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Ledaren

Förbundets år
En fartfylld Zoom-vår

Vårt projekt, testa en skrivtolk, bekostar skrivtolkning till de organisationer som önskar testa
på kommunikationsmetoden under sina möten.
Projektet understöds av Stiftelsen Tre Smeder.

Svenska hörselförbundet rf har under det första
halvåret koncentrerat utbudet av föreläsningar
till Zoom, där det ordnats och ordnas föreläsningar angående tinnitus, Ménières sjukdom,
hyperakusi, nedsatt hörsel, ensidig dövhet och
hörselrelaterad yrsel. En del av föreläsningarna
har ordnats i samarbete med Svenska pensionärsförbundet rf. Vi har också hunnit med en kortkurs
i tecken som stöd och vi har startat en tinnitusdiskussionsgrupp, som du kan läsa mera om på
sidan fyra och delta i. Förbundet har även haft
en hjälpande telefon under våren, som varit öppen varannan onsdag klockan 17–19 för frågor
som man vill ställa en audionom. Den hjälpande
telefonen är öppen igen i augusti.
Sommaren och hösten bjuder på mer traditionell verksamhet då den fysiska kursverksamheten sätter igång igen i och med att de flesta fått
minst en dos av coronavaccinet. Under hösten
ordnas även vår nationella hörseldag, förbundets
35-årsjubileum och vi startar en ny hörselrådgivarutbildning.

Flera teleslingor i utrymmen

Under hösten informerar vi även aktivt andra organisationer om nyttan av att använda teleslingor
i föreläsningsutrymmen för att hörapparatanvändare skall kunna ta del av informationen som
ges. Förbundet har med bidrag av Stiftelsen Tre
Smeder införskaffat en teleslinga som lånas ut till
organisationer, därtill sänds material om hur teleslingor används.

Kurser för personal inom äldreomsorgen

Under sommaren och hösten kan vi äntligen börja
förverkliga våra föreläsningar inom äldreomsorgen angående sambandet mellan minne och hörsel. Vi har även fått bidrag från 7:nde Mars Fonden för att ordna endagskurser för personal inom
äldreomsorgen.

Buller & Bång och Byggare Janne

Testa en skrivtolk

Under senvåren har vår maskot Hörselhunden
Hasse besökt sju skolklasser i Österbotten och
två klasser i Sibbo och under hösten drar Hörselhunden Hasse iväg till Åbolands skolor för att
informera om hörseln, medan Byggare Janne håller interaktiva föreläsningar angående hörseln i
andra stadiets skolor i Österbotten.

Under hösten uppmanar vi andra finlandssvenska
organisationer att testa på skrivtolkning på möten
med fysisk närvaro och möten på distans. Skrivtolkning på möten och textning av information
underlättar hörandet avsevärt när vi kan använda
oss av både verbal och visuell kommunikation.

Nora Strömman
Verksamhetsledare

3

Vi hörs 2/2021

Aktuellt

Hjälpande telefon
050 3724 320

Ny hörselrådgivarutbildning

Förbundets hjälpande telefon för hörselfrågor är öppen varannan onsdag: 11.8,
25.8 och 8.9 klockan 17–19.
Audionom Sari Karlstedt dejourerar
den hjälpande telefonen. Den hjälpande
telefonen är menad för alla som funderar
på frågor som man vill ställa en audionom.
Det går också att sända sitt ärende som
textmeddelande under öppethållningstiden.

Är du intresserad av
att ge vägledning inom
hörselfrågor? Hörselrådgivarnas hjälp har flera
gånger varit avgörande för att nydiagnostiserade börjat använda sin hörapparat eller andra hörhjälpmedel.
Nu finns det möjlighet att utbilda sig
till ny hörselrådgivare i hörselförbundets
regi. Utbildningen med logi och traktering
är gratis och består av 40 timmar som är
uppdelade på fyra veckoslut. Resekostnader kan tillkomma. Vissa föreläsningar
sker på distans. Utbildningen startar vid
årsskiftet 2022 och pågår under hela året,
varefter det erbjuds förkovring i kunskaperna genom årligen återkommande fortbildningstillfällen.
Du som redan är hörselrådgivare och
önskar gå ett eller flera block igen, är också varmt välkommen med på de block du
finner viktiga att repetera. En detaljerad
tidsplan med program kommer att skickas
ut till alla anmälda och till föreningarnas
kontaktpersoner. Blev du intresserad?
Anmälningar till den nya utbildningen tas
emot av siw.ostman@horsel.fi fram till
30.9.2021.

Prenumerera
på Vi hörs

Önskar du prenumerera på
tidskriften Vi hörs? Gå in
på horsel.fi/tidskriften/
och fyll i dina uppgifter,
eller skicka namn, postningsoch faktureringsadress till
gita.lindholm@horsel.fi.
Uppgifterna kan även sändas per post till
Svenska hörselförbundet rf,
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors,
eller som sms eller samtal till
050 462 0056.
En årsprenumeration kostar 25 euro.
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Diskussionsgrupp
om Tinnitus

I höst ordnar Svenska hörselförbundet rf en
diskussionsgrupp om tinnitus, där vi pratar om våra erfarenheter kring att leva med
tinnitus och får kamratstöd. Diskussionsgruppen ordnas tre onsdagar 1.9, 15.9 och
29.9 kl. 18–19.30 på Zoom. Som diskussionsledare fungerar psykolog Bo Mellberg. Man kan delta enbart en gång eller
flera gånger, beroende på intresse. Diskussionstillfällena skrivtolkas. Sista anmälningsdagen är måndagen före respektive
träff, anmälningar tas emot av Cecilia
Soininen, cecilia.soininen@horsel.fi
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Ordförandens hälsning

Stunder som ger energi
Våren är definitivt här, snart är också sommaren
här. Med våren kom tillgång till vaccin för allt
fler åldersgrupper. Läser på sociala medier om
hur människor i olika åldrar låter vaccinera sig
och hur de ser fram emot en social sommar. En
nästan normal sommar hoppas många på. För
riktigt som förut blir väl knappast denna sommar
heller.
Lördagen före morsdag rörde jag mig på stan i
Borgå. Att uträtta mina ärenden tog nästan, men
bara nästan, lika länge som vanligt. Det slog mig
att det berodde på att allt fler rörde på sig i centrum, vilket betydde att jag stötte på fler bekanta
än jag gjort under de senaste året. Med maskerna
på och på behörigt avstånd byttes några ord om
kommande studentkalas, om planläggningen i
centrum och om stundande kommunalval. Att
röra sig i centrum kändes nästan som före pandemin!
De sociala sammanhangen är så oerhört viktiga. Jag tror att de är viktiga för att vi får ut olika
saker av olika sammanhang. Vi tar och vi ger av
vårt sociala kapital. De sociala sammanhangen
handlar ju egentligen om att ge energi och att få
energi. De allra flesta människor och möten fyller
oss med positiv och livsbejakande energi, men
det är klart att det finns personer som tömmer ens
energilager på kort tid.
En del av de viktiga sociala sammanhangen
sker utanför de rent privata sfärerna. Föreningslivet betyder som vi vet mycket för Svenskfinland.
Samtidigt är det i vårt samhälle viktigt att kunna
delta i det offentliga samtalet om samhällsutvecklingen. Att invånarna ska kunna påverka och
delta i beslutsfattandet har traditionellt varit en
grundläggande värdering i det finländska samhällsbygget.
För att vi ska lyckas skapa jämlika förutsättningar för alla att delta i olika sociala sammanhang krävs kunskap, insikt och framförhållning.
I vårt sociala sammanhang där hörselnedsättning
kan utgöra ett hinder för att delta fullt ut är det
viktigt att vi minimerar och helst eliminerar de
hinder som står i vägen för deltagandet.
Det är många gånger lättare sagt än gjort. Att
undanröja olika hinder kräver ofta mångsidigt

och långsiktigt arbete, sällan sker bestående förändringar i en handvändning. Men målet ska vara
att alla, oberoende ålder, livssituation eller möjliga funktionsnedsättningar ska kunna ha ett rikt
socialt liv på egna villkor.
På egna villkor betyder för någon att den egna
familjen, vänner eller grannar utgör de sociala
sammanhang där man trivs och mår bra. För andra gäller andra villkor, man kanske vill delta i
medborgarinstitutets verksamhet eller påverka
samhället via olika föreningar som idkar intressebevakning.
Poängen är att vi själva ska kunna definiera
och välja de sociala sammanhang vi vill delta i.
Sedan måste det skapas förutsättningar för oss att
delta. Alla har rätt till sociala sammanhang, det
är också viktigt att vi kommer ihåg och bryr oss
om människor som är ensamma. För många är
ensamheten inte ett val, av olika orsaker står man
utanför alla tänkbara sociala sammanhang. En
orsak kan vara att de rätta förutsättningarna inte
har skapats, hur många vill delta i församlingens
pensionärsluncher eller i andra evenemang som
ordnas om man inte exempelvis hör vad som
sägs?
Det finns många aspekter och nivåer på det
sociala kapital vi bär på och de sociala sammanhangen är många. Det betyder också att det finns
mycket att göra, det finns många problem att lösa
och mycket vi ännu kan göra. Också Svenska
hörselförbundet rf fyller en viktig funktion då det
gäller att skapa förutsättningar för mångsidigt
deltagande i sociala sammanhang för personer
med hörselnedsättning.
Önskar er alla en sommar
fylld av sociala sammanhang.
Mikaela Nylander
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En lyckad lösning vid gåvoproblem
är en inbetalning till:

Förslag för slogan
Tycker du att Svenska hörselförbundet rf
borde ha en slogan? Har du ett bra
förslag?
Svenska hörselförbundet rf utlyser en
slogantävling som är öppen för alla
intresserade.

