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Om du inte hör vad din kompis 
säger på en meters avstånd, 
under konserten, då är det 
skäl att använda hörselskydd.
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Varför riskera sin hörsel?

Hösten är som gråast just nu och själv har jag för-
sökt mota mörkret från knutarna genom att hänga 
upp ljus av olika slag i våra fönster. Borden pryds 
av levande ljus och ljusstakar. Skenet från alla 
dessa ljus skapar en varm och hemtrevlig känsla. 
Ljusen får mig att för stunden glömma de dagar 
som är gråa och regniga. Alla dagar är dock inte 
dystra, hösten i november kan vara vacker och 
rogivande också. 

Coronan ställer till det för hela samhället just 
nu. Mycket av den verksamhet vi som förbund, 
och alla våra föreningar brukar ha, är nu satta på 
undantag och vi inväntar besked om hur vintern 
och våren kommer att se ut. Vilka möten, semi-
narier och kurser kommer vi att kunna ha? Hur 
många tillåts att delta och kommer vi att uppleva 
ännu större regionala begränsningar? Vi kan ty-
värr inget annat än att invänta besked. Läget är 
besvärligt för alla inom den tredje sektorn, vi är 
beroende av att kunna komma samman, av att 
dela kunskap och upplevelser för att kunna upp-
fylla våra uppdrag. Jag hoppas ni ger er till tåls, 
vår normala och uppskattade verksamhet kom-
mer igång så fort läget det bara medger. 

Att skydda sin hörsel är temat för detta num-
mer. Tyvärr är det så att hur mycket vi än själva 
skyddar vår hörsel är vi i många situationer bero-
ende av hur andra uppfattar behovet av att skyd-
da hörseln. Då vi rör oss utanför hemmets väg-
gar möter oss alltför ofta situationer där vi utsätts 
för skadligt buller eller ljudnivåer vi inte borde 
möta. Därför är frågan om att skydda hörseln inte 

enbart en individuell fråga, det är i allra högsta 
grad en fråga för hela samhället. Och framför allt 
i samhällsplaneringen är det nödvändigt att beak-
ta frågan om skydd av hörseln. På arbetsplatserna 
är det också viktigt att uppmärksamma ljudnivåer 
och skyddet av hörsel. Vi har alla en roll i att på-
tala brister, föreslå förbättringar och sedan också 
följa upp att konkreta satsningar görs. 

Klart är att vi själva också, genom våra val, på-
verkar hur väl vi tar hand om vår hörsel. Tänker 
på den trend som ser ut att råda i hela världen, 
där framför allt unga går med hörlurar eller ear-
pods under många timmar per dygn. Eller då man 
sitter med hörlurar och spelar online med männ-
iskor världen över. Detta är den nya typen av ut-
maningar vi ser just nu, hur många barn och unga 
tänker på hur viktigt det är att skydda sin hörsel? 

I och med dessa trender ser vi hur riskerna 
ökar för hörselskador hos allt yngre personer. Det 
preventiva arbetet blir allt viktigare, också våra 
preventiva satsningar på barn och unga blir allt 
viktigare. Jag tror att vi borde utveckla den här 
biten och också hitta nya, relevanta samarbets-
partners. 

Jag hoppas att adventstiden blir glädjefylld 
och varm, trots alla restriktioner och allt det nya! 
Vi får hitta nya sätt att umgås på och uppleva när-
het. Ett gott slut på året samt ett glatt och lyckligt 
2021 önskar jag er!

Mikaela Nylander

Ordförandens hälsning:
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Svenska hörselförbundet rf har 
förnyat kondoleansadressen och 
gratulationskorten. De finns nu 
med nya motiv.

Kondoleans och gratulationskort
kan köpas på:

Svenska hörselförbundet rf:s kansli:
Georgsgatan 18 
00120 Helsingfors 
eller beställas på tfn 044 243 34 63 
samt per e-post: 
karola.asplund@horsel.fi 

Förmedlas även via 
medlemsföreningarna.

Intäkterna tillfaller Hörselfonden.

Förbundets kondoleansadress med 
tofs, har storlek A4 och innerblad 
med text.
Pris: 10 euro

Gratulationskorten har storlek A5, 
är dubbla och är utan text.
Pris: 5 euro.

Kondoleansadress 
och gratulationskort

Hörselfonden

Hörselfonden

Hörselfonden

Hörselfonden

Hörselfonden
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Kansliets hälsning:

Hösten har varit lång och annorlunda än väntat. 
Vi har i skuggan av pandemin ordnat verksam-
het så gott vi kunnat, eftersom behovet av infor-
mation och kamratstöd inte försvunnit – tvärtom 
känns det viktigare än någonsin tidigare att nå ut 
till människor.

Även om vårens kurs- och föreläsningsverk-
samhet så gott som avstannade, förutom föreläs-
ningar över plattformar som Zoom och Teams, 
har vi under hösten kunnat ordna flera av årets 
inplanerade kurser och föreläsningar. Vi har även 
haft ett stort antal anmälda till kurserna, vilket 
visar på behovet av information och interaktion. 
Vårens kursutbud är publicerad på Svenska hör-
selförbundet rf:s webbsida, www.horsel.fi och 
här i Vi hörs. Vår kursplanerare tar med glädje 
emot varje anmälan och har deltagarnas bästa 
och pandemirestriktionerna i åtanke vid plane-
ring och verkställande av kurser. 

Buller och Bång-projektet som för ut infor-
mation om hörseln till de som nyligen startat sin 
skolgång nådde ut med information om hörsel 
och buller till 234 barn och 24 vuxna under vå-
ren, då skolorna ännu tog emot besök. Föreläs-
ningar angående teman ”Bli vän med din hörap-
parat” och ”Skötsel av hörapparaten” har ordnats 
under hösten och många nya broschyrer har sett 
dagsljuset. Även om samhället digitaliseras, är 
behovet av papperstidningar och fysiska bro-
schyrer också stort.  

Hösten har försvårat kommunikationen för 
många på grund av att munskydd omöjliggör 
läppavläsning och dämpar ljudet när människor 
talar. Under hösten har vi aktivt gått ut i flera 
tidningar med skrivelser angående munskydd. 
Vi har även utrett möjligheten att införskaffa 

Behovet av information 
och interaktion är stort

genomskinliga munskydd, men ännu inte hittat 
genomskinliga munskydd som inte skulle samla 
kondens och imma innanför plastdelen. 

I skrivande stund vet vi inte hur år 2021 kom-
mer att se ut. Inom socialsektorn har budskapet 
under hösten varit att en åtstramning är möjlig 
för bidragen 2021. Tiden utvisar hur vårt nya år 
blir, men vi arbetar med hopp om att det finns 
en vilja bland beslutsfattarna att även i fortsätt-
ningen stöda det arbete som sker på gräsrotsnivå 
i lokalföreningarna och inom tredje sektorn i Fin-
land.  

Det här har varit ett år då vi kollektivt varit 
tvungna att anpassa oss till distansmöten, hybrid-
möten, begränsade sociala kontakter, munskydd, 
visir och restriktioner för att samhället skall kun-
na fungera. Vi på kansliet önskar alla läsare en 
stämningsfull juletid och hoppas på många trygga 
möten hörselvänner emellan år 2021!

Nora Strömman 

Nora Strömman
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Bullernivån mäts i decibel
Alla ljud som vi hör är egentligen lufttrycks-
svängningar som träffar vår trumhinna. Sväng-
ningarna förs vidare via hörselbenen och de 
närmare 30 000 nervcellerna, som bildar hörsel-
nerven, i innerörat till vår hjärna och omvandlas 
där till information om vad vi hör. Beroende av 
med vilket tryck ljudvågen träffar trumhinnan så 
hör vi antingen tyst eller högt. Ju mera energi en 
ton har, desto högre verkar den för oss. För att 
mäta ljudstyrkan använder vi oss av enheten de-
cibel – förkortat dB.

Bullernivå och tidsgränser
Källa: Audionova.se/blog

Tidsgränser
Tabellen visar tidsgräns varefter risken för hör-
selskador är sannolik vid upprepad bullerexpo-
nering.

Val av hörselskydd
När du står i beråd att skaffa hörselskydd, lönar 
det sig att först göra en riskbedömning och ta 
reda på vilket hörselskydd som är mest lämpat 
för ditt behov. Skyddets dämpningsnivå väljs en-
ligt ljudnivån. Ta först reda på ljudnivå, däref-
ter vilken typ av skydd och dämpningsnivå som 
krävs. Skyddet ska vara bekvämt att använda.

Ta hänsyn till vilket behov av kommunikation 
du har då du använder hörselskyddet. Värme och 
fukt bör också beaktas. Kom ihåg att använda 
skydden under hela den tid du exponeras för bul-
ler. Skydd måste alltid bäras när den dagliga bul-
lerexponeringen överstiger 85 dB (A).

Kontrollera regelbundet att skydden är hela 
och rena. Tätningsringen runt skydden kan med 
tiden bli hård på grund av svett och smuts. Re-
servdelen måste ändå vara från samma tillverka-
re som själva skyddet. Det är viktigt att skyddet 
är i gott skick och att det är korrekt installerat. 
Förvara skydden på en ren och torr plats. Byt ut 
skyddet enligt tillverkarens anvisningar. 

Byt engångs öronproppar efter varje använd-
ningssituation. Personligt gjutna öronproppar 
byts mot nya vart tredje till vart femte år bero-
ende på användning.

Formgjutna hörselskydd och öronproppar finns 
för olika yrkesgrupper och situationer. Form-
gjutna individuella hörselskydd kan utrustas med 
olika dämpningsfilter. Det finns hörselskydd som 
släpper igenom tal samtidigt som de skyddar mot 
buller. Dessutom finns så kallade aktiva hörsel-
skydd som förstärker talet men dämpar buller. 
Förvara skydden i den medföljande behållaren 
för att hålla dem rena. n

Bullernivå  Tid
 85dB 8h

 88dB 4h

 91dB 2h

 94dB 1h

 100dB 15 min

 dB Ljud
 0 Hörtröskeln, det 
  tystaste ljudet som 
  en person kan känna   
  vid en viss frekvens

 10–30 Prasslande löv 

 30–50 Viskning, lätt regn 

 50–70 Samtal

 70–85 Trafik, gräsklippare

 85–90 Cirkelsåg, 

 90–110 Disco, tryckluftsverktyg

 110–130 Smärttröskel, fyrverkeri
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I dessa extrema tider har vi 
snabbt lagt oss till med nya va-
nor som vi för ett år sedan inte 
hade drömt om. Vem hade trott 
att vi i Finland skulle gå om-
kring med munskydd när vi åker 
metro? Samtidigt som det är bra 
att vi vidtar de åtgärder vi kan 
för att minska smittspridningen 
av covid-19 så har vissa åtgär-
der medfört kommunikations-
svårigheter för en del av befolk-
ningen. Vad många inte tänker 
på är att de läser på läpparna på 
den person som talar. Forskning 
visar att läppläsning är ett vik-
tigt verktyg också för personer 
utan hörselskador, framförallt 
om det finns bakgrundsljud när 
någon pratar. Men för en per-
son med hörselnedsättning är 
läppläsningen synnerligen vik-
tig. Uppskattningsvis 15 % av 
Finlands befolkning har någon 
form av hörselskada. Vid 80 års 
ålder har närmare 50 % det, då 
åldersrelaterad hörselnedsätt-
ning är vanligt. 

