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Om att längta och att inse

Vem kunde väl ha anat att då vi nästa gång öpp-
nar pärmarna till vår utmärkta tidskrift har stora 
delar av det finländska samhället antingen varit 
stängt, gått på lågvarv eller sedan gått på hög-
varv, tänker främst på vissa intensivvårdsavdel-
ningar i landet, under flera veckors tid. Dessa ex-
ceptionella förhållanden gäller givetvis inte bara 
vårt samhälle, överallt i världen har länder gått in 
för olika grader av nedstängning.

Det är otroligt hur snabbt allting framskridit! 
Det gick inte många veckor från de första rappor-
terna från Kina till att skolor, daghem, stora delar 
av hälso- och socialservice lades ner till att det 
var en verklighet att restauranger, caféer , kultur-
institutioner och också många butiker stängdes. 
Nästan overkligt och skrämmande. 

Många av oss känner oss isolerade och längtar 
efter normalt umgänge med våra nära och kära. 
Överlag tror jag att många av oss längtar efter 
den normala vardagen med förutom umgänge 
också de små vardagsnära sakerna. Att kunna 
gå till butiken eller apoteket, att kunna slå sig 
ner med en kopp kaffe på uteserveringen, kunna 
delta i viktiga hobbyn eller kunna gå till frissan 
eller fysioterapeuten utan att känna sig rädd för 
att varje hostande medmänniska kanske sprider 
smitta. Längtan efter vardagen kanske får oss att 
inse hur mycket fint, viktigt och energigivande 
vi alla har i vår vardag. Länge leve alltså varda-
gen, med dess alla nyanser och också mödor och 
besvär. 

Undantagsförhållandena har gett upphov till 
att landets regering regelbundet hållit mycket 
informativa, förtroendeingivande och viktiga 
presskonferenser. Presskonferenserna har åt-
minstone för mig utgjort fasta punkter i en smått 
virrig vardag med alla omställningar för famil-

jens ungdomar och barn. Tyvärr har Yle inte 
lyckats med att i realtid få fram informationen åt 
alla som talar svenska som modersmål och som 
har en hörselnedsättning.

Svenska hörselförbundet rf har reagerat på 
det här och sänt en skrivelse till Yle där vi an-
ser att Yle i framtiden borde kunna förse den här 
typen av nationellt viktiga presskonferenser med 
svensk text för att trygga tillgängligheten också 
för personer med hörselnedsättning. Svenska Yle 
svarade oss tacknämligt fort och hänvisade till att 
referat av presskonferenserna finns tillgängliga 
på svenska i textform en tid efter själva presskon-
ferensen. Detta räcker inte och Yle utreder hur 
man i framtiden kan erbjuda en sådan tjänst. För-
bundet följer upp hur den här för oss mycket vik-
tiga frågan utvecklas. Frågan om svensk textning 
i realtid fick oss att inse hur sårbart vårt system 
är när det gäller att trygga tillgänglighet för alla. 

Temat i det här numret är Ménières sjukdom. 
En av mina närmaste vänner har sjukdomen och 
jag har på nära håll följt med då min vän mått rik-
tigt illa av sjukdomen. Då stannar livet upp och 
sängen är det enda som tillsammans med medici-
nering hjälper min vän tillbaka till vardagen igen. 
Jag har också sett hur min vän genom att planera, 
undvika vissa saker och att leva på ett sunt och så 
stressfritt liv som möjligt, i viss mån kan hantera 
sjukdomen. Ménières sjukdom är krävande och 
det behövs nog ett visst förhållningssätt och en 
viss inställning till sjukdomen för att den inte ska 
ta över.

Njut av ljuset och den annalkande sommaren, 
trots allt det nya och begränsande!

Mikaela   
 

Ordförandens hälsning:
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Svenska Hörselförbundet 23.4.2020

Bästa Mikaela Nylander och Maija Nilsson

Tack för responsen i en angelägen fråga! Det stämmer att Yle inte har kunnat erbjuda 
svensk programtextning för de simultantolkade presskonferenserna som vi sänt på Yle 
Fem och Yle Arenan i samband med coronakrisen.

Svenska Yle har dock försökt beakta publikens informationsbehov genom att också 
berätta om pressmötenas innehåll i artikelform, både på svenska.yle.fi och på text-tv, en 
kort tid efter att presskonferenserna avslutats. I samband med direktsändningarna har 
vi också redogjort för innehållet i en utförlig liveblogg på svenska.yle.fi, där presskon-
ferensens centrala budskap rapporterats i realtid, minut för minut, till exempel så här: 
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/04/17/statsminister-marin-och-president-niinisto-
lanseradekampanjen-finland-fixar-det. Texterna finns fortsättningsvis tillgängliga på 
svenska.yle.fi.

Vi kan också berätta att Yle från och med nu kommer att kunna programtexta de av 
regeringens presskonferenser som sänds på Yle Fem i efterskott. Det betyder att bland 
annat personer med hörselskador kan ta del av hela presskonferensen med svensk text på

Arenan. Dessvärre tar det ungefär ett dygn att texta och ge ut den i efterhand textade 
sändningen, helt oberoende av språk, vilket betyder att de textade versionerna i regel 
finns på Areena och Arenan följande dag.

Tyvärr har vi i nuläget inte möjlighet att erbjuda programtextning i realtid för di-
rektsändningar utan manus, eftersom vi saknar de personalresurser och den kompetens 
som krävs för att utföra arbetet på svenska. Vi inser ändå att denna tjänst, precis som ni 
skriver, har stor betydelse för dem som har en hörselskada. Tillgänglighetsfrågor är allt 
viktigare både för Svenska Yle och bolaget som helhet, och därför utreder vi nu också 
ifall vi i framtiden kunde erbjuda en sådan här tjänst också i anslutning till det svensk-
språkiga innehållet.

Bästa hälsningar,

Marit af Björkesten    Minna Pöntys
Direktör     Tillgänglighetschef
Svenska Yle     Yle

Svenska hörselförbundet rf:s
kansli är stängt i juli.
Vi önskar er en trevlig 
och avkopplande sommar!
Nora, Gita, Siw, Maija, Karola och Cecilia.
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Kansliets hälsning:

Svenska hörselförbundet rf:s personal 
har distansarbetat sedan 16 mars. 
Tidigare använde vi Skype varje vecka under 
kansliets veckomöte för att hålla kontakt med 
Siw som arbetar i Vasa. För första gången har 
veckomöten nu hållits regelbundet på Skype och 
Teams. Det finns både för- och nackdelar med att 
jobba hemifrån. Det är lättare att lägga arbetsti-
den lite som man själv vill och passa på att gå ut 
under den soligare delen av dagen. Men det är 
också svårare att ”lämna jobbet på jobbet”. Da-
torn är nära till hands och det är så lätt att öppna 
den och fortsätta jobba.

Föreningsverksamheten har påverkats 
När det gäller våra medlemsföreningar så har de-
ras verksamhet avstannat så gott som helt, vilket 
är ledsamt eftersom känslan av gemenskap är 
speciellt viktig för personer med hörselnedsätt-
ning som sätter stort värde i att kunna träffas 
”öga mot öga”. 

Också all kursverksamhet, alla evenemang 
och träffar inom förbundet är inställda och flyt-
tade till hösten.

Vi har via mejl fått bekräftat att hörselskadade 
är oroade för att bli sjuka, inte bara i coronavi-
ruset utan också i andra sjukdomar. Man är rädd 
för att man vid en eventuell sjukhusvistelse inte 
hör vad personalen säger, eftersom personalen nu 
använder munskydd och eventuellt också annan 
skyddsutrustning.

Oro för framtiden 
Ovissheten om hur länge undantagstillståndet 
skall pågå här i Finland oroar en del personer 
som har haft inbokade operationer, som till ex-
empel kokleaimplantat operation. Personer har 
stått i kö för operation och nu är operationen 
uppskjuten på obestämd tid. Kommer man att stå 
kvar på kölistan eller faller man bort från listan 
utan att bli opererad?

Förbundets evenemangskoordinator har ställts 
inför den tråkiga uppgiften att avboka föreläsare 
för våra evenemang. Många av de bokade förelä-
sarna är egenföretagare och har inget annat jobb. 
De här företagarna blir nu utan inkomst. När 

Reflektioner från kansliet när
undantagstillstånd råder i Finland

evenemangskoordinatorn har flyttat evenemang 
till hösten, har hon fått som svar: ”Jag kommer 
om mitt företag finns kvar i höst”. Också skriv-
tolkarnas arbetsuppgifter har minskat drastiskt.  
Arbetsuppdrag är nästintill obefintliga på grund 
av att det varken ordnas sammankomster eller 
undervisning i skolorna. Skrivtolkar får under 
den här perioden distanstolka till sina kunder via 
kommunikationskanaler som Skype, Zoom och 
Teams. 

Oroväckande situation i Bolivia 
Koordinationen av vårt projekt i Bolivia har så 
klart också påverkats av den rådande situationen. 
Inga aktiviteter, där man träffas, går att genomfö-
ra. I hela världen har det rapporterats om hur våld 
i nära relationer ökar under karantän och karan-
tänliknande situationer. Bolivia är sedan tidigare 
känt för att ligga högt i statistiken över våld mot 
kvinnor. Utsattheten för barn och framförallt för 
flickor med funktionsnedsättning är stor. Nu har 
informationskampanjer startats och i projektet 
ska vi försöka hitta bra informationsmaterial som 
ska spridas till flickor som under karantän måste 
dela boende med sina förövare.

Situationen i Bolivia kommer onekligen att bli 
mycket svår och kommer med största sannolik-
het att drabbas mycket hårdare än Finland. Häl-
so- och sjukvårdsystemet är svagt, det finns för 
lite av både sjukvårdsutrustning, respiratorer och 
personal. Men den största problematiken i Boli-
via är att folket inte har mat för dagen och måste 
välja mellan att kunna ge sina barn och familjer 
mat eller att skydda sig för viruset. 

Nu mer än någonsin behöver vi solidaritet 
både inom och mellan länder för att tillsammans 
övervinna ett virus som inte diskriminerar men 
som ändå kommer att slå hårdast mot dem som 
redan har det svårt.  

Nora, Gita, Siw, Maija, Karola och Cecilia
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Hörseldag 3.10.2020 Kl. 12.15–15.45
Korsholms vuxeninstitut, Skolvägen 1, Korsholm
11.00–12.00	 Möjlighet	att	äta	lunch	på	Hotel	Vallonia	(14€)
 Gångavstånd till Korsholms vuxeninstitut
12.15–13.45	 Föreläsning	om	tinnitus	-	Örjan	Dahlström
 Fil Dr, Docent från Linköpings Universitet. Örjan forskar i 
 kognition och hörsel, vilka områden i hjärnan som aktiveras 
  vid taluppfattning, och vår förmåga att uppfatta emotionella 
 betoningar i tal.
13.45–14.15	 Kaffepaus
14.15–15.45	 Föreläsning	om	sömn	-	Mikaela	Wiik
 Fysioterapeut, magister i hälsofrämjande. Mikaela arbetar som  
 sakkunnig i fysisk aktivitet, återhämtning och hälsa vid Folkhälsan.  
 Hon föreläser om sömnen: varför vi sover, vad sömnen består av och  
 hur sömnen kan blir bättre.
Anmälan	senast	24.9.2020 till Svenska hörselförbundet rf
tfn 050 4762475, kansli@horsel.fi eller siw.ostman@horsel.fi
Meddela också om du vill äta lunch, eventuella allergier samt 
om du önskar transport från tågstationen.
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Även om Proper Ménière be- 
skrev 1861 att Ménières sjuk-
dom var lokaliserad i inner-
örat har sjukdomen varit gåt-
full och sjukdomens etiologi 
är fortfarande oklar. 

Detta har medfört också svåra 
diagnostiska problem eftersom 
det inte har funnits diagnostiska 
tester som skulle påvisa sjukdo-
men. 

Betydelsefulla personer 
som insjuknat
I litteraturen hittar man flera 
betydelsefulla personer som har 
insjuknat i Ménières sjukdom, 
så som kejsaren Aleksander den 
store. Kejsaren hade insjuknat i 
en ensidig dövhet med vissa an-
dra symptomer. ”Det välkända 
ryktet om att Julius Caesar led 

Ménières sjukdom – nuläget samt 
framtidsutsikter för MRI-undersökning
Text: Ilmari Pyykkö
Foto ur arkivet

Ilmari Pyykkö
Specialistläkare i öron-
näs-och halssjukdomar
Professor
Emeritus ÖNH

Bild 1. Innerörat med tre båggångar, öronkristallorganen (Saccule) samt snäckan. På bilden finns 
ett perilymfastiskt utrymme med ljus färg samt ett endolymfatiskt utrymme med mörkare ton. De två 
fönstren, det ovala (Oval Window) samt det runda fönstret (Round Window) är också inritade. Saccu-
lus är en del av öronkristallorganet och är också inritad. Nära det finns Utriculus (öronkristallorga-
net bredvid Saccule) som inte är med i bilden. Bilden till vänster visar ett normalt förhållande, bilden 
till höger visar vätskeansamling, en endolymfatisk hydrops, vid Ménières sjukdom.
* Romerske författaren Suetonius, dog 126 e.Kr., Italien, är känd för verket De vita Caesarum.

av epilepsi är kanske just ett 
tecken på Ménières sjukdom, 
detta nämns kort i Suetonius*. 
Det finns också tips i andra käl-
lor. De förslag som finns tycks 
vara överens om att detta var ett 
tillstånd - vare sig epilepsi el-
ler någon annan sjukdom - som 
kom fram hos Julius Caesar 
endast mot slutet av hans liv 
och inte påverkade hans planer 
i någon större utsträckning”. 
Vincent van Gogh, samt den 
första astronauten som landade 

på månen, Neil Armstrong, led 
av liknande symptom. 