JUBILEUMSFONDEN

Sloganens längd skall helst vara två till
fem ord. Slogan skall vara kort, kraftig
och beskriva Svenska hörselförbundet rf
som helhet.
Den som kommer med bästa förslaget
eller idén erhåller ett hundra euros
gåvokort till S-kedjan.
Tävlingen pågår 20.6–15.8.2021.
Sänd ditt bidrag till: kansli@horsel.fi eller
per post till Svenska hörselförbundet rf,
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.

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

Skriv i meddelandet förutom ditt förslag
till slogan också ditt namn och telefonnummer eller e-postadress.
Genom att skicka in ditt bidrag ger du
Svenska hörselförbundet rf rätten att fritt
använda och disponera över förslaget,
utan att hänvisa till författaren. Bidragen
kan även fritt sammanslås eller skrivas
om till ett nytt förslag.

Jubileumsfonden:
FI85 405510 2028 4018

Torsdag 23 september 2021 kl. 13.30 i Åbo
för hörselmedlemmar i södra Finland
Glad och trevlig underhållning, sång och musik,
god mat och hörselgemenskap.
Anmälan senast 6.9.2021 till den egna medlemsföreningen.
Väl mött!
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VARMT VÄLKOMNA!
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Snart syns resultat
Text: Gita Lindholm
Jaakko Salonen disputerade
2013 med sin avhandling om
hörselnedsättning bland äldre. Han konstaterar där att
endast hälften av dem som
fått hörapparat använde den
varje dag.
Jaakko Salonen har inte gjort
någon ny forskning i ämnet efter det, men han tycker ändå att
det ser ut som att situationen
har blivit bättre. Han tror att
orsaken kan ligga i att hörapparaterna har blivit bättre och
att inställningen till hörsel och
hörapparater har förändrats.

Rädd för att anses ”dum”

En orsak till att en del människor
inte vill ha hörapparat kan ligga
i det att barn som hade nedsatt
hörsel på 1920–1930-talet hölls
för att vara ”dumma”, på grund
av att de inte kunde lära sig saker lika bra som barn med bra
hörsel. Anledningen till att de
inte hängde med var helt enkelt
att de inte hörde vad som sades.
Personer med hörselnedsättning är kanske ännu i dag rädda
att bli ansedda som dumma.
Hörhjälpmedel användes förr
främst av äldre människor. Att
använda hörhjälpmedel sågs
därför som ett tecken på att man
blivit gammal.
– Det är sådant som lever
kvar bland äldre människor
fortfarande, säger Jaakko Salonen.
Han berättar om en person
som redan hade en hörapparat
och då han erbjöd en hörapparat också till det andra örat, svarade honom: ”Jag är inte ännu

Jaakko Salonen

Avdelningsöverläkare
på Åucs hörcentral
så gammal”. Personen var i 85
års ålder.

Normala ljud glöms bort

En annan orsak kan vara att
personer med hörselnedsättning
går för länge med nedsatt hörsel
utan att söka hjälp. Många svaga ljud, som normalt finns i omgivningen, glöms då bort. En ny
ljudomgivning formas och i den
vill man sedan vara kvar. Att få
hörapparater som förstärker de
bortglömda ljuden kan göra att
det känns ovant och kanske störande, fast de alltid funnits där.

"Människor vet att de
kan minska risker för
depression och demens
genom att vara aktiva
och bära hörapparater"
Jaakko Salonen säger att han
ganska ofta får höra ”inte behöver man höra allt”. Han tror
ändå att den här attityden kommer att ändra. Det har att göra
med kognitiva funktioner och
att personer i 70–80 års ålder
vill och vet att de kan vara aktiva längre. Människor vet att de
kan minska risker för depression och demens genom att vara
aktiva och bära hörapparater.
I dag bär många människor
handsfree och trådlösa lurar,
vilket gör att det inte är lika påtagligt nu längre att ha en hörapparat i eller bakom örat. Det
7

är en vanlig syn att människor
har ”något” på öronen.

Bra kvalitet

Hörapparaterna som fås via den
allmänna hälsovården är av bra
kvalitet. Inte de allra nyaste modellerna som finns, men Jaakko
Salonen jämför dem skämtsamt
att vara i klass med bilvärldens
Toyota Corolla. Audionomerna
som provar ut hörapparaterna
beaktar typen av hörselskada
och typ av hörapparat, som exempel fjärrmikrofon och andra
speciella egenskaper som användaren kan ha behov av. Audionomen tar också hänsyn till
användarens handmotorik och
hörselgångens storlek. I viss
mån finns det möjlighet att välja vilken typ av hörapparat man
vill ha. En allt-i-örat-apparat eller en bakom-örat-apparat och
eventuellt färg på hörapparaten. T-läge kan väljas och inom
de närmaste åren kommer det
också att bli möjligt att få hörapparater som ger möjlighet att
minska på bakgrundsljud som
hörapparaten fångar upp och att
få direkt koppling till exempel
till tv och mobiltelefon.

Behov av två hörapparater

Det som är problematiskt är
yrkessjukdom i form av bullerskador.
– På allmänna sjukhus får
personer med nedsatt hörsel i
båda öronen automatiskt två
hörapparater, om personen bara
själv vill. Men för dem som fått
hörselskada på grund av sitt
yrke kan det vara svårare, säger
Jaakko Salonen.
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Han berättar att hörselvården
får kämpa mot vissa försäkringsbolag, som endast betalar
för en apparat trots att personen
i fråga behöver få hörapparat
för båda öronen. Det här problemet har han tagit upp med en
jurist i förhoppning om en ändring. Jaakko Salonen anser att
det inte är rätt att en person som
fått en hörselskada på grund av
sitt yrke sätts i en sämre situation än den som har en åldersnedsättning eller annan typ av
hörselskada.

Decibel gräns på 30 dB

Decibel gränsen för när man
får hörapparat justerades i början av 2000-talet. Tidigare låg
medelvärdet för äldre personer på 30–40 dB, vissa sjukhus hade gränser på 40 dB. Nu
ligger gränsen på 30 dB. Den
gränsen håller läkarna fast vid.
Resurserna gör att läkarna inte
har möjlighet att vara flexibla
på den punkten.
– Den här gränsen är ganska bra för äldre personer och
jag följer den. När det är frågan
om personer i arbetslivet som
på grund av sitt yrke behöver
ha en näst intill perfekt hörsel
kan gränsvärdet dock vara för
högt. Användarens livssituation
måste alltid tas i beaktande, säger Jaakko Salonen.

Tinnitus och hörapparat

Jaakko Salonen påpekar att det
är viktigt att börja använda hörapparat när hörseln har försämrats. Det har skett stora förbättringar av hörapparaterna under
årens lopp. Hörapparaterna har
riktningsmikrofoner, dämpar
bakgrundsljud och vi kan lyssna trådlöst på ljudsignaler från
olika källor, med mera. Hörapparaterna kan även vara en metod att sköta tinnitus.
Vi hörs 2/2021

– Det finns vetenskapliga
bevis på att det hjälper att använda hörapparat vid kombinerad hörselnedsättning och
tinnitus, säger Jaakko Salonen.
Tinnitus kan göra att man blir
mera deprimerad men det kan
också vara så att en depression
gör att man har mera tinnitus
och sömnproblem. Det är sällan människor behöver hörapparat enbart för att maskera
tinnitusljudet, eftersom tinnitus
oftast är förknippat med nedsatt
hörsel. Personer som har både
nedsatt hörsel och tinnitus kan
dock ha nytta av sina hörapparater också gällande tinnitus.
Hörapparaterna förstärker de
yttre ljuden och maskerar då effektivt tinnitusljudet.

blivit bättre på att skydda vår
hörsel. I armén koncentrerar
man sig på att skydda hörseln
och att använda hörselskydd.
Vi lyssnar till musik på en mera
angenäm nivå och tänker på vår
hörsel, också ungdomarna. Resultatet kommer att börja synas
snart. Inom några år kan det
vara så att behovet av rehabilitering och resurserna för vård är
tillräcklig, menar Jaakko Salonen. Han konstaterar också att
de stora åldersgrupperna börjar
vara gamla och det verkar nu
som att antalet personer med
hörselnedsättning inte ökar i
lika snabb takt längre. Situationen kommer att stabilisera sig,
troligtvis inom fem år.