Hjärnan använder 
ledtrådar
Hjärnan är skapad att använda 
sig av synliga ledtrådar, som 
att läsa på läpparna och andra 
ansiktsuttryck, för att lättare 
förstå vad som sägs. Att bära 
munskydd tar bort denna vik-
tiga visuella informationskälla. 
Att bära munskydd dämpar 
också talet. Och att hålla fysiskt 
avstånd till andra människor, 
det vi kallar social distansering, 
gör det också svårare att höra 

Munskydd sätter  
stopp för läppavläsning
Text: Maija Nilsson
Foto: Nora Strömman

och förstå tal. Med ökat av-
stånd minskar ljudnivån. Forsk-
ning visar att ökad distans gör 
det svårare för en person med 
en hörselskada att fokusera sin 
uppmärksamhet på och att för-
stå tal. Också bakgrundsljud 
gör det svårare att uppfatta tal 
och kan göra att en person går 
miste om information.

Effektiva strategier
Det är alltså många som får det 
svårt med kommunikationen 
när munskydd blir allt vanli-
gare. Men det finns enkla och 
effektiva strategier för att för-
bättra kommunikationen. När 
man bär munskydd är det vik-
tigt att vända sig mot den man 
talar med och se till att man 
fångat dennes uppmärksam-
het innan man börjar tala. Om 
man håller ögonkontakt med 
den man talar med förbättrar 
man den sociala kontakten och 

håller uppmärksamheten foku- 
serad på kommunikationen. 
Tala långsamt, det gör det lättare 
att lyssna, och tänk på att tala 
tydligt och att uttala väl. Om 
du inte är säker på att informa-
tionen gått fram, be den andre 
upprepa vad du sagt eller upp-
repa informationen med andra 
ord. Produktutvecklingen går 
också framåt och det börjar nu 
finnas genomskinlig munskydd 
på manknaden för att underlätta 
läppavläsning.

 
Alternativ
Alternativa kommunikations-
former som att skriva på papper 
eller textning i realtid, till exem-
pel via en app, kan vara till stort 
stöd. Andra föredrar skrivtolk-
ning, det vill säga tolkning från 
tal till text. För vårdpersonal är 
det extra viktigt att försäkra sig 
om att informationen inte bara 
hörts utan också förståtts, då 
den typ av information de för-
medlar oftast är av stor vikt. Att 
ha viktig information tillgäng-
lig i skrift att dela ut är ett bra 
komplement för att försäkra sig 
om att informationen går fram. 
I allmänna byggnader kan man 
förstärka högtalarutrop med t-
slingor och skyltning eller digi-
tala texttavlor. 

Informera om kommuni-
kationssvårigheter 
Med social distansering och 
munskydd är det svårare för 
hörselskadade personer att få 
rätt information, med en väx-
ande känsla av isolering som 
följd. Det är viktigt att de all-
männa riktlinjerna för att mins-
ka smittspridningen följs, men 
det är också viktigt att allmän-
heten blir upplyst om de kom-
munikationssvårigheter som 
uppstår för en stor del av be-
folkningen. n

Munskydd med ”fönster” ger
möjlighet till läppavläsning,
men fönstret immar ofta igen.
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Kauko Saari var 52 år när 
han första gången hörde or-
det tinnitus!

Jag föddes på Kvinnokliniken i 
Helsingfors 5.10.1940 klockan 
10.40, till en värld i krig. Vi 
bodde i Tölö på Eino Leinos 
gata, varifrån vi flydde undan 
bombningarna till Porkala. Där-
ifrån flyttade vi sedan tillbaka 
till Helsingfors och därefter till 
Irisvik och Nokkala i Esbo, där 
vi byggde ett egnahemshus år 
1950.

Redan på lågstadiet snidade 
jag trumpinnar åt mig, jag tänk-
te att jag ska bli trummis.

Min far hade ett elföretag 
och tanken var att jag skulle ta 
över efter honom. Det var ett 
hårt slag att det inte blev så.

Sommargrannen spelade kla-
rinett och jag spelade på gurk-
burkar, vi hittade varandra ge-

Gurkburkar som första trumset
Text: Kauko Saari
Översättning: Gita Lindholm
Foton: MIP Oy och hemarkiv

Kauko Saari
Yrkesmusiker och 
musiklektor. 
Sakkunnig inom 
buller och tinnitus.
Mäter buller vid konserter 
och musikfestivaler.
Drabbades av tinnitus 
som 52-åring.

nom att spela gammal dixieland 
och jazz. Min kamrat blev se-
dan ingenjör och hamndirektör 
och jag blev musiker.

Under Olympiaden i Hel-
singfors 1952 sålde jag tidning-
en Husis Olympia Extra och för 
pengarna jag förtjänade köpte 
jag mitt första trumset i musik-
affär U. Arpiainen. 

Speluppdragen ökade 
Den första riktiga så kallade 
spelningen hade jag midsom-
maren 1956 i Villmanstrand på 
danslaven i Risulahti. Resan 
dit gick längs en dammig, gro-
pig sandväg och tog nästan åtta 
timmar med däckbyten inräk-
nade. Nu för tiden kör man dit 
på ett par timmar längs asfalte-
rade vägar. 

Arbetstillfällena var få de 
första åren. Jag jobbade med 
elarbeten för min far och som 

Kauko Saari visste redan i lågstadiet att han ville bli trummis.

laborant för Statens järnvägars 
geotekniska laboratorium, där 
jordmånens egenskaper och 
hållbarhet undersöktes och så 
vidare.

Jag hade fått så pass mycket 
namn om mig som trummis att 
speluppdragen och inkomsterna 
började öka märkbart. Under en 
spelning på Kestikartano träf-
fade jag en fröken med ett till-
dragande utseende, som sedan 
kom att bli min fru. Min son 
Tero föddes -65, dottern Terhi 
-71 och aftonstjärnan Oona -93.

Lågfrekventa ljud 
var problematiska
Min hörsel var perfekt. De 
gamla spelplatserna, danspa-
viljonger sommartid och an-
dra dansplatser, var till nittio 
procent trähus utan nämnvärda 
reflektioner. Högtalarna fanns 
på sidorna om och framför es-
traden. De störde inte nämnvärt 
dem som spelade. Till orkes-
terns uppgift hörde att ta hänsyn 
till lokalens storlek och lågfrek-
vensproblem. Om basisten stod 
framför sitt högtalarskåp så 
fladdrade nog byxbuntarna men 



9 Vi hörs 4/2020

Kauko Saari är på plats med ljudmätaren vid mixerbordet under 
en konsert.

han hörde inte de lågfrekventa 
ljuden själv. De låga frekven-
serna hördes först på ungefär 
fem, sex meters avstånd. Därför 
gick jag ofta ut i mitten av salen 
och lyssnade till balansen, för 
att kolla att musiken inte bara 
blev ett enda sammelsurium. 
Orkesterns scenmonitorer var 
också det som sedan kom att 
ställa till problem för hörseln. 
Om musikern inte hörde, höjde 
han ljudet i sin egen förstärkare 
vilket medförde att de andra 
gjorde likadant. Det här med-
förde en stor nackdel och pro-
blem för hörseln och notan kom 
i efterskott. När vi flyttar oss till 
nutid och till ekande utrymmen 
i betong och tegelbyggnader, 
reflekteras ljudet direkt från 
scenen via både väggar, tak och 
golv och ger en mångdubbel 
exponering.

Ishallar är inte 
avsedda för musik
Enligt byggarna är akustikpla-
nering för dyrt och ”onödigt” 
och man kan alltid skylla på 

orkestern. Till exempel ishal-
lar eller liknande byggnader är 
INTE avsedda för musik utan 
för sport och ändå arrangeras 
det konserter i dessa nästan 
varje vecka. Hallarna är mycket 
bokade.

Tidtabellen för en spelning 
kan se ut ungefär så här: klock-
an 12 täcks isen, 13 – 14 häm-
tas den tunga utrustningen in på 
plan med traktor. Scenen bör-
jar byggas och därefter följer 
installation av ljus och ljudan-
läggning. Ljud- och ljustekni-
kern har egna anläggningar och 
sladdar skall dras och anslutas. 
Vid 17-tiden kan instrumenten 
och övrig rekvisita hämtas in på 
scenen. Klockan 17.30 – 18.00 
kan preliminära ljudtester gö-
ras och klockan 18 kan bandet 
börja göra sina egna justering-
ar. Efter det här kan bandet och 
eventuella vokalister påbörja 
sin gemensamma mixning och 
justering av volym, men OBS! 
I det här skedet är salen tom, 
förhållandena ändrar väsentligt 
då salen är full. Mixaren är nu 

tvungen att i all hast mixa/jus-
tera om allting. Publiken pro-
ducerar 70 – 80 dB i salen be-
roende på om publiken sjunger 
med eller skriker. Mixaren är 
tvungen att höja nivån med 6 
dB över det omgivande ljudet. 
Vid dagens konserter och fes-
tivaler är ljudtrycket mellan 92 
och 96 dB(A).

På alla evenemang där ljud-
nivån överstiger 85 dB(A) ut-
jämnat under 8 timmar måste 
det finnas hörselskydd tillgäng-
liga. 

Det är ändå värt att komma 
ihåg att förebygga hörselskador. 
Om du inte hör vad din kompis 
säger, på en meters avstånd, då 
är det skäl att använda hörsel-
skydd. Kom ihåg! Det är ingen 
skam att använda hörselskydd! 
Vi använder ju glasögon, hals-
duk, yllesockor, promenadkäpp 
och så vidare. Det är viktigt att 
höra ännu på äldre dagar så man 
inte blir under någon bil… Och 
när vi står där framför Sankte 
Per måste vi kunna höra vilken 
dörr vi ska gå igenom.

För provocerande att 
använda hörselskydd
Hösten 1991 hölls Pop & Jazz 
Konservatorion (PJK) årliga 
kursexamen. Som medlem i rå-
det lyssnade jag under en veck-
as tid på examensprestationer. 
Det var för provocerande att 
sitta i juryn med hörselkåpor 
över öronen, det vara bara att 
uthärda. Följden var ett ring-
ande i öronen, alltså tinnitus. I 
januari 1992 kom jag till öron-
läkare Eero Akaan-Penttilä som 
sa: DU HAR TINNITUS! Jag 
var 52 år när jag första gången 
hörde ordet tinnitus! Jag kunde 
bara inte förstå varför det inte 
hade pratats om det offentligt. 
Det här blev sedan mitt livs 
största uppgift. Läkarna var av 
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Med decibelmätaren utförde 
Kauko Saari bullermätningar i 
omgivningen kring evene-
mangsplatser. 

den åsikten att folk skulle bli 
rädda om man pratade offent-
ligt om tinnitus. Jag har också 
blivit anklagad för att uppvigla 
till rädsla.  