En av de mest kända perso-
ner med sådana symptom var 
Martin Luther, född 10 novem-
ber 1483. Martin Luther skrev 

Endast hos en liten del av pa-
tienter blir Ménières sjukdom 
progressiv, säger Ilmari Pyykkö. 
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Tabell 1
Klassifikation Yrsel Hörselnedsättning Tinnitus/ 

Tryck känsla 
Annat 

Säker 
Ménières 
sjukdom 

Två eller flera 
episoder av 

yrsel över 20 
min 

Audiometrisk 
påvisbar 

hörselnedsättning 
åtminstone en gång 

ja Histologiskt bevis 
på endolymfatisk 

hydrops 

Definitiv 
Ménières 
sjukdom 

Två eller flera 
episoder av 

yrsel över 20 
min 

Audiometrisk 
påvisbar 

hörselnedsättning 
åtminstone en gång 

ja Nej 

Sannolik 
Ménières 
sjukdom 

En definitiv 
episod av yrsel 

Audiometrisk 
påvisbar 

hörselnedsättning 
åtminstone en gång 

ja Nej 

Möjlig 
Ménières 
sjukdom 

Yrsel anfall Inte dokumenterad  Nej 

Symptom/Diagnos EH i 
snäckan 

EH in 
balans-
organet 

EH i snäckan & 
balansorganet 

Totalt 
med EH 

Möjlig MD (n=122) 8 43 57 89 % 

Sannolik MD (n=15) 2 4 8 93 % 

Definitiv MD (n=68) 1 4 63 100 % 

Totalt (n=250) 11 51 136 88 % 

Tabell 2

Diagnos EH i snäckan EH in 
balans-
organet 

EH i snäckan & 
balansorganet 

Totalt 
med EH 

Plötslig dövhet (n=14) 3 1 4 50 % 

Fluktuerande 
hörselnedsättning (n=43) 

5 16 24 93 % 

Tinnitus (n=9) 0 3 5 89 % 

Yrsel (n=12) 0 6 2 67 % 

Tabell 3

Tabell 1. AAO-HNS diagnostiska kriterier för Ménières sjukdom skiljer sig från Baranys krite-
rierna genom att bara de två mellersta klasserna som ”Definitiv samt Sannolik Ménières sjuk-
dom” är inklassad i Barany Society kriterier medan klasserna”Säker och Möjlig Ménières sjuk-
dom” uteblir.

Tabell 2. Endolymfatisk hydrops (EH)hos patienter med symptom associerad med Ménières 
sjukdom(MD) klassificerad med AAO-HNS kriterier som Möjlig, Sannolik och Definitiv Ménières 
sjukdom, 205 öron med symptom, samt 45 motsatta öron utan symptom (Pyykkö et al. 2015). 

Tabell 3. Endolymfatisk hydrops (EH) hos patienter med mono-symptomatisk sjukdomsbild 
(enbart ett symptom). (Pyykkö et al. 2015).



9 Vi hörs 2/2020

till en person som klagade 
över att det kliade i kroppen: 
"Jag skulle ge 10 floriner för 
att kunna byta roll med er; Ni 
förstår inte hur svårt det är att 
leva med yrsel. Just nu kan jag 
inte ens läsa igenom brev och 
stundvis kan jag läsa bara några 
rader från den heliga Bibeln; då 
jag försöker, ökar bruset i örat 
så pass mycket att jag håller på 
att ramla ner från stolen". Mar-
tin Luther ansåg att tinnitus är 
nyttig, då han inbillade sig att 
djävulen försökte locka honom 
och han kunde motstå djävulen 
(Cawthorne 1947). 

Definiering och kriterier
Nästa stora steg var att man 
kunde identifiera förändringar 
i innerörat. Japanen Kyoshiro 
Yamakawa (1938) var den för-
sta som observerade en utbukt-
ning i membranet, det vill säga 
vätskeansamling i innerörat, 
endolymfatisk hydrops, vid 
Ménières sjukdom. Konkur-
renterna Hallpike och Cairns 
publicerade samma observation 
sex månader senare. Ménières 
sjukdom har definierats av flera 
nationer och organisationer på 
något olika sätt. I dagens läge 
följer man det amerikanska 
öronläkarförbundets kriterier 
eller de nyare Barany Society 
kriterier (2012). I korthet be-
tyder detta att en person som 
har Ménières sjukdom måste ha 
haft minst två yrselanfall, låg-
frekvent hörselnedsättning i au-
diogram samt tryckkänsla eller 
tinnitus i örat.

Barany Societys kriterier har 
i princip lämnat bort kriterierna 
för säker Ménières sjukdom 
med histologiskt bevis på endo-
lymfatisk hydrops i innerörat, 
samt möjlig Ménière sjukdom.  
Bara Definitiv och Sannolik 
Ménières sjukdom kvarstår. Ba-
rany Societys kriterier har fått 
motstånd hos kliniker överallt i 
världen. Men vi måste leva med 
dessa beslut tillsvidare. Till ex-

empel i början av Ménières 
sjukdom har man inte ofta 
hörselnedsättning vid 1000 Hz 
frekvensområdet utan vid lägre 
frekvenser, vid 250 och 500 Hz. 
Vid upprepade yrselanfall kan 
yrseln pågå i mera än tolv tim-
mar eller vara kortare än tjugo 
minuter, vilka är beskrivna i de-
finitionen hos Barany Society. 
Inga definitioner finns heller för 
balans relaterade fall vilka ofta 
är beskrivna som Tumarkin an-
fall.

"Det finns inga tester 
som kan påvisa att en 
person har eller inte 

har Ménières sjukdom. 
Därför är Ménières 
sjukdom en uteslut-

ningsdiagnos, där alla 
andra möjligheter, 

bland annat lägesyrsel 
och akustikusneuri-

nom, utesluts."
Ménières sjukdom 
en uteslutningsdiagnos
Det finns inga tester som kan 
påvisa att en person har eller 
inte har Ménières sjukdom. 
Därför är Ménières sjukdom 
en uteslutningsdiagnos, där alla 
andra möjligheter, bland annat 
lägesyrsel och akustikusneuri-
nom, uteslutes. Att märka är att 
hårcellerna ofta är intakta efter 
en lång sjukdomshistoria. Detta 
har lett till att man misstänker 
att skadan i Ménières sjukdom 
ligger i nerv-hårcell komplexet. 
Kaloriska testet är normalt hos 
femtio procent av patienter ef-
ter en tio år lång sjukdomshis-
toria. Vidare är öronkristallor-
ganet också ofta intakt efter en 
lång sjukdomshistoria. Därför 
letar man efter undersöknings-
metoder som skulle stöda diag-
nosen av MD. I en omfattande 
genomgång av vävnadsprepa-
rat av innerörat kunde Foster 
(2013) påvisa att alla patienter 
med MD har endolymfatisk hy-
drops i innerörat. Men patienter 

som inte har MD-diagnos och 
har endolymfatisk hydrops i 
innerörat finns också.  Till ex-
empel patienter med migrän 
associerat med yrselanfall har 
ofta endolymfatisk hydrops i 
innerörat. 

Kanske är det så att endo-
lymfatisk hydrops i innerörat 
motsvarar ett så kallat epife-
nomen (sjukdomsassocierad 
signal) som motsvarar registre-
rade tryckvariationer i ögonen. 
Om man mäter trycket i ögonen 
förekommer tillfällig trycksteg-
ring cirka tjugo gånger oftare 
än hos patienter som är diag-
nostiserade med glaukom. På 
samma sätt varierar graden av 
endolymfatiska hydropset i öro-
nen från en matsituation till en 
annan. Det är ändå inte sanno-
likt att endolymfatisk hydrops 
orsakar Ménières sjukdom utan 
endolymfatisk hydrops är en-
bart ett tecken på att en onormal 
reaktion sker i snäckan motsva-
rande sänkan, som stiger vid en 
infektion.

Inneröron MRI
En metod för att visualisera en-
dolymfatiska hydropset är att 
använda stark 3Tessla magne-
tisk bildskanner, den så kallade 
3T-MRI. Genom att använda 
speciell teknik kan en mini-
mal mängd av kontrastmedel, 
Gadolinium, visas i innerörat i 
perilymfatiska utrymmet. Det 
finns två metoder att adminis-
trera kontrastämnet.  Ett sätt 
är att injicera kontrastämnet i 
venösa systemet. Kontrastäm-
net sprider sig och laddar upp 
långsamt innerörats perilymfa-
tiska utrymme och MRI-bilder-
na tas cirka fyra timmar efter 
injektionen. Bättre bildkvalitet 
nås dock om kontrastämnet Ga-
dolinium injiceras i mellanörat.  
Först efter cirka tjugofyra tim-
mar utförs MRI då perilymfa-
tiska utrymmet har laddats upp 
optimalt med kontrastämnet.  
Vid bildprocesser använder 

9

Tabell 1
Klassifikation Yrsel Hörselnedsättning Tinnitus/ 

Tryck känsla 
Annat 

Säker 
Ménières 
sjukdom 

Två eller flera 
episoder av 

yrsel över 20 
min 

Audiometrisk 
påvisbar 

hörselnedsättning 
åtminstone en gång 

ja Histologiskt bevis 
på endolymfatisk 

hydrops 

Definitiv 
Ménières 
sjukdom 

Två eller flera 
episoder av 

yrsel över 20 
min 

Audiometrisk 
påvisbar 

hörselnedsättning 
åtminstone en gång 

ja Nej 

Sannolik 
Ménières 
sjukdom 

En definitiv 
episod av yrsel 

Audiometrisk 
påvisbar 

hörselnedsättning 
åtminstone en gång 

ja Nej 

Möjlig 
Ménières 
sjukdom 

Yrsel anfall Inte dokumenterad  Nej 

Symptom/Diagnos EH i 
snäckan 

EH in 
balans-
organet 

EH i snäckan & 
balansorganet 

Totalt 
med EH 

Möjlig MD (n=122) 8 43 57 89 % 

Sannolik MD (n=15) 2 4 8 93 % 

Definitiv MD (n=68) 1 4 63 100 % 

Totalt (n=250) 11 51 136 88 % 

Tabell 2

Diagnos EH i snäckan EH in 
balans-
organet 

EH i snäckan & 
balansorganet 

Totalt 
med EH 

Plötslig dövhet (n=14) 3 1 4 50 % 

Fluktuerande 
hörselnedsättning (n=43) 

5 16 24 93 % 

Tinnitus (n=9) 0 3 5 89 % 

Yrsel (n=12) 0 6 2 67 % 

Tabell 3
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man vanligtvis två extra öron-
spolar och sexton till trettiotvå - 
detektor-huvudspolar och MRI 
utförs med mycket speciella 
program, FLAIR och RARE el-
ler mera avancerade program. 

Intravenöst administrerat 
kontrastmedel är bekvämare 
och i dagens läge vanligare, 
men i denna metod är visuali-
seringen av vätskeutrymmena 
inte lika exakt som när kontrast-
medlet injiceras i mellanörat. 
Dock avslöjar intravenösa me-
toden bättre läckage av innerör-
ats olika vätskehinnor som styr 
blodcirkulationen i innerörat 
som visar antingen läckage i 
blodcirkulationen eller att tun-
na hinnor har spruckit i inner-
örat. Undersökningen tar unge-
fär tjugo till trettio minuter och 
den ger ofta viktig information 
om innerörats vätskebalans, 
men tyvärr saknar diagnostiken 
betydelse vid behandlingen av 
Ménières sjukdom. 

Bild 2 visar MRI hos en pa-
tient med Ménières störning. 
Bilden visar omfattande endo-
lymfatisk hydrops i snäckan 

och i balansorganet. I bilden ser 
man ”svarta runda områden” 
som glasbollar i julgranen. I 
balansorganet på de ställen där 
öronkristaller finns ser man ett 
stort svart hål som också indi-
kerar vätsekansamling i balans-
organet. 

"Alla med definitiv 
Ménières sjukdom hade 
endolymfatisk hydrops"
Förändringar 
i båda öronen
Det var oerhört intressant att 
kunna konstatera att patienter 
med Ménières sjukdom ofta har 
förändringar i båda öronen (of-
tare i balans än vid hörseldelen) 
även om endast ett öra orsakar 
de kliniska symptomen. Såle-
des redan i början av Ménières 
sjukdom har cirka femtio till 
sjuttiofem procent av patien-
terna endolymfatisk hydrops i 
vartdera innerörat. MRI under-
sökning av innerörat har ökat 
förståelse för omfattningen av 
rubbningar i innerörat hos pa-
tienter med Ménières sjukdom.

Alla med definitiv Ménières 
sjukdom hade endolymfatisk 
hydrops (Tabell 2). Vidare vi-
sar nästan nittio procent av pa-
tienterna med möjlig Ménières 
störning utbuktning av mem-
bran vilket indikerar endolym-
fatiska hydrops. Kliniskt kan en 
patient med Ménières sjukdom 
ha yrselanfall utan hörselned-
sättning och tvärtom, hörseln 
kan variera, medan yrselanfall 
sällan förekommer. Därför är 
det ytterst intressant att visa i 
MRI att endolymfatisk hydrops 
kan variera mellan snäckan och 
balansorganet. Förändringar lo-
kaliseras oftast till balansorga-
net i innerörat och patienter kan 
ha vestibulära symptom med 
utbuktning av de vestibulära 
membranen medan hörseln är 
normal och visar ingen endo-
lymfatiska hydrops i snäckan. 
På liknande sätt kan patienter 
med fluktuerande hörselned-
sättning endast ha endolym-
fatiska hydrops i snäckan och 
bland denna grupp av patienter 
inträffar en sådan situation vid 
cirka nittio procent av fallen.  

