnas verksamhet är samhällsnyttig i och med att personer med 

hörselnedsättning kommer med i ett socialt sammanhang, föreningarna bistår med 

råd och stöd och ger möjlighet till rekreation och delaktighet. 

 

Vi främjar välmåendet bland hörselskadade personer genom att arrangera 

tillgängliga aktiviteter, allt från föreläsningar till utfärder och teaterkvällar. 

Evenemang där deltagarna hör och vill delta. Samhällsnyttans resultat på våra 

aktiviteter blir synliga i form av att personer lättare följer med vad som sägs, 

sjukfrånvaro minskar, vi förebygger förtidspensionering och personer håller sig 

friskare som äldre. På samhällelig nivå blir ljudmiljön bättre och det finns mera 

textad information, åtgärder som gagnar även andra än hörselskadade. 

 

Förbundsstyrelsen gjorde våren 2010 en utredning med lokalföreningarnas styrelser 

gällande föreningarnas och förbundets uppgift. 

- Föreningarnas uppgift: social roll, ger rådgivning och information, idkar lokal 

Intressebevakning, arrangerar olika aktiviteter. 

- Förbundets uppgift: ge upplysning och information, idka påverkansarbete och 

intressepolitik, bidra med olika former av stöd till föreningarna (allmänt, ekonomiskt 

stöd och stöd i form av material), arrangera kurser, skapa och upprätthålla kontakt, 

attitydarbete. 
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Organisationsutveckling 

Vårt mål är en organisation som är flexibel och bra på att möta samhälleliga behov 

och krav, har bred kunskap i hörselområdet och är en bra samarbetspartner. Ett stöd 

i arbetet är utvecklingen av verksamhetsområden. Verksamheten delas in i olika 

områden: informationsverksamhet, anpassningsverksamhet, frivilligverksamhet och 

internationell verksamhet. Förbundsstyrelsens strävan är att tillsätta stödgrupper 

inom olika verksamhetområden under den kommande handlingsperioden.  Genom 

organisationsutvecklingen vill vi utveckla vår kunskapsbas och vårt intressepolitiska 

arbete, samt pröva nya sätt att inkludera personer med hörselskada. Syftet med 

organisationsutvecklingen är att bli en starkare och mera mångsidig organisation, för 

att på så sätt bättre kunna övervaka våra finlandssvenska hörselskadades rättigheter 

och intressen. 

 

Vår organisation 

Svenska hörselförbundet rf:s verksamhet bedrivs inom medlemsföreningar och på 

förbundsnivå. Vårt gemensamma mål är ett samhälle där alla hörselskadade 

respekteras som individer, får stöd efter behov och kan vara fullt delaktiga på sina 

villkor. Idag har Svenska hörselförbundet rf 9 medlemsföreningar, tillsammans 

representerar vi ca 2 900 medlemmar. Verksamheten bedrivs i medlemsföreningarna 

och på förbundsnivå. Medlemsföreningarna verkar lokalt och förbundet nationellt. 

Den högsta beslutande nivån är kongressen. Medlemsföreningarna har en 

representant för varje påbörjat femtiotal medlemmar och de är utsedda av 

föreningarna. Förbundskongressen fattar beslut om treårigt handlingsprogram och 

stadgar. Förbundskongressen utser också förbundsstyrelse.  

Förbundsstyrelsen är organisationens högsta beslutande organ mellan kongresserna 

och leder förbundets verksamhet, med stöd av förbundskansliet. Förbundet bevakar 

och driver hörselskadades frågor på nationellt plan, samlar och sprider kunskap om 

hörselskadade, samordnar organisationens verksamhet och ger stöd till föreningar. 

Förbundsmötet är ett samarbetsorgan, framför allt när det gäller verksamhetsplan 

och budget för kommande år. Förbundsmöte äger rum en gång per år. Mötet består 

av en representant från varje medlemsförening, förbundsstyrelsen samt 

verksamhetsledaren. 
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