Sjukledighetsspiralen hade 
börjat… och beslutet att söka 
ersättning för sjukdomen. Det 
var ingen enkel sak att lösa. 
Det var en fyra år lång ”blodig” 
kamp för rätten till kompensa-
tion för erlagda fackförenings-
avgifter och andra avgifter. 
De här avgifterna är till för att 
trygga framtiden när det inträf-
far något radikalt i arbetet. En 
vacker tanke, men som vi alla 
vet betalar inte försäkringsbola-
gen frivilligt ut ersättningar för 
någonting. Och framför allt inte 
för tinnitus som de anser vara 
ett symptom och inte en sjuk-
dom. 

I september 1998 gav 
olycksfallsnämnden sitt slut-
liga utlåtande, försäkringsbo-
laget beordrades att betala full 
olycksfallspension på grund av 
tinnitus. Jag var ett prejudikat!

Örat är musikerns
viktigaste instrument 
Jag var musiker och musik-
lektor och levde endast för 
musiken. Det blev att tänka 

om. Under resans gång har jag 
pratat mycket om hörselskydd. 
Men också irriterat mig över att 
klassrum och utrymmen är så 
ogynnsamma för musik, såväl 
med tanke på storlek som med 
tanke på akustik.

Redan i ett tidigt skede för-
stod jag att örat är musikerns 
viktigaste instrument. ”Hör 
man inte att telefonen ringer, så 
blir det inga spelningar”.

Jag hade också irriterat mig 
över att jag aldrig fått lyssna på 
andra orkestrar. I det avseendet 
blev det en lottovinst när vi till-
sammans med Kuuloliitto ry, 
dåvarande Kuulonhuoltoliitto 
ry, utvecklade ”festari” kam-
panjen”. År 1997 startade vi 
det så kallade bullerjobbet vid 
såväl konserter som vid mu-
sikfestivaler runtom i Finland, 
tillsammans med förbundets 
ungdomar.

”Hör man inte
att telefonen ringer,

så blir det inga
spelningar”

Lottovinsten som jag pratade 
om kom av det att jag utbilda-
de mig till ”bullermätare” vid 
evenemang. Förbundet inför-
skaffade A-klassens ljudmätare 
med vilken jag gjorde mätning-
ar vid huvudmixern, jag hörde 
och såg orkestrarna på parad-
plats! Jag utförde dessutom 
bullermätningar i omgivningen 
kring evenemangsplatsen, i när-
belägna bostäder. Så det fanns 
minsann arbete och det var flyg 
och fläng från ett ställe till ett 
annat.

För en medelsvår eller svår 
tinnitus finns det beklagligt nog 
ingen behandling, förutom vid 
kanske några enstaka fall. För 
lättare tinnitus har man kun-
nat få lindring eller till och 

med en förbättring. Det finns i 
vårt land en egen förening för 
dem som har tinnitus, Suomen 
Tinnitusyhdistys ry Finlands 
Tinnitusförening rf. Tyvärr är 
medlemsantalet lågt och fören-
ingens påverkansmöjlighet där-
för rörande liten. Det är svårt att 
få till stånd något av betydelse. 
Jag har upplevt att genom att 
prata vackert får man INGET 
till stånd. Det är bara att jobba 
och åter jobba och noggrant läsa 
syftet i föreningens stadgar.

 
Skydda hörseln
Hörselskydd är dagens ord, 
både vid evenemang och på fri-
tiden. Freestyle, bärbar kassett-
bandspelare med hörlurar, är en 
betydande orsak till kommande 
hörselproblem. Enligt studier 
höjer man ljudet i hörlurarna 
till 16 dB högre än de omgi-
vande ljuden. Då trafikbullret 
i större tätorter är 80 – 85 dB 
och man höjer ljudet i lurarna 
med 16 dB så rör man sig i de-
cibelnivåer på båda sidorna om 
100 decibel. Då säkerhetsgrän-
sen för en ljudnivå på 80 dB är 
åtta timmar, så är gränsen för 
100 dB högst 15 minuter. Man 
bör också komma ihåg att skrik, 
knallbössor eller till exempel 
trumpetljud direkt i örat, alltid 
får tråkiga följder. Det märks 
inte nödvändigtvis genast, utan 
först efter flera år. Då är det för 
sent att göra något åt saken. Vi 
har ungefär 20 000 hårceller i 
varje öra. Det är lätt att räkna 
ut hur många hårceller man kan 
förstöra per dag innan det blir 
totalt tyst.

Se upp för tinnitus, den är i 
farten! n
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Under förbundets seminarie-
dag i oktober 2018 berättade 
Alf Lindberg att barn under 
tio år har större krav på lju-
det och ljudmiljön än vuxna.

I en dålig ljudmiljö går hjärnans 
energi åt till att höra. Det blir 
inte mycket kvar för att min-
nas, tänka efter och bearbeta 
det man hört. Ljudet bör vara 
klart utplockat från brus och 
bakgrundsljud. Äldre barn kla-
rar bättre av en brusökning. 

Möjligheten att uppfatta ord 
korrekt minskar i bakgrunds-
ljud. Har barnet ett annat 
modersmål än huvudspråket 
minskar uppfattningsförmågan 
ytterligare. Det här har man inte 

Skolor behöver bättre ljudmiljö
Text: Gita Lindholm

beaktat i skolan. Barn som hela 
sin skoltid går i barackbygg-
nader, där det inte finns några 
krav på ljudmiljön, kommer 
inte att kunna läsa lika bra som 
de barn som gått i en ”riktig” 
skolbyggnad. En studie i Stock-
holm visade att åttio procent 
av klassrummen inte uppfyllde 
minimikraven. Förskolor behö-
ver en ännu bättre ljudmiljö än 
den vanliga skolan. 

För att åstadkomma en god 
taluppfattning måste de låga 
frekvenserna dämpas. För att 
få bättre akustik i klassrummet 
kan man till exempel använda 
sig av tjocka akustikplattor 
nedsänkta från taket. Ett expe-
riment i en skola i Sverige vi-

sade att man med akustikplat-
tor, nedsänkt tak och bokhyllor, 
kunde sänka bullernivån be-
tydligt. Den sänkta bullernivån 
ökade skolresultatet och ordför-
ståelsen med tio procent.

Alf Lindberg uppmanade till 
att anlita forskare och forsk-
ningsresultat för att få mera 
information och kunskap om 
ljudmiljön samt om betydelsen 
av en god ljudmiljö. Ordna in-
formationstillfällen för lärare 
och rektorer, uppmanar han. 
Sakta men säkert kommer då 
ljudmiljön att förbättras i sko-
lorna. En förbättrad ljudmiljö 
ger friskare personal och skapar 
en lugnare stämning i hela sko-
lan. n

”Det ska böjas i tid det som 
krokigt ska bli”, säger ett 
gammalt ordspråk. Det här 
gäller också i frågan om att 
skydda sin hörsel. För att 
det ska bli en vana som föl-
jer med genom hela livet, är 
det viktigt att redan som barn 
lära sig att skydda sin hörsel. 
Det här har vi på Svenska 
hörselförbundet rf tagit fasta 
på genom vårt projekt Buller 
och Bång.

Det går att minska risken för att 
få nedsatt hörsel genom att inte 

Hörselhunden Hasse 
pratar med barn om buller
Text och foto: Gita Lindholm

utsätta öronen för alltför starka 
ljud och genom att använda 
hörselkåpor eller öronproppar 
då det behövs. Hörseln behöver 
alltid skyddas om ljudnivån är 
så hög att det inte går att prata 
som vanligt. 

Alla som har eller har haft 
barn på dagis eller förskola vet 
att när man hämtar hem dem 
från dagiset så är de väldigt 
högljudda. Det här beror på att 
ljudnivån på dagis ofta är hög 
och barnen vänjer sig vid att 
höja rösten för att bli hörda. I 
värsta fall kan ljudnivån stiga 

upp till 85 dB på ett daghem. 
Det är en ljudmiljö som på an-
dra ställen skulle kräva använd-
ning av hörselskydd, konstant. 
Ljudnivån är ungefär den-
samma i förskolor och skolor. 
Grupperna är dessutom ofta allt 
för stora.

Projektet Buller och Bång
Buller och Bång är Svenska 
hörselförbundet rf:s projekt om 
buller som riktar sig till barn 
och personal i daghem och sko-
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lor. I stora grupper går det inte 
alltid att undvika ljud. Projek-
tets syfte är att göra barn och 
personal uppmärksamma på 
bakgrundsbullret i deras vardag 
samt informera om hur detta 
kan åtgärdas.

Pilotprojektet startade 2007 
med uppbyggnad av en Bul-
ler och Bång-väska samt pla-
nering av maskoten Hörsel-
hunden Hasse. Pilotbesöken 
startade 2008. Projektets syfte 
är att informera om ljudmiljön 
och lära barnen att skydda sin 
hörsel samt informera om att vi 
alla kan påverka ljudnivån och 
förbättra vardagens ljudmiljö. 
År 2013 fick Yles barnprogram 
BUU-klubben besök av Hörsel-
hunden Hasse. 

Introduktion 
av hörselskydd
Projektet Buller och Bång har 
under de senaste åren riktat sig 
huvudsakligen till barn i för-
skole- och skolåldern. Projek-
tets bärande kraft är maskoten 
Hörselhunden Hasse, en män-
niska förklädd till hund, som 
besöker skolorna. Under besö-
ket presenterar hörselhunden 
örats anatomi, berättar för barn 
och personal om hur buller på-
verkar hörseln och diskuterar 
med barnen om vad buller är. 
Han introducerar hörselskydd 
och barnen får uppleva hör-
selskyddens positiva effekter 
medan de spelar skrammelor-
kester. Hörselhunden Hasse de-
lar ut ett informationshäfte med 
tillhörande uppgiftshäfte om 
hörsel och en Hasse-dekal till 
alla barn. 

År 2019 och 2020 har pro-
jektets målgrupp varit elever 
i årskurs ett i skolor i Svensk-
finland. Under våren 2019 be-
sökte Hörselhunden Hasse elva 
grupper i sju skolor och under 

hösten tio grupper i fyra skolor 
i huvudstadsregionen. Sam-
manlagt 381 barn och cirka 23 
vuxna deltog i projektet.

Våren 2020 besökte Hörsel-
hunden Hasse två skolor i Hel-
singforsregionen och fem sko-
lor i Österbotten. Sammanlagt 
har fjorton grupper av elever i 
årskurs ett fått ta del av projek-
tet i år, 234 elever och 24 vux-
na. På grund av den pågående 
pandemin har höstterminens 
besök förflyttats till vårtermi-
nen 2021. Planen är att också 
under år 2021 besöka årskurs 
ett i skolor i Åboland.

"Sammanlagt har
fjorton grupper av

elever i årskurs ett fått 
ta del av projektet i år, 

234 elever och 
24 vuxna." 

Positiv respons
Responsen från skolorna har 
varit positiv. Eleverna har bland 
annat tyckt att Hörselhunden 
Hasses besök var roligt, intres-
sant och spännande. De har lärt 
sig nya saker, som hörselhun-
den har förklarat på ett bra sätt. 
Eleverna tyckte att det var roligt 

att spela på instrumenten och se 
hur det stora decibel-/bullerörat 
skiftade färg från grönt till rött i 
takt med att ljudnivån steg. 