Kokleaimplantat

När det gäller hörselvård på
svenska, säger Jaakko Salonen
att han tycker att det nog finns
tillgång till betjäning på svenska inom hörselvården. Han arbetar i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och säger att han
givetvis inte känner till situationen i hela landet men i hans
distrikt och upp till Vasa finns
det bra möjlighet att få hörselvård på svenska. Han konstaterar att tillgången till öronläkare
är god, däremot råder det ännu
brist på audionomer. I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
fattas det två audionomer. Men
Jaakko Salonen tror på en ljusare framtid även om det ännu
kan ta några år innan situationen är optimal. n

Den mest revolutionerande
uppfinningen är implantat för
innerörat, anser Jaakko Salonen. Med kokleaimplantat kan
man höra trots att man inte
längre har kvar några hörceller i innerörat, i snäckan. Den
vanliga hörapparaten kräver att
det finns hörceller kvar i innerörat. Kokleaimplantatet kan sägas var en elektrisk hörapparat
medan den vanliga hörapparaten är en akustisk apparat.
För kokleaimplantat krävs
det en operation och den görs
inom den allmänna sjukvården på universitetssjukhusen i
Finland. Jaakko Salonen känner inte till något enda fall där
man gjort en kokleaimplantatoperation på privat sjukhus.
Operationen är i sig ingen stor
operation och är nu för tiden en
rutinoperation.

Situationen stabiliserar sig

Bullerskada i arbetslivet har
blivit mera sällsynt. Vi är mera
medvetna om farorna och vi har
8

Hörselvård på svenska

Stärk känslan av samhörighet
med hjälp av din verklighetsbild
Text: Emilia Eklund
Foto ur hemarkiv

Må bra i dig
själv och befria
din fulla
potential
Personlig mental träning
Mental träning för grupper
Föreläsningar
Nätkurser
040 824 4676
info@mentaltraining.life
www.mentaltraining.life
Nyland | På distans

Har du tänkt på hur mycket
världen ändrats under den senaste tiden och framför allt
under det senaste året? Idag,
år 2021 lever vi i en värld som
på ett år tagit ett stormsteg mot
nya mönster och nya vardagar
där gamla mönster rubbas. Hur
inverkar detta på dig? Hur ser
din verklighet ut idag, har din
känsla av samhörighet rubbats?
Om du nu skulle bli ombedd

att sluta ögonen och föreställa
dig ditt barndomshem, vad
skulle då hända? Skulle du se
hemmet framför dig, några detaljer? Eller om du blev ombedd
att sluta ögonen och föreställa
dig en skön sommardag, skulle
du se en levande bild framför
dig? Antagligen.
Människan, eller snarare
hjärnan, jobbar med bilder. Allt
vi upplever spelas upp som bil9

der för hjärnan. Därför kan du
se saker eller händelser framför
dig fastän de inte finns där på
riktigt just då. Grejen här är den
att hjärnan spelar upp bilder i
våra sinnen på basis av bland
annat de intryck vi släpper
igenom. Vi släpper igenom de
intryck som vi blir påverkade
av, som till exempel nyheterna,
och vi släpper igenom sådana
intryck som stämmer överens
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med den bild vi redan har av
verkligheten. Det betyder alltså
att den verklighet du ser består
av levande bilder din hjärna
spelar upp för dig. Detta sker
nu, detta sker konstant och detta handlar om presens och detta
handlar om minnen – ja allt.
Så fråga dig nu följande
saker och föreställ dig:
• Hurdan bild har jag av min
vardag idag? Vad allt innehåller den? Om du vill kan
du sluta ögonen medan du
föreställer dig en vanlig dag
i ditt liv just nu.
• Hurdan bild har jag av min
vardag som var före coronapandemin? Vad allt innehöll
den? Gå alltså tillbaka i tiden
till exempel två eller tre år.
Hurdant minne har du av den
tiden? Vad ser du framför
dig?
• Hurdan bild skulle jag vilja
ha av min vardag? Vad allt
innehåller den? Vad är det
första jag själv kan göra, för
att få ens en liten detalj av
denna bild i bruk? Föreställ
dig din kommande vardag,
så som den skulle kunna
vara i den bästa av världar.
Med andra ord, utan att desto
djupare gå in i vad du nu ser
att skulle kunna vara möjligt
och vad som inte skulle vara
möjligt.
Vad hände då du föreställde dig
de inre bilderna? Kunde du se
din vardag, eller en del av din
vardag, framför dig? Kanske
ser vardagen otroligt annorlunda ut nu än vad den gjorde
för tre år sedan. Kanske väcker
detta positiva, kanske negativa
känslor. Tanken med dessa föVi hörs 2/2021

reställningsfrågor var den att
du skulle visualisera hur din
egen vardag ser ut och verkligen känna efter vad som är din
vardag på riktigt. Tanken med
framtidsföreställningen, det vill
säga ”hurdan bild skulle jag
vilja ha...” var den, att genom
att du funderar och visualiserar
framför dig hur du skulle vilja
att din vardag ser ut, kommer
du undermedvetet att börja skapa denna bild. Desto tydligare
bild, desto aktivare skapande.
Så nu med tanke på att du släpper igenom en mängd olika
intryck per dag som påverkar
de bilder hjärnan spelar upp
för dig som din verklighet, så
ifrågasätt vilka intryck du vill
släppa igenom. Hurdana bilder
vill du spela upp för dig själv?

Känslan av samhörighet
ökar känslan av ett
meningsfullt socialt liv

Vi behöver få känna att vi hör
till gruppen, att vi har ett socialt nätverk att stöda oss på.
Vi behöver alltså en känsla av
samhörighet för att må bra.
Om du precis gjorde föreställningsövningen kanske du kom

fram till att du skulle vilja känna en större samhörighet med
din egen familjära grupp eller
med den större samhälleliga
gruppen. Till din verklighetsbild just nu kanske det inte hör
denna känsla av att höra till
den egna gruppen, i alla fall
i samma mån som förut. För
många har det senaste året varit
ett undantagsår även i den mån
att samhörigheten har ändrat
sin form. Grupperna man tidigare hört till ser eventuellt inte
lika ut just nu, de meningsfulla
regelbundna träffarna i till exempel kamratstödsgrupper eller
med familjen, ser inte ut som
de någon gång gjort. En del har
varit tillfälligt på paus, medan
andra grupper byter form helt
och hållet. Grupperna kan vara
splittrade och gruppmedlemmarna har gått sina egna vägar,
en del i väntan på att återförena
grupperna igen. Fastän detta
inte nödvändigtvis direkt ändrar på de dagliga rutinerna, kan
det dock ändra på känslan av ett
meningsfullt socialt liv. Senast
nu gäller det att gå in i sig själv
och fråga sig ”Vad är det jag
behöver för att kunna känna en
meningsfull samhörighet? Hur
ser bilden på min verklighet ut
just nu och hurdana möjligheter
har jag?”

Fokusera på styrkorna
och måla nya nyanser
till din verklighetsbild

Emilia Eklund

Utbildad mental tränare
info@mentaltraining.life,
tfn 040 824 4676
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Du kan inte kontrollera omständigheterna men du kan kontrollera hur du har det. Kom ihåg
att det är du som släpper igenom intrycken, som målar din
bild av verkligheten. Du kan
inte påverka det som händer
runt omkring oss i världen, men
du kan påverka vad du låter forma din verklighetsbild. Du kan
själv forma om bilden så nyan-

serna passar dig bättre.
Du kan börja med att fråga
dig själv ”Vad är sant för mig,
vad är normalt för mig?”. Inverkar till exempel diverse
restriktioner på din vardag på
exakt samma sätt som man får
läsa om i media? Eller finns det
andra nyanser i din vardag? Antagligen finns det andra nyanser
i din vardag, eftersom varje liv
är unikt och det som berättas
om i media är inte en berättelse om dig. Fråga sedan dig
själv om du känner att du har
ett meningsfullt socialt liv för

tillfället, det vill säga upplever
du att du hör till en eller flera
grupper på ett för dig önskvärt
sätt? Många gånger kan svaret
här vara nej, vilket alltså är helt
normalt. Ifall du nu svarat nej,
får du till följande ställa dig
frågan ”Vad allt är jag bra på,
vilka är mina styrkor?”. Kanske en överraskande fråga som
inte verka passa in i sammanhanget, men grejen är denna:
Du har en bild över vem du är
och vad du kan, din verklighet.
Din verklighet som konstant
blir påverkad av intryck som

kommer både från dig och från
yttre världen. Ibland kan detta
bli begränsande. Genom att fokusera och hitta nya saker eller
områden du är bra på, istället
för att påminna dig om vad som
begränsar dig, kan du hitta nya
grupper som är som gjorda för
dig och där du verkligen kan
känna en samhörighet.
Så föreställ dig nu på nytt
hur du skulle vilja att bilden av
din vardag ser ut, ta med dina
styrkor i denna föreställning,
och börja måla nya färger i din
verklighetsbild. n

Att hjälpa vänner och
andra där det behövs
Text: Tettan Lindqvist
Foto: Birgitta Kronberg

Tettan Lindqvist

Medlem i Svenska hörselskadade i Åboland rf och
ersättare inom föreningens
styrelse.
Tettan Lindqvist har alltid
varit socialt inriktad, redo
att hjälpa dem som behöver
hjälp. Hon gillar utmaningar
och ser möjligheter där andra
kanske endast ser problem.
Hennes hjärta klappar varmt
för allt och alla, både människor, djur och natur.
Jag heter Tettan Lindqvist, född
i Korpo som den sjätte av åtta
syskon. I Korpo hade vi egen
bondgård med bland annat kor
och hästar, som alla måste säljas då vi skulle flytta till Pargas.
En av mina bröder hade Downs
syndrom, så vi fick tidigt lära

Blommor och fotografering hör också till Tettans intressen. Här
njuter hon, med kameran i famnen, i en blomsterträdgård som hörselföreningen besökte på Bornholm 2019.
oss att alla människor inte är
likadana men trots olikheter är
alla lika mycket värda. Under
min barndom hände det att vi
retade varandra då och då, varvid våra föräldrar snabbt ingrep
och vi lärde oss att respektera
och hjälpa varandra i stället. Vi
samlades alltid alla dagar vid
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matbordet till bön, likaså på
kvällen till aftonbön.