MRI ger information 
om sjukdomen
Bland patienter med plötslig 
dövhet visar ungefär hälften 
endolymfatiska hydrops i sitt 
inneröra (Tabell 3). MRI ger 
information om sjukdomen 
och hjälper till att ställa en di-
agnos i otypiska fall. Trots att 
dessa fynd inte ingår i definitio-
nen av Ménières sjukdom med 
Barany Societys definitioner 
medan AAO-HNS definitio-
nerna säkrar fynden diagnosen. 
Framtiden kommer sannolikt 
att stärka betydelsen av MRI 
också inom diagnostiken. Tin-
nitus är ofta svår att undersöka 
därför att upplevelsen av tinni-
tus inte kan testas. Vid 3T-MRI 
fann vi att cirka femtio procent 
har också endolymfatisk hy-
drops. Siffran är alldeles för 
hög och senaste undersökning-

Bild 2. 3T MRI skannerbild som visar hydrops hos en patient med 
Ménières sjukdom. Undersökt tjugofyra timmar efter injektion av 
kontrastämnet i mellanörat med 3T MRI Real 1700 parameter. 
Pilarna visar snäckan och balansorganet som är drabbat av hy-
drops. Undersökt i Tammerfors universitetsklinik.
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arna har visat att cirka trettio 
procent av tinnitus patienterna 
har endolymfatisk hydrops i in-
nerörat. Är det dessa personer 
med mono-symptomatisk sjuk-
domshistoria som i framtiden 
blir Ménière patienter? Det vet 
vi inte därför att Ménières sjuk-
dom visar spontan självläkning 
i hög grad. Endast hos en liten 
del av patienter blir Ménières 
sjukdom progressiv och fortsät-
ter genom hela livet. 

Framtidens 
innovationer inom MRI
MRI-bildskannrar med även 
betydligt högre resolution 
än sedvanliga 1.5T eller 3T 
MRI-skannrar finns redan på 
marknaden. I USA användes 
5T MRI skannrar allmänt av 
större sjukhus och experimen-
tellt arbete pågår med 9T ut-
rustning. Dessa MRI-skannrar 
har dock problem: öronen är 
utsatta för skadande buller, in-
verkan på nervsystemet samt 
sämre resolution av Gadolini-
um-kontrastämnet.  Redan 5T 
MRI skannern orsakar yrsel 
samt framkallar nystagmus och 
några patienter upplever obe-
hag. Utrustningen är tung och 
magnetstrålarna kan påverka 
på annan medicinsk utrustning 
så att byggnaden måste lokali-
seras utanför sjukhuset.  Med 
en 9T MRI-skanner blir proble-
men ännu större. Magnetfältet 
är väldigt begränsat till djupet 
av vävnaderna och därför mås-
te de anatomiska strukturerna 
som skall undersökas vara nära 
magnetfältet. Därför tillämpas 
tillsvidare 9T MRI-skannrar 
mestadels till djurförsök. 

Ett annat utvecklings-
område är att ta fram 
nya kontrastämnen 
Gadolinium är inte ett optimalt 
kontrastämne men det används 
på grund av att det är lätt till-
gängligt och biverkningar är 
kända. Det är väl karakteriserat 

vid MRI-skanner programmen 
och biverkningarna med vanli-
ga doser är lindriga.  Några kli-
niker använder dubbeldosering 
av Gadolinium till exempel i 
Kina och i USA. Dubbla doser 
förbättrar bildkvaliteten med 
ökar risken för biverkningar. 

Mangan-baserade kontrast-
ämnen har bättre resolution än 
Gadolinium men att utveckla 
ett nytt kontrastämne kommer 
att kosta cirka en miljard euro. 

Ett kontrastämne som har 
helt andra egenskaper är ett 
ämne med nanometerstora järn-
partiklar. En storlek i nanome-
ter skapar helt nya och unika 
egenskaper hos partikeln. Som 
jämförelse har coronaviruset 
en storlek på ungefär 100 na-
nometer och dessa järnpar-
tiklar är en femtedel av detta, 
cirka tjugo nanometer. Vi har 
undersökt dessa partiklar vid 
djurexperimentella försök till-
sammans med Stockholms 
Kungliga Tekniska Högskola 
(KTH). Hos dessa partiklar är 
järnoxidpartiklar inkapslade 
inom polymera nanopartiklar 
Pluornic® F127 copolymer 
(PF127) och har accepterats för 
bruk av ”USA:s Food and Drug 
and Food Agency”. Storleken 
av en konstruerad partikel har 
en diameter på cirka etthundra- 
tjugo nanometer, alltså nästan 
en hundradedel av en cell och 
en hundratusendedel av diame-
tern av ett hårstrå.  Dessa na-
nopartiklar kallas POA@SPI-
ONs. När partiklarna injiceras 
in i innerörat tränger dessa ge-
nom det runda och ovala fönst-
ret till perilymfatiska utrymmet 
och släcker den perilymfatiska 
signalen. Då man visualiserar 
enbart vätskefylld endolymfa 
(Bild 3) kan man se verkligt 
fina detaljer av det endolymfa-
tiska systemet i innerörat. n 

Bild 3 4.7T-MRI skanner bild 
från en levande råttas inneröra. 
Den övre bilden visar innerörat 
utan ett kontrastämne och ne-
dre bilden visar innerörat efter 
SPION kontrastämnet. I bilden 
ser man endolymfatiska utrym-
men i snäckan, i öronstens-or-
ganet och i båggångar. Anteck-
ningar i bilden LSCC=lateral 
båggång, Am= ampulla av båg- 
gången, PSSCC=bakre båg-
gången, SSCC =övre båggång-
en, Sa= sacculus av öronkris-
tall organet,Coch= snäckan.
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Att leva med Ménières sjukdom
Text: Lars-Runar Knuts
Foto ur hemarkiv

Yrseln var så kraftig att jag 
höll i mig i sängen för det 
kändes som om jag annars 
skulle falla ur sängen. Så här 
började det för mig.

Jag fick stark yrsel och häf-
tigt illamående mitt i natten 
på sommarstället i Dragsfjärd 
i mitten av 1990-talet. Yrseln 
ledde till våldsamma uppkast-
ningar men gick över inom ett 
par timmar. Jag tänkte att jag 
ätit något olämpligt föregående 
dag och trodde att det var en 
engångsföreteelse. Men yrseln 
och illamåendet upprepades 
inom ett par veckor. Yrseln 
var svår - så kallad karusellyr-
sel - och jag hölls inte på benen 
utan måste krypa till toaletten. 
Anfallet pågick i flera timmar 
och var mycket ansträngande. 
Yrseln var så kraftig att jag höll 
i mig i sängen för det kändes 
som om jag annars skulle falla 
ur sängen. 

Efter de två händelserna 
började vi misstänka hjärtpro-
blem och min fru kontaktade 
en bekant inremedicinare som 
uteslöt hjärtfel. Han nämnde en 
sjukdom som vi aldrig hört talas 
om. Han sa: det låter som Mé-
nières sjukdom. Gå till en öron-
läkare! Öronläkaren hörde sig 
för om symtomen och remitte-
rade mig till hörsel- och balan-
stest. Dessutom lät han utföra 

magnetröntgen av huvudet för 
att utesluta tumörer. Det visade 
sig att problemen gällde det hö-
gra örats balansgångar. Läkaren 
ordinerade medicin mot illamå-
ende och ett betahistinpreparat 
att tas vid behov med förhopp-
ningen att det skulle minska på 
de våldsamma yrselanfallen. 
Betahistinpreparat säljs bland 
annat under namnet Betaserc®. 
Läkaren rekommenderade salt-
fattig kost och sedan dess tittar 
jag i mataffären automatiskt på 
förpackningarnas varudeklara-
tion för att kolla saltmängden. 
Jag började undvika chips, 
medvurst, bacon och andra 
saltrika livsmedel. 

Yrseln var besvärande 
Jag vågar påstå att min sjuk-
dom var och är rätt lindrig, 
trots de oregelbundet återkom-
mande häftiga anfallen. Jag var 
sammanlagt borta från jobbet 
mindre än en hel dag för sjuk-
domens skull under 15 år på 
jobbet. Symtomen kunde vara 
borta ett helt år men återkom 
ibland, ofta efter någon stress-
sig händelse på jobbet. En an-
nan stressig situation förekom i 
samband med vår dotters gifter-
mål. Jag hade som far uppgif-
ten att tala till brudparet och det 
gick galant. Men när de sista 
bröllopsgästerna åkt iväg föl-
jande dag fick jag dagen därpå 

ett våldsamt yrselanfall. När 
allt var över slog alltså Ménière 
till. Anfallen kom med ojämna 
mellanrum trots medicinerna. 
Senare kom problem med tin-
nitus och hörselnedsättning på 
det öra som drabbats av Mé-
nières sjukdom.  Allt verkade 
rätt bra men här måste jag citera 
den kända Ménière-specialisten 
professor Ilmari Pyykkö som 
brukar säga: ”Tro aldrig att du 
haft ditt sista anfall”. Så var det 
för mig. 

Jag gick i pension för knappt 
tio år sedan och då aktiverades 
sjukdomen på nytt.  Nya hörsel- 
och balanstester. Ny magnet-
röntgen. Samma slutsats som 
tidigare, sannolikt Ménières 
sjukdom. Nu ordinerades dag-
lig medicinering med samma 
mediciner som tidigare men 
med tillägg av urindrivande 
preparat. För det sistnämnda 
preparatets skull behövdes årli-
ga laboratorieprov för att kolla 
blodets kaliumhalt med mera. 

Lars-Runar Knuts
Ordförande i Suomen Meniere-liitto ry – 
Meniere-förbundet i Finland rf och i 
Varsinais-Suomen Meniere-yhdistys ry
Kontakt: pj.meniereliitto@gmail.com

Lars-Runar Knuts berättar att
hans anfall kom med ojämna
mellanrum.
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Min öronläkare rekommende-
rade mig att gå med i Egent-
liga Finlands Meniere-förening 
(Varsinais-Suomen Meniere-
yhdistys ry), vilket jag gjorde. 
Det var bra för via föreningen 
kunde jag få kamratstöd och 
dessutom på svenska. Jag upp-
levde, att medicinerna inte 
hjälpte tillräckligt och pratade 
om det med stödpersonen som 
uppmuntrade mig att motio-
nera, tänka positivt med mera. 

Jag klagade över de täta anfal-
len, som kunde komma var och 
varannan dag. De var rätt lind-
riga men yrseln var besvärande. 
Stödpersonen rekommenderade 
en för mig ny medicin vars 
verksamma ämne är klona-
zepam. Säljs på apotek under 
namnet Rivatril®. Medicinen 
är omstridd, eftersom den inte 
är tänkt för min sjukdom utan 
för epilepsi. Medicinen påver-
kar det centrala nervsystemet 

och är beroendeframkallande. 
Men jag tar väldigt små doser 
av denna medicin. Min läkare 
var villig att skriva ut recept på 
denna medicin och den fortsät-
ter jag med för att jag tycker att 
den hjälper mig genom att lind-
ra sjukdomsanfallen. Läkarna 
är i allmänhet ovilliga att skriva 
ut denna typ av mediciner för 
de används av drogmissbrukare 
och säljs i gatuhandeln. n     

År 1989 grundades i Uleåborg 
den första patientföreningen för 
personer med Ménières sjuk-
dom. Ett par år senare grunda-
des Varsinais-Suomen Meniere-
yhdistys ry, Egentliga Finlands 
Meniere-förening, som enligt 
stadgarna är enspråkigt finsk. 
När flera Meniere-föreningar 
grundades beslöt man grunda 
ett nationellt förbund för dessa 
föreningar. Så tillkom det två-
språkiga Suomen Meniere-
liitto ry – Meniere-förbundet i 
Finland rf. 

Förbundet har för närva-
rande åtta medlemsföreningar 
och förbundets totala antal 
medlemmar är cirka 1450. Me-
niere-förbundet utger tidningen 
Meniere-posti fyra gånger per 
år. Eftersom det är krävande 
att upprätthålla en förening så 
kan man grunda mindre grup-
per, som kallas Meniereklub-
bar, vilkas främsta uppgift är 
att vara en sammanhållande 
länk för personer som bor på 
ett visst geografiskt område.  
Under fjolåret startade en två-
språkig Meniereklubb i Vasa. 
Till förbundets, medlemsföre-

Suomen Meniere-liitto ry – 
Meniere-förbundet i Finland rf
Text: Lars-Runar Knuts

ningarnas och klubbarnas upp-
gifter hör att ge information om 
sjukdomen och erbjuda möjlig-
heter att utbyta erfarenheter av 
Ménières sjukdom. Förbundet 
utgör intresseorganisation för 
personer med denna sjukdom 
och föreningarna och klubbar-
na erbjuder ett socialt samman-
hang samt – viktigast av allt - 
erbjuder kamratstöd.

Kamratstöd
Kamratstödet (vertaistuki) er-
bjuds dem som önskar det. 
Kamratstödet kan ges via sam-
tal i form av telefonsamtal, vi-
deosamtal eller motsvarande. 
Under dessa pandemitider re-
kommenderar vi att man inte 
ordnar fysiska möten. Kamrat-
stödet ges av personer som har 
betydande egen erfarenhet av 
sjukdomen och som utbildats 
och instruerats av Meniere-för-
bundet i hur man går tillväga. 
Stödpersonens uppgift är först 
och främst att lyssna. 

Stödpersonen bör inte fram-
hålla sina egna erfarenheter av 
sjukdomen eftersom sjukdoms-
bilden är väldigt individuell. 

Om den som önskar stöd vill 
höra om stödpersonens erfa-
renheter så är det fritt att be-
rätta om sina egna erfarenheter. 
Meniere-förbundet upprätthål-
ler en grupp om cirka 35 per-
soner, vilkas kontaktuppgifter 
publiceras i medlemstidningen. 
Stödpersonerna kallas till ett år-
ligt stödpersonseminarium för 
att få ta del av de senaste rönen 
om sjukdomen och för att dis-
kutera stödprocessen. 