Lärarna har också gett re-
spons och berättat att barnen 
efter besöket har pratat mycket 
om hörselhåren, hårcellerna, 
hur de dör och inte börjar leva 
igen. Eleverna var förvånade 
över hur lite ljud det krävs för 
att decibel-/bullerörat ska bli 
rött, vilket betyder att ljudnivån 
är för hög. Lärarna berättade 
att Hörselhunden Hasse pre-
senterade fakta om hörseln på 
ett för barn nära, konkret och 
roligt sätt, att konceptet är bra 
och går hem hos barnen. Lä-
rarna nämnde också att ibland 
är det mycket ljud i skolan och 
att man som lärare upplever det 
som stressande.

Under årens lopp har pro-
jektet finansierats av Under-
visnings- och kulturministeriet, 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds 
minne samt Stiftelsen Leo, 
Mary och Mary-Ann Hackman. 

Sedan projektet startade har 
över 1580 barn och 224 lärare 
i Svenskfinland informerats om 
hur buller påverkar oss och vår 
hörsel. n

Hörselhunden Hasse berättar för barnen om örats anatomi.
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Textsamtalstjänsten tillhanda-
hålls med stöd av social- och 
hälsoorganisationernas under-
stödscentral STEA, den admi-
nistreras av Kuurojen Liitto ry 
- Dövas Förbund rf och tjänsten 
produceras av ICT-tjänstebola-
get Vakka-Suomen Puhelin Oy, 
VSP. Utrustning, som använd-
ningen av tjänsten förutsätter, 
beviljas i allmänhet av använ-
darens hemstad eller -kommun. 
Textsamtalstjänsterna kan ock-
så användas av en hörande per-
son genom att ringa upp num-
ren till tjänsten. Då förmedlar 
telefonisten talet i textform till 
mottagaren av samtalet.

Texttelefontjänsten eller TTP 
är fortfarande en mycket viktig 
tjänst för många. Tjänsten kan 
användas med den traditionella 
texttelefonen, datorn eller mo-
bilapplikationen myMMX htt-
ps://www.vsp.fi/tekstipuhelu-
palvelu-2/. Betjäningsspråken 
är finska, svenska eller engel-
ska.

Texttelefontjänsten utveck-
las som ett samarbete mellan, 
Vakka-Suomen Puhelin Oy, 
Kuurojen Liitto ry-Finlands 
Dövas Förbund rf, Kuuloliitto 
ry, Suomen Kuurosokeat ry-
Föreningen Finlands Dövblinda 
rf och Svenska hörselförbundet 
rf. En arbetsgrupp sammansatt 
av dessa organisationer funde-
rar tillsammans på vilken myn-
dighet som egentligen borde er-
bjuda och vara ansvarig för den 
här tjänsten.

I början av år 2020 flyttades 
ansvaret för tjänsten från Ki-
inteistö Oy Valkea Talo, som 
tidigare administrerat tjänsten, 

TPP är vardagens skyddsnät
Text: Marika Rönnberg, expert, Kuurojen Liitto ry – Finlands Dövas förbund rf
Översättning: Gita Lindholm

Texttelefontjänsten, TPP 
Textsamtal och textsamtalens förmedlingstjänst erbjuder 
döva, hörselskadade, hörselsynskadade och personer med 
talsvårigheter en möjlighet att uträtta ärenden med andra på 
ett jämbördigt sätt. Tjänsten kan användas gratis via Internet. 
Textsamtal kan också göras med Android-telefoner och an-
vändarna har dessutom möjlighet att beställa ett personligt 
telefonnummer som ansluts till tjänsten. Detta gör det möjligt 
för användarna att också ta emot inkommande samtal genom 
förmedling av textsamtalstjänsten. Uppföljningen av tjänsten 
är ett samarbete mellan flera organisationer.

till Kuurojen Liitto ry-Finlands 
Dövas Förbund rf och samtidigt 
minskade anslagen från STEA. 
På grund av de minskade ansla-
gen är tjänsten inte längre öp-
pen 24/7.

Enligt statistiken har an-
vändningen av tjänsten minskat 
under årens lopp. Det finns nu 
andra alternativ att ta kontakt 
jämsides med TPP, till exempel 
e-post, sms och chatt. Trots det-
ta upplevs TPP vara en viktig 
och till och med en oersättlig 
tjänst. Många använder fort-
farande tjänsten varje vecka. 
I huvudsak är man också nöjd 
med tjänsten.

”Det känns osäkert”  
I juni gjorde både organisa-
tionerna och Vakka-Suomen 
Puhelin Oy som upprätthåller 
tjänsten, en enkät angående an-
vändningen av TPP. Även om 
svaren inte var många, fick vi 
ändå viktig information genom 
den.

De begränsade öppethåll-
ningstiderna har ökat otrygg-
heten hos många användare. 

Speciellt orolig var man över 
möjligheterna att få kontakt i 
nödsituationer, under nätter och 
på söndagar, då TPP-tjänsten är 
helt stängd. Under coronatiden 
har det funnits behov av att få 
kontakt med den egna hälso-
vårdscentralen för att få råd 
angående symptom, men man 
har varit tvungen att vänta tills 
TPP-tjänsten öppnat innan man 
har kunnat nå hälsocentralen. 
Kontakt med veterinär fås en-
dast per telefon men det är inte 
alltid det finns en hörande till 
hands som kan hjälpa till vid 
samtalet. TPP:s förkortade öp-
pethållningstider har också fått 
konsekvenser för användningen 
av tjänsten. Då tjänsten inte är 
öppen dygnet runt, har den 
som tidigare flitigt använt sig 
av tjänsten inte använt den lika 
mycket, utan sökt sig till andra 
tjänster i stället, också då när 
tjänsten är öppen.

TPP lämpar sig för
 att uträtta ärenden
Texttelefontjänsten används i 
huvudsak för att kontakta ser-
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vicepunkter eller myndigheter, 
för att reservera tid hos social-
tjänsten, ringa bostadsförmed-
lingen, sköta arbetsärenden 
eller för att kontakta barnens 
skola. En annan viktig orsak till 
att ta kontakt via TPP är samtal 
till hörande släktingar och vän-
ner. TPP-tjänsten är enda möj-
ligheten för hörande att ringa 
döva personer. De här sociala 
samtalen är viktiga. Hur skulle 
man annars kunna kontrol-
lera en äldre förälders välbefin-
nandet om föräldern bor långt 
borta? Under ”coronatiden” har 
det inte varit möjligt att besöka 
dem och många äldre har ingen 
smarttelefon. 

”Jag känner 
mig inte jämlik”.
För närvarande är det möjligt 
att kontakta många instanser 
via textmeddelande, e-post el-
ler via chattfunktionen på de-
ras nätsidor. Man kan boka tid 
hos frisören via en nätblankett, 
gällande barnets skolfrågor kan 
läraren kontaktas till exempel 
på Wilma-plattformen och ar-
betsärenden kan skötas över 
e-post. Men samtalen mellan 
släktingar och vänner hanteras 
fortfarande inte av någon annan 
part, den delen sköts med hjälp 
av TPP-tjänsten. I Finland finns 
fortfarande en miljon männ-
iskor som inte har möjlighet att 
använda e-post eller andra digi-
tala tjänster.

TPP är inte menad 
för nödsamtal
Samhället erbjuder andra möj-
ligheter för nödsituationer. 
Det är viktigt att registrera sig 
som 112 sms-användare, för 
att kunna sända nödtextmedde-
lande till 112. Nödcentralen har 
även en 112 Suomi-app, som 
kan installeras i smarttelefoner. 

Tillsvidare kan 112 Suomi-app 
endast användas för samtal men 
planer finns att under komman-
de år utveckla tjänsten så att 
det blir möjligt att även sända 
textmeddelanden och bilder till 
nödcentralen.

Det lönar sig ändå att genast 
ladda ner 112 Suomi-app i sin 
smarttelefon. Via den får an-
vändaren samma varningsmed-
delanden och information som 
visas på rött botten i tv:n, till 
exempel stora eldsvådor i när-
områden. 

Jourhjälpen, 116 117
Jourhjälpen, 116 117 expande-
rar till en riksomfattande tjänst. 
Du får vårdanvisningar avgifts-
fritt per telefon och Jourhjälpen 
ger dig råd vid brådskande häl-
soproblem då din egen hälsosta-
tion är stängd. Jourhjälpen 
vägleder dig till rätt vårdplats 

på basen av det du berättar, i 
brådskande situationer direkt 
till jourpolikliniken. Om ären-
det inte är brådskande ombeds 
du vänligen vänta tills din egen 
hälsostation öppnar. 

Alla sjukvårdsdistrikt har en 
textbaserad version på kom-
mande som alla kan använda. 
Till Helsingfors och Nylands 
sjukvårdsdistrikt, HUS, har 
man redan en tid kunnat ta kon-
takt med Jourhjälpen via chatt-
funktionen. Närmare uppgifter 
finns på www.terveyskyla.fi, 
välj svenska uppe i högra hör-
net.

Jourhjälpens texttjänst är av-
sedd endast för personer som 
inte kan höra eller producera 
tal. Övriga betjänas per telefon 
på det avgiftsfria numret 116 
117. Texttjänsten i hela Finland 
produceras av HUS Nylands 
jourhjälp 116 117. n

Malax Kommun
www.malax.fi

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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www.vora.fi 

– Nog hör jag det jag behöver 
höra. Inte behöver jag någon 
hörapparat, säger en äldre 
släkting till mig.

Orolig har jag just kommit kö-
rande för att kolla om allt är väl 
med en äldre släkting, eftersom 
hon inte svarat i telefonen un-
der dagen. Jag brukar ringa vid 
ungefär samma tid. När jag 
kommer in sitter hon lugnt och 
äter i köket.  När jag frågar var-
för hon inte svarat i telefonen 
säger hon att hon inte hört den.  
Plockar upp min egen telefon 
och ringer upp igen. Hon tittar 
bara frågande på mig. Jag no-
terar att hon har mobiltelefonen 
liggande på skrivbordet i sov-
rummet. Den ringer på högsta 
volym. 

– Hör du inte att telefonen 
ringer?

Hon skakar på huvudet, hon 
hör inte telefonen. I hennes te-
lefon finns tolv missade samtal 
från mitt nummer! ”Behövde” 
hon inte höra dem?

Kommunikator
Det har gått sex - sju år sedan 
vi köpte en kommunikator i 

Hörapparat eller inte?
Text: Gita Lindholm

present till henne. Hon har gjort 
ett hörseltest i ”hörselbilen” 
då den besökte orten, för flera 
år sedan. Redan då försökte vi 
övertala henne att skaffa hörap-
parat, men hon ville inte. Kom-
munikatorn använder hon när 
hon tittar på tv. Ljudet på tv:n 
behöver inte vara så högt efter-
som kommunikatorn förstärker 
ljudet och hon kan lyssna via 
hörlurarna. Men av någon an-
ledning använder hon inte kom-
munikatorn när hon lyssnar på 
radion eller pratar med någon.

– Det är så besvärligt att an-
vända den, lurarna är i vägen. 

Knapphörlurar verkar inte 
heller att vara någon lösning på 
problemet. När jag kollade vi-
dare i telefonen hittade jag flera 
missade samtal från andra av 
hennes släktingar och vänner.