Hjälpte den som blev utsatt

Våren 1954 flyttade hela vår familj till Pargas, där skolmöjligheterna var bättre för oss barn.
Jag började då i folkskolan och
gick därefter i samskolan. Om
Vi hörs 2/2021

någon blev retad i klassen så
det kunde jag inte acceptera,
gick då ibland handgripligen
in i bråket och hjälpte den som
blev utsatt. Det ledde till att
mina klasskamrater pekade ut
mig som klassens starkaste,
inbegripande också pojkarna.
Till min stora överraskning, vid
skolavslutningen, tilldelades
jag två år i rad, skolans kamratskapsstipendium.
Också idrotten kom in i mitt
liv under skoltiden. Bäst trivdes jag med lagsporterna. Kom
med i handbollsgänget och i
laget hade vi en varm och fin
gemenskap. År 1968 skrev vi
historia, Piffens damer blev finska mästare!

Social hälsa

Åren gick och jag sökte mig
till sjukskötarutbildningen i
Helsingfors. Praktiken före studierna gjorde jag på Kårkulla
Vårdhem för utvecklingsstörda.
Min dimission skedde våren
1971 och jag erhöll då en tjänst
på Kårkulla Vårdhem. Efter
något år fick jag ordinarie avdelningsskötartjänst på en av
avdelningarna. År 1979 specialiserade jag mig inom barn-,
ungdoms- och vuxenpsykiatri i
Helsingfors. Eftersom jag gillar
utmaningar så utvecklade jag
tillsammans med min förman
en speciell enhet för psykiskt
utmanande klienter. Denna enhet startade efter det då jag kom
tillbaka från min specialisering
i Helsingfors. Vår uppgift var
att få dessa klienter att må bättre och om möjligt att få dem att
komma tillbaka till det sociala
livet. Projektet höll mig sysselsatt intill min pensionering år
2008.

Livet tog en ny vändning
med hörapparat

Några år tidigare började flera
av mina vänner påpeka att jag
borde gå på hörselkontroll. De
påstod att jag ofta sa: ”Va säVi hörs 2/2021

ger du”? Mitt svar var ju helt
klart: ”Jag hör ju bra”. Senare
märkte jag att det blev svårt för
mig att höra vad min personal
sa på våra möten. Då först insåg jag att det var på tiden att
gå på hörselkontroll. Öronläkaren konstaterade att jag har
en ärftlig hörselskada. Två av
mina syskon har också fått hörapparater. Livet tog en ny vändning, jag hade alltid trott att de
är bara ”gamla” personer som
hör dåligt. Jag fick min första
hörapparat hösten 2001 och följande år den andra hörapparaten
och det kändes faktiskt skönt
att inte hela tiden behöva säga
”va”. Nu förstod jag hur min
far kände det i tiden, när hela
familjen träffades hos mina föräldrar. Alla pratade i munnen
på varandra. Far blev tystare
och tystare och bara såg på oss.
Far blev utesluten från vår gemenskap. Tänk om jag då visste
det jag vet idag om hur det är att
höra dåligt och att bära hörapparater.

"Känns jättefint att
umgås med människor
som har liknande
hörselproblem"
För tio år sedan beslöt jag mig
för att delta i en informationsdag med temat ”Hör du dåligt”
i Åbo som föreningen Svenska
hörselskadade i Åboland rf
ordnade. Det var ett mycket givande informationstillfälle där
jag också blev övertalad att bli
medlem i hörselföreningen. Det
beslutet ångrar jag inte en enda
dag. Känns jättefint att umgås
med människor som har liknande hörselproblem. Mitt sociala
liv fick nya dimensioner. Föreningens ordförande Birgitta
Kronberg ordnar en fantastisk
verksamhet med olika slag av
månadsträffar, utfärder och resor med mera, alla med bra hörbarhet. Skönt att kunna lyssna
och tala utan ansträngning. Jag
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upplever denna förening som
mycket social och den känns
som en jättestor familj.

Hundar för
människor samman

Jag har varit och är fortfarande
medlem i flera föreningar. Djur
och natur ligger mig nära om
hjärtat. Min första rashund, en
finsk lapphund, kom till mig
år 1991 och då blev jag även
medlem i Pargas hundförening,
Par-Hau rf. Så småningom valdes jag till föreningens ordförande och den uppgiften hade
jag i över tjugo år. Hundar för
människor samman heter det
och även jag fick massor med
nya vänner genom denna verksamhet.
Under alla mina levnadsår
har åldern också satt sina spår.
Lite mindre skador har jag fått,
men jag klarar mig bra och mitt
motto har alltid varit här i livet:
”Att hjälpa vänner och andra
där det behövs”. Om någon får
det svårt till exempel med att
röra sig, då hjälper jag till så
gott jag kan, detta för att personens sociala liv ska kunna fortsätta så länge som möjligt.
Min almanacka är ovanligt
tom just nu, men det är jag säkert inte ensam om. Där inverkar coronan en hel del. Men
den har inte hindrat mig från att
umgås med mina vänner och att
fortsätta hjälpa även dem som
hör till olika riskgrupper. Men
visst saknar jag umgänget med
föreningsmedlemmarna inom
hörselföreningen, alla dess
månadssamlingar och resor av
olika slag.
Önskar er alla en riktigt skön
sommar och jag hoppas att vi
snart kan träffas igen. n

Eartech har listat de bästa
hörapparaterna våren 2021
Text: Gita Lindholm
Foto: Eartech Hörselkliniker AB

Laddbara bakom-örat-hörapparater.

Laddbara i-örat-hörapparater

Det svenska Eartech Hörselkliniker AB är leverantörsoberoende hörselspecialister och har
möjlighet att välja bland alla hörapparater på
marknaden. Varje år provar de ut tusentals
hörapparater på sina mottagningar och online. Namn på de fem bästa, enligt deras lista,
kan du läsa här nedan.

parater som är anpassade för barn och deras öron.
Alla produkter på listan har exceptionell ljudkvalitet, möjlighet till streaming från telefon eller tv, laddbara batterier och har en snygg design.
Dessa produkter finns som bakom-örat (BÖ),
bakom-örat med extern hörtelefon (RIC eller
RITE) eller som allt-i-örat (AIÖ). Alla dessa listade hörapparater är väldigt bra och man får den
bästa tekniken på marknaden oavsett vilken produkt man väljer.

Eartech har listat de bästa hörapparaterna våren
2021. Frågan om vilken som är den bästa hörapparaten idag och svaret på den frågan beror på hur
personen hör, vilken erfarenhet av hörapparater
och vilka krav personen har. Enligt Eartech Hörselkliniker finns det några familjer av hörapparater som står ut i konkurrensen. Inom respektive
familj finns en toppmodell. Som Eartech ser det
är följande modeller de fem bästa hörapparaterna våren 2021. Hörapparaterna på listan är utan
inbördes ordning eller ranking. Resound One 9,
Phonak Paradise 90, Oticon More 1, Starkey Livio Edge AI 2400 och Signia Xperience 7X.
Hörapparaterna i listan gäller framför allt för
personer med milda till måttliga hörselnedsättningar. Om man har en grav hörselnedsättning eller om man bara hör på ett öra finns det andra hörapparater som passar bättre. Det finns också hörap-

Aldrig densamma

Hur bra en hörapparat än är, kan du aldrig återfå
normal hörsel med hörapparater. De är hjälpmedel som kan förstärka olika ljud som du idag har
svårt att höra. Din hörapparat provas ut av en legitimerad audionom utifrån en undersökning av
din hörsel. Den är alltså personlig och anpassad
till just ditt öra, din hörsel, din livssituation och
dina önskemål.
Läs mer om dessa på: eartech.se/horapparater –
Vilken hörapparat är bäst för mig Bästa hörapparaterna 2021.
Källa: https://eartech.se/horapparater
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Gemenskapen som ett dragplåster
Text: Minna Opara
Foto: Marianne Isaksson-Heimberg
Minna har skrivtolkning som
sin passion, men uppdragen
var för få och hon var tvungen att ta ströjobb där det
fanns att få. Hon gick an som
hamster i ett hjul och blev utmattad. Idag ser hon på livet
med andra ögon, njuter av
allt vackert, skrivtolkar, tränar och springer och har börjat vinterbada.
Allting har ju sett annorlunda ut
det senaste året för de flesta av
oss. För mig så kom dock förändringen före samhället stängdes ner. Jag hade gått an som en
hamster i ett hjul och även om
det var roligt så var farten alldeles för hög och innan jag visste
ordet av så slungades jag ut ur
hjulet och rakt in i väggen. Jag
fick helt enkelt en fullständig
utmattning som också bestod
av ångest och panikstörning
och andra fysiska diagnoser.
Jag fann mig själv i en riktigt
djup grop och undrade hur i all
världen jag hamnat dit, jag som
är ”så stark och borde klara av
det mesta”.

