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Ledaren

Informationsspridningens år
I din hand håller du ett exemplar av Svenska hörselförbundet rf:s tidskrift Vi hörs. Svenska hörselförbundet rf fyller 35 år detta år och vi önskar
fira detta både med nuvarande och nya läsare,
därmed sänds det här numret av Vi hörs ut till
en bred publik. Vi hoppas att du som läsare skall
finna nyttig och aktuell information angående
hörselfrågor i tidskriften. Ta gärna också del av
vår läsarundersökning och delta i utlottningen av
hotellövernattningar i Finland.
Svenska hörselförbundet rf bildades den 13
november 1986, genom att lokala föreningar för
svenska hörselskadade slöt sig samman till ett
förbund. Förbundet har sedan dess arbetat för att
skapa ett bättre samhälle för hörselskadade med
svenska som modersmål. Hörselskada är ett begrepp som innefattar såväl personer med nedsatt
hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för
att stöda anhöriga.
Förbundets syfte är att utgöra en förbindelse
mellan de svenska lokalföreningarna för hörselskadade i Finland och arbeta för de svenskspråkiga hörselskadades intressen. Vi arbetar med
att fästa allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på svårigheter som hörselskadade
möter i det dagliga livet, idkar förebyggande
verksamhet för personer i alla åldrar och arbetar
för att människor i alla åldrar skall hitta kamratstöd i medlemsföreningarna.
Svenska hörselförbundet rf har nio medlemsföreningar, som per 31.12.2020 hade 3087 med-

lemmar. Vi har sex anställda på förbundet och har
tio pågående projekt utöver den ordinarie verksamheten som omfattar tidskriften, kursverksamheten, intressebevakningen, hörselrådgivarverksamheten och informationsverksamheten.
Förbundet söker understöd från Social- och
hälsoorganisationernas understödscentral STEA,
som står för 73 procent av förbundets verksamhetskostnader. Resten finansieras via stiftelser
och fonder och vårt utvecklingssamarbete med
föräldraorganisationen APANH i Bolivia får understöd av Utrikesministeriet.
Under vårt jubileumsår ökar vi synligheten
och informerar aktivt allmänheten och andra organisationer om hörselfrågor. Vi kommer också
att göra utskick till kulturinstanser angående användningen av teleslingor och textning som ligger nära våra hjärtan. Speciellt i dessa tider då
munskydden försvårar hörandet är det viktigt att
alla tillställningar textas. Inne i tidskriften hittar
du våra kommunalvalsteser, som lyfter upp våra
viktigaste intressebevakningsområden.
Svenska hörselförbundet rf är ett förbund i
medelåldern. Trots 35 år av arbete, är hörselfrågor lika aktuella som när förbundet grundades.
Hörselfrågor berör oss alla i något skede av livet
– välkommen med i gemenskapen!
Nora Strömman
Verksamhetsledare
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Kondoleansadress
och gratulationskort

Print Mill

Hörselfonden

Print Mill

Hörselfonden

Svenska hörselförbundet rf:s kondoleansadresser
och gratulationskort finns nu med nya motiv.
Kondoleansadresser och gratulationskort
kan beställas på tfn 044 243 34 63 samt
per e-post: kansli@horsel.fi eller köpas
på Svenska hörselförbundet rf:s kansli:
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.
Kondoleansadresserna och korten förmedlas
även via medlemsföreningarna.
Intäkterna tillfaller Hörselfonden.

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

Hörselfonden

Gratulationskorten
har storlek A5,
Hörselfonden
de är dubbla
och
utan text.
Pris: 5 euro
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Ordförandens hälsning

Service på svenska –
hur trygga detta i praktiken?
Vintern är som vackrast och bäst just nu! Och det
viktigaste är att det inte snöar, vi är många som
slipper snöarbetet på alla tänkbara tidpunkter under dygnet. Snö hör vintern till, men då landskapet är täckt av ett vackert snötäcke är det skönt att
kunna njuta av vintern utan att vara orolig för hur
mycket snö som faller under natten. Också solen
gör tappra försök att titta fram och varje liten solstråle påminner oss om ljusare tider. Vi går mot
våren och vaccinet! Härligt och hoppingivande.
Det som definitivt inte är lika härligt är de
rapporter och diverse inslag i media om hur tillgången till svenskspråkig service haltar betänkligt många gånger. Senast kunde vi läsa om hur
de språkliga rättigheterna inte respekteras eller
beaktas inom polisväsendet. Många av oss gör
också det svenska en björntjänst på sikt genom
att enbart tala finska med myndigheter, inom hälsovården eller överlag utanför hemmet. Det är
givetvis en skör balansgång. Att möjliggöra det
svenska samtalet i offentliga situationer är en sak
och att sedan i situation som situation kräva det
är mycket svårare.
Det är fel och arrogant att utsätta oss som gärna
vill, och i många fall är beroende av svensk service för att kunna uttrycka oss och både göra oss
förstådda och förstå det som sägs, för situationer
där vi blir tvungna att välja mellan att få service
eller att tala svenska. Det räcker inte att de språkliga rättigheterna definieras i lagstiftning, trots att
detta givetvis lägger grunden för rättigheterna.
Minst lika viktigt är det många gånger att definiera hur de språkliga rättigheterna ska uppfyllas
i praktiken. Minns så väl en debatt i plenisalen i
riksdagen gällande en förändring där tingsrätter
slogs ihop till större enheter och de tvåspråkiga
tingsrätterna försvagades. Dåvarande justitieminister Jari Lindström hänvisade till paragraferna
om språkliga rättigheter och vi var flera riksdagsledamöter som frågade hur de ska förverkligas
i praktiken. Den frågan fick inget svar, men det
gav insikten om att lagstiftning alltid måste gå

hand i hand med konkreta instruktioner, andra
regelverk på lägre nivå och modeller för hur man
i praktiken ska trygga förverkligandet av rättigheterna.
Social- och hälsovården ser ut, innan grundlagsutskottet ännu sagt sitt, att flytta till välfärdsområden inom loppet av några år. Här gäller
det att vara som höken och verkligen se till, då
man nu planerar och senare förverkligar de regionala servicesystemen, att beakta svenskspråkiga behov och språkliga rättigheter från början.
Instruktioner, arbetsordningar, speciallösningar
med separata avdelningar eller servicenummer,
språkutbildning, arbetslistor och ansvarsfördelning ska utarbetas med svenska glasögon på. Att
reagera först vid eller efter förverkligandet av reformen är för sent.
Den svenska hörselvården är viktig för livskvaliteten för många av oss. Här finns en tydlig
flaskhals på många håll och det är den skrala
tillgången till svenskspråkiga audionomer. Det
är uttryckligen det offentliga som har ansvar för
att utbilda tillräckligt med svenskspråkiga audionomer. Det här uppfylls inte och i och med det
är den svenska hörselvården inte lika tillgänglig
som den på finskt håll. Det är här vi måste börja
för att trygga en god och tillgänglig hörselvård
också på svenska. Det är en längre process och
parallellt med att vi jobbar för att förbättra tillgången till svenskspråkiga audionomer måste vi
se till att planeringen av välfärdsområdena beaktar bägge språkgruppernas behov.
Att arbeta för förverkligandet av de språkliga
rättigheterna är lite som ett maratonlopp, det är
långsiktighet och uthållighet som för oss framåt.
Njut av vintern, våren hägrar bakom hörnet.
Mikaela Nylander
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Våga prova nya vägar
Text: Birgitta Kronberg
Foto: Monica Markkula
När Birgitta Kronberg år
2003 valdes till förbundsordförande kunde hon inte tro
att hon skulle sitta kvar på
den posten i fjorton år. Utöver
föreningsarbete har åren gett
henne nya människomöten,
glädje och hörselgemenskap.
Då något tar slut finns det en
öppning för något nytt. Inte
hade jag, arbetsnarkomanen, en
tanke på att bli ”tidig pensionär” fast min hörsel var dålig.
Men den dagen den kom redan då jag var fyllda fyrtioåtta.
Hörseln hade dessutom drastiskt försämrats under de sista
arbetsåren. Förutom familjen
var bankjobbet mitt allt, men
jag mådde inte alls bra av att
bara vara hemma. Men tre år
senare hände något nästan explosionsartat. Nästan genast jag
kom med i verksamheten inom
Svenska hörselskadade i Åboland rf fick jag nya oförutsedda
utmaningar. Året var 1997 och
mitt frivilliga arbete att gå ut
med mig själv och att göra mitt
allt för hörselskadades bästa
började.
Året innan, år 1996, firade
föreningen i Åboland sina 15
år och vårt förbund, Förbundet
Finlands svenska hörselskadade rf, idag Svenska hörselförbundet rf, fyllde 10 år. I år
har det gått tjugofem år sedan
dess och Åboland firar 40 år
och förbundet 35 år. Jag skall
enligt önskan dra mig till minnes några händelser från tiden
jag kom med i förbundet fram
tills nu.
Vi hörs 1/2021

Samarbete ger mervärde

Hösten 1998 tog förbundets
verksamhetsledare
Kristina
Norrlin kontakt med mig och
önskade att vi skulle komma
med på ett diskussionstillfälle i
Riksdagshuset i november. En
arbetsgrupp bildades och det
blev en början till samarbete
mellan tre handikappförbund,
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf, Förbundet
De Utvecklingsstördas Väl rf
FDUV och Förbundet Finlands
svenska hörselskadade rf. Tillsammans med Kristina Norrlin satt vi med i arbetsgruppen
från början fram till 2001 då
vi hörselskadade drog oss ur.
Synskadade hade gjort det redan tidigare. Samarbetet togs
upp på nytt då de tre förbunden
tillsammans med Psykosociala
förbundet rf grundade SAMSSamarbetsförbundet
kring
funktionshinder rf den 14 september 2010. Mervärde i samarbetet är att SAMS jobbar för
att våra rättigheter garanteras i
lagstiftning och att attityderna
till personer med funktionsnedsättning förändras. Detta
utgående för FN:s konvention
om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.