Personligen har jag haft 
mycket stor nytta av att kunna 
ringa en stödperson när jag haft 
svårare sjukdomsperioder. Jag 
rekommenderar varmt att den 
som har Ménières sjukdom el-
ler misstanke om denna sjuk-
dom tar kontakt med en stöd-
person.  Kamratstöd kan också 
fås på svenska.  

En ny form för kamratstöd 
har vuxit fram som följd av den 
digitala revolutionen.  Inom 
ramen för Facebook finns två 
diskussionsgrupper som man 
kan ha nytta av om man vill an-
vända Facebook:

Finland: Facebook-gruppen 
”Menieren tauti” har startats 
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upp av Meniere-förbundet och 
har nu drygt 1 500 medlemmar. 
Diskussionen är till 99 procent 
på finska men inget hindrar 
att göra inlägg på svenska. An-
vänd Facebooks sökfunktion 
för att hitta gruppen.

Sverige: Hörselskadades 
Riksförbund (HRF) upprätthål-
ler en Facebook-grupp som he-
ter ”HRF: Menières sjukdom”. 
Gruppen har 1 700 medlemmar.

En liten varning är på plats
I ovan nämnda grupper kan in-
läggen verka deprimerande och 
inläggen bör tas med en nypa 
salt. Allt är inte sant som står i 
Facebook. n

Fakta om Ménières sjukdom
Text: Lars-Runar Knuts

Den franska läkaren Prosper Ménière beskrev 
1861 följande symtom: återkommande anfall 
av karusellyrsel, ofta förekommande tinnitus 
och hörselnedsättning. Dessa symtom definie-
rar en sjukdom som kom att kallas Ménières 
sjukdom. 

Det dröjde länge innan man inom läkarve-
tenskapen kunde enas om diagnosen. En kom-
plicerande faktor för diagnosticerandet är att 
nämnda symtom inte alltid förekommer, utan 
patienten har kanske endast ett eller ett par av 
dessa symtom. Det finns inga laboratorieprov 
eller tester som kan användas för att tillförlit-
ligt ge diagnosen Ménières sjukdom. Fysiolo-
giskt sker en uppsvällning av balansorganets 
endolymfa, som är en vätska med en volym 
på någon milliliter. Uppsvällningen trycker 
på balansnerven och leder till yrsel. Ett anfall 
av karusellyrsel kan vara skrämmande och 
obehagligt. En komplikation som förekom-
mer hos en betydande del av personer med 
Ménières sjukdom kallas Tumarkins anfall 
och de är plötsliga, korta anfall som gör att 
personen dråsar omkull utan att förlora med-
vetandet. Självsagt är att om man promenerar, 
cyklar eller kör bil så kan Tumarkins anfall 
vara ödesdigert. 

En person som har betydande eller uppre-
pade anfall av karusellyrsel bör söka hjälp på 
hälsovårdscentral, på akutmottagning på sjuk-
hus eller på privat läkarstation. Yrsel är inte en 
sjukdom utan ett symtom som kan höra sam-
man med ett dussintal olika sjukdomar. Där-
för kan det vara svårt att få diagnos inom rim-
lig tid. Alla hälsocentralläkare känner inte till 
Ménières sjukdom. I vissa fall har patienten 
fått höra att åkomman är godartad lägesyrsel 
och att den kan botas med olika typer av ma-
növrer. Lägesyrsel kan försvinna med dessa 
manövrer men de har ringa effekt på karusel-
lyrsel. Om karusellyrseln återkommer bör pa-
tienten uppsöka specialist på öron-, näs- och 

halssjukdomar. Detta betyder dock inte auto-
matiskt att man får sin diagnos snabbt. San-
nolikt genomgår patienten olika balanstester 
och för att utesluta tumörer görs magnetrönt-
gen av huvudet. Även efter dessa undersök-
ningar kan patienten få höra att man inte med 
säkerhet kan ställa diagnos men att det san-
nolikt rör sig om Ménières sjukdom. Även i 
dessa sannolika fall ordinerar läkaren en el-
ler flera mediciner, dels mot illamående, dels 
för att minska på eller lindra yrselanfallen. 
I vissa fall ordineras också urindrivande medel. 
 Inom vården av Ménières sjukdom råder 
det på medicinskt håll inte enighet om vilka 
mediciner som bör förskrivas. Vid svåra fall 
av Ménières sjukdom räcker inte de mediciner 
som nämnts ovan. Kirurgiska ingrepp rörande 
balansnerven görs nästan inte längre. I svåra 
fall av sjukdomen använder man sig av injek-
tion av det starka antibiotiska preparatet gen-
tamicin, som sprutas in i mellanörat, innanför 
trumhinnan. I regel behövs flera injektioner. 
Gentamicin lindrar eller avlägsnar i bästa fall 
yrselanfallen men inte alltid. Dessutom före-
ligger en liten risk för att patienten blir döv 
på det behandlade örat. För att undvika detta 
kan man göra gentest och med stöd av resulta-
tet eventuellt undvika gentamicin. I vissa fall 
ges kortisoninjektioner i mellanörat men detta 
ger inte alltid önskat resultat. Fördelen med kor-
tison i jämförelse med gentamicin är att korti- 
sonbehandlingen inte påverkar hörselnerven.            

Det brukar anges att 25 000 personer i Fin-
land har Ménières sjukdom. Det exakta anta-
let vet ingen. Utöver dessa 25 000 personer 
finns det troligen cirka 70 000 personer som 
eventuellt har sjukdomen. Epidemiologisk-
statistiska undersökningar har inte gjorts på 
många år. Sjukdomen är kanske inte av så stor 
betydelse ur folkhälsosynvinkel att medicin-
ska forskningsresurser satsas på den. 
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Skrivtolkarna Eva-Ida Ami- 
noff och Cecilia Andersson 
informerade om att de fått 
ett uppdrag av en kund att 
skrivtolka några gudstjäns-
ter från Kyrkslätt församling 
på distans. Jag blev ombedd 
att testa hur det fungerar och 
skriva några rader om det.

Skrivtolkad 
streamad gudstjänst
För att skrivtolkningen skulle 
fungera smidigt behövde man 
ha tillgång till två skilda appa-
rater med internetuppkoppling; 
telefon, platta eller dator. Jag 
råkade befinna mig på stugan 
i Åbolands skärgård där vi inte 
har bästa möjliga internetkon-
takt, men det gick bra ändå. Jag 
meddelade skrivtolken Eva-Ida 
att jag är intresserad att delta 
och fick ett mejl med informa-
tion om hur det går till. Senare 
fick jag ett mejl med en inbju-
dan att ta del av tolkningen via 
Teams.

När det var dags att börja 
öppnade jag gudstjänsten på 
Kyrkslätts församlings Face-
booksida i min dotters Ipad 
och anslöt till skrivtolkningen 
via länken som Eva-Ida skickat 
till min e-post, i min egen tele-
fon. Det fungerade hur bra som 
helst, jag kunde prata lite med 
tolkarna innan det började. Tex-
ten rullade fram på min telefon-
skärm samtidigt som gudstjäns-
ten pågick i den andra skärmen.

Jag kan tänka mig att det kan 
vara knepigt om man är ovan 
användare av datorer, eller om 
man inte har Teams färdigt in-
stallerat på apparaten man an-

Skrivtolkning på distans
Text: Bodil Selenius
Foto ur arkivet

vänder. Jag använder Teams 
nästan dagligen i mitt arbete så 
det gick väldigt smidigt för min 
del. Jag tror att många kunde ha 
glädje av denna möjlighet om 
det finns möjlighet att få hjälp 
första gången. Tack för den här 
möjligheten. 

Styrelsemöte på distans
Eftersom flera i Hörselfören-
ingen i Västnyland rf:s styrelse 
hör till riskgruppen för corona-
viruset höll styrelsen ett skriv-
tolkat möte via Teams. För att 
alla säkert skulle ha sina ap-
par och apparater i skick när 
det riktiga styrelsemötet skulle 
börja hade vi ett testmöte några 
dagar innan. Det lönade sig ab-
solut eftersom det inte är helt 
problemfritt att koppla upp sig. 
Med stöd av varandra och ge-
nom försök och misstag och 
kommunikation samtidigt via 
vår WhatsApp grupp lyckades 
alla koppla upp sig till mötet, 
men det tog nästan två timmar!

"Skrivtolkningen 
skedde parallellt med 

styrelsemötet som 
ett eget “möte”

De som ville ta del av skriv-
tolkningen i samband med vårt 
egentliga styrelsemöte anmälde 
sig till skrivtolkarna och fick 
en inbjudan per e-post. Skriv-
tolkningen skedde parallellt 
med styrelsemötet som ett eget 
"möte". Även nu behövdes det 
två skilda apparater med inter-
netuppkoppling. Jag använde 
min dator för att delta i mö-
tet och min telefon för att läsa 

tolkningen. När man använder 
Teams kan man också visa do-
kument, till exempel föredrag-
ningslistan, på skärmen så att 
alla ser den i sina egna skärmar.

Internet erbjuder
nya möjligheter
Detta är en helt ny värld som 
verkligen slagit igenom och 
funnit sin plats i mitt dagliga 
liv, både på arbetet och friti-
den. Men mina personliga vän-
ner och familjen väljer jag nog 
ändå att prata med i telefonen. 
Dem jag kan träffa i verklighe-
ten, utomhus på lämpligt av-
stånd, så träffar jag helst så. Må 
coronapandemin vara skonsam 
mot oss alla och småningom ge 
oss möjlighet till ett vanligt liv 
igen. n

Skrivtolken skriver allt som 
hörs i tolkningssituationen.
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Vi vet att ett stressfritt liv, 
gott om sömn, näringsrik 
kost med låg salthalt samt 
medicinsk terapi kan dämpa 
besvären hos många personer 
med Ménières sjukdom, men 
vad vet vi egentligen om ef-
fekten av fysisk aktivitet för 
Ménières patienter? 

Tidigare studier visar att ba-
lansträning är till nytta för per-
soner med Ménières sjukdom, 
genom att den skapar trygghet 
i rörelse och leder till minskad 
risk för skador. Balansen behö-
ver underhållas, tränas och stän-
digt utmanas, men frågan är om 
det finns skillnader i tränings-
metodernas lämplighet för pa-
tienter med Ménières sjukdom 
med olika symptom. Är nyttan 
av träning likvärdig för alla pa-
tienter? För att få svar på dessa 
frågor och för att bättre förstå 
varför vissa patienter tränar och 
andra inte, samlade vi informa-
tion från femhundratrettionio 
medlemmar i Meniere-förbun-
det i Finland angående deras fy-
siska aktivitet, balansproblem, 
symptom och livskvalitet.

De flesta tränar flitigt
När det kommer till tränings-
frekvensen, visar studiens re-
sultat att cirka sjuttio procent 
av patienterna tränar en till sju 
gånger i veckan och att trä-
ningsfrekvensen stiger med ål-
dern. De vanligaste formerna 
av träning som personer med 
Ménières sjukdom föredrar är, 
olika fysiska självträningspro-
gram tjugosex procent, däref-

Träningsgåtan
Text: Nora Pyykkö
Foto: M. Luther och Artur Vetkas

ter promenader sexton procent, 
guidade träningsprogram fem-
ton procent, ögonrörelser plus 
balansträning tio procent och 
ögonrörelseträning fyra pro-
cent, föredras.  

Träningsfrekvensen för per-
soner med Ménières sjukdom 
är individuell men i allmänhet 
är den frekventa träningen för-
knippad med en upplevd för-
sämrad livskvalitet. Detta kan 
tyda på att den drivande kraften 
till att vara fysiskt aktiv är den 
starka känslan att vilja förbättra 
sin hälsa. Personerna föredrar 
att utföra balansträningar som 
strävar efter att lindra deras be-
svär.

"Det vanligaste balans-
problemet hos personer 
med Ménières sjukdom 

är relaterat till den 
svängande och 

gungande känslan."

Från träning 
via PC-skärmen 
till traditionella 
ögonrörelseövningar 
Det vanligaste balansproble-
met hos personer med Ménières 
sjukdom är relaterat till den 
svängande och gungande käns-
lan. Aktuella studier har visat 
att det traditionella vestibu-
lära rehabiliteringsprogrammet 
eventuellt inte är effektivt för 
att lindra dessa besvär. Istället 
kan rehabiliteringsterapin som 
används för Mal de Debarque-
ment syndromet, MdDS vara 
mer effektiv och lämplig för 
dessa personer. För de tjugo-

fem procent av personerna som 
upplever balansstörningar, som 
att snubbla, kan det traditionel-
la vestibulära rehabiliterings-
programmet hjälpa till att han-
tera balansstörningar genom 
att återställa balansreflexer. 
Träningsinstruktioner för per-
soner med MdDS finns på nä-
tet: https://www.earandbalance.
co.uk/mal-de-debarquement-
syndrome/. På hemsidan finns 
instruktioner till träningen, 
men i stora drag går träningen 
till så att man tittar på en rörlig 
bild med optokinetiskt möns-
ter (bild 1) på PC-skärmen 
och följer bilden med blicken. 
Alternativt kan man installera 
programmet på mobiltelefonen 
och göra optokinetiska övning-
arna med VR-glasögon, som 
kan köpas till exempel från Gi-
gantti och därmed få en virtuell 
verklighetsbild. På hemsidan 
finns även andra övningar, ex-
empelvis en övning med en rör-
lig tunnel. 

Om detta känns besvärligt, 
så är även enkla traditionella 
ögonrörelseträningar av stort 
värde beträffande balansen för 
båda grupperna. På sidan intill 
finns två förenklade bilder på 
träningar man kan göra dagli-
gen. Håll huvudet stilla och följ 
med blicken tummen, då du för 
den åt sidan och uppåt (bild 2).