Hur många trevliga samtals-
stunder går vi inte miste om då 
vi inte hör att telefonen ringer. 
Just nu är det viktigare än nå-
gonsin tidigare att höra telefo-
nen eftersom vi inte kan träffas 
fysiskt. Om släktingar och vän-
ner upprepade gånger ringer 
men inte får något svar så slutar 
de snart att ens försöka ringa. 

Barnbarnen vill inte heller be-
söka äldre släktingar ”som ändå 
inte hör vad de säger”. 

Otryggt att inte höra
Det blir också otryggt att röra 
sig utomhus. Att gå längs trotto-
aren utan att höra om det kom-
mer en cyklist eller en moped 
bakifrån kan skrämma livet ur 
vem som helst. Dessutom kan 
fotgängaren bli påkörd! Det här 
är något som cyklisterna också 
borde tänka på. Som cyklist är 
det omöjligt att veta om fot-
gängaren framför hör bra, hör 
dåligt eller rentav är döv. Cy-
keln rullar relativt ljudlöst och 
redan en lindrig hörselnedsätt-
ning kan inverka så att fotgäng-
aren inte hör cykeln.

Kanske borde jag själv fö-
regå med gott exempel? Mina 
egna barnbarn har börjat påpeka 
att jag inte alltid hör vad de sä-
ger eller att jag hört fel och inte 
kommer ihåg. Hörsel och då-
ligt minne är ju sammankopp-
lade… Jag ska nog genast göra 
ett hörseltest på nätet. Obero-
ende av vad det testet utvisar, 
går jag vidare och beställer tid 
för ett test hos hälsovården. 
Jag vill ju höra och hålla kvar 
kontakten med mina släktingar 
och vänner. Speciellt med mina 
barn och barnbarn. n
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Grundidén till Audiodo Per-
sonal Sound bottnar i en av 
grundarnas egna erfarenhe-
ter av hörselnedsättning och 
ljudprodukter som inte er-
bjuder anpassning av ljudet 
för en enskild persons unika 
hörselförmåga. 

Ljudprodukter som till exempel 
hörlurar, smarta högtalare och 
mobiltelefoner har utvecklats 
utifrån tesen att alla människor 
hör lika och att en persons hör-
selförmåga är densamma li-
vet ut. Med andra ord, samma 
ljud till alla. Därmed är det inte 
möjligt att få en individuellt op-
timerad ljudupplevelse alldeles 
oavsett om man är ”normalhö-
rande” eller har någon form av 

Audiodo - Individuell 
ljudupplevelse i dina hörlurar 
Text: Jan Weber / Gita Lindholm
Foto: Audiodo

Om bolaget
Bolaget Audiodo grundades 
av Jan Weber, John Philips-
son och Roger Martinson 
för cirka fem år sedan. Alla 
tre grundarna har lång erfa-
renhet av affärs- och tekniskt 
utvecklingsarbete inom  
ljudområdet från bolag som 
till exempel Sony och Erics-
son. Grundarna har också ett 
genuint intresse för ljud och 
musik sedan långt tillbaka. 
Bolaget utvecklas snabbt 
och består idag av cirka 25 
medarbetare. För närvaran- 
de har bolaget kontor i Mal-
mö och Stockholm samt re- 
presentationskontor i Japan, 
Sydkorea och Kina. Befint-
liga och potentiella kunder 
finns över hela världen. Au-
diodo har redan fått flera 
tunga utmärkelser, natio-
nellt och internationellt, som 
ett mycket lovande bolag.

Marknaden för person-
ligt anpassat ljud i ljudpro- 
dukter är på stark fram-
marsch. Audiodo är mycket 
väl positionerat och har 
idag enligt många tongivan- 
de kunder den ledande tek-
niken. Målet är att bli ett le- 
dande så kallat ingrediens-
varumärke i ljudprodukter 
i likhet med ”Goretex” (för 
skor och kläder) och ”MIPS” 
(för hjälmar). Audiodo er-
bjuder även kunderna så 
kallad Cloud-tjänster.

hörselnedsättning. Det här ville 
Audiodo råda bot på.

Förbättrat ljud i lurarna
Audiodos affärsidé är att erbju-
da tillverkare av ljudprodukter 
avancerad programvaruteknik 
som kan integreras i deras ljud-
produkter, till exempel i hör-
lurar. Med Audiodos teknik i 
hörlurarna får användaren ett 
förbättrat ljud, som är anpas-
sat och optimerat för den egna 
hörseln, normalhörande eller 
med hörselnedsättning. Audio-
dos produkter licensieras till 
tillverkarna. Audiodo utvecklar 
alltså inga egna hörlurar, högta-
lare eller dylikt, utan utvecklar 
programvaruteknik för dessa. 
För närvarande finns Audiodo 

Grundarna av Audiodo är, från vänster John Philipsson, Jan We-
ber och Roger Martinson.
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Personal Sound bara i hörlurar 
från tillverkaren Skullcandy, 
www.skullcandy.com/persona-
lize. Det är dock fler tillverkare 
som kommer att lansera pro-
dukter med Audiodo Personal 
Sound funktionen framöver. 
Inom några år tror och hoppas 
företaget att många tillverkare 
har funktionen i sina produkter. 

Audiodo Personal Sound är 
utvecklat för att fungera i tråd-
lösa hörlurar av olika modeller, 
både sedvanliga hörlurar som 
man bär över eller på öronen 
och i de modeller som man 
bär inuti öronkanalen, inklude-
rande så kallade TWS-hörlurar 
(True wireless). 

Ljud utifrån egna 
förutsättningar 
Audiodos produkt utgörs av 
programvara såsom till ex-
empel ljudalgoritmer och 
mobilapp-funktioner. En del 
av programvaran körs i själva 
ljudprodukten, till exempel 
hörlurarna, medan en annan del 
körs i en mobilapp. 

Användaren laddar ned en 
app till sin Apple eller Android 
telefon. En del av appen utgörs 
av specifik programvara som 
har stöd för Audiodo Personal 
Sound och som bland annat om-
fattar ett hörseltest. Hörseltes-
tet, som är en variant av tonau-
diometri, är enkelt att göra och 
tar bara några minuter. Trots sin 
enkelhet ger testet viktiga re-
sultat om användarens hörsel. 
Dessa resultat används sedan av 
Audiodos programvara i själva 
ljudprodukten, för att optimera 
ljudet utifrån bärarens person-
liga förutsättningar. Ljudet, till 
exempel musiken, anpassas i 
realtid så att användaren får en 
förbättrad ljudupplevelse. Det 
här innebär att varje användare 
kan få sitt eget personliga ljud 

i sina hörlurar, baserad på den 
egna unika hörselförutsättning-
en. Ljudet kan alltså anpassas 
till den egna hörseln. 

"Användaren laddar 
ned en app till sin Apple 
eller Android telefon."

Att tekniken även fungerar 
för normalhörande hänger ihop 
med att detta är ett relativt svä-
vande begrepp med stor spänn-
vidd. Att vara normalhörande 
innebär inte att alla som har 
normal hörsel har samma hör-
selförmåga utan även i denna 
grupp finns en stor variation. 
Exempelvis kan det handla om 
skillnader mellan höger och 
vänster öra. Vad gäller perso-
ner som har en hörselnedsätt-
ning fungerar tekniken bäst för 
de med en mild till medelsvår 
nedsättning. Vid svår hörsel-
nedsättning är möjligheterna 
att förbättra ljudet mindre, men 
dock möjligt till en viss nivå. 

Enkel att ladda ned 
Brukarna av Audiodo Personal 
Sound är allt från typiska kon-
sumentkunder till tillverkare 
av ljudprodukter, som exempel 
amerikanska Skullcandy, en av 
de största inom hörlurar. Som 

redan nämnts, fungerar Audio-
dos teknik såväl för ”normalhö-
rande” som för personer med en 
hörselnedsättning. 

Hanteringen av Audiodo 
Personal Sound funktionen i 
ljudprodukten är alltså en del av 
tillverkarens mobilapp, inte en 
separat sådan. Användare som 
köper en produkt från en till-
verkare, som erbjuder Audiodo 
Personal Sound i produkten, 
laddar ned en mobilapp som är 
gjord för produkten. Mobilap-
pen är enkel att ladda ned och 
finns normalt både för Apple 
och Android. I appen finns stöd 
för att hantera Audiodo Perso-
nal Sound, som till exempel 
hörseltest.  Ljudinställningen 
sker automatiskt i hörlurar som 
har stöd för Audiodo Personal 
Sound. Den trådlösa anslut-
ningen mellan till exempel en 
smartphone och hörluren an-
vänder Bluetooth-kommunika-
tion för överföring av informa-
tion mellan enheterna. n

Hörlurar med Personal Sound från www.skullcandy.com/persona-
lize.
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I Gottböle i Närpes tillverkar 
Närpes trä och Metall, NTM, 
renhållningsfordon, släpvag-
nar och bilpåbyggnader. Alla 
byggnationer utrustas och 
anpassas enligt kundens spe-
ciella önskemål.

Ljudnivån i metallverkstaden 
varierar och kan stundvis vara 
hög. Det här har man god kon-
troll på inom företaget NTM. 
Råmaterialet klipps och bockas
enligt ritning, i produktions-
linjen svetsas komponenterna 
ihop och åker sedan vidare för 
olika monteringsskeden för att 
bli en färdig produkt.  

Uppföljande
hörselgranskning
Frank Eklund, arbetarskydds-
chef på NTM, berättar att man 
noggrant följer upp föreskrifter 
om hälsa och säkerhet på fö-
retaget. Redan när man börjar 
jobba inom företaget genom-
går man en hälsokontroll och 
hörseltest. Efter den här första 
kontrollen kallas arbetstagare 
som jobbar inom produktionen 
på hörselgranskning varje år 
i fyra års tid. Därefter blir de 
som arbetar i de mest bullriga 
miljöerna så som, ytbehandlare 
och svetsare, kallade på gransk-
ning vartannat år ända fram till 
pensionen.  De som jobbar till 
exempel i lagret eller på kon-
toret har hörselgranskning vart 
tredje år. 

– Det svåra är ju att fastställa 
vad en hörselnedsättning som 

NTM värnar om sina 
anställdas säkerhet och hälsa
Text: Gita Lindholm
Foto: NTM

kommer med åren beror på. Är 
det på grund av arbetet eller är 
det på grund av någon annan 
orsak, säger Frank Eklund.

Arbetsplatsutredning
Vart femte år görs en arbets-
platsutredning av företagshäl-
sovården tillsammans med en 
fysikalisk expert. De går runt i 
produktionen, inspekterar och 
skriver en rapport om säker-
het och hälsa vid företaget. De 
mäter också bullernivån och 
kartlägger vilken typ och klas-
sificering av hörselskydd som 
behövs för de olika arbetspunk-
terna. I verkstaden behövs det 
hörselskydd som dämpar bull-
ret bättre, i lagret räcker det 
med skydd som dämpar mindre. 
På företaget går man noggrant 
igenom rapporten. Man försö-
ker fastställa grundorsaken till 
bullret för att sedan kunna fö-

rebygga, minimera och koncen-
trera bullret, i mån av möjlighet 
till ett område, så det inte sprids 
ut över hela verksamheten.