Arbetsglädje smittar av sig

År 2001 valdes Börje Sjöblom
till förbundsordförande och jag
som ett år varit styrelsesuppleant valdes till ordinarie styrelsemedlem. Samma år slutade
verksamhetsledaren och kanslisekreteraren, således förbundets hela personal. Styrelsen
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fick mycket att fundera på. Det
blev sannerligen en mycket bra
och aktiv ny start för förbundet då Sonja Londen valdes
till verksamhetsledare och Gita
Lindholm till kanslisekreterare.
Jag gillar utmaningar och en
verkligt stor sådan tog jag emot
då jag år 2003 valdes till ordförande för vårt förbund. Inte
kunde jag då tro att jag skulle
sitta kvar på den posten i fjorton år. Fina år, personalen var
liten, många saker att ta i och
det fanns saker som borde tagits
i, jag hjälpte till på frivillig basis så gott jag kunde, utgifterna
fick inte överstiga intäkterna.
Vi levde under hård ekonomisk
press men hade tur för våra anställda under alla år har varit
och är duktiga, samvetsgranna
och flexibla.
På initiativ av vårt förbund
arrangerades ett samarbetsseminarium i Tammerfors år
2005, tillsammans med Svenska Pensionärsförbundet rf och
Förbundet Finlands Svenska
Synskadade rf. Pensionärsförbundets ordförande var då P-H
Nyman och vi kände varandra
från sparbankstiden så han var
genast med på noterna. Slutsatsen från seminariet var ett
konstaterande att gemensamma
kontaktytor är medlemmarnas åldersstruktur och språket.
Samarbetet utvecklades till
TRIO-samarbetet. Fortfarande
träffas verksamhetsledarna och
ordföranden deltar sporadiskt i
träffarna.
År 2006 då Förbundet Finlands svenska hörselskadade

I pandemitider sker det mesta på distans. Birgitta deltar på plats
på sonens disputation i Åbo och hör/läser diskussionen mellan
doktoranden i Åbo och opponenten i Tyskland. Skrivtolkarna på
plats i Helsingfors, skriver på engelska allt vad som sägs och sänder texten via en länk till hennes dator.
rf fyllde 20 år, gick förbundet
mot en helt ny era. Förbundets
årsmöte i mars 2006 beslöt
att förbundet skulle få ett nytt
namn, Svenska hörselförbundet
rf, samt en större organisationsförändring med bland annat
nya stadgar och införandet av
en förbundskongress som hålls
vart tredje år. Den första förbundskongressen hölls år 2007
i Karleby.

Hörbarhet
med ljud och ljus

Något som är aktuellt just nu i
Pargas där jag bor, är att trådtelefonerna tas bort. Jag har för-

klarat att jag hör bäst då trådtelefonen ringer för då ljuder
en mottagare kopplad till telefonjacket extra hårt vid varje
signal och lampor blinkar i tre
rum. Redan år 2008 var det aktuellt med att avsluta det fasta
telefonnätet i glesbygden. Förbundet skickade då en skrivelse
till TeliaSonera Finland och
för kännedom till kommunikationsministern och kanslichefen. Vi poängterade att bytet
bör ske på kundens villkor. TeliaSonera skrev på sin webbplats att de inte byter ut någon
trådtelefon koppling förrän en
lösning hittas som är mest lika
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bra för kunden. En lösning som
är lika bra finns inte ännu idag.
Under sex somrar, 2003–
2008, samlade förbundet medlemmar från alla medlemsföreningar till gemensamma resor
som gjordes till Sverige, två
resor varje år, en med start i
Österbotten och en i södra Finland. Många nya vänskapsband
knöts, TURIX var researrangör
och som reseledare fungerade
jag från förbundets sida. Under
några år användes hörselslinga
i bussen.
De nordiska hörselorganisationerna, ett från varje land men
tre från Finland, är medlemmar
i Nordiska Hörselskadades
Samarbetskommitté (NHS). På
årsmötet 2009 var det Finland
som skulle väljas till ordförandeland för åren 2010-2011. Jag
tog för givet att Kuuloliitto ry
skulle ta emot den posten, men
började nog darra på manschetten då det under mötet stod
klart att de önskade att vårt förbund skulle ta emot uppdraget.
Vi klarade ordförandeskapet
med bravur och vårt lilla förbund blev mera känt också internationellt, känt blev även att
det talas svenska i Finland. Jag
höll ett anförande på IFHOHs/
EFHOHs möte i Stockholm
samma helg som kronprinsessan Victoria och Daniel gifte
sig. Berättade på svenska om
NHS, det skrivtolkades på engelska och responsen efteråt gläder mig ännu idag.

Textning är otroligt viktigt

Intressepolitiskt arbete har idkats under alla år med bland annat skrivelser, insändare, debatter, uppvaktningar, utredningar
och utlåtanden. Flera tillsammans med SAMS, TRIO, NHS
och även med andra organisationer. Förbundet borde fortlöVi hörs 1/2021

pande ge ut information om att
vi som inte hör så bra, vi blir
fullt delaktiga i samhället endast genom allt som textas och
med hörselslingor som fungerar. Det som jag tyvärr upplevt flera gånger och även blivit
verkligt upprörd över, är att inte
ens alla anställda och förtroendevalda inom hörselorganisationerna i Finland och Norden
och även många hörselskadade,
förstår hur viktigt det är med
textning och hörselslingor för
oss som är gravt hörselskadade.
Hur kan då den stora allmänheten förstå det?
Som många av er läsare känner till så hänger jag ännu med
på ett hörn inom förbundet då
jag fortfarande är med i redaktion av Vi hörs. En för mig intressant trevlig petnoga frivillig
syssla tillsammans med Gita på
kansliet. Vi hörs har under åren
utvecklats på många sätt. Om ni
hittar ett exemplar från de första årgångarna med början från
år 1989 ser ni den största skill-

naden. Sen några år tillbaka kan
Vi hörs också läsas på webben.
Många händelserika år inom
förbundet med stora utmaningar
har jag fått uppleva. Här nämns
endast en bråkdel. Plock ur förbundets verksamhet 1986-2016
finns samlat i en historik ”Finlandssvensk hörselvåg”. Vägen
var inte alltid så spikrak men
det var i kurvorna vi såg nya
möjligheter. Mitt brinnande intresse för hörselfrågor, min envishet, starka vilja och organisationsförmåga gör att jag med
det stöd och förtroende jag får
klarar av uppgiften att göra allt
för hörselskadades bästa.

Med blicken framåt

Vårt förbund, Svenska hörselförbundet rf, har nu verkat i 35
framgångsrika år, med en stark
framtidstro, på svenska. Svenska språket är mycket viktigt
för oss finlandssvenskar med
nedsatt hörsel för vi hör och
kan avläsa läppar bäst på vårt
modersmål, svenska. Viktigt är

också förbundets syfte att fästa
allmänhetens och myndigheternas uppmärksamhet på de
olägenheter som hörselskador
innebär. Det finns mycket att
göra innan alla är helt integrerade i samhället och mår bra.
Jag hoppas att arbetsglädjen
och entusiasmen fortsätter både
inom vårt förbund, Svenska
hörselförbundet rf och inom
alla medlemsföreningar. Att
jobba för den goda sakens skull
betyder inte att man måste ha en
styrelseplats eller vara anställd,
alla kan frivilligjobba och hjälpa till. Nu hoppas vi att coronapandemin lugnar ner sig så
att vi igen riskfritt och spontant
kan arrangera nya människomöten fyllda med information,
glädje och hörselgemenskap.
Mina varma gratulationer till
35-åringen med önskan om
fortsatt framtidstro, utveckling
och framgång för hörselskadades bästa på svenska!

Kallelse till Svenska hörselförbundet rf:s

FÖRBUNDSMÖTE

23.4.2021 kl. 12–14 i SFV-huset, tredje våningen,
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Man kan även delta i mötet på distans via Teams.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Välkommen!
Förbundsstyrelsen
Vi hörs 1/2021
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Audionom i en liten enhet
Text: Stina Fröberg
Foto: Birgitta Kronberg

Stina Fröberg

Arbetar som audionom vid Åbolands sjukhus. Hon är
styrelsemedlem i Svenska hörselförbundet rf.

Stina Fröberg
Vid små sjukhusenheter är
möjligheten större att få service av en och samma audionom vid varje besök.
Jag jobbar som audionom på
Åbolands sjukhus, en enhet vid
Åbo universitetscentralsjukhus.
Vi är en liten enhet bestående
av en öronläkare, två audionomer och en ansvarig sjukskötare. Jag har jobbat som audionom på sjukhuset sedan första
september 2003 då vi startade
vår hörselenhet.

Patientkontakten
är guldkanten

Guldkanten i mitt arbete har alltid varit patientkontakten. Eftersom vi är en liten enhet har
vi alltid i mån av möjlighet försökt ge mottagningstiden till en
och samma audionom. Vi följs
åt från det första besöket hos
öronläkaren till kontrolltiden
då utprovningen är klar. Arbetet
är mycket självständigt. Jag gör
allting från början till slut.
Efter läkarundersökningen
fortsätter vi med hörselundersökning, informerar om undersökningsresultatet och informerar om hörapparaterna och
deras användning. Vi planerar
hörselrehabiliteringen tillsam-

mans med patienten och tar
modeller av örongångarna och
kommer överens om datum
för utprovning. Vi träffas igen
vid utprovningen och på nytt
vid kontrollbesöket om två till
tre månader. Efter det fortsätter samarbetet vid behov. Hörapparatens hållbarhet är cirka
fem år. Då det blir aktuellt med
förnyande av apparat, planeras
den nya hörapparaten med patienten. Det behövs ingen ny
remiss. Vi har telefontid alla
vardagar för frågor eller tidsbeställningar.

"Om hörapparaten
är trasig skickas
den till oss."
Öroninsatserna och hörapparaterna planeras och beställs individuellt för varje patient.

Utvecklingen är snabb

Hörapparatvärlden har utvecklats enormt under mina 17 år
som audionom, vilket också
gör arbetet intressant och utmanande. Om hörapparaten är
trasig skickas den till oss. Vi
gör den första kontrollen av
felet och ibland kan vi själva
åtgärda problemet men oftast
skickas apparaten till teknikern
på stamsjukhuset och ibland till
hörapparatfirman. Den returneras enligt överenskommelse
hem åt användaren.
Pappersarbetet tar en stor
del av min arbetstid. Allting
dokumenteras elektronisk och
samma gäller för beställning av
apparaterna. Vi samarbetar med
9

olika hörapparatfirmor. Utvecklingen av apparaterna samt deras justering och utprovningsprogrammen sker i snabb takt,
vilket kräver ett kontinuerligt
behov av utbildning.
I en liten enhet bär man också ansvaret över hela verksamheten, men samtidigt har man
också kontroll över helheten.
Tyvärr är verksamheten i en
liten enhet sårbar, till exempel
vid sjukfrånvaro.

Väntetiden är lång

Köerna för hörselrehabilitering
är tyvärr långa. På Åbolands
sjukhus är väntetiden från det
att läkaren läst remissen till det
att du fått mottagningstid cirka
fyra till sex månader. Köernas
längd kan variera ganska mycket inom de olika sjukvårdsdistrikten i vårt land.
Varför är då köerna så långa?
Bland annat av följande orsaker:
• Hörselrehabiliteringen är tidskrävande, det första besöket
hos audionomen tar i anspråk
90 minuter och efter det cirka
60 minuter per besök.
• Åldersstrukturen, det vill säga
man lever allt längre, gör att
hörapparatanvändarna ökar
och behovet av förnyande av
apparaterna likaså.
• Man fäster mera uppmärksamhet vid den egna hörseln
och söker tidigare hjälp.
• Det är stor brist på audionomer och undersökningsutrymmen, vilket gör det svårt att få
arbetet att löpa smidigt. n
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Hörapparatens historia
Text: Dick Lundmark, Kuulotekniikka Oy
Foto: Jan Lundmark
Bilder: från Kuulotekniikka Oy/Juha Hakala
och Oticon Oy, oticon.com
Stora framsteg har gjorts under årens lopp i frågan om
hörapparater.
Hörapparaten har kommit långt
i utvecklingen efter att man på
1600-talet uppfann den första
hörseltrumpeten som hjälpte att
förstärka det ljud den riktades
mot. På 1800-talet utvecklade
man hörseltrumpeten som ett
huvudburet hörhjälpmedel till
båda öronen samt många olika
versioner såsom hörselstolar
etcetera. År 1876 uppfanns
telefonen och 1889 kom den
första elektroniska hörapparaten ut på marknaden. I början
av 1900-talet kunde man redan
anpassa hörapparaten till olika grava hörselnedsättningar.
Mikrofonens storlek korrelerade med hörselnedsättningen,
ju svårare hörselnedsättning desto större mikrofon. Den första
bakom-örat-hörapparaten kom
ut på 1950-talet och den första i-örat-hörapparaten kom på
1960-talet.