Kalendern fylld
med ströjobb

Jag hade redan en längre tid velat satsa helt och hållet på skrivtolkning men det verkade aldrig
finnas tillräckligt med jobb, så
jag var tvungen att hoppa in på
snuttjobb och jobba även då
jag borde haft semester. Min
kalender fylldes med ströjobb
i butik, på olika boenden med
städ- och köksjobb och som assistent. Vissa morgnar visste jag
Vi hörs 2/2021

Minna Opara

Utbildad skrivtolk som tycker om att röra på sig.
Hon tränar, springer och vinterbadar.

inte vilket jobb jag skulle iväg
till och var väldigt beroende av
min kalender eftersom minnet
började svika. Vid sidan om renoverade vi vårt hus som visat
sig vara fullt av mögel. Barnen
var små men fyllda av spring i
benen och jag vet faktiskt inte
riktigt hur jag klarade av allting.
Ja det gjorde jag ju inte heller,
det kom ju en gräns emot.

Jag vill börja
våga igen, men även
våga säga nej."
Att våga säga
både ja och nej

Tack vare min tro och mycket
hjälp och stöd så har jag fått en
nystart. Jag vill börja våga igen,
men även våga säga nej.
En stor del av det som hjälpte
mig var att se på livet med nya
ögon, njuta av allt det vackra,
och göra sådant jag trodde jag
inte kunde göra, som ett exempel, att börja vinterbada! Det
väckte min trötta hjärna och jag
fick lust och inspiration igen. Vi
är också ett gäng som cyklar och
ett gäng som springer eller stavgår. Målet för i år är halvmaraton i Forssa 19 juni där även
en för er hörselskadade kända
Bodil Selenius deltar. Vi har
haft halvmaraton som mål hela
tiden, för att kunna övervinna
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sig själv, men det är inget som
måste göras med blod, svett och
tårar. Här har glädjen varit det
viktigaste. Det ska vara roligt
att röra på sig och halvmaraton
är kanske realistiskt bara för en
del av oss medan andra tar kortare turer detta år.
Vi har också trapptränat en
gång i veckan, upp och ner för
trappor och det kan väl låta ointressant och tråkigt, men även
här har gemenskapen varit ett
dragplåster. Alla träningar lämpar sig för såväl den aktiva eller vardagsmotionären eftersom
man inte tävlar mot varandra,
bara mot sig själv. Alla träningar lämpar sig även för hörselskadade eftersom man inte
behöver höra instruktioner eller
information medan man tränar.
I början kommer man överens
om hur allt ska gå till och sedan
gör man sitt bästa och tänker på
sina egna mål.

Skrivtolksuppdrag med
glädjen som gemensam
nämnare

Till min stora passion hör skrivtolkning. Även före jag utbildade mig till skrivtolk eller ens
visste om att det fanns något
som hette skrivtolk, använde
jag penna och papper innan datorn tog över. Som anhörig till
en hörselskadad har jag länge

är mycket tacksam för det. Det
goda bemötandet man får som
tolk är något som sporrar till att
göra sitt bästa varje gång. Även
om fingrarna inte riktigt skulle
hinna eller orka med, så är det
så roligt att bara låta fingertopparna flyga över tangentbordet
för att få så mycket text med
som möjlig av det som sägs.
Det är ren och skär glädje när
man lyckas bra med ett tolkuppdrag.
En annan favorit jag minns
var att tolka Claes Anderssons
outgivna dikter helt extempore,
framförda av Claes själv vid
flygeln. Kan nämna det eftersom tillställningen var offentlig, annars har ju vi tolkar tystnadsplikt och kan inte berätta
vad allt vi varit med om. Finns
så många underbara kunder, jag
skulle inte byta bort en enda
dag!

Återhämtning är
en viktig del
Det är roligt att röra på sig och att ha ett mål. Men glädjen
är det viktigaste, säger Minna Opara.
varit van att skriva det som
sägs. Att tolka med penna och
papper var också en rolig tid.
Man behövde inte vara orolig
för tekniken och hålla reda på
alla sladdar och tangentbord.
Det är med glädje jag tänker
tillbaka på alla större och mindre evenemang jag ibland fick
möjligheten till att vara med
och tolka. Till favoriterna hörde
årliga ”Vändagskryssningen”
och ett minne därifrån är när jag
satt med Benny Törnroos i hans
hytt en sen kväll och skrev ner
texterna till hans sånger medan
han sjöng igenom dem så allt
skulle vara klart till följande
dags uppträdande.
Oj vilka härliga minnen av

olika tillställningar jag har. Här
var det även glädjen som var
en gemensam nämnare, att få
skratta tillsammans och umgås.
Det var värdefullt att inse att
så många hittade kamratstödet.
Att inte vara ensam är viktigt,
att få dela sina bekymmer eller
motgångar med någon, gör att
man känner sig mera delaktig
eftersom så många andra bär
på liknande problem. Men även
det goda i livet kan man dela,
byta erfarenheter och få inspiration.

Fingertopparna flyger
över tangentbordet

Som skrivtolk har jag fått ta del
av denna fina gemenskap och
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För tillfället jobbar jag fortfarande som skrivtolk och är även
nyutbildad erfarenhetsexpert
från Axxell. Jag älskar det jag
gör och har nu även tid för min
familj och mina hobbyn. Jag
ska njuta av trädgårdsarbete
och lata dagar och hålla semester eftersom jag insett vikten av
att vila också. Återhämtning är
en viktig del av min vardag och
balansen mellan att göra och
inte göra är väsentlig. Glömmer
jag det så känner jag av det direkt i form av bland annat yrsel,
glömska, sömnsvårigheter och
huvudvärk. Försöker lyssna på
kroppen och knoppen fast det
inte alltid är så enkelt.
Vill önska alla fina läsare
en riktigt skön och avslappnad
sommar och hoppas vi ses och
hörs! n
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Föreningslivet är meningsfullt
och inspirerande
Text och foto: Birgitta Kronberg
Finland brukar kallas föreningarnas förlovade land. Föreningsfrihet gäller enligt lag
vilket betyder att alla har rätt
att verka i föreningar och det
är frivilligt att ansluta sig.
Det finns många föreningar av
olika slag i Finland, som exempel kultur- och idrottsföreningar, handikapp-, hjälp- och
patientorganisationer, för att
nämna några. Olikheter och
verksamhet inom dessa är stort.
Det finns föreningar som består av endast ett fåtal personer
och organisationer spridda över
hela landet med många tusen
medlemmar. En del föreningar
arbetar endast med frivilliga
krafter och andra har många anställda. Stora variationer, vilket
betyder att alla har möjlighet att
hitta en förening vars syfte tilltalar en.

Hörseln binder oss samman

Genom föreningslivet är det
många som hittat nya vänner,
fått ett meningsfullt socialt liv
och samhörighet med föreningsmedlemmarna. Men hur
påverkar nedsatt hörsel oss att
delta i föreningars verksamhet?
Är alla föreningar tillgängliga
för personer med något slag av
funktionsnedsättning och hur
påverkas vårt sätt att vara och
agera, när vi har eller får nedsatt hörsel? Börjar vi då dra oss
tillbaka för att vi inte hör då vi
deltar i en förening som för oss
varit meningsfull och givande,
för att arrangören inte förstår
eller känner till att vi kan behöva något mera än hörappaten
som förbättrar hörbarheten?
Vi hörs 2/2021

Det sägs ibland att det hänger på ett hår. Här hänger det stadigt på
en avsågad grans grenar.
Tänker då närmast på t-slingor
och skrivtolkade möten, föreläsningar och kurser. Det är upp
till dig att ge information om
vad du som hörselskadad behöver för att kunna delta.

"Det är upp till dig
att ge information
om vad du som hörselskadad behöver för
att kunna delta."
Det sägs inom organisationsvärlden att det är svårt att få
medlemmar att stanna kvar i en
förening. Då detta diskuteras
känns det bra att stiga upp och
säga att de flesta som lämnar
sin hörselförening gör det med
”naturlig avgång”. Säkert är
det på samma sätt också inom
andra handikapp- och patientorganisationer. I vårt fall är det
hörseln som binder oss sam16

man. Man blir trogen sin förening där man får stöd och hjälp,
sakkunniga råd och gemenskap.
Inom föreningen finns det personer med liknande bekymmer
och problem. Man får förståelse
och behöver inte vara rädd för
att göra bort sig om man inte
hör, svarar helt fel eller frågar
om. Att komma med i hörselgemenskapen stärker självförtroendet och livskvaliteten förbättras. Och man hör bäst på sitt
eget modersmål, på svenska.