Koll på decibelnivåer
Tack vare företagshälsovårdens 
rapporter har ledningen och ar-
betarskyddschefen god koll på 
vilka moment och arbetspunk-
ter som har den högsta buller-
nivån samt vilka decibeltal det 
rör sig om. Eklund berättar att 
arbetare vid svets- och slut-
linjen, där det är mera buller, 
behöver ett effektivare hörsel-
skydd än lagerarbetarna. Han 
berättar också att decibelnivån 
varierar mellan de olika pro-
duktionslinjerna. Vid tillverk-
ningen av trailrar och sopskåp 
varierar decibelnivån mellan 72 
och 104 dB. Impulsbullret som 
senast uppmätts var som högst 
118 dB. Orsaken var då mut-

Närpes Trä och Metall, NTM
Grundades år 1950 av Lennart Nordin och koncernen har idag 
över 650 anställda.
Det är ett teknikföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och 
underhåller transportutrustning för tunga transporter samt in-
samling av återvinningsmaterial och avfall. Företaget har dot-
terbolag i Sverige, Estland, Storbritannien, Ryssland, Tysk-
land, Polen och Kanada.
NTM var först i Finland med att bygga kyl- och frysbilar. Den 
första bilen lämnade fabriken i december 1958 och den första 
fryssläpvagnen levererades 1959. 
Efter flera utvecklingsfaser svarar sopbilarna idag för mer än 
hälften av företagets omsättning.
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terdragare som användes under 
intervaller på två till tre minuter 
per gång. Mutterdragarens to-
tala användningstid har konsta-
terats vara femton minuter per 
arbetsdag. 

Anställda har tillgång 
till hörselskydd
Företaget ser till att alla anställ-
da har tillgång till hörselskydd 
och uppmanar arbetstagarna att 
använda dem. Det egentliga an-
svaret för att följa de föreskrif-
ter som utformats och informe-
rats om samt användningen av 
hörselskydd ligger ändå hos 
individen själv. 

– Det egna ansvaret, att man 
har hörselskydden på sig, är 
mycket viktigt. Det kan ibland 
till och med behövas dubbla 
skydd, både öronproppar och 
hörselskydd. Det kan förstås 
”fuskas” på något ställe ibland. 
Man tänker att ”jag ska bara…”  
och spänner till en hjulmut-
ter med mutterdragaren utan 
hörselskydd och så händer det. 

Men det är klart att vi påpe-
kar om vi ser någon som inte 
använder skydd. Generellt an-
vänds nog hörselskydd på det 
områden där det krävs, säger 
Frank Eklund.

Truckar som körs inomhus 
förorsakar både buller och av-
gaser. Företaget leasar elek-
triska truckar för att sänka ljud-
nivån för både chauffören och 
medarbetarna och samtidigt 
minska på avgaser i verksam-
hetsutrymmen. 

Personalen ska må bra
Beträffande kontorspersonal, 
berättar Frank Eklund att fö-
retaget nyligen tagit i bruk sin 
nya kontorsbyggnad. Här finns 
möjlighet att arbeta i ett så kall-
lat öppet kontorslandskap samt 
i eget kontorsutrymme beroen-
de på arbetstagarnas behov. En 
lite blandad miljö.

Det ligger oss varmt om hjär-
tat att personalen mår bra. Skö-
ter man om personalen så ge-
nererar det i produktivitet och 

kvalitet, betonar Frank Eklund 
och tillägger att det ändå finns 
mycket kvar att göra. 

– Det är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. Man kanske når 
upp till det mål man har haft 
tidigare men man får inte stirra 
blint på dem utan göra upp nya 
mål. Det är ju så man blir bättre 
och bäst i världen, om man sä-
ger så, avslutar Frank Eklund. n

  

Närpes Trä och Metall, NTM, i Närpes.
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En Fridfull Jul och
ett Tryggt Reseår 2021
önskar
J & M Launokorpi Oy.  

Vill också du förgylla 
någons dag med 

en hälsning? 
Information finns 

på sidan 33.

God Jul och Gott Nytt År 
till dig Thomas Grönroos. 
Vi hoppas du ska få tuta och köra och 
hörselgänget föra på nya äventyr 2021,
önskar Svenska hörselskadade i Åboland rf.

God Jul! Birgitta med bättre hälft.
Jag längtar efter dina 
tillställningar och resor. 
Vi väntar på ett bättre år hälsar SOS.

Fridfull Julhelg och Glädjefyllt Nytt År
önskar Svenska hörselskadade i Åboland rf
till alla medlemmar 
och till alla läsare av Vi hörs.

Hörselföreningen i Västnyland rf tackar 
för det gångna året och önskar sina 
medlemmar en välsignad julhelg 
och allt gott för år 2021!
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Foto: Gita Lindholm

En Fridfull Jul och ett Gott Nytt År
tillönskas våra medlemmar och alla 
andra vänner runtom i landet!
Sydösterbottens hörselförening rf.

Till alla hörselvänner önskar vi
en Fridfull Julhelg och ett Gott Nytt År 
fyllt med hälsa, glädje och harmoni
Gitta och Fjalle Kronberg.

En Fridfull Jul och ett Gott Nytt År 
tillönskas alla våra hörselvänner!
Svenska hörselskadade i Vasanejden.

God Jul 
och Gott Nytt År!
till släkt och vänner
önskar Else-Maj 
i Nickby.

Varma julhälsningar 
till alla hörselvänner 
i Åboland 
Marianne och Holkku.

Varma Julhälsningar 
till alla våra
hörselvänner!
Gunnar och Anneli
i Purmo.

God Jul 
och Gott Nytt År 
till alla hörselvänner 
i Åboland.
från Monica o Torsten.
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God Jul
och

Gott Nytt År 2021!
önskar

vi på förbundskansliet



23 Vi hörs 4/202022

Frågehörnan:

Vad ska jag tänka på om jag 
vill undvika hörselskador?
Det är alltid bra att ha med sig engångsöronprop-
par, så man lätt kan skydda sin hörsel i biosalong-
er, på konserter, uppträdanden och andra hög-
ljudda evenemang. Använd alltid hörselskydd 
vid gräsklippning, användning av motorsåg och 
andra liknande sysslor. Lyssna inte mer än en 
timme per dag på musik via knapphörlurar, som 
AirPods till exempel. De flesta mobiltelefoner 
meddelar när volymen blir skadlig för hörseln. 
Höj inte volymen på telefonen över gränsen, utan 
ta istället samtalet/lyssna på musiken på ett ställe 
med mindre bakgrundsljud. Sänk alltid volymen 
innan du stänger av musiken, annars riskerar du 
att börja med för hög volym följande gång du an-
vänder hörlurarna.

Vilka är de vanligaste 
orsakerna till hörselskador?
De vanligaste orsakerna till hörselskador är bul-
ler, ärftlighet, sjukdomar och åldrandet, åldersbe-
tingad hörselnedsättning.

Hur vet jag att jag börjat höra sämre?
Ofta kan det vara omgivningen som märker hör-
selnedsättningen innan vi själva märker det. Vi 
börjar fråga ”va?” oftare. Vi vill sitta på första 
raden under föreläsningar för att höra. Vi höjer 
ljudet på mobiltelefonen och på tv:n och anhö-
riga kanske påpekar om den höga volymen. När 
vi börjar höra sämre kommer oftast vår hjärna till 
undsättning och hjälper till att tolka det vi inte 
riktigt hörde. I något skede räcker inte heller 
hjärnans hjälp till mera och då märker vi kanske 
själva också att vi behöver extra hjälp med hö-
randet.

Frågor och svar
Vart vänder jag mig om jag 
bara vill testa min hörsel?
Audionomer utför hörseltest. För att få en remiss 
till en audionom kan du börja med att gå till den 
egna hälsovårdsstationen. Därifrån blir du vi-
dareremitterad om behovet finns. Du kan också 
vända dig till en privatmottagning. Hörhjälp-
medelsföretagen erbjuder också hörseltestning 
och hörapparatutprovning. 

Vilken hjälp kan jag få 
då hörseln blivit sämre?
Hörapparaten är i de flesta fall till stor hjälp vid 
hörselnedsättning. Dagens digitala teknik tillåter 
hörapparaterna att kommunicera med varandra 
och rätt typs hörapparater förbättrar således per-
sonens hörsel, riktningshörsel, orienteringsför-
måga och dämpar bakgrundssorl.

När hörseln gradvis blivit sämre har vår hjärna 
glömt bort ljud, som vi inte längre uppfattar. Ge-
nom att använda en välinställd hörapparat för-
bättrar vi inte bara hörseln utan också hjärnans 
kapacitet att uppfatta ljuden igen och använda 
minnet. Genom aktiv användning av hörappara-
ten, motverkar vi även minnesproblem.

Svenska hörselförbundet rf
horsel.fi
Frågehörnan
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hänt...
Middag för fyra på Epoque 
i Jakobstad i augusti 
Projektet ”Middag för fyra” samlar ihop fyra per-
soner med hörselnedsättning.

Denna gång träffades fyra medlemmar från 
Nykarlebynejdens hörselförening i Jakobstad. 
Deltagarna verkade genast få god kontakt med 
varandra. Diskussionerna handlade om den långa 
väntetiden till audionomen för att få hörapparaten 
justerad och om att det behövs mera information 
om hörselskador till exempel på arbetsplatser. 
Deltagarna diskuterade även om hur hörselska-
dor och lokalföreningen skulle få mera synlighet. 

Några deltagare kunde tänka sig att komma 
med i föreningens styrelsearbete. 

Förbundets evenemangskoordinator Siw Öst-
man höll i trådarna för träffen.

Deltagarna från Nykarlebynejden fick genast 
god kontakt med varandra på Hotel Epoque i  
Jakobstad.

Förbundsmöte på distans
Mycket i samhället har ändrat på grund av 
corona-pandemin. Riksdagen godkände en 
tillfällig lagstiftning som möjliggjorde att 
föreningar kan senarelägga stadgeenliga mö-
ten och att hålla dem på distans. 

Svenska hörselförbundet rf:s förbundsmö-
te skall enligt stadgarna hållas årligen senast 
före utgången av april. Mötet flyttades till 
september i hopp om att virussituationen då 
skulle ha lugnat ner sig.  Tyvärr blev situa-
tionen inte bättre på hösten. Förbundsmötet 
hölls därför på distans via Microsoft Teams 
och samtidigt fysiskt i SFV-huset i Helsing-
fors. Till mötesordförande valdes Mari Pen-
nanen, verksamhetsledare för Förbundsare-
nan. Förbundsmötets ärenden behandlades 
och ansvarsfrihet beviljades åt styrelsen och 
övriga redovisningsskyldiga. 

Distansmöten och hybridmöten medför 
stora utmaningar för föreningar och förbund 
på grund av att alla inte har tillgång till dator 
eller teknik som krävs för att delta i dessa 
möten. Bild, ljud och skrivtolkning skall 
synkroniseras och fungera både för distans-
deltagare och de som är fysiskt på plats vil-
ket ännu kräver övning av alla. Med tålamod 
och samarbete inom organisationsvärlden 
hittar vi förhoppningsvis lösningar för att 
alla skall känna sig inkluderade.