Hörapparatens utveckling

1986 då Svenska hörselförbundet rf grundades var den stora
konkurrensen på marknaden
vem som kunde göra den smidigaste och minsta hörappara-

ten. I slutet av 80-talet hade iörat-hörapparaterna en stor del
av marknaden och man tänkte
att det var framtiden. 1990-talet blev förändringens stora
årtionde då det lanserades en
massa digitala processorer till
den analoga förstärkaren och
då blev den analoga hörapparaten helt digital och programmerbar. Man kunde nu konvertera den analoga ljudsignalen
till digital, processera den och
sända ut igen som en analog
signal. Den lilla programmerbara datorn i hörapparaten kan
göra miljoner kalkyleringar och
förstärka miljoner olika ljudsignaler mycket exakt för att framföra bästa möjliga ljudkvalitet
i jämförelse med den analoga
hörapparaten. Första digitala
hörapparaten i version av en iörat-hörapparat, Widex Senso,
kom ut år 1995 och lanserades
av danska företaget Widex A/S.
Några månader senare år 1996
lanserade danska företaget
Oticon A/S sin första digitala
bakom-örat-hörapparat Oticon
DigiFocus och 1997 lanserade
Siemens sin första digitala hörapparat, Siemens Prisma. Därefter lanserade så gott som alla
hörapparattillverkare så småningom sina digitala versioner.

Dick Lundmark

Smarta digitala
hörapparater

Nu då vi lever år 2021 är hörapparaterna smartare än någonsin. De kan kommunicera
binauralt mellan varandra och
skicka audiologisk information
från det ena örat till det andra.
Hörapparaterna kan processera
ljudet automatiskt, anpassa sig
till ljudmiljön, både den stillsamma och den som är i rörelse, samt veta vilket tal man
vill höra och vilket inte. Man
kan trådlöst tala i mobiltelefon
samt lyssna på ljudsignaler från
nästan alla ljudkällor direkt till
hörapparaten. Trots dessa fina
egenskaper och för att uppfylla
alla behov för människor med
hörselnedsättning, finns det
ändå en massa att utforska i den
digitala hörapparatvärlden.
Jag arbetade på Oticon A/S i
Köpenhamn år 1995 - 1996 och

1878 uppfann Werner von Siemens en
telefonmottagare som gjorde det avsevärt lättare för personer med nedsatt
hörsel att följa konversationer.

Vi hörs 1/2021
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fick på nära håll följa med hela
utvecklingen från den analoga
hörapparaten till den digitala
och måste säga att ingen kan
tro hur många år, hur oändligt
många arbetstimmar och hur
många människor som var involverade i projektet. Efter att
jag arbetat med hörapparater
sedan 1987 skulle jag inte byta
bort en enda dag på arbetet, det
har varit och är ännu i denna
dag intressant och givande att
få hjälpa människor med hörselnedsättning.

Hörsel och hörapparat
i framtiden

Hur hörapparaterna ser ut om
35 år då vi lever år 2056 är en
svår fråga. Om man läser artiklar om studier inom medicin
och hörsel tror jag personligen
att vi då kan få hörseln tillbaka
med en injektion vid hörselskador av innerörat och av mellanörat med avancerad mikrokirurgi och 3D printningsteknik. n

Idag Ger åtkomst till
flera högtalare i alla
riktningar. Ansluter
till internet.

Idag
Flera högtalare.
Tillgångsteknik

2014 Förstärker hur
hjärnan fungerar och
ger känsla av ljud.

2014		
BrainHearing
teknology
Hörsel via hjärnan

2007 Trådlös kommunikation möjliggör för
två hörapparater att
samspela för att ge
en rikare ljudbild.
1996 Digital avancerad
förstärkning av ljud som
är programmerat för att
passa den individuella
hörselnedsättningen.
1968 En av de första
bakom-örat apparatenheterna med enkel
förstärkare.
1950 Fickanordning med
enkel förstärkning som
gör allt ljud högre.
1900 Horn, trumpeter
och rör samlar ljud som
mekaniskt leds in i örat.
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2007		
Trådlös
kommunikation
1996		
Digital
1968		
Analog bakom-öratapparat
1950
Analog kroppsburen
apparat
1900
Akustiskt
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Hörselrådgivarna
i Sydösterbotten
informerar
Till vår kära dotter Monica, 50 år.
Hjärtevarmt GRATTIS
på din stora dag den 30 mars!
Kram från mamma och pappa.

Vill du också förgylla någons
dag med en hälsning?
Information finns på sidan 26.

ANNONS

www.eekab.fi
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När coronarestriktionerna satte
stopp för Sydösterbottens hörselförening rf:s fysiska hörselmottagningar fick hörselrådgivarna lov att hitta på nya lösningar. Det var utrymmena som
skapade problem. Hörselrådgivarna riskerade inte att ha folk
att sitta i trånga väntrum, då det
kunde samlas upp emot tjugo
personer på en gång.
På våren var det alla restriktioner som lamslog verksamheten men på hösten kavlade man
upp ärmarna och började med
telefonmottagningar en gång
per månad. Hela hösten tog
hörselrådgivarna emot samtal
från sina medlemmar och kunde vara till hjälp på det sättet.
Sedan januari har hörselrådgivarna i Sydösterbotten utökat
telefonmottagningarna till varannan vecka, måndagar klockan 10–11.30. Mera info om tid
och datum finns på föreningens
hemsida, www.sydosterbotten.
horsel.fi och i föreningsspalten
i lokaltidningen Syd-Österbotten på lördag före mottagningen som äger rum på måndag.
Det gäller att följa med i föreningsspalten. Vårens mottagningar sker följande måndagar
kl. 10–11.30: 15.3, 29.3, 19.4,
3.5, 17.5, 31.5, 14.6.
Nödvändiga hembesök görs
med skyddsutrustning och man
följer rådande rekommendationer.
Då Covid-19 släpper greppet
och hörselrådgivarna får tillträde till sina ordinarie mottagningsutrymmen övergår man
igen till fysiska mottagningar. n

Hörapparaterna fungerade
bra från första stund
Text: Gita Lindholm
Foto ur hemarkivet

Marianne Storgård

Född 1941 och har jobbat som sjukskötare och hälsovårdare.
Hon har varit pensionär i snart 17 år.
Familjen består av tre söner med fruar, vilka sammanlagt
har sex barn och tre bonusbarn, alltså nio barnbarn.
Hennes intressen är handarbete, böcker, film och
föreningsliv.
För Marianne var det en självklarhet att söka hjälp när
hörseln började försämras.
Informationen om hörapparaten kunde ändå ha varit
mera omfattande.
Marianne Storgård har en åldersrelaterad hörselnedsättning.
– Jag hade ju märkt att jag
alltid måste sitta på första raden
vid till exempel föreläsningar
för att höra bra och sen var det
en av mina söner som påpekade
min dåliga hörsel. Jag tog honom på orden. Det var självklart för mig att söka hjälp och
jag gjorde det via den offentliga
sjukvården.

Andra gången gillt

Första gången Marianne talade
med en läkare om sin nedsatta
hörsel var hon sjuttiofyra år.
Men kurvan i audiogrammet
visade då att hörseln inte var så
mycket nedsatt att hon skulle få
remiss vidare för att få en hörapparat. Först följande år lyckades det och på hösten 2015 fick
hon sin första hörapparat.
– Först fick jag endast en
hörapparat, två år senare fick
jag den andra. Mina hörapparater har fungerat riktigt bra från
första början, det krävdes inga
återbesök till audionomen för
finjusteringar. Hörapparaterna

har två volymlägen och ett t-läge och de säger till när batterinivån är låg: ”Låg batterinivå”,
säger de på rikssvenska.
Marianne har inga andra hörhjälpmedel än hörapparaterna.
Hon berättar att i fall någon
behöver hörhjälpmedel så kan
man höra sig för hos föreningens hörselrådgivare. Hjälp kan
man också få av hörselrådgivarna om man har enklare problem med hörapparaten, som
putsning, filter och slangbyten.
Man får även hjälp av hörhjälpmedelsföretaget, som besöker
orten varannan vecka. Under
en sådan träff har Marianne fått
högtalaren i den ena hörapparaten utbytt medan hon väntade.

"– Skaffa hörapparat
så att du inte blir isolerad från det sociala
livet omkring dig"
Nöjd med hörapparaterna

Marianne har varit väldigt nöjd
med sina hörapparater som hon
har fått via den offentliga sjukvården. Genom hela processen
med hörapparater har hon fått
hjälp, råd och vägledning på
svenska.
– Det enda jag kan klaga
på är att då jag fick min första
hörapparat, var audionomens
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Marianne Storgård är nöjd med
sina hörapparater och sitt beslut att skaffa hörapparat.
information bristfällig. Jag fick
till exempel inte veta att vaxfiltret i apparaterna ska bytas vid
behov.
Då Marianne fick hörapparat
till andra örat fick hon däremot
mycket utförlig information. Då
var det en person som vanligen
brukar tjänstgöra på hörcentralen som skötte informationen.