  
Träning med Nintendo Wii
Nintendo Wii har länge använts 
för balansträning. Systemet be-
står av en balansplatta och dess 
styrenhet. Balansövningarna 
har utvecklats till ett roligt spel-

Nora Pyykkö 
Fjärde årets läkarstuderande vid Tartu Universitet, 
Estland. Jobbar vid sidan av studierna för Meniere-
förbundet i Finland.
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format och övningarna känns 
underhållande. Nintendo Wii 
innehåller ett antal balansträ-
ningsprogram som eftersträvar 
att öka din muskelstyrka, vilken 
är viktig att förbättra eftersom 
den kompenserar din försäm-
rade balans.

Även om enhetens instal-
lering kan verka komplicerad, 
så är träningen till stor nytta 
och har en stor effekt på din ba-
lansförmåga genom att stärka 
muskelsinnet, muskelspindel-
aktivitet. Nintendo Wii hjälper 
dig även att inse hur muskel-
sinnet stöder balanssinnet. Det 
första steget i spelet handlar om 
att lära sig att korrigera balan-
sen med hjälp av kroppen. När 
detta hanteras, är det lättare 
att göra korringeringsrörelser. 
Spelet innehåller flera balans- 
och styrkeövningar. Tiden som 
du spenderar på att spela kan 
ersätta tiden som du avsatt för 
träning.  

All fysisk aktivitet 
är till nytta!
Slutligen vill vi påminna om 
att oberoende av träningsform 
är all fysisk aktivitet av stort 
värde beträffande balansen och 
bidrar med både mentala och 
fysiska fördelaktiga effekter på 
hälsan. Starta lugnt och gör dag 
för dag lite mera, varefter krop-
pen svarar och blir starkare. För 
framtida rekommendationer, 
föreslår vi att patientorganisa-
tionen bör identifiera typen av 
balansstörning och anpassa re-
habiliteringsprogrammet efter 
typen av balansstörning för att 
öka effekten av träningen för 
patienter med Ménières sjuk-
dom. n

Bild 1. En patient med Ménières sjukdom valde att själv 
göra en projektduk med optokinetiskt mönster enligt in-
struktioner. 

Bild 2. Nora Pyykkö visar här en ögonrörelseövning. 
”Håll huvudet stilla, för tummen åt sidan och uppåt sam-
tidigt som du följer tummen med blicken”. 

M.L.

A.V.

A.V.
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Nödcentralsverksamheten är bland de första 
myndigheter som har uppmärksammat sär-
skilda gruppers behov. Till exempel hörsel-
skadades behov.

Nödmeddelande kan vid behov sändas per SMS 
till nödnumret 112. Tjänsten för nödtextmed-
delanden är främst avsedd för personer som har 
nedsatt hörsel eller talhämning. Ett nödmedde-
lande ska i första hand ges muntligen per telefon. 
Dialogen blir snabbare per telefon än per SMS 
och hjälp kan därför också förmedlas snabbare.

Nödmeddelande per SMS till numret 112, kan 
skickas endast om man registrerat sig i tjänsten 
på webbplatsen suomi.fi. 

Registrering
En förhandsregistrering i tjänsten för nödtext-
meddelanden är ett lagstadgat krav. Syftet med 
en förhandsregistrering är att försöka undvika att 
tjänsten utsätts för ofog.

Registreringen som användare av tjänsten för 
nödtextmeddelanden, görs på webbplatsen suo-
mi.fi som upprätthålls av Befolkningsregister-
centralen.

Registreringen gäller alltid ett år åt gången. 
Registreringen ska förnyas varje år. Ett medde-
lande med påminnelse om att giltighetstiden för 
registreringen upphör skickas till det mobiltele-
fonnumret som har registrerats.

Uppgifter som ska lämnas 
när man registrerar sig. 
I lagen fastställs vilka uppgifter som ska sparas i 
samband med förhandsregistreringen:
1) användarens fullständiga namn och 
 personbeteckning
2) användarens adress och e-postadress
3) användarens telefonnummer
Registreringen kräver så kallad stark identifie-
ring till exempel med bankkoder.
Användaren ska i samband med förhandsregist-
reringen godkänna användarvillkoren.

Användarens namn, personbeteckning och adress 
används endast för att försäkra sig om att det är 
fråga om rätt person och e-postadressen för att 
eventuellt ta kontakt. I tjänsten för nödtextmed-

Nödmeddelande per SMS till nummer 112
delanden används endast användarens telefon-
nummer.

Nödmeddelande
Nödtextmeddelande ska sändas endast när det är 
fråga om en faktisk nödsituation och hjälpande 
myndigheter behövs till platsen. 

I det första textmeddelandet till nödnumret är det 
bra att uppge så många uppgifter som möjligt, till 
exempel:
 • adressen
 • vilken typ av nödsituation det är fråga om
 • vilket slags hjälp som behövs och varför
 • information som är väsentlig
  med tanke på händelsen

Om det första textmeddelandet innehåller så 
mycket information som möjligt, blir dialogen 
med nödcentralsoperatören effektivare och det 
går snabbare att få hjälp till platsen.

Personer under 18 år kan registreras av sin 
vårdnadshavare eller någon annan intressebeva-
kare. Vårdnadshavarens samtycke ska fogas till 
en minderårig persons ansökan om registrering.

Textmeddelanden är sådana textmeddelanden 
som avses i informationssamhällsbalken, inte ex-
empelvis WhatsApp-meddelanden.

Observera att utan en förhandsregistrering 
placeras inte ett nödtextmeddelande i kön för 
nödmeddelanden. Efter att ha skickat ett nödtext-
meddelande får en oregistrerad användare ett au-
tomatiskt svarsmeddelande med anvisningar för 
registreringen. I svarsmeddelandet ges dessutom 
en uppmaning om att ringa till nödnumret 112, 
om det är fråga om en akut nödsituation.

Textmeddelanden från telefoner med utländskt 
abonnemang förmedlas inte till nödcentraler i 
Finland.

Källa: https://www.112.fi/sv/nodnumret_112/

112112



19 Vi hörs 2/2020
1 1

TI

Tillsammans
hör och
hörs vi

Värva nya medlemmar



20Vi hörs 2/2020
3

Medlemsvärvarens kontaktuppgifter:

___________________________________       _______________________________
Efternamn        Förnamn

_____________________________________________________________________
Adress

___________________  _____________________________________________
Postnummer  Ort

___________________ ______________________________________________
Tfn E-postadress

_____________________________________________________________________
Förening

__________________          ______________________________________________
Datum Underskrift

Medlemsvärvningskampanj

Har du vänner eller bekanta som funderat på att ansluta sig till en våra 
medlemsföreningar, eller känner du personer som skulle gynnas av 
föreningens gemenskap och hörselinformation? Svenska hörselförbundet rf 
ordnar en medlemskampanj under tiden 1.3.2020 - 30.10.2020. Genom att 
värva tre nya medlemmar får du som värvare ett tio (10) euros gåvokort till S-
kedjans butiker (till exempel S-market, Prisma, Sale, Alepa).

Regler angående värvningen: För att erhålla ett tio euros gåvokort för värvning, 
skall alla tre nya medlemmar finnas på samma talong. Talongen får också 
kopieras, om du önskar värva ytterligare tre medlemmar. Uppgifterna kan 
också fyllas i på nätet på www.horsel.fi. Gåvokorten postas löpande till 
värvarna.

Du kan även ansluta dig själv som medlem genom att använda talongen 
och samtidigt värva två andra, nya medlemmar.

2

2

3

1
Talong för ny medlem:
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Adress     e-post
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Postnummer   Ort

_____________________________________________________________
Förening
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Senaste höst blev jag kontak-
tad av Lars-Runar Knuts, 
ordförande för Meniereför-
bundet. Vi hade lärt känna 
varandra på en gemensam 
kurs några år tidigare. Han 
ville att vi skulle försöka få 
igång någon typ av verksam-
het för personer med Mé-
nière. 

Tanken var att vi skulle vara 
en tvåspråkig grupp som skul-
le samlas, dricka kaffe, umgås 
och utbyta erfarenheter. Vi fick 
hjälp av Svenska hörselför-
bundt rf, Siw Östman och har 
fått använda SFV:s lokal för 
våra möten. Det var inte så lätt 
att få tag på dem vi ville nå och 
det var via djungeltelegrafen 
som vi fick ihop ett gäng på sex 
till åtta personer som har varit 
med på våra träffar.

Må bra av att 
träffas och prata
Jag är övertygad om att det finns 
flera som gärna vill vara med 
och som skulle må bra av att få 
träffas och prata om sin sjuk-
dom. Där har vi en utmaning 
att ta tag i.  Ménières sjukdom 
är ju inte en sjukdom som syns 
utanpå och många tycker det är 
lite genant att berätta att man 
har yrsel och känner sig svajig. 

Ménières sjukdom - 
den vill jag inte ha!
Text: Ann-Marie Wilhelmsson
Foto ur hemarkiv

Ann-Marie Wilhelmsson
67 år gammal, bor i Vörå sedan 1977. Hon är född i Ytter-
Esse, Pedersöre och studerade i Helsingfors och Vasa, blev 
lärare i modersmål, engelska och tyska. Ann-Marie fick för-
tidspension 2011 och gick i pension i april 2012.

Ibland blir man inte trodd och 
ibland tror folk att man är på-
verkad. ”Men du ser ju så frisk 
ut! Inte felas det väl dig någon-
ting. Skärp dig nu bara!”

Vi hann samlas två gånger 
innan coronasmittan satte punkt 
för det hela. Vi kunde konstate-
ra att vi alla hade olika historier 
att berätta. Alla har inte samma 
symtom, men vi var rörande 
eniga om hur svårt det var att få 
diagnos. Hur omöjligt det är att 
få information och svar på alla 
frågor man har och hur svårt det 
är att hitta en bra läkare för att 
få den vård man behöver. Det är 
ett evigt sökande. 

Jag har förstått att det är gan-
ska vanligt att sjukdomen ”går 
i släkten”, men jag hade inga 
släktingar med Ménière.  På 
min pappas sida fanns visst per-
soner med hörselnedsättning på 
grund av förkalkningar i hörsel-
benen.

Jag fick min Ménière 2004. 
Jag hade fyllt femtio några år 
tidigare, var högstadielärare, 
fembarnsmor och hade alltid 
fullt upp, motionerade, bakade, 
sydde och hann umgås med 
släkt och vänner. Jag kommer 
inte ihåg att jag skulle ha känt 
mig stressad, men det var fullt 
upp hela tiden. Jag hade haft 
problem med täppt näsa och 

lock för öronen en tid, men det 
kom och gick, så jag var inte 
oroad. 

Många turer innan 
jag fick min diagnos
Jag satt i skolan vid min dator 
en söndagskväll och jobbade 
då det slog till första gången.
Under några minuter snurrade 
världen, jag fick hålla fast mig 
och var spyfärdig. Det togs 
några prover och man kunde 
konstatera att jag i alla fall inte 
hade en hjärntumör, vilket kan-
ske hade varit en lätt diagnos 
att ställa. Vid detta läkarbesök 
föreslog läkaren att jag kunde 
ha Ménières sjukdom. Jag hade 
aldrig hört ordet förr, googlade 
och beslöt att den sjukdomen 
vill jag inte ha. Det var många 
turer innan jag fick min diagnos 
och jag hann operera bort brosk 
i näsan, besöka många läkare, 
testa olika former av massage 
och dieter. Jag lät till och med 
ta bort en frisk tand.

Efter ett år med diffusa sym-
tom slog det plötsligt till en vår 
och jag spydde och låg mest 
till sängs i flera månader. Min 

Ingen ska behöva vara ensam 
med sin Ménière, säger Ann-
Marie Wilhelmsson.
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hörsel hade också försämrats 
och inga mediciner jag testade 
hade effekt. Jag gick ner tio 
kilo inom en kort period och 
jag trodde faktiskt att mitt liv 
var kört.

Ryggläge och mörker
Ordet spy fick en helt ny bety-
delse. Ryggläge och mörker var 
det enda som funkade och jag 
var ofta rädd att jag skulle kvä-
vas i mina spyor eftersom jag 
inte kunde svänga mig på grund 
av yrseln. Min yngsta son hade 
utrustat mig med en liten ring-
klocka som jag kunde använda 
om jag behövde hjälp. Ménières 
sjukdom är så outhärdligt obe-
räknelig. Ibland hade jag några 
bra dagar då jag trodde att NU 
svänger det, men plötsligt satt 
jag där med min spyhink igen. 
Det var ingen idé att planera 
något, för man visste inte hur 
man skulle må om några dagar 
eller veckor. Livet stannade upp 
och det var bara att uthärda. Jag 
hade stöd och tröst av familj och 
vänner och hade hittat en äldre 
kollega med Ménière i samma 
kommun. Jag kunde ringa och 
prata med henne och få gråta 
lite då det var som värst. Hon 
hade haft Ménière i många år 
och var nästan frisk igen, så det 
var en stor tröst.

Måste själv ta reda på
På hösten var jag tillbaka i sko-
lan, men det hände allt som of-
tast att jag fick bli hämtad med 
spyhink och allt. Efter ett skov 
var jag så trött att jag borde ha 
vilat åtminstone några dagar 
och sjukskrivit mig, men jag 
var ”duktig flicka” och var till-
baka på jobb följande dag. Det 
var ju inte så smart, för när jag 
längre fram skulle ansöka om 
deltidspension kunde jag inte 
påvisa att jag varit sjuk med 
jämna mellanrum. 

Det som var mest frustreran-
de var att ingen egentligen vis-
ste något om Ménière, varken 

läkare eller annan sjukpersonal. 
De visste vad som orsakade yr-
seln och anfallen, men det var 
allt. Jag fick själv ta reda på. Jag 
googlade rikssvenska sidor och 
lärde mig en hel del och testade 
att lämna bort vissa maträtter. 
Jag krävde att få träffa en die-
tist och hon hade tagit reda på 
massor som hon kunde berätta 
för mig. Jag var hennes första 
Ménière patient och hon hade 
verkligen ansträngt sig.