Ändrade vanor
och vardagsrutiner

Men så plötsligt hände något
som knappast någon har kunnat förutse. Coronavirusutbrottet kom år 2020 och vände upp
och ner på det mesta. Från mars
blev de flesta föreningars sammankomster inhiberade. Det
meningsfulla sociala livet inom

föreningarna tog slut på en gång
då rekommendationen var ”social distansering”. Personer 70
år och äldre drabbades hårdare
av pandemin och utsattes då
också för strängare restriktioner. Att umgås betyder mycket
för hälsan och hur du mår. Under den pågående pandemin har
vardagen ändrats för de flesta.
Rekommendationerna om att
stanna hemma för att undvika
smitta och begränsa sina sociala kontakter, har för många
inneburit ensamhet, ändrade
vanor och vardagsrutiner.
För föreningar gällde det
att hitta nya vägar att ses på.
Många föreningar har hittat
kreativa, kloka och roliga lösningar för att nå ut och hålla
kontakten med sina medlemmar. Det har blivit allt vanligare att live-sända möten, föreläsningar, utbildningar och
konserter. Men hur nå dem som
inte har tillgång till dator? Och
hur nå alla hörselskadade om
sändningar inte är textade? Föreningar som inom sig har smågruppsverksamhet har eventuellt kunnat fortsätta som förut,
men att arrangera träffar för
endast ett fåtal till begivenheter
som innan pandemin samlade
ett hundratal skulle inte kännas
riktigt bra, varken för arrangörer eller för deltagare. Hälsa för
alla är det viktigaste. I Åboland
har vi fått respons att våra medlemsbrev under det senaste året
har kommit som en varm vind
och ett glatt brev på posten.
Man har sett att aktiviteter hela
tiden planeras och förstår också
varför de senare måste inhiberas. Tidskriften Vi hörs är också
verkligt uppskattad.

Alla medlemmar
är guld värda

Finland har ett rikt föreningsliv
som ger värde och glädje åt sina
medlemmar. Pandemin som redan pågått över ett år stängde
ner det mesta men medelåldern

Att komma med i hörselgemenskapen stärker självförtroendet och
livskvaliteten förbättras.
ökar och eldsjälarna blir äldre
även inom många av Svenska
hörselförbundet rf:s medlemsföreningar. Hur ser då förutsättningarna ut för föreningarna i
framtiden? Kommer föreningar
att fortsätta som nu med livesändningar eller återgår man till
konceptet man hade tidigare?
Man talar om det nya normala.
Hur det blir beror mycket på
oss själva, på vår egen inställning och vårt agerande. Personligen tror jag att de flesta föreningar och dess medlemmar,
både gamla och förhoppningsvis också nya medlemmar, väntar på dagen då alla igen ska få
träffas. Det gör åtminstone jag.
Syftet inom våra hörselför17

eningar är att verka för hörselskadades bästa, det fortsätter
vi med. Våra hörselföreningar
kommer även i framtiden att ha
en viktig roll för att alla med
nedsatt hörsel skall få information, hjälp och det stöd de
behöver samt glädje och samhörighet. Kanske det absolut
viktigaste är att alla våra medlemmar märker att vi tänker på
dem alla, oberoende av hur och
på vilket sätt de håller kontakt
med föreningen. Alla ni, våra
medlemmar, ni är guld värda!
Det är ni som gör föreningen
till vad den blir i framtiden. Väl
mött då allt igen börjar komma
igång och en skön sommar till
er alla! n
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Hörselförbund grundat i Bolivia
Text: Maija Nilsson
Foto: FENAHIBO
Bolivianerna har nu grundat
sitt eget hörselförbund och
valt den första styrelsen.
Nu finns det ett förbund för
och av hörselskadade i Bolivia!
Föreningarna som samlar hörselskadade i departementen Cochabamba, Santa Cruz och La
Paz har tillsammans skapat ett
förbund för hörselskadade, FENAHIBO, Federación Nacional
de Hipoacúsicos Bolivia. I januari 2021 hölls en virtuell kongress där man godkände stadgarna. Val av styrelse gjordes i
februari, baserat på förbundets
antagna stadgar. På förbundets

första kongress i februari fanns
delegater från alla tre departement närvarande. Baserat på
förbundets antagna stadgar röstade de fram en styrelse, som
genom sina sju representanter
ska representera hörselskadade
på nationell nivå.

Arbetar tillsammans

Under maj månad skickas
pappren till myndigheterna för
godkännande, vilket kan bli en
lång och byråkratisk process.
Men nu är den på gång. Svenska hörselförbundet rf:s samarbetspartner APANH kommer
att vara stödmedlem i förbundet

Styrelsen för Bolivias nybildade
hörselförbund FENAHIBO.

Kongressen röstar fram en styrelse bestående av sju representanter som ska representera hörselskadade på nationell nivå.
Vi hörs 2/2021
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och arbeta tillsammans med de
andra föreningarna för att förbättra villkoren för hörselskadade i Bolivia. APANH är en
förening för föräldrar till hörselskadade barn och representerar alltså inte direkt hörselskadade själva. Även om APANHs
medverkan inte sker på samma
villkor som de andra föreningarna, så finns en gemensam syn
på vikten av att arbeta tillsammans på bred front. APANH är
också den äldsta av föreningarna och har stor erfarenhet att
tillföra samarbetet.
Parallellt med den byråkratiska processen att få till stånd
förbundets juridiska person,
kommer myndigheterna på
både lokal och nationell nivå
att uppvaktas, för att trycka på
för hörselskadades rättigheter i
Bolivia.
Vi önskar FENAHIBO lycka
till och hoppas snart få höra om
nya framgångar i arbetet för
hörselskadades väl i Bolivia. n

Det är så himla roligt!
Text: Anita Ismark
Foto: Valeria Eremeeva

Anita Ismark

Är en aktiv person. Hon är bland annat viceordförande i
Svenska hörselförbundet rf och ordförande för stiftsfullmäktige i Borgå stift.
Som kommundirektör hade
jag i 20 års tid full rulle med
jobb, förtroendeuppdrag och
möten. Jag varvade jobbet
med motion och gym för att
hållas i trim.
För att den kommande pensioneringen 2015 inte skulle
innebära ett stort tomrum i ett
aktivt liv funderade jag på, att
antingen starta ett företag eller
engagera mig i någon förening.
Men allra först började jag läsa
allmän teologi och våren 2017
hade jag avlagt 60 studiepoäng.
Det var riktigt uppfriskande att
ge sig själv tid till reflektion
och meditation över de stora
livsfrågorna.

Gå med i en förening

Jag blev vidtalad att bli ordförande för Korsnäsnejdens
Pensionärer rf. Senare blev jag
regionordförande för Svenska
pensionärsförbundet i Österbotten rf och viceordförande i
Svenska Pensionärsförbundet
rf. Jag rekommenderar alla nyblivna pensionärer att gå med
i en pensionärsförening. Nu i
coronatider har verksamheten
mest handlat om utomhusaktiviteter i pensionärsföreningarna, boulespel och vandring
i skog och mark. När samhället öppnar upp igen kommer
det att finnas ett stort utbud på

aktiviteter som månadsträffar,
föreläsningar, seminarier, resor,
pidrospel, golf, boule och bowling, tävlingar och motion.
Ett annat intressant uppdrag
är styrelseengagemanget och
ordförandeskapet i Föreningen
Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf
Det har inneburit både kulturella evenemang och byggnadsvård på museiområdet. Senaste
år förnyades taken på kyrkstallarna med nya tjärade bräder.
Den snart 200 år gamla prästgården fick ett nytt falsat plåttak. Kvar har föreningen att i år
sätta nytt tak på en ria och med
talkokrafter byta vasstaket på
en lada.

Ställ krav

Efter att jag äntligen hade fått
mina hörapparater insåg jag hur
viktigt det är att jobba för förbättringar för alla dem som har
hörselproblem. Genom styrelseuppdraget i Sydösterbottens
hörselförening rf och viceordförandeskapet i Svenska hörselförbundet rf har jag möjlighet att påverka. Vi behöver sätta
fokus på att utveckla hörselvården i samhället. Vi kan dels
ställa krav på bättre ljudisolering i arbetslokaler, dels att bullernivån ska följa givna direktiv. Vi måste uppmärksamma
myndigheterna på problem och
vilka åtgärder man borde vidta
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Anita Ismark
för att bättre inkludera människor med hörselnedsättning.

Nyttigt att samlas
och nätverka

Hösten 2019 ställde jag upp
för återval till stiftsfullmäktige
i Borgå stift och blev vald till
ordförande för stiftsfullmäktige. Uppdraget har gett mig en
bredare inblick i stiftets arbete
och i församlingsarbetet. Jag
ser fram emot den årliga höstsamlingen för landets alla nio
stiftsfullmäktigeordföranden
och nio lekmannaombud. Det
är nyttigt att samlas för att nätverka, bli bekant med varandra
och gemensamt diskutera stiftens uppgifter och kommande
utmaningar.