Skaffa hörapparat

Hennes hälsning till andra som
hör dåligt är:
– Skaffa hörapparat så att du
inte blir isolerad från det sociala livet omkring dig, utan kan
kommunicera med familj och
vänner och delta i aktiviteter
som erbjuds.
Marianne Storgård är aktiv
inom föreningslivet. Hon är
mest aktiv i marthaföreningen.
Hon har också gått en kurs för
kamratstöd i Sydösterbottens
hörselförening rf:s regi. Det var
en mycket givande kurs menar
hon, efter kursen har hon kunnat fungera som hjälpreda vid
föreningens månatliga hörselrådgivningar i Närpes. Föreningens hörselrådgivare har
skött hörselrådgivningen främst
per telefon nu under coronapandemin. n
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Design som delaktiggör
Text: Elias Vartio, juridiskt ombud, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
”Good design enables, bad design disables” – det är en slagkraftig slogan jag fastnade för i
en diskussion med tillgänglighetsexpert Sami Virtanen vid
Kuuloliitto ry, som jag diskuterade med då jag fick förfrågan
om att skriva om lagfrågor till
detta jubileumsnummer. Fritt
översatt är poängen den, att bra
design möjliggör saker, medan
dålig design skapar hinder.
Medan tanken har fötts inom
ramen för universal servicedesign, finner jag att påståendet är
ackurat även med tanke på lagstiftning och hur vårt samhälle
är ordnat i stort.
Svenskspråkiga
personer
med funktionsnedsättning behöver likadana tjänster som
andra i Finland, och ibland
särskilda tjänster – på sitt modersmål. Det här har varit en
central utgångspunkt för både
Handikappforum rf - Vammaisfoorumi ry och SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf i fråga om social- och
hälsovårdsreformen. För oss är
det centralt att svenskspråkiga
tjänster utvecklas jämsides med
de finska – annars finns det en
risk att vi blir efter i utvecklingen. Bredare axlar behövs för
att kunna tillgodose de tjänster
och stöd som olika individer
behöver. Även samarbete över
landskapsgränserna är nödvändigt – särskilt inom Svenskfinland, där befolkningsunderlaget
är mindre och utspritt över ett
stort område. Digitaliseringen
kommer ofta att vara en del av
lösningen, men samtidigt måste
vi se till att det finns alternativ
Vi hörs 1/2021

också för dem som inte kan eller vill använda sig av digitala
tjänster. En annan viktig målsättning för oss är också att tillgången till hjälpmedel och därtill hörande service utvecklas.

Det sociala sinnet

Med tanke på både individens
och samhällets välmående måste också olika individuella behov bli bemötta. Hörseln är ett
oerhört viktigt sinne med tanke
på kommunikation och social
samvaro. Om hörseln är nedsatt
behöver det här kompenseras
eller beaktas på olika sätt. Annars är faran att personer med
hörselnedsättning inte kan vara
lika delaktiga i samhället, kulturlivet och arbetslivet på lika
villkor. Nedsatta sinnesintryck
kan också utsätta människor för
minnessjukdomar. Vi har alltså
inte råd att blunda för dessa
problem, inte minst med tanke
på den alltmer ålderstigna befolkningen i Finland.
I vår grundlag talas det om
rätten till ett människovärdigt
liv. Med det menas inte bara
överlevnad, utan också ett bra
liv på andra sätt. Därför är också värdefulla upplevelser och
social delaktighet i samhället
mycket viktiga frågor. En del
av den sociala delaktigheten
är att kunna skratta till samma
skämt. Att kunna förstå kulturella referenser och sammanhanget. Därför är det viktigt att
kultur erbjuds i tillgängligt format. Under de senaste åren har
vi sett att teatrar runtomkring i
landet blivit väldigt duktiga på
att också erbjuda textning. Det
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här är i linje med målsättningarna och kraven i FN:s funktionshinderskonvention,
där
utgångspunkten är att informationen ska vara tillgänglig och
att skäliga anpassningar ska göras vid behov.
Positiv utveckling sker även
med tanke på tv-utbudet. Lagen
om tjänster inom elektronisk
kommunikation innebär att en
betydande del av utbudet ska
göras tillgängligt i textat format: 100 procent av Yles utbud,
75 procent av större kommersiella kanalers utbud, samt 30
procent av utbudet på exempelvis Yle Arenan. Nytt för i år är
att textningen också ska hålla
en sådan kvalitet att den är begriplig för tittarna. Det här är en
väldigt positiv utveckling med
tanke på kulturell delaktighet,
även om Yle i praktiken står för
lejonparten av det svenskspråkiga utbudet.

Brist på audionomer

Det finns ett antal systemfel
som behöver ses över i samhället. Det har exempelvis varit
brist på audionomer i Svenskfinland i flera år. En del av problemet är utbildningen. Idag
finns det många hinder på vägen för en blivande audionom.
För det första krävs det i regel
att en blivande audionom har
en yrkeshögskole-examen inom
sjuk- eller hälsovården. Det här
är problematiskt på många vis.
Dels finns ett mycket stort behov för sjukvårdare i samhället
överlag. Med tanke på yrkets
mycket tekniska natur kunde
man tänka sig att personer med

en annan bakgrund inom sjukvården kunde vara lämpade att
bli audionomer.
Till skillnad från de flesta andra utbildningarna inom socialoch hälsovården är audionomutbildningen
avgiftsbelagd.
Från fältet har även viss kritik
riktats mot själva utbildningen,
då man befarar att den korta
utbildningen inte alltid ger
tillräckliga färdigheter för arbete ute på fältet. Jag har tyvärr
ingen ”silver bullet”-lösning på
problemet – antagligen borde vi
vända på alla möjliga stenar; utveckla utbildningen, underlätta
godkännande av examen som
gjorts utomlands, erbjuda kompletterande utbildningar för att
utöva yrket på svenska och så

vidare. Tyvärr verkar det tillsvidare vara så att problemet irriterar och skapar bekymmer, men
är så pass marginellt att aktiva
handlingar ännu lyser med sin
frånvaro. Vilket är trist, eftersom det här direkt kan försvåra
delaktigheten i exempelvis arbetslivet eller deltagande i andra sociala sammanhang.
Ovan är ett axplock av exempel på hur olika slags lösningar antingen kan förhindra
eller främja delaktighet i samhället. Bra lösningar föds inte
av sig själv. Först måste vi bli
medvetna om problemen innan
vi kan lösa dem. Problemen
måste bli synliga i olika slags
rapporter och statistik. Det behövs kunskap och underlag

för att tvinga fram förändring.
Här behöver alla vi som jobbar med påverkansarbete och
även myndigheterna er hjälp
- tveka inte att ta kontakt då
ni stöter på problem. Vi på
SAMS och verksamheten juridiskt ombud finns till här för er.
Texten baserar sig delvis på
samtal och korrespondens med
bland annat tillgänglighetsexperten Sami Virtanen vid Kuuloliitto ry, ergoterapeuten och
erfarenhetsexperten Harri Joensuu samt Maija Nilsson som
arbetar med påverkansarbete
på Svenska hörselförbundet rf. n

Visste du att ...
… om du har en vaxpropp i örat kan du, förutom lockkänsla, även uppleva smärta, tinnitus, yrsel och ibland hosta. Symptomen uppstår när vaxproppen täpper till hörselgången
och trycker mot huden.

… studier har bekräftat att förare med nedsatt
hörsel inte på något sätt utgör en större fara i
trafiken än andra förare.
… upprepade inflammationer i mellanörat
under den tidiga barndomen kan orsaka förändringar i de hjärnfunktioner som
påverkar talet.

… örat är mera känsligt för buller under
natten än under dagen. Nivåerna på ämnet
BNDF är lägre under natten, vilket gör örat
mera sårbart och gör att bullerskador mera
sannolikt blir bestående. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) är ett signalprotein
tillhörande gruppen neurotrofiner som agerar
som nervtillväxtfaktorer i det centrala nervsystemet.

... många med hörselnedsättning har även andra typer av hörselskador, framför allt tinnitus,
ljudöverkänslighet och Ménières sjukdom
… det fettrika vaxet är hörselgångens naturliga rengöring, skydd och smörjmedel. Det
utgör ett vatten- och smutsavvisande skikt på
huden i hörselgången.

Svenska hörselförbundet rf:s
telefonnummer har ändrat och är nu
15

050 476 2475
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Medlemsföreningarnas webbsidor
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Här hittar du adresser till medlemsföreningarnas egna webbsidor.
Övriga kontaktuppgifter finner
du på sidan 39.
Helsingforsregionens hörselförening rf
www.helsingfors.horsel.fi
HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf
www.hia.horsel.fi

Nykarlebynejdens hörselförening rf
www.nykarlebynejden.horsel.fi

Hörselföreningen i Karlebynejden rf
www.karlebynejden.horsel.fi

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf
www.vasasvenska.horsel.fi

Hörselföreningen i Västnyland rf
www.vastnyland.horsel.fi

Svenska hörselskadade i Åboland rf
www.aboland.horsel.fi

Hörselföreningen i Östnyland rf
www.ostnyland.horsel.fi

Sydösterbottens hörselförening rf
www.sydosterbotten.horsel.fi

Glad och trevlig underhållning,
sång och musik
god mat och hörselgemenskap.

SOMMARSAMLING i södra Finland
Inhiberades 2020 och dagen 2021 är framskjuten till
torsdag 23 september 2021 kl. 13.30

HÖSTSAMLING
Statens Ämbetshus, invid Aura å
Självständighetsplan 2, ÅBO
Anmälan till den egna medlemsföreningen senast
5.9.2021.
Dagens avgift 30 euro.

VARMT VÄLKOMNA!
Vi håller tummarna
att vi riskfritt kan
samlas i september
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Förbundet idkar påverkansarbete,
ger upplysning och information
Text: Maija Nilsson, ansvarig för internationella verksamheten och intressebevakning
Foto: Gita Lindholm
En viktig del i Svenska hörselförbundet rf:s arbete är att
påverka den politik som förs i
hörselrelaterade frågor.
En av förbundets främsta uppgift är att bevaka de finlandssvenska hörselskadades rättigheter genom att fästa myndigheternas uppmärksamhet på
olägenheter i samhället som berör personer med hörselnedsättning. En viktig del i Svenska
hörselförbundet rf:s arbete är
att synas utåt och att påverka
den politik som förs i hörselrelaterade frågor. I förbundets
nuvarande handlingsprogram
ingår att trygga den svenskspråkiga vården i praktiken, arbeta
för en svenskspråkig audionomutbildning och att öka antalet svenskspråkiga skrivtolkar.

Tillgång till hälsovårdstjänster på svenska

I frågan om den svenskspråkiga
vården jobbar förbundet framför allt med de svenskspråkiga
nätverken inom SOSTE, där
Svenska hörselförbundet rf är
aktiv tillsammans med andra
svenskspråkiga organisationer
inom den sociala sektorn och
med SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder
rf. Det är ingen lätt fråga men
i och med SOTE-reformen,
det vill säga reformen av den
finska social- och hälsovården
som är på gång, har myndigheterna öppnat för tillfällen att

kommentera. Arbetet sker till
stor del genom de större samlingsorganisationerna, där vårt
förbund är med och lyfter hörselskadades behov. Det senaste
reformförslaget ser ut att trygga
tillgången till svenskspråkiga
social- och hälsovårdstjänster i
högre grad än tidigare förslag
men vad det innebär i praktiken
inom hörselvården är svårt att
säga. Ett problem som är svårt
att lösa genom lagstiftning är
antalet svenskspråkiga vårdgivare som skall finnas att tillgå.
I december lämnades propositionen in till riksdagen där den
nu är under behandling för godkännande.