Jag testade med saltfri diet 
i en månad, men det hade nog 
ingen effekt, jag blev bara fru-
sen och ledsen. Testade att läm-
na bort olika saker, kaffe, vin, 
ost och choklad och det blev jag 
inte heller så uppmuntrad av. 
Skalade bort alla måsten, allt 
föreningsarbete och alla kvälls-
kurser. Jag mådde väldigt bra 
av att promenera, så jag tog sta-
varna till hjälp för att övervinna 
yrseln. Snart kunde jag till och 
med jogga några kilometer och 
om jag fick svettas ordentligt 
mådde jag hur bra som helst.

"Varuhus med högt 
till tak och mycket 

neonlampor gick inte 
alls, men jag lärde mig 

att undvika dem" 
Svårt att lokalisera ljud
Jag mådde alltid bättre inom-
hus men ute i det fria tyckte 
jag ibland att himlen föll ner 
på mig och då blev jag genast 
spyfärdig. Varuhus med högt 
till tak och mycket neonlam-
por gick inte alls, men jag lärde 
mig att undvika dem. Hörseln 
försämrades och det kunde jag 
leva med, men samtidigt för-
svann förmågan att lokalisera 
varifrån ljudet kommer. Det 
är så skrämmande att plötsligt 
höra en motorcykel dundra 
iväg och inte ha en aning om 
varifrån den kommer. Och hur 
irriterad har jag inte blivit då 
min telefon ringt alldeles i min 
närhet, kanske under en tidning 

och jag har sprungit runt i hela 
huset och letat efter den. 

Jag är rätt övertygad om att 
flera i min omgivning, som inte 
visste om min Ménière, trodde 
att jag hade alkoholproblem, då 
jag måste ringa efter min man 
och han fick leda mig bort från 
någon konsert eller fotbolls-
match. 

Kurser gav info och hjälp
Har fått delta i några Ménière 
kurser, både finska och svenska 
och de har gett mig mycket. Det 
är så viktigt att få dela erfaren-
heter med personer som vet vad 
man talar om. Dessutom har vi 
på kurserna fått all möjlig infor-
mation om hjälpmedel, tips om 
hur vi kan hantera vardagen och 
fått lyssna till fina föreläsningar 
av experter.

Min hörsel på vänstra öra 
blev bara sämre och i takt med 
det minskade mina symtom. 
Det kunde gå månader utan 
skov och livet normaliserades. 
Jag kunde nästan glömma att 
jag hade Ménière, men mina 
elever kunde säga:

– Du hör ju hur dåligt som helst, 
och jag brukade replikera:

– Jo, det e ju nästan en löneför-
mån det, på det här stället.

Plötsligt en höstdag fick jag en 
”dropattack” och föll ihop in-
till min cykel då jag cyklat till 
butiken. Jag bröt axeln och det 
blev en lång historia med lång 
sjukskrivning. Efter detta blev 
jag väldigt försiktig och ville 
inte alls röra mig utomhus. Jag 
var helt enkelt rädd för att det 
skulle hända igen. 

Hittade en bra öronläkare
Jag hade vid det laget lyckats 
hitta en bra öronläkare och vi 
diskuterade möjligheten att få 
gentamycinbehandling i örat. 
Jag var inte tveksam alls, för 
jag hörde så dåligt på mitt hö-
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I SFV:s biografiserie över finlandssvenskar som inte  
får glömmas bort hittar alla något intressant att läsa!

Alla SFV-biografier finns i lager. Böckerna är ypperliga gåvor! 
Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi 
Fråga också efter böckerna i välsorterade bokhandlar
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gra öra, att jag inte hade väldigt 
hög insats.  Det gick bra och 
sen dess har jag inte haft skov 
över huvudtaget. Jag har senare 
förstått att gentamysinbehand-
ling inte funkar för alla utan ger 
biverkningar som man inte vill 
ha, så jag hade tur. 

Jag lyckades få sjukpension 
nästan ett helt år före min rik-
tiga pensionsålder och där hade 
jag väl tur igen. Jag fick söka tre 
gånger innan det lyckades, men 
skam den som ger sig! Hörsel-
nedsättning och modersmålsun-
dervisning är ju inte bästa kom-
binationen.

Idag har jag ett riktigt bra liv. 
Jag känner att balansen inte är 
den bästa, men jag går långa 
promenerar, går på vattengym-
pa och gym. Jag skidar inte och 

cyklar inte så gärna. Jag har nu 
lämnat bort all Ménière medi-
cin, men tar allergimedicin om 
jag börjar känna mig yr eller 
täppt i näsan. Vid starkt sol-
ljus kan jag ibland känna mig 
lite yr och kan då också ha tin-
nitus i nån timme, men det är 
mycket sällan. Hörseln på det 
drabbade örat är dålig, men jag 
hör mycket bra på det vänstra. 
Har inte lyckats bli så god vän 
med min hörapparat, men jag är 
anmäld till en kurs, som blir av 
då coronaläget blir bättre.  Vi är 
många som inte använder våra 
hörapparater som vi borde, så 
där finns mycket att göra. 

Ensam är inte stark
Så här med facit i hand skulle 
jag gärna ha sett att det fanns 

sjukvårdspersonal som hade 
kunnat ge mig råd och hjälp när 
jag fick min sjukdom. Jag kände 
mig otroligt ensam och trodde 
att jag var den enda människan 
i Österbotten som var drabbad. 
Det tog flera år innan jag hit-
tade en läkare som jag tyckte 
förstod något och som kunde se 
utvägar. 

Det är mycket viktigt att få 
träffa personer som har lik-
nande erfarenheter. Vi får då 
berätta vår historia, uttrycka 
vår frustration över illamåen-
det och yrseln och får lära nya 
saker av varandra.Tillsammans 
hittar vi nya strategier att han-
tera vår vardag. Ensam är inte 
stark. Ingen ska behöva vara 
ensam med sin Ménière. n

ANNONS
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Förhandsanmäl dig redan nu till siw@ostmans.net
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En skön helg där vi
- njuter av naturen
- umgås med gamla och nya hörselvänner
- ägnar oss åt roliga aktiviteter för alla åldrar
- får ny kunskap
- äter och dricker gott
- skrattar och mår bra

www.hia.horsel.fi

www.santashotels.fi

ANNONS

HÖRSELFÖRENINGEN I VÄSTNYLAND RF
INFO OM VERKSAMHETEN I CORONA-TIDER

HÖRSELRÅDGIVNINGARNA är tillsvidare inhibera-
de, men som vanligt är hörselrådgivarna nåbara per telefon 
och kan kontaktas med alla frågor.
VÅR- OCH HÖSTMÖTE planeras att hållas samtidigt. 
Preliminärt datum 19.9.2020 på Sea Front. Vi skickar  
CIRKULÄR med kallelse till mötet och info om övrig 
verksamhet efter sommaren, beroende på hur Corona-res-
triktionerna fortsätter.
SKRIVTOLKNING görs på distans och beställs från 
FPA, på samma sätt som förut.
SKRIVTOLKARNA har distanstolkat gudstjänster och 
gör det gärna i fortsättningen. Ta kontakt med Cecilia.An-
dersson@evantia.fi eller Eva-Ida.Aminoff@evantia.fi
Vårt vanliga program kör i gång så fort som möjligt och 
vi meddelar om fortsättningen på VN/ Anslagstavlan, EU/ 
Tapahtumat, Kirkkonummen Sanomat och hemsidan.

Styrelsen hoppas att alla har det bra trots omständigheterna.
Med vänliga hälsningar från styrelsen 4.5.2020.
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Reflektioner:

Då man suttit i ”hemma- 
karantän” i flera veckor, föl-
jer regeringens direktiv, tän-
ker med sunt förnuft, tillhör 
gruppen 70+, hör till risk-
gruppen med de sjukdomar 
jag har och är gravt hörsel-
skadad, då är det många tan-
kar som kommer och går.

Finns glädje även i det lilla
Vi fyrtiotalister har under våra 
70+ år fått uppleva och också 
förundrats över både ett och an-
nat. Då vi, min man och jag, be-
rättar åt barn och barnbarn hur 
det var då vi var barn och unga 
är det knappt vi kan tro det själ-
va med tanke på hur världen såg 
ut innan detta krig, virus-kriget, 
vi nu befinner oss i slog till. Hur 
nöjda vi barn var då med det lil-
la som fanns. Uppfinningsrike-
domen var stor bland annat med 
att göra djur och hus av kottar 
och stickor. Och inte störde 
de oss fast kjolen skarvades i 
med annat tyg och byxorna var 
lappade. Mannen är uppväxt på 
en bondgård med många sys-
kon och att klättra i träd var en 
favoritsyssla. Själv är jag en-
sambarn så det var lite lugnare 
lekar. Maten, enkel husmans-
kost, räckte till åt alla. Sägs att 
ensambarn är själviska, mindre 
sociala och ångestfyllda, men 
det håller jag inte med om.

Professor med kort stubin
Min hörselskada är medfödd 
och resorna till Åbo var långa 
på den tiden. En gång då jag var 
fyra år tappade professorn tåla-
modet och gav mig en örfil för 
att jag var nervös och sa att jag 
vill snyta mig först innan han 

Tankar från min datavrå 
Text: Birgitta Kronberg
Foto ur hemarkiv

skulle punktera. Hittills är det 
den enda örfilen jag fått. Hur 
många gånger öronen redan 
då punkterats vet jag inte. Den 
nya öronläkaren som anlitades 
efter det fick mig lugn med att 
använda etermask. Den lukten 
känner jag ännu idag, tvi vale. 
Helt fel att punktera om och om 
igen, en metod man då trodde 
på. I skolan där jag alltid satt 
längst fram fick jag inte vara 
med i gymnastiken.  Att bli 
svettig var inte bra för min hör-
sel enligt öronläkaren. Men ald-
rig har jag upplevt att jag blivit 
mobbad, vilket många sägs bli 
idag. 

Jag och dom andra
Många av oss fyrtiotalister 
växte upp i efterkrigstiden då 
det inte fanns mycket utbud i 
affärerna. Med talkoanda bygg-
des mycket upp och det blev 
”bättre tider”, inte för alla men 
för många. Jag upplevde att all-
ting då var så enkelt, spontant, 
lugnt och hjärtligt. Visst festa-
des det också mycket men på 
ett annat sätt. Alla vet hur det 
är idag, affärshyllorna bågnar 
av varor i olika smaker, många 
barn har rummen överfulla med 
leksaker, människorna jäktar, 
många jagar status och vill visa 
upp en fin framsida fast det där 
innanför kan vara helt kaotiskt 
för familjen. Tekniken går fram 
med racerfart och mycket lag-
ras ”där uppe bland molnen”. 
Vi hade inte ens en telefon i 
början av 70-talet då vårt andra 
barn föddes. Det som tydligt 
märks är att människorna blivit 
mera själviska, bara jag har det 
bra, skit i andra.

Stoppa världen men 
jag vill inte stiga av
Är det just detta att utveckling-
en har gått för snabbt framåt, 
sunt förnuft saknas på många 
håll och hela världen snurrar på 
med en väldig fart som gjort att 
”något” måste hända för att få 
allting att stanna upp?

Detta ”något” hände. Corona- 
virusutbrottet covid-19 starta-
de i Kina och kom till Europa 
i början av året. Det blev ett 
”världskrig” och vi får väl ändå 
säga tack och lov att det blev ett 
”virus-krig” och inte ett riktigt 
krig fast människor i vissa län-
der dör som flugor av viruset. 
Alldeles hemskt även med detta 
virus-krig.

Men hur tänker folk i Fin-
land, undrar jag. Sunt förnuft 
säger hur vi skall förhålla oss 
och regeringen ger dessutom di-
rektiv och tar beslut, men trots 
det finns det många som inte 
bryr sig. Även 70+are springer 
omkring och av dem finns såna 
som säger jag ska ändå dö. Men 
hej hallå, vi får inte vara själv-

Redan som fyraåring hade  
Birgitta fått sina öron punkte-
rade otaliga gånger.
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iska, vi måste tänka på alla. Ny-
land stängdes men ändå är det 
många som försöker komma 
igenom, endast för sin egen 
skull. Alla måste få leva på sitt 
eget vis, jo, men nu gäller det 
att det är vi tillsammans som 
skall kämpa mot viruset för 
att spara många människoliv 
i vårt land. Finland har enligt 
mig tagit rätta beslut som sätter 
människan i första hand fast det 
kommer att bli enorma ekono-
miska förluster. Då gäller det 
för alla medborgare att tänka på 
allas bästa inte tänka bara på sig 
själv. Sverige upplever jag att 
”offrar” människoliv framom 
landets ekonomi.

Munskydd hindrar
kommunikation
Hur är det att vara gravt hörsel-
skadad i den situation vi nu be-
finner oss i? Via datorn, som är 
det viktigaste arbetsredskapet 
för mig, frivilligarbetaren, hål-
ler jag mig uppdaterad med ny-
heter som Yle och dagspressen 
skriver på sina sidor.  I tv:n har 
regeringens presskonferenser 
varit textade, på finska, men det 
som förvånar är att om det talas 
svenska kommer det som text 
endast ett ord ”ruotsia”. Många 
nyhetssändningar på finska 
textas, de svenska textas inte 
alls. Men hur får då alla gravt 
hörselskadade information? De 
som inte använder internet, har 
svårt att höra vad som sägs i ra-
dion, inte förstår finska och alla 
dagstidningar utkommer inte 
alla dagar?

En tanke jag inte tänkt förut 
är tanken på om jag blir sjuk, 
i vad som helst och behöver 
komma under läkarvård på 
sjukhus. Hur skall jag då höra 
något alls i den situation vi nu 
befinner oss i? Ingen anhörig 
får vara med och alla anställda 
har munskydd, kanske klädda i 
hel skyddsutrustning och talar 
enbart finska. För att höra är jag 
helt beroende av att läsa på läp-

parna, men det är inte möjligt 
nu. Är vi gravt hörselskadade 
igen en grupp som står utanför?