Projektet Middag för fyra, går ut på att fyra 
personer som inte känner varandra från tidi-
gare, träffas över en bit mat och utbyter erfa-
renheter angående hörseln.
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Middag för fyra i Ekenäs
I Västnyland arrangerades projektet ”Middag för 
fyra” i början av oktober på Restaurant GH Fy-
ren.

Deltagarna tyckte om konceptet att träffas i 
en liten grupp och få ventilera samt diskutera sin 
situation med likasinnade som förstår problema-
tiken kring hörselnedsättning. En av deltagarna 
konstaterade: ”Jag tycks ju ändå vara social fast 
jag trodde att jag mist den förmågan.” Deltagarna 
beslöt att hålla kontakt med varandra och träffas 
igen.

 Svenska hörselförbundet rf fick en hälsning 
från träffen, en önskan om påverkansarbete från 
förbundets sida för att hörselvårdare skulle an-
ställas till hälsostationerna.

Deltagarna i "Middag för fyra" i Västnyland 
trivdes tillsammans på Restaurant GH Fyren i 
Ekenäs.

Kurs för personer i arbetslivet
Personer i arbetslivet hade möjlighet att slappna 
av under en kurs i september. Kursens målsätt-
ning var att låta naturen ge den återhämtning 
som deltagarna behövde. På programmet fanns 
bland annat föreläsningar och yoga i yogasalen 
högt uppe i ett av träden. Kajak, kanotpaddling 
och bastubad hann man också med. Alla övernat-
tade i hus uppe i träden. Maten som serverades 
var gjord av närproducerade produkter och var 
mycket välsmakande. Skrivtolkar fanns också på 
plats under kursdagarna. 

Kursen arrangerades på Emmes Retreat i Ne-
dervetil av Svenska hörselförbundet rf.

Yogasalen fanns i en stuga i Emmes Retreat na-
tursköna omgivning i Nedervetil. Här hade del-
tagarna möjlighet att slappna av under yoga- 
stunderna.

Promenaden längs Storträsket, i det vackra väd-
ret, var uppfriskande och trevlig.
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Trettio nyfikna, ivriga medlemmar i Svenska 
hörselskadade i Vasanejden rf åkte i september 
på månadsträff till Tottesunds herrgård.  Vi var 
glada över att få träffas och samtidigt fick vi 
uppleva en speciell atmosfär med gammaldags, 
romantisk herrgårdsstämning. Man har bevarat 
historien kring herrgården på ett lyckat sätt. Herr-
gården har renoverats på 1990-talet och kakel-
ugnar och smakfulla tapeter skapar en autentisk 
känsla av herrgårdsliv. I den stora Gladhammar-
Wästrum salen på första våningen hänger porträtt 
över gårdens stormän. De kastar ett vakande öga 
över gården. Vår guide Håkan Nylund, ett le-
vande uppslagsverk och ordförande för Maxmo 
hembygdsförening, berättade med inlevelse om 
de skiftande öden Tottesund genomgått under 
360 år. Våra skrivtolkar, Tarja Mäkitalo och Ma-
rita Storsund, hade verkligen fullt jobb.

Tottesunds herrgård är en av Österbottens få 
herrgårdar och dess historia går tillbaka ända till 
1660. Herrgården, ett före detta översteboställe, 
är en ståtlig byggnad av trä, i tre våningar. Den 
är ett unikt kulturarv på den österbottniska lands-
bygden. Tottesund är en liten by cirka 30 kilome-
ter norr om Vasa och den tillhör Vörå kommun i 
Österbotten. Kommunen köpte gården 1947.

Mätta, belåtna och fundersamma över histori-
ens vingslag i och omkring Tottesunds herrgård 
åkte vi hem i strålande solsken. Dock hade stor-
men Aila ställt till med mycket elände i trädbe-
ståndet vilket vi kunde se många exempel på 
längs färdvägen. Dagen i Tottesund blev en dag 
som vi sent skall glömma. Fyllda av intryck läm-
nade vi herrgården åt Vita Frun. Ja, på herrgår-
dens tredje våning, vindsvåningen, finns en in-
redd kammare där det sägs att herrgårdens eget 
spöke, Vita Frun, håller till. Det är hon som dyg-
net runt håller ett vakande öga över herrgården. n

Ett unikt kulturarv på den 
österbottniska landsbygden
Text: Maria Andila
Foto: Bjarne Sjöblom

Tottesunds herrgård
Tottesund, var Jean Sibelius svärföräldrars 
sommarbostad, då pappan Alexander Järne- 
felt var guvernör i Vasa eller Nikolaistad 
som staden hette 1855–1917. Jean Sibelius 
och Aino Järnefelts vigdes 10.6.1892  i stora 
salen på Tottesund.

Vår stilige guide Håkan Nylund föreställer kyr-
koherden i Maxmo, Zacharias Holmström, Jean 
och Aino Sibelius vigselpräst.
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Två av förbundets tre planerade föreläsningar 
var möjliga att genomföras i Helsingfors, trots 
rådande läge i landet.

Under hösten har Svenska hörselförbundet rf 
ordnat föreläsningar med hörselteman för all-
mänheten i Helsingfors. Två av föreläsning-
arna har genomförts. Föreläsningen om tinnitus 
har på grund av coronaläget flyttats fram till ett 
ännu obestämt datum. Vi meddelar på förbundets 
webbsida och Facebook-sida när föreläsningen 
går av stapeln. Öronläkare Lena Hafrén föreläser 
på evenemanget om tinnitus. 

"Deltagarna delade med sig 
av sina erfarenheter"

Föreläsning om att få sämre hörsel
Föreläsningen Vad skall jag göra när jag har bör-
jat höra sämre? ordnades i början av september. 
Audionom Anita Valjakka föreläste om vad man 
kan göra när man har börjat höra sämre. Hon be-
tonade vikten av att man går till hälsovården för 
att kolla sin hörsel och vikten av att använda hör-
hjälpmedel, på grund av att dålig hörsel kan leda 
till problem med minnet. Efter föreläsningen fick 
deltagarna dela med sig av sina erfarenheter och 
få kamratstöd av de andra deltagarna samt prata 
om sin hörsel med audionomen. 

Bli vän med hörapparaten
I slutet av september ordnades föreläsningen Så 
blir du vän med din hörapparat! Audionom Anita 
Valjakka föreläste om hörapparater, hur man an-
vänder och sköter dem. Under föreläsningen togs 
det upp vikten av att använda sina hörapparater, 
för att kunna vara med i den sociala gemenska-
per. Efter föreläsningen gav audionomen person-
liga råd åt deltagarna gällande deras hörapparater 
och deltagarna kunde dela med sig av sina erfa-
renheter av att använda hörapparater. 

Hörselföreläsningar i Helsingfors
Text och foto: Cecilia Soininen, projektkoordinator

Uppföljningsträffar
Några månader efter föreläsningarna ordnas upp-
följningsträffar för deltagarna. Under de här träf-
farna kan deltagarna diskutera hur deras situation 
gällande hörseln har förändrats sedan det första 
tillfället och få kamratstöd av de andra deltagar-
na. Tillfällen leds av en audionom eller en öron-
läkare som ger råd och stöd. n

Föreläsningen Så blir du vän med din hörappa-
rat! handlade om vikten av att använda sina hör-
apparater.

Föreläsningen Vad skall jag göra när jag har 
börjat höra sämre?
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Noterat
Test av munskydd

Ett test som gjorts vid University of Illinois, 

USA, är hur olika typer av munskydd däm-

par ljudet. 
De ljud som redan från början är svåra att 

höra till exempel konsonanterna f och s, blir 

svåra att uppfatta. En vanlig kirurgisk mask 

av polypropylenfiber dämpade ljudet minst. 

Sämst blev hörbarheten med heltäckande 

skydd i hårdplast. En sådan mask dämpar 

ljudet med 5-10 decibel både för hög- och 

lågfrekventa ljud. Ett liknande resultat blev 

det för masker med ett tunt fönster i mjuk 

plast framför munnen. Hörselskadade som 

är beroende av läppavläsning kan ändå höra 

bättre om den som talar har ett munskydd 

där man ser munnen.

Källa: Auris nummer 5 2020

Mirakelmedicin för hörseln finns inte
Ett företag på Cypern har annonserat i finländska medier om örondroppar som skulle förbättra hörseln inom 28 dagar. En 86-årig person har lurats köpa av pre-paratet för drygt 200 euro. Då han inte noterade någon förbättring gällande hör-seln, kontaktade han Kuuloliitto ry, som gått vidare med frågan till konsument-ombudsmannen. Konsumentskyddet blir problematiskt när det utländska företaget inte följer den finska lagstiftningen.Kuuloliitto ry har gått ut med en var-ning i sin tidskrift Kuuloviesti där man poängterar att det inte finns något läke-medel eller naturpreparat som kan för-bättra hörselcellerna. Hörapparater kan förstärka ljud och operation kan åtgärda vissa hörselproblem, men inget ämne man tar via munnen, lägger i öronen eller under huden, kan förbättra hörseln.

Källa: Vasabladet 18.9.2020Ny rapportör i FN
Professor Gerard Quinn är utsedd till 
FN:s särskilda rapportör om rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
efter Catalina Devandas. 

Quinn säger att han kommer att arbeta 
för att rösterna från personer med funk-
tionsnedsättning hörs högt och tydligt i 
globala svar på allmänna katastrofer or-
sakade av Covid-19, klimatförändringar 
och plågan av väpnade konflikter. Han 
betonade behovet av systemförändringar.

Gerard Quinn är professor emeritus i 
juridik vid National University of Ireland, 
med en lång karriär inom offentlig tjänst. 
Han sitter i den vetenskapliga kommittén 
för Europeiska unionens byrå för grund-
läggande rättigheter (EU FRA, Wien) 
och har lett delegationen från Rehabili-
tation International under utarbetandet 
av FN: s CRPD. Han är för närvarande 
också professor i juridik vid University 
of Leeds och vid Wallenberg Institute i 
Lund, Sverige.
Källa: https://rwi.lu.se/

Coronavirus kan ge hörselproblemPersoner som insjuknat i coronavirus har i samband med sjukdomen noterat hör-selproblem såsom nedsatt hörsel och tin-nitus, berättar en studie från Manchesters Universitet. Samma fenomen har också observerats i andra mindre rapporter, men kopplingen mellan coronavirus och hör-selproblem är ännu oklar.Coronaviruset är inte det första viruset som påverkar människans hörsel. Andra exempel är mässling, påssjuka och hjärn-hinneinflammation som också är kända för att orsaka hörselnedsättning. Kevin Mun-ro, forskare vid University of Manchester, säger att coronavirus kan skada nervceller som bär information i hjärnan.Källa: https://www.mtvuutiset.fi/
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ANNONS

BIOGAS

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

Naturligtvis!
För renare 
luft & miljö

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

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

Beställ tidningen SOS Aktuellt 

Som medlem i en hörselförening får du 

tidningen SOS Aktuellt som medlemsför-

mån via Svenska hörselförbundet rf.