Audionombristen
lyfts fram

Audionomsituationen är fortsatt komplex. Under de senaste
åren har audionomyrket legat
högt på listan över yrkesgrupper det är brist på och i förhållande till folkmängden finns det
färre audionomer i Finland än
till exempel i Sverige och Danmark. På förbundet har vi också
hört från medlemmar som fått
vänta länge på att få träffa en
audionom. Köerna är på många
orter långa till audionomen,
som inte endast gör hörapparatutprovningar, utan också justerar hörapparaten. Detta måste
i många fall göras flera gånger,
för att hörapparaten skall fungera till belåtenhet för klienten.
Enligt Finlands Hälsovårdar17

Svenska hörselförbundet rf
bevakar de finlandssvenska
hörselskadades rättigheter.
förbund FHVF rf:s Audionomförening rf är behovet stort av
att de nuvarande audionomerna
ingår i ett register för patientsäkerheten samt att audionomutbildningen utvecklas till en
högre yrkeshögskoleutbildning
som leder till legitimering. Därför har vi lyft fram audionombristen vid olika tillfällen med
SAMS, bland annat i skrivelser
om social- och hälsovårdsreformen. Vi har också planer att
lyfta fram frågan tillsammans
med andra organisationer som
påverkas av situationen och
hoppas framöver få mötas och
konversera med ansvariga beslutsfattare i frågan.

Textning på svenska

Under det senaste året har vi
inte enbart fokuserat på skrivtolkning utan på textning överVi hörs 1/2021

lag som tillgänglighetsåtgärd.
Då pandemin kom till Finland
blev det strax tydligt att Yles
direktsändningar av regeringens presskonferenser inte var
textade på svenska. I dialog
med Yle har vi uttryckt behovet
av textning också på svenska
för att tillgängliggöra den viktiga informationen för alla på
samma gång. I dagsläge har Yle
inte kapacitet att direkttexta på
svenska men de jobbar på att
utveckla tjänsten. I dag lägger
man på svenska undertexter
inom 24 timmar på Yles webb-

sida Yle Arenan. Från förbundet har vi uttryckt att vi kommer fortsätta påminna dem om
behovet av textning. Vi kommer fortsättningsvis att följa
upp textningen aktivt.
Nu på kommande är kommunalvalet. Förbundets valteser ligger redan på webbsidan
och kan även läsas i Vi hörs på
sidan 23. Svenska hörselförbundet rf gör tillsammans med
övriga organisationer inom
SAMS – Samarbetsförbundet
kring funktionshinder rf - en
reklamkampanjfilm inför kom-

En lyckad lösning vid gåvoproblem
är en inbetalning till:

munvalet. Budskapet är kort
och gott att vi är många, vi är
olika, vi är kommuninvånare
som alla andra.
Har du några tankar eller
idéer till förbundets påverkansarbete, något du tänkt skulle behöva ändras på för att förbättra
situationen för hörselskadade
så får du gärna kontakta mig,
maija.nilsson@horsel.fi. Vi vill
gärna höra från dig för att på
bästa sätt kunna vara med och
påverka till en positiv förändring. n

Glad Påsk!
önskar Vi hörs redaktion

JUBILEUMSFONDEN

Aktia: FI85 405510 2028 4018
Svenska hörselförbundet rf
tfn 050 476 2475,
e-post: kansli@horsel.fi
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
Vill du uppvakta
Svenska hörselförbundet rf
med anledning av förbundets
35 verksamhetsår kan du göra
en inbetalning till

Jubileumsfonden:
FI85 405510 2028 4018

Vi hörs 1/2021
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LÄSARUNDERSÖKNING

Delta och vinn!

Bland alla som deltar lottar vi ut en hotellövernattning
på ett valbart Scandic Hotell i Finland
och en övernattning på Runsala Spa
beläget på den natursköna ön Runsala i Åbo skärgård.
Skicka in dina svar senast 30.4.2021.
OBS! Inget frimärke behövs. Brevavgiften är färdigt betald.
Vinnarna meddelas personligen, namnen publiceras
i Vi hörs nummer 2/2021 som utkommer i juni 2021.
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Vad läser du i Vi hörs
För att fortsättningsvis utveckla tidskriften, utreder redaktionen läsarnas åsikt om Vi hörs.
Vad saknar du i Vi hörs, vad vill du se mer respektive mindre av i tidskriften? Vad anser du om Vi
hörs utseende, format och layout.
1. Hur länge har du varit medlem/prenumererat på Vi hörs?
0 – 1 år
1 – 5 år
6 – 10 år
>10 år

O
O
O
O

2. Vad läser du i Vi hörs? (Du kan välja flera alternativ)

O
O
O
O
O
O
O
O

Allt från pärm till pärm
Artiklar angående forskning/nyheter
Kurser
Allmän information om hörsel
Hänt
Noterat
Visste du att
Bläddrar bara

3. Vilken version av Vi hörs läser du?
Alltid

Papperstidning
PDF på webben
Taltidning

O
O
O

Oftast

O
O
O

Ibland

O
O
O

Aldrig

O
O
O

4. Hur viktiga är Vi hörs olika delar för dig?
Mycket viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Inte viktigt Ingen åsikt
Forsknings- och nyhetsartiklar
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
Personporträtt
O
O
O
O
O
Kurser
O
O
O
O
O
Hörselinformation
O
O
O
O
O
Hänt
Noterat
O
O
O
O
O
Visste du att
O
O
O
O
O
5. Vad tycker du att Vi hörs bör ha mer eller mindre av?
Lagom nu
Mera av
Forsknings- och nyhetsartiklar
O
O
O
O
Personporträtt
O
O
Kurser
O
O
Hörselinformation
O
O
Hänt
O
O
Noterat
O
O
Visste du att
Något annat du vill se mer av?

Mindre av

O
O
O
O
O
O
O

Ingen åsikt

O
O
O
O
O
O
O

____________________________________________________________________________
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6. Vilket format vill du att pappersversionen av Vi hörs skall ha i fortsättningen?
Samma format som den har nu
O
Format som motsvarar veckotidningar O
Format som motsvarar dagstidningar O
Annat format, vilket ____________________________________________________________
7. Vad kan vi göra bättre?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Hur nöjd är du med Vi hörs som helhet?
Mycket nöjd Ganska nöjd

O

O

Missnöjd

O

Ingen åsikt

O

9. Kommentarer eller hälsning till redaktionen?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Fyll i ditt namn och kontaktuppgifter om du önskar delta i utlottningen.
______________________________________
Namn

__________________________________
e-post eller telefonnummer

______________________________________
Adress
______________________________________
Postnummer och ort

21

Tack för dina svar!
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Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors

Svenska hörselförbundet rf
KOD 5014254
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Portot
är
betalt

Svenska hörselförbundet rf

VALTESER 2021
KAN ALLA HÖRA
DET SOM SÄGS?

NÅR BRÅDSKANDE
INFORMATION
VERKLIGEN ALLA?

SKRIVTOLKNING PÅ
MÖTEN ÄR ETT BRA
HJÄLPMEDEL FÖR
ALLA DELTAGARE

FÅR VI ÄNNU
HÖRSELVÅRD
PÅ SVENSKA?

TÄNK LJUDSMART
REDAN VID
PLANERINGEN
AV BYGGNADER!

Information som enbart kommuniceras muntligt utesluter personer med hörselnedsättning. Genom att använda teleslinga vid
informationsdiskar, banker, föreläsningssalar och offentliga utrymmen kan även personer med hörselnedsättning bli delaktiga
av informationen. Ibland installeras teleslingor men utan att de
kopplas på vid evenemang. Genom att installera och använda teleslingor på platser där det erbjuds information till allmänheten
ser vi till att fler får höra vad som sägs.
När direktsända presskonferenser med krisinformation sänds
ska informationen nå alla, även personer med hörselskada. Med
direkttextning av regeringens presskonferenser tillgängliggörs
informationen till fler personer, däribland hörselskadade. Även
nyhetssändningar och andra viktiga informationssändningar i tv,
och information på till exempel tåg, båtar och andra färdmedel,
bör textas för att garantera hörselskadades rätt till information.
Brådskande budskap ska nå alla.
Skrivtolkning innebär tolkning från tal till skrivet språk. Genom
att skrivtolka möten och evenemang tillgängliggörs de för alla.
Skrivtolkning är visuell kommunikation och ett komplement till
hörandet vid sidan om läppavläsning. God tillgänglighet är en
förutsättning för full delaktighet.

15 % av befolkningen har en hörselnedsättning. Redan en lindrig
hörselnedsättning påverkar taluppfattningen och tolkning av
ljud, vilket leder till större svårighet att förstå andra språk utöver
det egna modersmålet. Med hörselvård på svenska garanterar vi
svenskspråkiga vårdtagares möjlighet att uttrycka sina behov och
undvika kommunikationsproblem. Vi vill se att den svenskspråkiga hörselvården tryggas i praktiken.
Höga bullernivåer stör vardagen. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, har buller bevisligen negativ effekt på vår hälsa.
Buller stör koncentrationsförmågan, inlärningen och försämrar
minnet hos barn. Långvarig exponering för buller ökar stress i
kroppen och bidrar till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.
Vid renovering eller nybygge sätter vi ljudmiljön först för förbättrat välmående för alla. Genom att bygga ljudsmart får vi bort
oönskat ljud. God ljudmiljö påverkar hälsan positivt.
23
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Avhandling

Magnetisk simuleringsbehandling
kan lindra tinnitus - men ger inte
bestående lindring
Relativt god mentalhälsa

Tinnituspatienter kan dra nytta av hjärnmagnetisk stimuleringsbehandling i alla fall under
några veckor eller månader.

Enligt Sahlsten var tinnituspatienterna ganska
friska mentalt och därför också mycket lämpliga
för nya terapier såsom TMS. Men det är viktigt
att notera att TMS-behandling gör det möjligt att
samtidig också behandla depression hos en tinnituspatient.
Transkraniell magnetstimulering, TMS, är en
teknik som används för att ge korta magnetiska
pulser till hjärnan.

Tinnitus förekommer hos 10–15 procent av befolkningen och är för en del personer förknippad
med ångest, depression och sömnsvårigheter.
Känslan av tinnitus skapas utan en extern ljudkälla. Det finns inget botemedel mot tinnitus. En
ny behandling för långvarig tinnitus är transkraniell magnetstimulering, TMS, eller seriemagnetisk stimulering applicerad på hårbotten. TMS är
en ofarlig, smärtfri och väl tolererad behandling.
Enligt en avhandling av LL Hanna Sahlsten, specialist i öron- näs- och halssjukdomar vid Åbo
universitet, kan upp till 40–50 procent av patienterna dra nytta av TMS-behandling. Behandlingen är fortfarande huvudsakligen experimentell
och mera identifiering av patienter som drar nytta
av behandlingen och rätt behandlingsprotokoll
kräver ytterligare undersökning.