Guldkant på vardagen

Jag tycker att det är så himla
roligt att få vara med i föreningslivet, träffa nya människor
och göra trevliga saker. Det sätter guldkant på vardagen! Det
är en härlig känsla av tillfredsställelse när man har lyckats nå
ett mål och har kunnat göra en
insats för ett bättre samhälle,
där vi alla har en plats och kan
trivas. n
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Läsarundersökningens resultat
Text: Gita Lindholm

Vinnare i läsarundersökningen
Bland alla som deltog i läsarundersökningen i
Vi hörs nummer 1/2021 lottade vi ut en hotellövernattning på ett valbart Scandic hotell i Finland och en övernattning på Runsala Spa samt
två hörselskydd.
Dragningen skedde tionde maj med Emma-Lena
Lybeck från organisationen Kran som fröken
Fortuna.
Följande personer hade turen att vinna:
Mona Gullmes, övernattning Runsala Spa
Marita Stén, hotellövernattning Scandic hotell
Birgitta Sandbacka, hörselskydd
Maj-Britt Westerén, hörselskydd
• Texten kunde vara större med tanke på oss
gamla och synsvaga.
• Mera information om hörapparater och olika
hjälpmedel. Till exempel att lyssna på radio
tillsammans. Använt hörapparat mer än 60 år.
• Ordförandens hälsning är alltid så uppfriskande och hoppfull.
• Tycker att det är en intressant tidskrift för mig.
Alltid något nytt jag inte vetat förut.
• Layouten känns lite “antik” men är kanske inte
rätt person att ge sådan kritik eftersom jag jobbar med layout.
• Det skulle vara intressant att läsa om medlemmar i arbetslivet, hur de hanterar hörselnedsättningen i vardagen. Om ungdomar och
val av yrke. Eller om hur arbetet på distans/
via nätet inverkar på arbetslivet för oss med
hörselnedsättning. Det skulle vara trevligt med
mera tävlingar i tidskriften och kanske serier.
• Mera information om aktuell forskning.
• Fortsätt som förut så är allt bra.
• Kanske två nummer av tidskriften till per år?
• Lättläst och informativ tidning. Genomgående
positivt intryck.
• Det finns inte alltid saker man kan göra bättre
huvudsaken är att man inte stagnerar.

Tack för respons
Vi hörs redaktion riktar ett stort TACK till alla
som besvarade vår läsarundersökning i Vi hörs
nummer 1/2021. 72 personer gav oss sina synpunkter på tidskriften Vi hörs.
Vi har fått bra och konstruktiv feedback samt nya
idéer. Formatet på Vi hörs, vill ni behålla. Hela
97 procent svarade att nuvarande format är bra.
61 procent var mycket nöjda med Vi hörs som
helhet och 35 procent var ganska nöjda.
Målet med läsarundersökningen var att vi skulle
få en uppfattning om vad läsarna tycker om
Vi hörs och vad ni önskar av tidskriften. Vi vill
fortsättningsvis utveckla och förnya den, därför
är era åsikter värdefulla för oss. Vi tar gärna emot
förslag och önskemål om vad ni vill läsa om i Vi
hörs, också då vi inte har en läsarundersökning
på gång.
Några av kommentarerna och hälsningarna till
redaktionen:
• Mera om hur folk klarar av arbetslivet. Vad
de jobbar med och hur arbetsplatsen kommit
emot dem med funktionsnedsättning Samma
med olika hobbyer. Det ger hopp och ljus.
Vi hörs 2/2021
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Vad läser du i Vi hörs?
Flera alternativ kunde väljas

Vad tycker du att Vi hörs borde ha mera av?
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Accepterande
studiekamrater och lärare
Text: Gita Lindholm
Foto ur hemarkiv
Camilla Holmström har en
ärftlig hörselskada. Hon fick
sina första hörapparater redan som baby. Camilla tycker
att hon får både energi och
motivation av att umgås med
människor.
Vi hörs redaktion ställde några
frågor till Camilla Holmström.
Hon var endast tre månader
gammal då det uppdagades att
hon hade nedsatt hörsel. Eftersom hennes fyra år äldre bror
är döv ville man på sjukhuset
testa hennes hörsel direkt då
hon föddes för att kolla om
också hon var döv. Men föräldrarna valde att vänta lite för
att först lära känna henne. Hörseln testades då Camilla var tre
månader gammal och hon fick
sina första hörapparater ganska
snart efter att testet visat att hon
hade nedsatt hörsel.

En ärftlig skada

Camilla har en ärftlig hörselskada, däremot har ingen av
hennes föräldrar nedsatt hörsel. Inte ens hennes mor- eller
farföräldrar har nedsatt hörsel.
Först nu när de blivit äldre så
använder några av dem hörapparat.
Till familjen hör mamma,
pappa, hennes storebror som
är döv och har kokleaimplantat
och hennes lillasyster. Camilla
har en nära grupp av vänner
som hon umgås med, mest i
skolan och några kompiskretsar
som hon har fått under tidigare
Vi hörs 2/2021

skolår och på andra håll. Hon
har en bästa vän som hon umgås väldigt mycket med, de bor
nära varandra.

Attityder och
förhållningssätt

Camillas studiekamrater har
alltid varit accepterande.
– Alla nya skolkamrater förstår kanske inte alltid allting
och det uppstår många frågor,
men det tar jag bara som ett
tecken på att de bryr sig och är
intresserade. Mina lärare har
också alltid varit accepterande
och åtminstone försökt vara
förstående. Men nog finns det
ändå alltid de som inte riktigt
förstår vad det innebär att vara
hörselskadad. Det är vanligt att
de vet att jag hör dåligt, men
tror att jag hör lika bra som alla
andra när jag använder hörapparater. Vilket inte alls är fallet,
berättar Camilla.

"Det är vanligt att de
tror att jag hör dåligt,
men att jag hör lika bra
som alla andra när jag
använder hörapparater.
Vilket inte alls är
fallet."
Hon har inte ännu gått på en riktig arbetsintervju men hon har
ansökt om några sommarjobb
på arbetsplatser där de inte känner henne från tidigare. Då har
hon valt att inte genast nämna
sin hörselskada för att hörseln
inte ska påverka hennes chans
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Hörselnedsättningen har gjort
att Camilla Holmström lärt sig
att inte ge vika utan stå upp för
själv.
att få jobb. Hon vill ge arbetsgivare en möjlighet att prata med
henne och själva märka att hon
helt bra kan delta i en diskussion.
De enda arbetskamrater hon
hittills haft är dem hon arbetade
med under sin PRAO period i
ett café.
– Då var det egentligen inte
så mycket tal om min hörselskada och jag tyckte inte heller
att det behövdes, säger Camilla.

Fördelar och nackdelar

Camilla tycker att det jobbigaste med nedsatt hörsel är de tillfällen då hon inte kan använda
sina hörapparater.
– Som exempel då jag simmar eller när jag sover över

hos någon. När jag sover över
hos någon är det svårt att veta
när den andra verkligen tänker
sova och jag inte längre behöver höra eventuella frågor eller
kommentarer i mörkret. Det
kan vara jobbigt att veta när jag
kan ta av mig mina hörapparater. Utan hörapparater är det
väldigt lätt att känna sig utanför, menar Camilla.
Som en fördel med att höra
dåligt, ser Camilla alla kontakter hon får och människor hon
lär känna.
– Jag har fått många vänner,
i alla åldrar som har nedsatt
hörsel och det är väldigt viktigt
för att kunna känna att man inte
är ensam med sin hörselskada.
Det ger mig även mycket att
umgås med människor som på
riktigt förstår hur det är att vara
hörselskadad. Att jag hör dåligt
har också gjort att jag speciellt
i skolan behövt stå upp för mig
själv och berätta hur jag vill ha
det för att höra bättre. Det har
verkligen varit bra för mig att
öva på det och jag kommer definitivt att ha nytta av det senare
i livet.

Ett liv värt att leva

Den vardagliga samvaron med
andra människor är inte så an-

norlunda än alla andras. När
Camilla talar med människor
hon känner, vet hon hur de låter
och hon har oftast möjlighet att
avläsa läpparna.
– Så fort jag talar med nya
människor, när ett nytt ord som
jag inte känner till används eller jag inte har möjlighet att
läsa på läpparna, blir det direkt
svårare för mig. Men jag har
blivit bättre på att hantera sådana situationer och jag lär mig
fortfarande.
Camilla njuter av att umgås
med människor som verkligen
bryr sig, då får hon både energi
och motivation. Eftersom hon
alltid blir på bättre humör av att
umgås med sina vänner så blir
det också lättare för henne att
göra de mindre roliga sakerna.
– Jag kräver inte så mycket
och inget speciellt för att må
bra och känna social samhörighet. Det kan vara allt från en
lång rast i skolan med en stor
grupp kompisar, samvaro med
nya människor eller en kväll då
jag kollar på film med en nära
kompis. Och jag gillar alla roliga dagar, raster eller eftermiddagar då jag gör något jag verkligen tycker om. När jag lyckas
bra med något som jag jobbat
mycket på eller något annat

som gör att jag kan känna mig
stolt över mig själv, det gör att
livet är värt leva!

