SVENSKA HÖRSELFÖRBUNDETS
HANDLINGSPROGRAM 2020-2022

MÅL 1
INTRESSEBEVAKNING & SVENSKSPRÅKIG HÖRSELVÅRD
Vi vill se till att den svenskspråkiga vården tryggas i praktiken. Rätten till svenskspråkig vård finns tryggad i
lagen och omfattar svenskspråkiga och tvåspråkiga kommuner. Redan en lindrig hörselskada påverkar
taluppfattningen och tolkningen av ljud, vilket leder till större svårighet att förstå andra språk utöver det
egna modersmålet. Med vård på svenska garanterar vi svenskspråkiga vårdtagares möjlighet att uttrycka
sina behov och undvika kommunikationsproblem.
a) Intressebevakning
Förbundet bevakar intressen som berör personer med nedsatt hörsel. Detta görs tillsammans med
Kuuloliitto och genom SOSTE, SAMS, de svenskspråkiga nätverken och andra finskspråkiga aktörer
på fältet.
b) Intressepolitisk sekreterare
Förbundet har en intressepolitisk sekreterare på heltid, vars lön finansieras genom medel från
STEA.
c) Sjukvårdsdistrikten
Förbundet hålls kontinuerligt uppdaterad över hur de olika sjukvårdsdistrikten fungerar och vilka
hjälpmedel som beviljas. Förbundet strävar efter att med projektmedel anställa en utredare av
rehabiliteringsförmåner och svenskspråkig service.
d) Svenskspråkig audionomutbildning
Förbundet arbetar för att audionomutbildningen skall legitimeras och att en svenskspråkig
utbildning startas. Vi vill se audionomutbildningen som en egen grundutbildning och audionomen
som ett reglerat yrke som ger rätt att söka legitimation. Att stärka audionomyrket med en
legitimation ger en större patientsäkerhet och gör yrket mer attraktivt för den som funderar på att
söka sig till det. Genom att göra audionomutbildningen till en grundutbildning blir det lättare för
yrkeshögskolorna att garantera en god utbildning.
e) Svenskspråkiga skrivtolkar
Det behövs fler svenskspråkiga skrivtolkar för att garantera samhälleligt deltagande på lika villkor
för svenskspråkiga personer med hörselnedsättning. Skrivtolkning är ett viktigt redskap som
möjliggör kommunikationen mellan personer med nedsatt hörsel och hörande. En person med
hörselnedsättning behöver tillgänglig kommunikation. Idag finns det fem svenskspråkiga skrivtolkar
i Finland. Under 2018 har svenskspråkiga skrivtolksanvändare nekats skrivtolkning vid ett större

antal tillfällen än de finskspråkiga användarna. Svenska hörselförbundet informerar aktivt
allmänheten om skrivtolkning och tekniska lösningar inom området.

MÅL 2
MEDLEMS- OCH KUNDSERVICE
Vår målsättning är att våra medlemsföreningar har en aktiv verksamhet, får materiellt och ekonomiskt stöd
av förbundet och känner att förbundet bevakar föreningarnas intressen. Förbundets verksamhet och
projekt utvecklas i en fortgående dialog med medlemsföreningarna.
a) Panel
En panel tillsätts från 2020 med en representant samt personlig suppleant från varje förening, för
att öka samarbetet mellan förbundet och föreningarna, föreningarnas påverkningsmöjligheter inom
förbundet och genomskinligheten av verksamheten.
b) Mångsidig verksamhet
Förbundet erbjuder mångsidig verksamhet i form av kurser, föreläsningar och utbildningar för
personer i alla åldrar. Informationen riktar sig till allmänheten, medlemsföreningarna och
personalen i olika organisationer. Förbundet erbjuder också föreläsningsserier och
diskussionsgrupper för personer med specifika hörselutmaningar, som till exempel tinnitus,
Ménierès sjukdom och hyperakusi.
c) Utvecklingssamarbete
Förbundet är en stark aktör inom Finlands utvecklingssamarbete 2020-2021 och hjälper
hörselföreningarna i Bolivia att grunda ett gemensamt förbund för att stärka hörselaktörerna i
landet.
d) Medborgaraktivitet
Förbundet gör reklam för lokalföreningarnas frivilligaktiviteter genom kampanjer i sociala medier,
förbundstidningar, Vi hörs, brevkampanjer, personliga kontakter och genom att stå på mässor och
större evenemang. Detta för att flera skall engagera sig i föreningarnas digra verksamhet.
e) Hjälpande telefon
Förbundet tar stegvis 2020-2022 i bruk en hjälpande telefon, som besvarar samtal angående frågor
om hörseln. Vid behov används även chat-funktion på hemsidan.
f)