Källa: Turun Yliopisto Tinnituspotilas voi hyötyä
aivojen magneettistimulaatiohoidosta (Väitös:
LL Hanna Sahlsten, 1.3.2019, kliininen neurofysiologia) n

Effekten är inte permanent

I sin avhandling studerade Hanna Sahlsten användningen av magnetisk stimulering av hjärnan,
eller TMS, vid behandling av långvarig tinnitus.
Dessutom undersökte hon den psykiska ohälsan
hos tinnituspatienter. TMS genererar ett elektriskt fält i hjärnvävnad som kan påverka hjärnans funktion. TMS med seriella pulser, rTMS
är effektivt till exempel vid behandling av neural
smärta och depression, men dess effekt vid tinnitus är fortfarande osäker. Vid behandling av tinnitus riktas rTMS-behandling med långsam frisättning till den överaktiva hörselbarken, vanligtvis
till vänster. Detta dämpar tinnitusintensiteten.
Effekten är dock inte permanent och försvinner
vanligtvis inom några veckor eller månader.
Bild: pixabay.com
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Från tusen till tretusenetthundra
Text och foto: Gita Lindholm
Förbundets medlemstidskrift Vi
hörs har givits ut sedan år 1989.
Till en början med en till två
nummer per år och från och
med år 2003 med tre nummer
per år. Samtidigt infördes olika
teman för varje nummer. Från
år 2009 utkommer Vi hörs med
fyra nummer per år. Fram till år
2006 trycktes den som svartvit,
men fick nu blått som tilläggsfärg inne i tidskriften. År 2011
började Vi hörs tryckas i färg.

VisVardi för Vi hörs

År 2007 beslöt förbundsstyrelsen att utföra VisVardi, en utvärderingsmetod, för Vi hörs.
Då arbetet var klart berättade
den om Vi hörs värdegrund och
mål. Grundvärden är bland annat handikappmedvetande och
kunskapsförmedlare. En tes i
värdegrunden är att Vi hörs skapar vi känsla genom att förmedla sakkunskap och information
på svenska. Mål är att Vi hörs
skall bestå av faktakunskap
och att den skall tilltala läsarna.
Samhällsnyttan är att Vi hörs är
den enda tidskriften om hörsel
som utkommer på svenska i
Finland. Då vi idag läser utvärderingen som då gjordes är den
relevant ännu idag.

Medlemsförmån

Upplagan har ökat från 1 000
exemplar år 1989, till 3 100
exemplar år 2020. Vi hörs är i
huvudsak en medlemsförmån
som distribueras till alla som
är medlem i någon av förbundets medlemsföreningar. Det är
också möjligt att prenumerera
enbart på Vi hörs åt sig själv

eller som gåva åt någon. Förutom till dessa, distribueras Vi
hörs till hälsovårdscentraler,
hörcentraler och bibliotek på
två- och svenskspråkiga orter.
Vi hörs finns även på CD som
taltidning. Den kan också läsas
på Svenska hörselförbundet rf:s
webbsida horsel.fi som pdf.

Påverkan

I några plock ur tidigare nummer av Vi hörs kan vi läsa att
redan i nummer 1/95 har förbundet gjort en namninsamling
för ”Text till tv-nytt kl.18.”
Enligt artikeln fick man i april
samma år en mellanrapport av
tv-nytts chef, som redogör för
hur ärendet avancerade. Redaktionen skriver bland annat
följande, citat: ”TV-nytt chefen
understryker att man inte ännu
kan vara säker på utgången
också om förslaget hittills bemötts positivt” citatet slut och
redaktörerna har kommenterat
detta med citat ”…vad det nu
sen betyder…” citatet slut.
Textning har sedan följts upp
under årens lopp i flera olika repriser men fortfarande är nyheterna inte textade till svenska.
Svenska hörselförbundet rf arbetar fortsättningsvis för saken.
I Vi hörs 4/2016 kan vi läsa
om att redan på 1980-talet var
det ganska vanligt att kurser
skrivtolkades. På den tiden med
hjälp av overheadprojektor. När
hörselskadade fick möjlighet att
ansöka om texttelefon av socialstyrelsen i början av 80-talet
började också den användas för
skrivtolkning. Idén att använda
texttelefon kom från en person
25

Vi hörs nummer 1/98
och nummer 4/2020.
som sett skrivtolkning på en
kongress i Sverige. Där skrivtolkade man med texttelefoner
kopplade till tv-skärmar som
fanns på olika ställen i salen.
År 2010 startade Svenska hörselförbundet rf en skrivtolksutbildning på svenska i samarbete
med Axxell.

Livsglädje

I nummer 2/96 kan vi läsa i artikeln ”Det råder ett klart samband mellan vårt utseende och
vårt beteende”, om en föreläsning av Levi Ulfvens, citat ”En
glad person utstrålar ett slags
skönhet, trots yttre skavanker.
Livsglädjen smittar av sig, gör
andra glada och positiva. Att på
detta sätt smitta ner andra är ju
tillåtet och välkommet…” citatet slut. Den här smittan borde
vi nu satsa på, fullt ut. Livsglädje och en positiv livssyn
behöver vi alla, speciellt under
det här året. n
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Frågehörnan

Frågor och svar
Är det vanligt att få
sämre hörsel med åldern?

Blir min hörsel normal med hörapparat?

Tyvärr kan hörapparater inte återge ljudet exakt
som det mänskliga örat, men dagens digitala
teknik har möjliggjort att många hörapparater är
mycket avancerande och har finesser, som till exempel att stänga av bakgrundsljud.

Det är naturligt att börja höra sämre när man blir
äldre. Oftast börjar vi höra lite sämre i 45–65 årsåldern. I en åldersrelaterad hörselnedsättning får
vi ofta svårare att höra höga ljud, som till exempel
syrsorna eller gälla barnröster. En åldersrelaterad
hörselnedsättnings gravhet beror förutom degeneration på både genetiska faktorer och till exempel buller som vi utsatts för i olika livsskeden.

Hur bra kan jag höra med en hörapparat?

Det beror på den egna hörseln, typen av hörapparat och att inställningarna är rätt. Det är av stor
vikt att besöka audionomen tills alla inställningar
är rätt för din egen hörsel. Detta kan kräva flera
besök hos audionomen. Eftersom du är expert på
din hörsel, är det också du som vet när alla inställningar är rätt.

Hur får jag en hörapparat?

I Finland får man låna en eller två hörapparater
från specialsjukvården om hörseltesterna visar på
ett behov av hörapparat. Hörapparaten lånas ut
på obestämd tid till klienten.

Svenska hörselförbundet rf
horsel.fi
Frågehörnan

Tar det länge att få en hörapparat?

Beroende på boningsort kan köerna till hörseltest
och hörapparatutprovning vara från 0-6 månader.
Det beror alltså på var du bor hur tidskrävande
processen är.

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.

Vi hörs 1/2021

Skicka hälsningarna och eventuella frågor till:
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
050 462 0056 eller gita.lindholm@horsel.fi
Vi hörs utkommer med 4 nummer år 2021,
nummer 2/2021 utkommer i juni.
Deadline 30.4.2021.
nummer 3/2021 utkommer i september.
Deadline 6.8.2021
nummer 4/2021 utkommer i december.
Deadline 29.10.2021
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Foto: Gita Lindholm

Händelsekalender 2021
12.4–14.4

Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund i Österbotten,Vörå,
Folkhälsans hus i Norrvalla.

14.4–16.4

Nationella Audiologdagarna 2021, ordnas som webbinarium.

23.4

Förbundsmöte, SFV-huset, tredje våningen, Georgsgatan 18, Helsingfors
Man kan även delta i mötet på distans via Teams.

28.5–30.5

Hörselskadades Riksförbund (HRF) kongress, Sverige, digital kongress.

11.6–13.6

Minne och hörsel-kurs, Scandic Waskia, Vasa.

22.8

Sommarsamling i Österbotten, Carpella, Karperö.

3.9–5.9

Ménières-kurs i samarbete med Meniere-förbundet i Finland rf,
Haiko Gård, Borgå.

7.9–9.9.

Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund i Helsingfors och Åbo,
Backby herrgård, Esbo.

17.9–19.9

Avslappningskurs för personer i arbetslivet, Emmes Retreat i Nedervetil.

23.9

Sommarsamling för hörselmedlemmar i södra Finland,
Statens ämbetshus, Åbo.

8.10–10.10

Må bra – parkurs, Runsala Spa, Åbo.

Med förbehåll för ändringar, på grund av coronapandemin.
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Studier visar förbättrad
hörsel i vissa åldersgrupper
Hörseln vid en viss ålder
verkar ha förbättrats i vissa
grupper i industriländer. Men
orsakerna till förbättringen
har inte ännu fått någon förklaring.
Världens befolkning åldras
snabbt och om inte åtgärder
vidtas uppskattar WHO att antalet människor med nedsatt
hörsel globalt kan öka från 466
miljoner år 2018 till 630 miljoner år 2030 och potentiellt
till över 900 miljoner år 2050.
Hörselnedsättning var den vanligaste funktionsnedsättningen
bland äldre år 2015. Lyckligtvis
tyder studier på att hörselfunktionen vid vissa åldersgrupper
har förbättrats i industriländer
som USA, Sverige och Norge,
även om trenderna för yngre individer visar blandade resultat.
En norsk studie visar att viktiga riskfaktorer för hörselnedsättning är yrkesbaserad bullerexponering,
fritidsbuller,
återkommande öroninfektioner
och till viss del kardiovaskulära riskfaktorer såsom rökning,
diabetes och högt blodtryck.
Hörselnedsättning har också
kopplats till socioekonomisk
status och utbildningsnivå. Allmänna förbättringar av socioekonomisk status kan kopplas
till minskad bullerexponering,
en hälsosammare livsstil och en
allmän förbättring av välfärden
och därmed också bättre hörselhälsa.
Vi hörs 1/2021

Explaining better hearing in Norway: a comparison
of two cohorts 20 years apart - the HUNT study
Förklarar bättre hörsel i Norge: en jämförelse mellan
två grupper med 20 års mellanrum - HUNT-studien
Bo Engdahl, Hein Stigum &Lisa Århus
BMC folkhälsa volym 21, artikelnummer: 242 (2021)
Källa: BMC Public Health

Flera miljö- och beteendefaktorer för hörselnedsättning kan
ha minskat under 1900-talet,
vilket kan bidra till denna generationsförbättring.
”Våra resultat kan jämföras med en svensk studie som
visade förbättrad hörsel hos
70-åriga försökspersoner födda
1944 jämfört med dem födda
1922 och 1901–1907. Även om
vi inkluderade hela den vuxna
befolkningen dominerades bidraget till våra förbättringar av
65–75 år gamla manliga försökspersoner där förbättringen
var störst. Våra 70 år gamla försökspersoner föddes omkring
1927 och 1948 i våra respektive
årskullar och därför jämförbara
med de svenska födelsegrupperna. Det är därför troligt att
en minskning av yrkesbaserad
bullerexponering, öroninfektioner och rökning också förklarade några av de förbättringar
som finns i den svenska studien,
eftersom Sverige och Norge har
haft en jämförbar utveckling
av hörselskyddsprogram och
förbättrad allmän hälsa.” sä28

ger man i den norska studien.
Författarna pekade också på
minskning av yrkesbuller som
en möjlig förklaring
Rapporter från US National
Health and Nutrition Examination visade förbättrad hörsel mellan 1959 och 1962 och
1999–2004 och mellan 1999
och 2004 och 2011–2012 för
vuxna i åldrarna 25 till 64 år respektive 20 till 69 år. Eftersom
den första rapporten gjordes
över en längre tidsperiod och
de äldsta försökspersonerna var
en generation äldre än de äldsta
deltagarna i den norska studien
och sträckte sig över den period
då hörselskyddsprogram introducerades. Men förbättringar
för att minska infektioner och
undernäring i början av seklet
kan ha påverkat de äldsta grupperna. Förklaringen till en fortsatt trend som presenteras i den
senare rapporten kan vara i linje
med den norska studien.
Andra faktorer kan också ha
bidragit till bättre hörsel säger

man i den norska studien. Till
exempel kan fokus på hörselskydd och förbättrad reglering
inom jakt och sportskytte ha
haft en effekt. Det har också
skett en förbättring av andra
livsstilsfaktorer än rökning som
man inte mätte, till exempel
brist på fysisk aktivitet / träning. Förbättringen kan lika väl
förklaras av faktorer relaterade
till utveckling i fostret och tidig barndom, såsom minsk-

ning av infektioner på grund
av införande av antibiotika
och vaccination eller användning av ototoxiska läkemedel.
Tvärtom finns det faktorer som
har förvärrats, såsom diabetes,
kroppsmassindex och exponering för musik via hörlurar.
Denna studie visade att ökad
utbildning, mindre yrkesbaserad bullerexponering, färre
öroninfektioner och minskad

rökning väsentligt bidragit till
förbättrad hörsel i Norge de
senaste två decennierna. Strategier för att förebygga dessa
riskfaktorer verkar vara framgångsrika och kan ha en stark
inverkan för att minska hörselnedsättning på befolkningsnivå. n