Nya begivenheter - 
tillsammans
Tankarna kommer och går, ja-
visst gör de det. I skrivande 
stund, på påsklördagen, mår vi 
bra, mat och annat vi behöver 
får vi bakom vår dörr. Vi har 
det bra i vår ensamhet och trivs 
fortfarande med varandra efter 
att ha bott tillsammans i snart 
femtiofem år och varit tillsam-
mans i sextio år. Vår förening, 
Svenska hörselskadade i Åbo-
land rf:s aktiviteter har stan-
nat av, nu märker även jag hur 
mycket vi har genom allt som 
skall avbokas. En del flyttas 
till nästa år och nya begiven-
heter har också bokats upp år 
2021 då föreningen fyller 40 år. 
Med anledning av jubileums-
året beslöt styrelsen att vi skall 
göra en 40-års historik då ingen 
sammanställning tidigare har 
gjorts. Den sammanställningen 
tar tid, gäller att söka i gamla 
albumar och mappar.  Att sedan 
få det man vill ha med i histori-

ken insatt med millimetersmått 
gör att tålamodet ibland prövas. 
År 2020 kommer att beskrivas 
verkligt exceptionellt. Allt ma-
terial kommer vi inte åt nu för 
de första femton åren finns i 
ett skåp föreningen hyr i Åbo 
på Gillesgården. Men ett roligt 
jobb är det. En trevlig frivillig 
syssla är också redaktionsjob-
bet med tidskriften Vi hörs. Det 
är bra att ha intressanta sysslor 
som lite avleder tankarna från 
allt skrämmande som nu finns 
runtom i hela världen.

Det jag för tillfället saknar 
mest är att jag inte får krama 
om och träffa våra kära barn 
och barnbarn och hundarna. 
Och visst saknar jag också er 
alla hörselvänner som ger mig 
glädje på alla föreningens akti-
viteter. Säger som föreningens 
chaufför Thomas sa för någon 
dag sedan då det igen blev av-
bokningar: Vi tar allt dubbelt i 
nästa år. Glädjen kommer helt 
klart att fördubblas då vi ses 
igen. Vi planerar vidare och ser 
fram emot nya begivenheter - 
tillsammans. Må vi alla kom ur 
det här med hälsan i behåll! n

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

06 3177 900  kontaktor@kontaktor.fi
Myllärinkatu 26, 65100 Vaasa

ANNONS

Köpes antikviteter
i hela svenska Österbotten

Köp- och försäljning Raul Pohjonen
Idrottsg. 19, Gamlakarleby. Svar på svenska  06-831 3137, 044-913 8284

Kontant betalningVarorna
avhämtas.

- 1700-1800-tals möbler oberoende av skick
- Arabiaporsliner, glasföremål från Berga, 
   Sandnäs o. Grönvik
- Övrigt antikt lösöre, hela dödsbon och privata museér 
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Vi är många föreningsaktiva 
som i dessa tider fått lov att läg-
ga om våra arbetsrutiner. Hur 
skall man nu kunna fatta beslut 
om att ställa in samlingar eller 
skjuta fram dem? Hur skall man 
göra med bidragspengar som 
redan har erhållits för projekt 
som måste ställas in? Och hur 
kan man planera kommande 
verksamhet, när ingen kan säga 
när vi kan ha normala styrelse-
möten och samlingar i fören-
ingens regi?

I styrelsen för Sydösterbot-
tens hörselförening rf är vi nio 
personer och avståndet mellan 
dem som bor längst bort från 
varandra är cirka åttio kilome-
ter. Om vi dessutom beaktar att 
fyra av oss är sjuttio-plussare 
förstår man att vi inte kunde 
ordna ett vanligt styrelsemöte 
där vi sitter runt ett bord och 
diskuterar föreningens angelä-
genheter och fattar beslut. 

På Föreningsresursen, htt-
ps://foreningsresursen.fi/start/ 
som är SFV:s webbplats för för-
eningskunskap hittade vi en bra 
handledning i hur man ordnar 
styrelsemöten per e-post. Där 
stod mycket som man kanske 
inte själv kommer att tänka på. 
Det allra första innan jag som 
ordförande sammankallade vårt 
möte på distans var att alla sty-
relsemedlemmar måste god-
känna att mötet hålls per e-post. 
När alla svarat ja på den frågan 
gällde det att slå fast de dagar 
då mötet skulle pågå och sedan 
skriva kallelse och föredrag-
ningslista.

Föredragningslistan för ett 
e-postmöte måste vara mycket 

Styrelsearbete i coronatider
Text: Ulla Holmberg
Foto ur hemarkiv

klar och tydlig och helst borde 
man ha beslutsförslag för varje 
punkt. Styrelsemedlemmarna 
svarar för varje punkt endera 
”godkänner” eller så anger man 
att man har andra förslag och 
vill diskutera saken. Allt som 
skrivs under styrelsemötet ska 
förstås riktas till alla. En av de 
viktiga saker som man kan läsa 
i Föreningsresursens artikel är 
att all kommunikation ska vara 
öppen inom gruppen och för-
siggå per e-post, om man hål-
ler ett e-postmöte. Låter kanske 
självklart, men det betyder till 
exempel att ordförande inte un-
der pågående möte får ringa till 
en styrelsemedlem och diskute-
ra på tu man hand de frågor som 
finns på föredragningslistan.

Protokollet skrevs i vanlig 
ordning och alla justerade det 
per e-post. När vi senare kan 
samlas med fysisk närvaro skri-
ver vi alla under protokollet. 
Det finns också andra sätt att 

justera, men det här var enkelt 
och bra, tyckte vi. 

Det är ännu öppet hur vi gör 
med nästa styrelsemöte. Gärna 
vill vi ha möjlighet att disku-
tera litet mera. Det kan tänkas 
bli en blandning av e-postmöte 
och litet samtal på någon av de 
”plattformar” som erbjuds. Vi 
försöker skaffa oss information 
och fördelar och nackdelar med 
olika system. Det är till exem-
pel skäl att vara försiktigare 
med vad man säger i en grupp 
som möts virtuellt än om man 
sitter samlade i ett mötesrum 
och säkert finns det annat också 
som man måste beakta. 

En sak är i alla fall säker: 
Vi har nu fått en bra chans att 
lära oss nya saker och sådant är 
alltid bra - i synnerhet för oss 
äldre som ibland kan tycka att 
allt gärna skulle få fungera på 
samma sätt som det tidigare 
gjort. n

   

För några år sedan hölls föreningens styrelsemöten i trivsam hem-
miljö.
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www.vora.fi 

BIOGAS

Västra Jeppovägen 288 
(längs med Riksväg 19) 
www.jeppobiogas.fi 

Naturligtvis!
För renare 
luft & miljö

Skicka hälsningar
i Vi hörs

Priset för hälsningar är 10 euro 
för max 80 tecken (mellanslagen 
medräknade).
Välj något av bildförslagen och i 
vilket nummer av Vi hörs hälsningen 
ska publiceras.
Önskar du sätta in en egen liten bild
tillkommer en kostnad på 5 euro på
annonspriset.
Självklart kan du till ett högre pris få 
en större hälsningsruta.

Skicka hälsningarna och 
eventuella frågor till:

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
tfn 050 476 2475
eller gita.lindholm@horsel.fi
Vi hörs utkommer enligt följande:

Nummer 3/2020 utkommer i 
september. Deadline 10.8.2020.

Nummer 4/2020 utkommer i 
december. Deadline 30.10.2020.

ANNONS
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Noterat
Beställ tidningen SOS Aktuellt 
Som medlem i en hörselförening får dutidningen SOS Aktuellt som medlems- förmån via Svenska hörselförbundet rf. Fyll i dina adressuppgifter på adressen och få tidningen hem på posten: www.sosakuellt.fi/prenumerera

 SOS Aktuellt utkommer fyra gånger om året och är en journalistisk tidning för och av det finlandssvenska funktionshinderom-rådet. I tidningen behandlas aktuella funk-tionshinderpolitiska frågor inom social- och hälsovården genom att informera, debattera och granska frågorna journalistiskt. Tid-ningen ges ut av SAMS – Samarbetsförbun-det kring funktionshinder rf.
SAMS

Kallelse
till Svenska hörselförbundet rf:s

förbundsmöte 25.9.2020
på Scandic Julia, Eriksgatan 4, Åbo.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Välkommen!
Förbundsstyrelsen

MR för diagnos av Ménières sjukdomVid Karolinska universitetssjukhuset i Solna har man börjat testa en ny typ av un-dersök för att ställa säkrare diagnoser vid Ménières sjukdom. Metoden kallas för hy-drops-protokoll. Den har utvecklats i Japan och genomförs med magnetresonanska-mera (MR). Genom att använda en speciell inställning på magnetkameran går det att skilja på de vätskor som finns i innerörat, endolymfan och perilymfan. Tidigare har det inte funnits något test för att ställa en säker diagnos utan man har utgått från sym-tomen. Ménières sjukdom anses orsakas av att det uppstår en ansamling av vätska, så kallad hydrops inuti innerörat. När vätske-trycket i örat blir för högt uppstår tinnitus, lockkänsla, hörselnedsättning och yrsel.Hittills har man bara undersökt perso-ner som får yrselattacker ungefär en gång i veckan och kunnat konstatera att ju mer svullet det är i det område i innerörat där endolymfan finns, desto sämre hörsel har patienten på det örat. Man hoppas att meto-den ska kunna användas för att avgöra hur allvarlig sjukdomen är hos olika patienter och även i forskningsprojekt för att utvär-dera olika behandlingar.
Källa: auris 1 februari 2020

Uppgifter om sjukvårds-
distriktens hörselvård
Svenska hörselförbundet rf har under 
våren 2020 gjort en utredning om sjuk-
vårdsdistriktens hörselvård. Informa-
tionen som samlades gällde vilka hör-
apparater och hörhjälpmedel som finns 
att få från sjukvårdsdistriktens sjukhus. 
Kontaktuppgifter till audionomer och 
rehabiliteringshandledare, samt vilka 
språk sjukhusens hörselvård betjänar 
på, samlades också in. 

Utredningen behandlar Helsingfors 
och Nylands sjuksvårdsdistrikt, Egent-
liga Finlands sjukvårdsdistrikt, Vasa 
sjukvårdsdistrikt och Mellersta Öster-
bottens sjukvårdsdistrikt. Utredningen 
finns att läsa på Svenska hörselförbun-
det rf:s nätsida, under adressen horsel.
fi/info-om-horsel/sjukvardsdistrikt/

Källa: horsel.fi
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ANNONS

Hälsning
ar

Kruunumaa, hallå!
GRATTIS Sive
från vännerna
på Skogas.

En varm kram via Vi hörs
kommer här till våra nära och kära
och till alla hörselvänner
från Gitta och Fjalle i Pargas

Vill också du förgylla någons
dag med en hälsning? 

Information finns på sidan 30.

En sommar fylld med god hälsa
till alla våra medlemmar
önskar
Svenska hörselskadade i Åboland rf
Må väl tills vi ses igen!

Sydösterbottens hörselförening rf
önskar sina medlemmar
och alla vänner runtom i landet
en trevlig sommar med sol,
frisk luft och glittrande vatten!

Malax Kommun
www.malax.fi
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hänt...
Hörselkväll i Jakobstad
HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf ordnade en 
hörselkväll i början av mars på Musikcafé After 
Eight i Jakobstad. 

Programmet bestod av att Siw Östman berätta-
de om Svenska hörselförbundet rf:s verksamhet 
och audionom Susanne Suominen föreläste om 
hörselnedsättningar och vikten av att sköta sina 
hörapparater. Publiken fick även ställa frågor om 
hörselvården i Jakobstadsnejden.

Hörselkvällen hade många besökare och vi 
kan igen en gång konstatera att det är så roligt att 
träffas i hörselns tecken.
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Musikcafé After Eight i Jakobstad.

Årsmöte på böljan den blå
Svenska hörselskadade i Åboland rf höll sitt års-
möte i februari ombord på Viking Grace. En diger 
årsberättelse och bokslut för år 2019 godkändes, 
likaså styrelsens förslag till verksamhetsplan, 
budget och medlemsavgift för år 2020. 

Efter en kaffe med frukt paus fortsatte vårt 
program med underhållning av två kända artister, 
dragspelsvirtuos Maria Kalaniemi och Marianne 
Maans, en hejare på fiolspel. Musik skall byggas 
utav glädje och den glädje som både Maria och 
Marianne förmedlade, både som personer och 
genom sin musik, den glädjen lever vi alla som 
var med länge på. 

Den nya styrelsen hann också samlas till sitt 
konstituerande möte innan den gemensamma 
middagen i bufférestaurangen. Hörselslinga i 
konferenssalen var bra och våra duktiga skriv-
tolkar Viola Sundvik och Eva-Ida Aminoff skrev 
allt som sades och sjöngs. I Åbo hamn väntade 
våra tre bussar på att föra hem alla glada och upp-
rymda hörselkryssare.

”Glittrande toner och svallande känslor” med 
Marianne Maans och Maria Kalaniemi.
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(gamla numret 09 663 392 fungerar till årets slut).

Svenska	hörselförbundet	rf:s	
telefonnummer	har	ändrat	och	är	nu 050	476	2475
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Läsarfrågor:

Fråga 1
En person som får en ny hörap-
parat får antingen så kallat vax-
filter eller tio centimeter slang.
För hörapparater som förs på 
service måste användaren själv 
betala vissa delar, till exempel 
slang som behöver bytas. Nu-
mera får man inte heller så kall-
lat vaxfilter gratis, utan måste 
betala för det. Här har man då 
tagit bort de förmåner som vi 
med hörselnedsättning haft.
Är det rätt att göra på detta sätt? 
Jag tycker att det är orättvist 
och en försämring. 

Svar:  
Vi följer nu samma direktiv 
som gäller i Åbo, vårt ERVA 
område. Detta är ju en liten för-
sämring för våra patienter, men 
så är nu bestämt. Beklagar.