Aktivera ungdomar

Styrelsen utreder hur ungdomar kan aktiveras i förbundets verksamhet. Styrelsen fattar på basen
av utredningen beslut om ett organ för ungdomar.

MÅL 3
FÖRBUNDET HAR EN STABIL EKONOMI
Förbundets ekonomi är starkt beroende av STEAS understöd till verksamheten inom den sociala sektorn. I
och med utländska spelbolags större inflytande på den inhemska spelmarknaden, kommer bidragen från
STEA att minska på lång sikt. För att stå stadigt är det viktigt med mer än en finansiär och förbundet
kommer under den kommande handlingsperioden att vidga vyerna inom samarbete över förbunds- och
språkgränserna. Föreningslivet är i ett paradigmskifte, där organisationerna och deras verksamhet
förväntas bli mera flexibel, rörlig och lättillgänglig.

a) Flerårig projektfinansiering
Förbundet ansöker om flerårig projektfinansiering från privata aktörer men också kommunala och
statliga bidragsgivare.
b) Aktiv medelinsamling
Förbundet bedriver aktivt en egen medelinsamling på evenemang med ett eget
penninginsamlingstillstånd, som förnyas årligen under handlingsprogramsperioden.
c) Samarbete med företag
Förbundet samarbetar även med kommersiella aktörer, som företag, om det finns gemensamma
intresseområden.
d) Samarbete med andra organisationer
Förbundet samarbetar med andra organisationer genom att dela på kostnader angående personal,
evenemang och utbildningar.
e) Annonsförsäljning
Förbundet säljer annonser i tidningen Vi hörs, på hemsidan www.horsel.fi och i programblad och
publikationer. Förbundet informerar aktivt om möjligheten att allmänheten kan bidra med
donationer och testamenten.

MÅL 4
FÖREBYGGANDE AV HÖRSELSKADOR HOS DEN SVENSKSPRÅKIGA BEFOLKNINGEN I FINLAND
Genom bred synlighet och en innovativ informationsspridning i samarbete med andra, åstadkommer vi
förändring i attityder hos personer i olika ålderskategorier. Vår målsättning är att få alla att skydda sin
hörsel både under studierna, i arbetslivet och på fritiden.

a) Forskningsresultat
Tidningen Vi hörs intar en starkare roll som spridare av ny information och letar aktivt efter aktörer
som publicerar forskningsresultat i Vi hörs. Förbundet köper översättningstjänster, för att kunna
publicera mera relevanta artiklar från Finland.
b) Utveckling av digitala tjänster
Förbundet satsar under perioden 2020-2022 på nya digitala plattformar för att bli lättillgänglig för
de som söker efter information inom hörselområdet.
c) Nordiskt och europeiskt samarbete
Förbundet deltar i det globala samarbetet med NHS, EFHOH, IFHOH samt IFHOHYP för att nå en
större spridning av informationen.
d) Information till studerande inom hälsovården
Förbundet arbetar aktivt för att informera studerande angående hörselfrågor.
e) Kartläggning av ljudmiljö
Förbundet gör en kontinuerlig uppföljning av ljudmiljön inom dagvården. Förbundet ordnar under
2020-2022 en kampanj angående ljudmiljö med samarbetsparter som Kommunförbundet, Hem och
skola och Barnavårdsföreningen och siktar på en kartläggning av ljudmiljön inom dagvården.
Förbundet samarbetar kring att nå ut med ett infopaket till olika yrkesgrupper som arkitekter och
planerare.

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.