Testa något nytt – testa en tidskrift

Visste du att det finns närmare hundra tidskrifter i Svenskfinland, förutom den du just
nu håller i? Blev du nyfiken? Kampanjen Testa en tidskrift erbjuder dig möjligheten att beställa ett provexemplar av en finlandssvensk
tidskrift.

tidskrifter som finns i Svenskfinland och denna
kampanj ger en möjlighet att vidare bekanta sig
med utbudet. Tidskrifterna omfattar så många
olika områden och tillsammans bidrar de till att
främja den finlandssvenska identiteten förklarar
Julia Hemgård, koordinator för tidskrift.fi.
Vi hörs är med i kampanjen för att lyfta fram
och synliggöra det breda utbudet tidskrifter som
görs på svenska i Finland. Tipsa vänner och bekanta att beställa hem ett provexemplar av Vi
hörs eller utvidga dina egna läsupplevelser och
prova en ny tidskrift. Tillsammans bidrar vi till
en mångsidig läskultur på svenska i Finland.
Mer information om kampanjen hittar du på
tidskrift.fi/testaentidskrift.
Kampanjen genomförs av Förbundsarenan
som upprätthåller tidskrift.fi och koordinerar
verksamheten för de finlandssvenska tidskrifterna med understöd från Konstsamfundet.

På sajten tidskrift.fi hittar du de flesta tidskrifter
som utkommer på svenska i Finland. Många tidskrifter kan läsas på nätet och på tidskrift.fi kan
du bekanta dig med det mångsidiga utbudet. För
dig som ändå föredrar att ta del av nya tidskrifter genom att bläddra i dem, är även det möjligt.
Under tiden 12–18.4 kan du nämligen beställa ett
provexemplar av en tidskrift som senare kommer
hem i din postlåda.
Kampanjen Testa en tidskrift genomfördes
första gången år 2020 med framgång. 42 tidskrifter deltog i kampanjen och 850 nyfikna personer
beställde provexemplar.
– Vi fick väldigt positiv feedback kring kampanjen. Folk förvånas ofta över det stora antalet

Förbundsarenan
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ANNONS

Beställ dina batterier
snabbt, enkelt
och förmånligt
på nätet av EGIL!
Fråga även din egen
lokalförening
om en rabattkod!

www.egil.fi
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När hörseln
blivit sämre
Du märker att din hörsel blivit sämre då:
• anhöriga påpekar att du hör dåligt
• du tycker att folk mumlar
• du har svårt att höra i folksamlingar
• du har svårt att höra dörrklockan
• du har svårigheter att höra i telefon
Orsaker till hörselnedsättning:
• Åldersbetingad hörselnedsättning
- kan vara genetisk
• Otoskleros - hörselbenen kan
mjukna och förbenas
• Tinnitus - öronsus
• Ménières sjukdom - yrselattacker,
svindel, lock för örat, illamående
• Akustikusneurinom - godartad tumör
på hörselnerven
• Hyperakusi - överkänslighet för ljud
• Bullerskador - en följd av långvarig
exponering mot buller, eller ettresultat
av ett kortvarigt, mycket starkt ljud
• Fysisk skada – till exempel
avsaknad av ytteröra
• Medfödd, oftast ärftlig hörselnedsättning
• Läkemedel - kemiska ämnen som påverkar
eller skadar hörseln kallas ototoxiska.
Oftast skadar de innerörats sinnesceller.
Ototoxiska ämnen kan ge hörselskador
som tinnitus, hörselnedsättning eller
ljudöverkänslighet
• Plötslig hörselnedsättning ”sudden
deafness” - hörseln försämras hastigt
• Vaxpropp - jämförbart med att ha
en öronpropp i örat

Svenska hörselförbundet rf:s broschyr

Det är du som är specialist på din hörsel och i
vilka situationer det är viktigt för dig att höra.
Det är vid besöket hos audionomen som du
skall berätta om din livssituation och dina intressen. Det här för att hjälpa audionomen
att välja lämplig hörapparat just för dig. Har
du hörselnedsättning på båda öronen skall
du ha två hörapparater. Detta för att behålla
riktningshörseln.
Realistiska förväntningar
Då du fått dina hörapparater, var beredd på
att det kan ta lite tid att bli van vid den nya
ljudbilden.
När hörapparaterna är rätt inställda så
märker du snart att du uppfattar mycket mer
av vad som sägs omkring dig.
Förvänta dig inte att hörapparaterna ska
ge dig ”normal” hörsel, i så fall kommer du
att bli besviken.
Hörapparater är små datorer som är väldigt bra på att förstärka ljud, men ingen
hörapparat kan reparera skadade sinnesceller.

Då du märker att din hörsel blivit sämre
tag kontakt med någon av följande:
• Din egen hälsovårdscentral, berätta
att du vill göra ett hörseltest
• Arbetshälsovården
• Skolhälsovården
• Privata läkarstationer

Hörapparater
Olika tillverkare av hörapparater gör likvärdiga hörapparater och de har alla många olika
modeller. Den snabba tekniska utvecklingen
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gör att nya modeller kontinuerligt kommer
ut på marknaden. Sjukvårdsdistrikten gör
upphandlingar angående vilka hörapparater
som delas ut i distriktet. Det finns olika program som kan sättas in på dina hörapparater
till exempel för att avskärma onödiga ljud i
en bullrig miljö, för att lindra tinnitus eller
för att bättre höra tv och musik.

rater. Med CROS-apparater får ensidigt döva
möjlighet att uppfatta ljud på den döva sidan
och därmed möjlighet till bättre taluppfattning och riktningshörsel.
Allt i örat-apparater
sitter i hörselgången och all teknik är samlad
i ett individuellt formgjutet skal

T-slinga

Andra hjälpmedel

är en viktig funktion som bör finnas i dina
hörapparater. En T-slinga är till för att du skall
kunna höra via T-läge i utrymmen som har
en induktionsslinga. När du hör via T-läge
där induktionsslinga finns hörs det som talas
i mikrofonen direkt i ditt öra.

• Varseblivningssystem för hemmet med
dörrklocka, brandvarnare, telefon och
väckarklocka
• Hörlurar för tv eller för streaming
direkt till hörapparaterna
• T-slinga för telefon eller för streaming
direkt till hörapparaterna
• Kommunikator, samtalsförstärkare. Kan
användas med hörlurar utan hörapparat
• Konferenssystem för bättre
hörbarhet på möten
• Man kan ansöka om skrivtolkning från
FPA. Det finns en skild broschyr för hur
man ansöker om skrivtolkning. samt på
www.horsel.fi/info-om-horsel/skrivtolk/

Bakom-örat-apparater
är den vanligaste typen av hörapparat, och
passar de flesta hörselnedsättningar. Ljudet
leds från apparaten genom en plastslang
vidare till öroninsatsen, som sitter placerad
i hörselgången.
CROS-apparater
är en möjlighet för ensidigt döva. CROS-apparater ser ut som vanliga bakom-örat-appaANNONS

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
Elinstallationer & Eltillbehörsbutik

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

Försäljning, service och reservdelar! Myynti, huolto ja varaosat!

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • tel. 318 2950, 0500-364 688 • www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi
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Terminologi inom hörselområdet
Svenska hörselförbundet rf:s
ordlista

Funktionsvariation

Begreppet funktionsvariation innebär att alla
människor har en egen uppsättning förmågor,
oförmågor, styrkor och svagheter. Funktionsvariationer är variationer i funktionsförmågan
gällande fysisk, psykisk eller kognitiv funktion.
Ibland innebär funktionsvariationer också funktionsnedsättning, men inte alltid. I Finland är
detta begrepp tillsvidare inte lika mycket använt
som det är i Sverige. (THL)

Godartad lägesyrsel

Roterande yrsel, som ofta uppkommer när båggångarnas kristaller i innerörat klumpar ihop sig

Akustikusneurinom

Hertz

Godartad tumör på hörselnerven

Enhet för frekvens, används i audiogram

Audiogram

Hyperakusi

Ljudöverkänslighet, extrem överkänslighet
för vardagsljud

Ett diagram som visar audiometrins resultat

Audiolog

Hörapparat

Yrkesbeteckning på öronläkare

det finns olika modeller, till exempel
bakom-örat-apparat och allt-i-örat-apparat

Audiometri

Hörseltest som utförs med toner eller tal

Hörhjälpmedel

Audionom

samlingsbegrepp på hjälpmedel för tv,
telefon, radio och till exempel på möten

Yrkesbeteckning på en person som utför hörseltest och hörapparatsutprovningar. Kallades tidigare hörselvårdsassistent

Hörselnedsättning

är ett underbegrepp för hörselskada

Baha

Hörselskada

Benförankrad hörapparat, för att höra via skallbenet. För personer till exempel med ledningsfel
som inte hör via hörselgången

är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser,
framför allt olika grader av hörselnedsättning,
dövhet, tinnitus, ljudöverkänslighet och/eller
Ménières sjukdom

Decibel

Ljudstyrkans måttenhet, används i audiogram

Induktionsslinga

Funktionshinder

Ett hjälpmedel som installerats i utrymmen för
att leda slingans mikrofonljud direkt in i användarens hörapparat, finns även bärbara slingor

Hinder som är betingade av attityder och miljön,
vilka motverkar personers fulla och verkliga deltagande i samhället på lika villkor som andra

Kokleaimplantat

Funktionsnedsättning

i stället för cochleaimplantat. Ett kokleaimplantat används vid grav hörselnedsättning och består
av en yttre hörapparat samt inopererade elektroder i innerörat

Funktionsnedsättning innebär nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
(användes förr: handikapp) (THL)
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Kristallsjuka

Stetoclip

En vardagsterm för godartad lägesyrsel

Instrument som används för att
lyssna om hörapparaten avger ljud

Ménières sjukdom

En ökning av vätsketrycket i innerörat,
som ger upphov till karusellyrsel,
illamåendeanfall och hörselnedsättning

T-läge, Telespoleläge

Mikroti

T-slinga, teleslinga

Otoskleros

Telespole

Hörapparatläge som bör kopplas
på när man skall lyssna på t-slinga

Medfödd avvikelse av ytterörat

Benämningar på induktionsslinga.