Christian Fremling, överläkare 
Vasa Centralsjukhus

Fråga 2
Tidigare behandlades personer 
över 75 år enligt handikappla-

Svenska hörselförbundet rf och Vi hörs, 
har fått två frågor från en läsare i Österbotten

gen gällande till exempel batte-
ribyten i brandvarnare och dörr- 
klocka. Sådant har socialen i 
Korsholm betalat.

Vad innebär denna ändring 
för personer med hörselnedsätt-
ning, när över 75 åringar nu går 
under äldreomsorgslagen istäl-
let för handikapplagen?

Svar: 
Från ett lagstiftningsperspektiv 
ska ålder inte ha någon bety-
delse. Enligt grundlagen är alla 
lika inför lag och ingen får utan 
godtagbart skäl särbehandlas 
på grund av exempelvis ålder. 
Vidare förbjuds diskriminering 
i diskrimineringslagen.
 Vi antar att personen som ställt 
frågan tänker på de diskus-
sioner som tidigare förts om 
åldersgränser i den nya funk-
tionshinderlagstiftningen. År 
2016 fanns ett förslag om att 
införa en åldersgräns på 75 år. 
Förslaget drogs dock tillbaka 
och än så länge finns det alltså 
ingen sådan åldersgräns i funk-
tionshinderlagstiftningen.

 Servicen för personer med 
funktionsnedsättning ordnas i 
första hand enligt socialvårds-
lagen som är en allmän lag. Om 
klienten inte får tillräcklig eller 
lämplig service enligt social-
vårdslagen kompletteras ser-
vicen med speciallagstiftning. 
Handikappservicelagen är en 
sådan speciallag. 

 I handikappservicelagen 
stadgas det att ifall en person har 
ett behov och inte får tillräck-
ligt med stöd på basen av an-
nan lag och om kriterierna för 
att bevilja en tjänst föreligger 
har personen rätt till funktions-
hinderservice. I lagen finns inte 
några åldersgränser som dikte-
rar vem som kan lämnas utan-
för servicen i lagen.

Marica Nordman 
och Linda Rex 

SAMS -Samarbetsförbundet
kring funktionshinder rf

ANNONS
Vi erbjuder bygg och renoveringstjänster

till både privatpersoner och företag!
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Visste du att ...
... Prosper Ménière fick erkännande först ef-
ter sin död, i och med att hans kollegor inte 
trodde på hans teori, utan uppfattade sjukdo-
mens symtom som ett tecken på blodstock-
ning i hjärnan. 

... Ménières sjukdom har fått sitt namn efter 
den franske läkaren Prosper Ménière (1799–
1862) som beskrev inneröresjukdomen och 
dess symtom i en medicinsk tidskrift. Mé-
nières namn är omdebatterat och skrivs bero-
ende på språk både med två accenttecken, ett 
accenttecken eller utan accenter. Detta beror 
på att Ménières son skrev namnet endast med 
en accent. I vissa språk lämnar man bort båda 
accenterna.

…  Ménières sjukdom utbryter ofta i 40–60- 
årsåldern, men kan även drabba yngre.

… Ménières sjukdom drabbar kvinnor och 
män lika och förekommer sällan hos barn.

… det finns en tydlig koppling till psykisk 
stress, oro, sömnbrist och trötthet, när det gäl-
ler Ménières sjukdom.

… de tre klassiska symptomen för Ménières 
sjukdom är kraftig rotatorisk yrsel, hörsel-
nedsättning, framför allt i området för djupa 
toner och oftast endast på ena sidan och tin-
nitus.

… motion, frisk luft, gott om sömn samt nä-
ringsrik kost med låg salthalt kan räcka långt 
för att dämpa Ménières besvären.

… ett yrselanfallen vid Ménières sjukdom 
kan pågå allt från några minuter upp till 24 
timmar.

… yrselanfallen vid Ménières sjukdom blir 
oftast glesare med åren och kan försvinna. 
Men hörselnedsättningen består.

… under perioder av täta Ménière attacker 
kan åksjukepiller tas för att lindra yrseln och 
illamåendet. Medicinen ska dock inte använ-
das under någon längre tid.

… Ménières sjukdom har biverkningar, som 
till exempel öron tryck, illamående och kräk-
ningar, svettningar, samt ögondarrningar 
(nystagmus).

… det är visat att sjukgymnastisk träning före 
en kirurgisk åtgärd mot Ménière påskyndar 
läkningen av yrselproblematiken.

… vanlig plaströrsbehandling som vid serös 
mellanöreotit har visat sig vara till god hjälp 
för många med Ménière.

… balanssinnet är avgörande för att vi ska 
kunna stå och röra oss på jordklotet. Balans-
sinnet levererar ständigt information om vårt 
förhållande till gravitationskraften.

… även migrän är en vanlig orsak till yrsel. 
Symtomen kan likna godartad lägesyrsel, 
kristallsjuka och Ménières sjukdom.

… kristallsjuka beror på lösa kristallpartik-
lar i balansorganets gångar. Ansamlingen i 
klumpar uppkommer mer eller mindre nära 
båggångens känselspröt. Partiklarna består av 
kalciumkarbonat och de kommer ursprungli-
gen från balansorganets hinnsäckar. 

... "Drop attack" kan förekomma vid Ménières 
sjukdom och är en typ av yrselattack där man 
plötsligt tappar balansen och faller omkull.
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Kommunikationskurs 

Tidpunkt: 20.11–22.11.2020 
Plats: Runsala spa, Åbo
Kursavgift: 60 euro per 
person. Resekostnad tillkom-
mer.
Målgrupp: Vuxna hörsel-
skadade tillsammans med 
partner, syskon eller vän. 
Program: Kursens målsätt-
ning är att ge deltagarna 
medel för att underlätta 
kommunikationen och stärka 
självkänslan i social inter-
aktion. Föreläsningar om 
hörselskador, hörhjälp-
medel, kommunikation, 
läppavläsning och tecken 
som stöd. 
Hör dig för om lediga 
platser.

Förbundets kurser 2020

För arbetslivet, 
stressfri kurs - må bra 
Tidpunkt: 18.9–20.9.2020
Plats: Emmes Retreat, 
Nedervetil
Kursavgift: 60 euro per 
person. Resekostnad tillkom-
mer.
Målgrupp: för dig som är i 
arbetslivet och har en hörsel-
nedsättning och känner dig 
”hjärntrött”.
Program: Kursens mål-
sättning är att vi skall låta 
naturen ge den återhämt-
ning som vi behöver. Kur-
sen kommer att innehålla 
bland annat morgonyoga, 
skogsyoga, djupavslappning, 
skogsvandring, kajak och 
kanotpaddling. Motivations-
föreläsning av Lars Losvik 
och föreläsning av audionom 
från Aurix. Vi bor i fyra olika 
trädhus. Max 10 deltagare. 
Sista anmälningsdag är 
7.8.2020.  

Kokleaimplantat 
(CI) kurs 
Tidpunkt: 6.11–8.11.2020 
Plats: Scandic Tampere  
Koskipuisto, Tammerfors 
Kursavgift: 60 euro per 
person. Resekostnad  
tillkommer.
Målgrupp: Vuxna hörsel-
skadade med CI eller hörsel-
skadade som är i beredskap 
att göra CI implantat.
Program: Kunskap om CI, 
hur det fungerar, tekniken 
bakom CI och utmaningar 
som CI ger. Kursen ger plats 
för frågor och diskussioner. 
Huvudföreläsare är senior-
professor i experimentell 
otologi Helge Rask-Ander-
sen, forskare på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala.
Sista anmälningsdag är 
1.10.2020. 

Runsala spawww.emmesretreat.fi

Helge Rask-Andersen

Anmälan till alla kurser: 
Genom att fylla i blanketten 
på sidan 37 eller den elek-
troniska anmälningsblanket-
ten på horsel.fi/kurser/ eller 
genom att kontakta Siw 
Östman tfn 044 533 3947.

Efter att anmälningstiden 
gått ut, meddelar vi samt-
liga anmälda om de blivit 
antagna eller inte. Personer 
som inte deltagit förut, har 
företräde till kurserna.

Ta hörapparaten
ur byrålådan
Tidpunkt: 9.10–11.10.2020
Plats: Hotell Seafront i 
Ekenäs
Kursavgift: 60 euro per 
person. Resekostnad tillkom-
mer.
Målgrupp: Vuxna hörsel-
skadade som inte använder 
sina hörapparater och de som 
just har fått hörapparater och 
inte kommer överens med 
dem.
Program: Föreläsningar om 
hörsel, hörhjälpmedel och 
lär känna dina hörapparater. 
Möjlighet till individuell 
hörselrådgivning och hörap-
paratjustering. 
Hör dig för om lediga 
platser.
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ANMÄLNINGSBLANKETT 

För arbetslivet, stressfri kurs - må bra 

Ta hörapparaten ur byrålådan

Kokleaimplantat (CI) kurs 

Kommunikationskurs

Personuppgifter Namn

  Kvinna 

  Man

Födelsedatum

Adress

Postnummer Postadress

E-post

Telefon

Sysselsättning   Studerande   Sjukskriven

  I arbete   Pensionär

  Arbetslös   Deltidspensionär

Uppgift 
om hörselskada
 

Jag har:                                                                    

    Tinnitus                                                               Medfödd hörselskada
    Ménières sjukdom                                              Jag är ljudöverkänslig
    Bullerskada
    Kokleaimplantat
    Kristallsjuka
    Otoskleros
    Åldersrelaterad hörselnedsättning
     Ingen hörselskada

Berätta om hur hörselskadan påverkar ditt dagliga liv

 



38Vi hörs 2/2020

Uppgifter 
om hörhjälpmedel

Använder du hörapparat?
  Ja, en 
  Ja, två
  Nej 

Använder du andra hörhjälpmedel? Vilka?

Önskemål Vilka förväntningar har du på kursen?

Övrigt Annat relevant som du tycker kursledarna borde veta:

Specialdiet, allergier

Underskrift Datum och underskrift

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.

Vänligen observera att man betalar hela kursavgiften om annulleringen görs senare än två veckor före 
kursens start och läkarintyg inte skickats till kansliet.

Blanketten skickas till:
Svenska hörselförbundet rf 
Georgsgatan18
00120 Helsingfors
eller siw.ostman@horsel.fi
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Helsingforsregionens hörselförening rf
Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
www.helsingfors.horsel.fi
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Ordf. Harriet von Koskull 
tfn 050 522 7841
e-post: halle.koskull@gmail.com

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf
www.hia.horsel.fi
Ordf. Siw Östman
Stocksundsvägen 11, 65610 Korsholm
tfn 050 532 7440
e-post: siw@ostmans.net

Hörselföreningen i Karlebynejden rf
www.karlebynejden.horsel.fi
Ordf. Bo-Henry Simell 
Terassgränd 1 A 8, 67100 Karleby
tfn 050 562 4369
e-post: bo.simell@anvianet.fi

Hörselföreningen i Västnyland rf
www.vastnyland.horsel.fi
Ordf. Erik Munsterhjelm
Alsätragatan 31, 10300 Karis
tfn 040 830 5231 
e-post: erik.munsterhjelm@gmail.com

Nykarlebynejdens hörselförening rf 
www.nykarlebynejden.horsel.fi
Sekr. Gunnar Enlund
Nybrännvägen 670, 68930 Purmo
tfn 050 022 3814
e-post: gunnar.enlund@multi.fi

Svenska hörselskadade i Borgånejden rf
www.borganejden.horsel.fi
Ordf. Juhani Sjöström
Gamla Kvarnvägen 5, 07130 Andersböle 
tfn 040 531 4701 
e-post: juhani.sjostrom@pp.inet.fi

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
www.vasasvenska.horsel.fi
Ordf. Bjarne Sjöblom
Vallonvägen 2 B 9, 65610 Korsholm
tfn 050 558 1407
e-post: bjarne.sjoblom@netikka.fi

Svenska hörselskadade i Åboland rf 
www.aboland.horsel.fi
Ordf. Birgitta Kronberg
Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 Pargas
tfn 02 458 4189
e-post: birgitta.kronberg46@gmail.com

Sydösterbottens hörselförening rf 
www.sydosterbotten.horsel.fi
Ordf. Ulla Holmberg
Kyrktåget 2 A 3, 64200 Närpes
tfn 050 530 7697
e-post: ulla.holmberg@qnet.fi

Understödjande medlemmar:
Batteriservice EGIL, www.egil.fi
Widex Akustik Oy, www.widex.fi

Du kan understöda förbundets verksamhet 
med en inbetalning på vårt konto

Aktia IBAN FI83 4055 1020 1134 31, BIC HELSFIHH 
använd referensnummer 200635 vid inbetalning

Förbundet har följande medlemsföreningar:

Förbundsstyrelse år 2020–2022 
 Förbundsordförande: Styrelsemedlemmar: Suppleanter: 
 Mikaela Nylander, Borgå Anita Ismark, Korsnäs Nils-Erik Kloo, Korsholm 
  Stina Fröberg, St Karins Johan Wikström, Helsingfors
  Lars Hedman, Jakobstad
  Bodil Selenius, Tenala
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15.8 Sommarsamling i Österbotten, Karleby, Villa Elbe.
18.9–20.9 För arbetslivet, stressfri kurs - må bra, Emmes Retreat, Nedervetil.
25.9  Förbundsmöte, Scandic Julia, Åbo.
3.10 Förbundets Hörselseminarium, Vasa.
9.10–11.10  Ta hörapparaten ur byrålådan, Hotell Seafront i Ekenäs.
6.11–8.11  Kokleaimplantat (CI) kurs: Scandic Tampere Koskipuisto, Tammerfors.
19.11  Temadag för föreningarnas styrelser.
20.11–22.11 Kommunikationskurs, Runsala spa, Åbo.

Med förbehåll för ändringar, på grund av coronapandemin.

Händelsekalender
Foto: Birgitta Kronberg