Fyll i dina adressuppgifter på adressen 

sosaktuellt.fi/prenumerera och få tidning-

en hem på posten.
Tidningen SOS Aktuellt byter namn till 

Funktionsrätt i samarbete. Tidningen ut-

kommer fyra gånger om året. Den är en 

journalistisk tidning för och av det fin-

landssvenska funktionshinderområdet. I 

tidningen behandlas aktuella funktions-

hinderpolitiska frågor inom social- och 

hälsovården genom att informera, debat-

tera och granska frågorna journalistiskt. 

Tidningen ges ut av SAMS – Samarbets-

förbundet kring funktionshinder rf.

- SAMS–Samarbetsförbundet kring
funktionshinder rf.

Broschyr om hatbrott
Broschyr om hatbrott mot personer med funk-
tionsnedsättning.

Projektet Fakta mot hat publicerar infor-
mation om hatbrott mot personer med funk-
tionsnedsättning på finska och svenska.

Vilket brott som helst kan vara ett hatbrott, 
om orsaken till brottet är någon egenskap hos 
en människa, till exempel funktionsnedsätt-
ning.

I broschyren får du veta vad ett hatbrott 
är, vad är hatretorik, vad räknas som diskri-
minering. Du får också veta till vem du kan 
anmäla ett hatbrott och diskriminering samt 
var du kan få stöd. Broschyren hittar du på 
https://yhdenvertaisuus.fi/sv/material2.
Källa: https://yhdenvertaisuus.fi/sv/material2.

Notering till Vi hörs 3/2020

Bo-Henrik Eriksson är fotografen 

bakom fotot av Thomas Enroth på 

sida 23 i Vi hörs nummer 3/2020.

Redaktionen
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Kom med och upplev en stäm-
ningsfull jul och gemenskapen 
vid Raitismaja 22–27.12 
i Äkäslompolo. 
560 euro per person inkl. transpor-
ter och helpension.          

Julresa  
till Lappland 

www.raitismaja.fi
Bokningar & förfrågningar:            
06-3180 900 / 0400 126 830                                info@raitismaja.fi

VINTERDÄCK!Firma 
K.Rusk

66210 Molpe

-Städning
- Byggstädning

-Fastighetsskötsel
046-5743685
rusk.kristoffer@gmail.com
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Kvartalets rosor
Kvartalets ros går till Pub Niska i 
Vasa, som satsat på god ljudmiljö.  

I taket finns det mjukt tyg upphängt, 
akustikplattor på väggarna och stols-
benen är försedda med ljuddämpande 
"tassar".

Allt detta bidrar till att ljudmiljön blir 
trevligare och matupplevelsen ännu 
mera njutbar.

Den andra rosen går till Närpes trä 
och metall för god uppföljning av sina 
anställdas hörselhälsa. Läs mera om 
dem på sidorna 18 och 19.

Insändare
Du är välkommen att skicka 
insändare till Vi hörs
Adressen är: 
Svenska hörselförbundet rf, Vi hörs
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
E-post: gita.lindholm@horsel.fi

Glöm inte att bifoga namn, adress och telefonnummer.
Insändarens längd är en halv sida, max 1500 med blanksteg medräknade.
Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och redigera insändarna.



32Vi hörs 4/2020

ANNONS





Lars-Ivar Ringbom (1901–1971) var professor i konsthistoria 
vid Åbo Akademi, aktiv medlem i den modernistiska Quosego-
gruppen samt internationell specialist på paradisets ikonografi. 
Jan-Ivar Lindén fångar Ringboms livssyn genom en reflekterande 
dialog som vinnlägger sig om att kritiskt pröva speciellt de 
filosofiska och epokbundna synsätten. 220 sidor, rikt illustrerad.  
ISBN 978-952-7076-46-0

Många minns John Rosas (1908–1984) som ledare för studentsång i Åbo och 
för tusenhövdade körer. Han skrev också egna verk, men undvek att kalla 
sig kompositör.  Fabian Dahlström beskriver John Rosas väg från hembyn 
Harsböle i Lappträsk till professuren i musikvetenskap och folkdiktsforskning 
i Åbo – en väg som hela tiden utmärktes av den nära kontakten med utövad 
musik • 236 sidor, rikt illustrerad. ISBN 978-952-7076-45-3

Jan-Ivar Lindén:
Paradis och modernitet  
– Om livssysnen hos Lars-Ivar Ringbom

Fabian Dahlström:
John Rosas  
Cellist – kördirigent – musikprofessor

Alla 18 SFV-biografier över finlandssvenskar som inte får 
glömmas bort finns i lager. Böckerna är ypperliga gåvor! 
Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi  (sök på 
”SFV”) Fråga också efter böckerna i bokhandeln!
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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
050 476 2475
eller gita.lindholm@horsel.fi

Vi hörs utkommer med 4 nummer år 2021, 
i mars, juni, september och december.

Din hälsningstext (texta tydligt)

Bild nummer:

Namn:

Adress:

Postniummer och ort/e-post:

Fakturering
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Vik

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Tfn 050 476 2475
e-post: kansli@horsel.fi

Svenska hörselförbundet rf
KOD 5014254
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Mottagaren
betalar
portot
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Visste du att ...
… vetenskapliga undersökningar visar att 
det mänskliga örat kan ta skada av ljud från  
85 dB och uppåt, beroende på vilken form av 
ljud det är.

… knapphörlurar, in-ear öronpropparna kan 
vara mera skadliga för din hörsel än on-ear 
hörlurar som sitter på örat, eller over-ear hör-
lurar (även kallad circum-aural), som omslu-
ter örat.
 
… musikstilen spelar ingen roll. Då musik 
spelas på för hög nivå i hörlurarna kan all 
musik vara farlig för hörseln.

… beroende på hörselnedsättningens typ, 
kan även symptom som till exempel tinnitus, 
ljudkänslighet eller svindel uppstå vid ned-
satt hörsel.

… tusentals personer utsätts för skadliga 
ljudnivåer utan att skydda hörseln, även om 
det finns tydliga bullerföreskrifter. Detta är 
lika vanligt på arbetsplatser som under friti-
den. Med ett rätt utformat hörselskydd mins-
kar riskerna väsentligt.

… snusning och rökning har visat sig öka ris-
ken för hörselskador och hörselnedsättning.

… det finns en koppling mellan brist på vita-
min B12 och tinnitus.

… personer med obehandlad hörselnedsätt-
ning kan uppleva kronisk trötthet.

… hörseln stimulerar vår hjärna mer än synen. 

… ju snabbare en plötslig hörselnedsättning 
- sudden deafness, behandlas, desto större är 
möjligheterna att få tillbaka hörseln.

… olika typer av syndrom och skador på 
det centrala nervsystemet eller problem med 
käkleden har visat sig vara associerat med 
ljudkänslighet.

… när personer får en hörapparat så föränd-
ras upplevelsen av hur man hör sin omgiv-
ning, men även hur man hör sin egen röst.

… när hörseln sviktar påverkas vår livskvali-
tet och risken för social isolering, depression 
och demens ökar.

… obehandlad hörselnedsättning är den 
största riskfaktorn för demens.

… det att hörseln blir sämre med åldern är en 
helt naturlig process som kallas presbyakusis.

… hörselskadade personer påverkas mera 
negativt av buller i arbetslivet än normalhö-
rande personer.

(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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Ménières sjukdom
i samarbete med Meniere- 
förbundet i Finland rf.
Tidpunkt: 23.4–25.4.2021.
Plats: Svartå slott, Raseborg.
Pris: 60 euro per person. 
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Hörselskadade 
vuxna med Ménières sjuk-
dom.
Program: Information och 
föreläsningar om hur man 
kan lindra symptomen av 
sjukdomen. Vi lär oss att 
slappna av och vikten av en 
god sömn.
Sista anmälningsdag: 
7.3.2021.

Förbundets kurser 2021

Parkurs
i samarbete med Folkhälsans 
förbund i Österbotten
Tidpunkt: 17.2–19.2.2021.
Plats: Folkhälsans hus, 
Norrvalla i Vörå. 
Pris: 60 euro per person. 
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna hörsel-
skadade tillsammans med 
partner, syskon eller vän. 
Fyll i en anmälningsblankett 
per person.
Program: Föreläsningar om 
hörsel, hörhjälpmedel och 
kommunikation. Möjlig-
het till hörselrådgivning. Vi 
koncentrerar oss även på 
hälsan och ett helhetsmässigt 
välmående.
Sista anmälningsdag: 
7.1.2021.

Minne och hörsel 
Tidpunkt: 19.3–21.3.2021.
Plats: Scandic Waskia, Vasa.
Pris: 60 euro per person. 
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Hörselskadade 
vuxna som är intresserade av 
sambandet mellan minnes-
funktioner och hörsel.
Program: Hur man som 
hörselskadad skall ta hand 
om sin hörsel. Vilka hjälp-
medel som finns och hörsel-
rådgivning. Föreläsningar 
om hörsel och minnet och 
kopplingen mellan dessa.
Sista anmälningsdag: 
7.2.2021.

Svartå slott
www.svartaslott.fi/sv

Norrvalla Waskia

Program för kurserna 
kommer att läggas upp på 
Svenska hörselförbundet rf:s 
webbsida www.horsel.fi 
när de är klara.

Efter att anmälningstiden 
gått ut, meddelar vi samtliga 
anmälda om de blivit antag-
na eller inte. Personer som 
inte deltagit förut i Svenska 
hörselförbundet rf:s kurser 
har företräde till kurserna.

Den rådande coronasituationen beaktas vid kurserna. 
Vi håller avstånd, sköter vår handhygien och deltagarna erbjuds munskydd.

Anmälan till alla kurser: 
Genom att fylla i blanketten 
på sidan 37, den elektroniska 
anmälningsblanketten på 
horsel.fi/kurser/ eller genom 
att kontakta Siw Östman, 
tfn 044 533 3947, 
siw.ostman@horsel.fi



37 Vi hörs 4/2020

ANMÄLNINGSBLANKETT 

Parkurs, 17-19.2.2021 (fyll i en blankett per person). 

Minne och hörsel, 19-21.3.2021. 

Ménières kurs, 23-25.4.2021. 

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
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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

Hörselföreningen i Östnyland 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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Händelsekalender 2021
17.2–19.2 Parkurs i samarbete med  
 Folkhälsans förbund i 
 Österbotten, Folkhälsans hus  
 Norrvalla, Vörå.
3.3 Internationella hörseldagen.
19.3–21.3  Kurs, Minne och hörsel, 
 Scandic Waskia, Vasa.
14–16.4 Audiologdagarna på 
 Congress Paasitorni 
 i Helsingfors.
23.4–25.4  Ménières-kurs i samarbete  
 med Meniereförbundet i  
 Finland rf, Svartå slott, 
 Raseborg.
28.5–30.5  Hörselskadades Riksförbund  
 (HRF) kongress, Stockholm.
9.6 Sommarsamling för hörsel- 
 medlemmar i södra Finland,  
 Statens ämbetshus, Åbo.
22.8 Sommarsamling i 
 Österbotten, Carpella, 
 Karperö, Vasa.Foto: Gita Lindholm

Med förbehåll för ändringar, på grund av coronapandemin.