Benet kring ovala fönstret och stigbygeln
förtjockas samt växer långsamt fast i det
ovala fönstret

En inbyggd spole i hörapparaten
som fångar upp t-slingans ljud

Tinnitus

Otoskop

Öronsus

Ett instrument för att se hörselgången
och trumhinnan

Öronlobsfåra

Ett diagonalt märke över öronsnibben,
som oftast uppkommer efter 35-årsålder

Presbyakusis

Åldersrelaterad hörselnedsättning

Skrivtolk

En person som skriver ned tal till
text för att underlätta hörandet
ANNONS

Malax Kommun
www.malax.fi

Nu kan Ni tanka vår biogas i
Jeppo, Jakobstad och Storkyrö

BIOGAS

Naturligtvis!

För renare
luft & miljö

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi
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Noterat

Tydligare tal i
Sveriges television

OBS!

Köp inte
växtdroppar per telefon!

Ikon för Tydligare

tal

Bakgrundsbuller är ett åte
irritationsmoment för mångrkommande
nat för tv-tittande personer a, bland anproblem. Det är svårt att hö med hörseloch reportrar säger då det ra vad talare
fekter eller musik i bakgru finns ljudefges television, SVT vill fornden. Sverivända musik i sina tv-produtsätta att anhar nu kommit fram till en ktioner och
lösning på
problemet.
Lösningen är en knapp
världspremiär i oktober 20 som hade
lar knappen för Tydligare tal20. De kal�eller Clear
Speech på engelska.
Under en egen genre på SV
tar man nu program med den T Play hittionen Tydligare tal. Om ma nya funkTydligare tal minskar bak n aktiverar
och rösten i programmet högrundsljuden
Funktionen fungerar obero rs tydligare.
ken högtalare som använd ende av vilendast för program som s, men finns
med 3.0-ljud eller 5.1-ljud.är inspelade
Tanken är att det ska bli
personer med nedsatt hö lättare för
vad som sägs i programmrsel att höra
tal ersätter inte undertexteret. Tydligare
på SVT.

Det har kommit flera samtal till förbundet
om att det per telefon och på internet säljs
växtdroppar, som kan återge hörseln samt ersätta hörapparaten. Växtdropparna har enligt
samtalen kostat upp till 150 euro.
Öronläkare Elina Rytsölä skriver på
Kuuloliitto ry:s sidor att det inte finns växtdroppar, naturprodukter, någon medicin eller något annat ämne på marknaden som kan
reparera de skadade hårcellerna i innerörat.
Därför kan det inte hävdas att något ämne
skulle förbättra en redan skadad hörsel.
Forskningen gällande till exempel stamcellsforskning och utveckling av genterapi utförs,
men man har inte ännu kunnat visa en betydande inverkan i praktiken vid behandling
av hörselnedsättning.
Odefinierade droppar kan i värsta fall ge
infektioner i hörselgången. Vi avråder alla
från att köpa dropparna. Om något känns för
bra för att vara sant så är det oftast inte sant.
Kuuloliitto ry har varit i kontakt med konsumentombudsmannen och Sanoma Media
angående den missvisande reklamen.

WHO:s internationella hörseldag

Temat för Världshälsoorganisationens
(WHO) internationella hörseldag 3.3 var
hörselvård för alla. Den finländska hörselvården och speciellt hörselvården på
svenska har redan i flera år lidit av bristen
på audionomer.
I Finland uppskattar vi att cirka 15 % av
befolkningen har en hörselskada. I arbetsför ålder har cirka 10 % en hörselskada. I
åldern 65–74 år har cirka 32 % en hörselskada och i gruppen över 75 år har cirka 50
% en hörselskada. Trots att antalet hörselskadade korrelerar med de andra nordiska
länderna görs det färre hörapparatutprovningar i Finland i förhållande till folkmängden än i våra nordiska grannländer. Bristen
på audionomer är sannolikt en av orsakerna. I många delar av landet är väntetiden
upp till sex månader för att besöka en au-
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dionom. Audionomer borde finnas tillgängliga redan i basvården.
En audionom provar inte bara ett hörhjälpmedel åt patienten utan ställer också
in ljudet. Det kan behöva göras flera gånger
för att bli bra. Om hörseln förändras med
tiden behövs nya justeringar. Svenska hörselförbundet rf får ofta höra från medlemmar om långa väntetider. Detta påverkar
starkt livskvaliteten.
Under många år har audionomer stått
högt på listan över yrkesgrupper det råder
brist på i Finland. Här finns det, i förhållande till folkmängden, färre audionomer
än i till exempel Sverige och Danmark. Det
finns även mycket få svenskspråkiga audionomer i Finland, vilket är problematiskt
med tanke på att man hör och uppfattar det
egna modersmålet bäst.
Vi hörs 1/2021

Förbundets kurser 2021
Parkurs

i samarbete med Folkhälsans förbund i Österbotten
Tidpunkt: 12–14.4.2021.
Plats: Vörå, Folkhälsans hus
i Norrvalla.
Pris: 60 euro/ person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med
partner, syskon eller vän.
Program: Föreläsningar
om hörsel, hörhjälpmedel
och kommunikation. Vi
koncentrerar oss också på
hälsan och ett helhetsmässigt
välbefinnande.
Sista anmälningsdag:
22.3.2021.

Minne och hörsel

Tidpunkt: 11–13.6.2021.
Plats: Scandic Waskia, Vasa.
Pris: 60 euro/ person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Hörselskadade
vuxna som är intresserade av
sambandet mellan minnesfunktioner och hörsel.
Program: Föreläsningar om
hörsel och minnet och kopplingen mellan dessa.
Sista anmälningsdag:
3.5.2021.

Ménières-kurs

i samarbete med Meniereförbundet i Finland rf
Tidpunkt: 3–5.9.2021.
Plats: Haiko Gård i Borgå.
Pris: 60 euro/ person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Hörselskadade
vuxna med Ménières sjukdom.
Program: Information och
föreläsningar om hur man
kan lindra symptomen av
sjukdomen.
Sista anmälningsdag:
1.8.2021.
Vi hörs 1/2021

Parkurs

Må bra – parkurs

Avslappningskurs

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

i samarbete med Folkhälsans förbund i Helsingfors
och Åbo
Tidpunkt: 7–9.9.2021.
Plats: Backby herrgård,
Esbo.
Pris: 60 euro/ person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: vuxna hörselskadade tillsammans med
partner, syskon eller en vän.
Program: Föreläsningar om
hörsel, hörhjälpmedel och
kommunikation. Vi koncentrerar oss även på hälsan och
ett helhetsmässigt välbefinnande.
Sista anmälningsdag:
1.8.2021.
för personer i arbetslivet
Tidpunkt: 17–19.9.2021.
Plats: Emmes Retreat i
Nedervetil.
Pris: 60 euro/ person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: för dig som är i
arbetslivet och har en hörselnedsättning och känner dig
hjärntrött.
Program: Vi låter naturen
ge den återhämtning som
vi behöver. Kursen innehåller yoga, djupavslappning,
skogsvandringar och föreläsningar. Även ”må bra”
föreläsning och ”förstå din
hörselnedsättning” kommer
att finnas på programmet.
Vi bor i naturnära trädhus.
Sista anmälningsdag:
7.8.2021.
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Tidpunkt: 8–10.10.2021.
Plats: Runsala Spa, Åbo.
Pris: 60 euro/ person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna personer med hörselnedsättning
och deras partner, vän eller
syskon.
Program: Få kunskap om
sin hörselnedsättning och
hur man bättre kan hantera
livssituationen och vardagen
med varandra.
Sista anmälningsdag:
16.8.2021.

Kurserna ordnas med logi i
enkelrum, i små grupper och
enligt andra direktiv som
gäller coronapandemin vid
tillfället. Vid minsta förkylningssymptom råder vi
deltagarna att stanna hemma.
Hela deltagaravgiften betalas
då tillbaka
Efter att anmälningstiden
gått ut, meddelar vi samtliga anmälda om de blivit
antagna eller inte. Personer
som inte deltagit förut, har
företräde till kurserna. Man
behöver inte vara medlem
i en förening för att delta i
kurserna.
Ändringar i programmet
kan ske på grund av pandemin. Program för kurserna
kommer att läggas upp på
webbsidan www.horsel.fi
när de är klara.

ANMÄLNINGSBLANKETT 2021
12-14.4 Parkurs (fyll i en blankett/person)

7-9.9 Parkurs (fyll i en blankett/person)

11-13.6 Minne och hörsel

17-19.9 Avslappningskurs

3-5.9 Ménières-kurs

8-10.10 Må bra - parkurs (fyll i en
blankett/person)

Personuppgifter

Namn

Kvinna

Födelsedatum

Man
Adress
Postnummer

Postadress

E-post
Telefon

Sysselsättning

Uppgift
om hörselskada

Studerande

Sjukskriven

I arbete

Pensionär

Arbetslös

Deltidspensionär

Jag har:
Tinnitus
Ménières sjukdom
Bullerskada
Kokleaimplantat
Kristallsjuka
Otoskleros
Åldersrelaterad hörselnedsättning
Ingen hörselskada

Medfödd hörselskada
Jag är ljudöverkänslig

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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Förbundet har följande medlemsföreningar:
Helsingforsregionens hörselförening rf

Nykarlebynejdens hörselförening rf

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf

Hörselföreningen i Karlebynejden rf

Svenska hörselskadade i Åboland rf

Hörselföreningen i Västnyland rf

Sydösterbottens 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

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

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

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

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

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

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

www.sydosterbotten.horsel.fi
Ordf. Hans-Erik Lindqvist
Molnmossvägen 13, 64230 Närpes st
tfn 050 581 1760
e-post: hanserikjohan.lindqvist@gmail.com

Hörselföreningen i Östnyland rf

www.ostnyland.horsel.fi
Ordf. Juhani Sjöström
Gamla Kvarnvägen 5, 07130 Andersböle
tfn 040 531 4701
e-post: juhani.sjostrom@pp.inet.fi

Understödjande medlemmar:

Batteriservice EGIL, www.egil.fi
Widex Akustik Oy, www.widex.fi

Förbundsstyrelse år 2020–2022
Förbundsordförande:
Mikaela Nylander, Borgå
		
		
		

Styrelsemedlemmar:
Anita Ismark, Korsnäs
Stina Fröberg, St Karins
Lars Hedman, Jakobstad
Bodil Selenius, Tenala

Suppleanter:
Nils-Erik Kloo, Korsholm
Johan Wikström, Helsingfors

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
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Tryckt på miljövänligt papper
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