Hörsel och social samvaro

Trots coronarestriktioner har
Camilla ändå kunnat umgås
med sina nära vänner lika
mycket som vanligt. De vänner
som bor längre bort har hon inte
kunnat åka till lika ofta som tidigare. Hon undviker bland
annat att åka tåg. Då har hon
istället talat med dem på sociala medier. Coronapandemin
har inte haft så stor inverkan på
hennes sociala liv men den har
definitivt förändrat det.
– Jag tycker att ett meningsfullt socialt liv innebär att man
har så mycket kontakt med vänner och andra som man känner
att man behöver. Vissa tycker
inte om att umgås så mycket
med vänner, är hellre för sig
själva, medan andra behöver
socialt umgänge för energi och
motivation. Jag själv ligger där
mitt emellan, ibland mera åt det
ena hållet än åt det andra, avslutar Camilla Holmström. n

ANNONS

Malax Kommun
www.malax.fi
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ANNONS

Konstnärer, författare, läkare, musikskapare,
upptäcktsresande, statsmän, forskare, präster,
folkbildare, äventyrare, smugglare…
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Eirik
Hornborg

Anna
Bondestam

Alma
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Nyman
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Rafael
Karsten

Martin
Wegelius

I SFV:s biografiserie över finlandssvenskar som inte får
glömmas bort hittar alla något att läsa! De förmånliga
böckerna är också ypperliga gåvor! Alla finns i lager.
Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi
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Björkman

Lars-Ivar
Ringbom
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Schauman

John
Rosas
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Eller ring 044-3788363. Fråga också efter böckerna i bokhandeln!
Vi hörs 2/2021

24

Insändare

En skrivtolks funderingar
Text: Tarja Mäkitalo
Foto ur förbundets arkiv
Vad ska du komma ihåg när
du ordnar ett fjärrmöte/distansmöte? En minneslista ur
skrivtolkens synvinkel.
Den minneslista som Viivi Kilpeläinen och Hanna Rantala
sammanställt på www.kuuloliitto.fi/2021/04/21/mita-sinun-tulee-muistaa-kun-jarjestat-etatapaamisen/, inför anordnandet av
distansmöten är ett mycket välgjort och behövligt dokument.
Listan strävar efter god praxis
för att främja digital inkludering.
Under det gångna året har
distanstolkningen vunnit allt
mera mark, då fysiska sammankomster varit föremål för
begränsningar. Eftersom dessa
begränsningar fortfarande är i
kraft, finns det ett klart behov
av att ta reda på hur man på bästa sätt förbereder och genomför
sammankomster på distans.
Antalet tillfällen har dock
minskat dramatiskt, eftersom
många arrangörer upplevt övergången till digitala tillfällen på
distans som alltför komplicerat.
Obligatoriska och nödvändiga
tillfällen har högst sannolikt
anordnats utan skrivtolkning.
Detta är förståeligt, eftersom
zoom och teams, plattformar
för videomöten, var helt okända begrepp ännu för ett år sedan och enligt FPA:s regler var
skrivtolkning på distans inte
ens möjligt tidigare.

Nya sätt att arbeta

För oss skrivtolkar har året varit
lika tufft som för arrangörerna
av olika tillfällen. Vi har varit
tvungna att lära oss nya arbets-

sätt och vi har sökt information
på många olika ställen och lärt
oss att omsätta dessa nya kunskaper i praktiken. Det har varit
krångligt att ordna övningstillfällen och nya så kallade distansplattformar med varierande
egenskaper har dykt upp som
svampar efter regn. Vi skrivtolkar har följt med situationen
och samtidigt funderat över vad
vi ska satsa på för att lära oss,
vilket system som är det vinnande och vad som har kommit
för att stanna.
Jag ger högsta betyg åt skrivtolkarnas yrkeskår för gott samarbete och deras vilja att hjälpa.
Varenda kollega, som jag begärt
hjälp av, har offrat sin egen fritid
till att hjälpa mig. Tusen tack!
Av arrangörerna skulle jag
önska förståelse, om skrivtolkningen på distans inte fungerar
problemfritt. Jag förstår mycket
väl att varje tillfälle är unikt och
viktigt och därför borde även
tolkningen flyta prickfritt. Det
gamla talesättet ”övning ger
färdighet”, stämmer dock även
ifråga om skrivtolkning på distans. Alla har vi kämpat oss igenom det första distansuppdraget och det krävs flera tillfällen
för att upprätthålla och utveckla
denna nya förmåga.
Jag skulle gärna se, att man
turvis skulle använda sig av
olika skrivtolkar, så att varje
skrivtolk skulle få möjlighet
att lära sig och utvecklas. Ett
gott allmänt råd kunde vara, att
den ena skrivtolken i tolkparet skulle vara ”veteran” inom
skrivtolkning och den andra
”novis”. Två erfarna och kun25

niga skrivtolkar producerar naturligtvis en bättre tolkning än
en erfaren och en oerfaren, men
vi skrivtolkar är så pass få, att
alla kunde uppnå en god kompetensnivå rätt fort, ifall alla
kunde få tillgång till någorlunda regelbundna tillfällen.
Kilpeläinens och Rantalas
minneslista ur skrivtolkens
synvinkel:
1. Välj en distansplattform.
Ta reda på hur man ansluter
skrivtolkningen till plattformen du valt.
2. Tidtabell. Före tillställningens början, reservera minst
30 minuter till testkörning
av funktionerna.
3. Gör upp en programgrund. Försäkra dig om att
den visuella presentationen
syns även för skrivtolken
på den plattform du valt. Ett
klart program och eventuella pauser ska framgå
tydligt.
Vi hörs 2/2021

4. Marknadsföring. Nämn
möjligheten till skrivtolkning redan i inbjudan/kallelsen, så att deltagarna vet
att de inte behöver skaffa
skrivtolk själva. Eller fråga
om det finns behov av tolkning.
5. Sammanställ anmälningarna.
6. Tolkning. Beställ skrivtolkning till evenemanget,
då någon påtalat behovet
eller ifall du vet att tolkning
behövs. Kom ihåg, att vi
människor inte alltid känner
till att vi har nedsatt hörsel,
vilket innebär att man inte
kan påtala behovet! Sänd
förhandsmaterialet och
deltagarlänken även till
skrivtolken. Påminn talaren
om skrivtolkningen, med

andra ord uppmana den
som talar att tala tydligt och
lugnt samt att sända materialet i god tid på förhand
till skrivtolken för att tolken
ska kunna bekanta sig med
materialet. Meddela redan
när du bokar skrivtolkningen, att det är fråga om skrivtolkning på distans. Meddela även vilken plattform
ni kommer att använda er
av och vem som har hand
om distanstillfället.
7. Instruktioner. Gör upp
instruktioner för deltagarna
i tillfället och informera
även hur de ska få tillgång
till skrivtolkningen.
8. Inbjudan att delta med
länk till distanstillfället.
Sänds till de som anmält sig
och till tolkarna.

ANNONS

Sydösterbottens
hörselförening rf

planerar friluftsdagar på följande platser:

8.7. Öjskogsparken, Närpes
8.8. Prästgårdsmuseet, Korsnäs
8.9. Bötombergen, Lappfjärd
Mångsidigt program vid varje träff: Lätt motion/
promenader, tipsrunda/gåtor, allsång, kaffe med
dopp, föredrag/info mm.
Mera uppgifter i föreningsspalten i tidningen
Syd-Österbotten och på föreningens hemsida https://sydosterbotten. horsel.fi

Välkommen! Styrelsen
Vi hörs 2/2021
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9. Förbered dig. Reservera
minst en halv timme till att
försäkra dig om att tekniken
fungerar.
10. Inled sammankomsten.
Hälsa alla välkomna,
påminn om instruktionerna
och följ också själv dessa.
11. Avsluta sammankomsten. Informera tydligt
när tillfälllet avslutas och
skrivtolkarna kan avsluta
sitt arbete. Konstruktiv
feedback till exempel via
mejl efter tillfället bidrar till
att förbättra kvaliteten på
skrivtolkningen. n

hänt...
Nykarlebynejdens hörselförenings
årsmöte på Zoom

även andra att sköta sina hörhjälpmedel.
Problemen med servicen och förnyandet
av hörapparaterna har lättat något då Vasa
sjukvårdsdistrikt har träffat avtal med hörseltjänst Aurix i Jakobstad, så vi kan få hjälp
därifrån. Det är en viktig sak för oss med nedsatt hörsel att få hjälp när apparaterna krånglar. Det är långt att resa till Vasa då det oftast
inte är så stora saker som behöver åtgärdas
men ändå kan flera besök behöva göras för att
få allt i ordning.

På grund av coronapandemin var Nykarlebynejdens hörselförening rf tvungen att ordna
sitt årsmöte på nätet. Det gick bra tack vare
hjälp från hörselförbundet. Det var inte så
många som deltog men årsmötet kunde genomföras i laga ordning.
Verksamheten under 2020 var begränsad
men en del aktiviteter hade i alla fall genomförts. Bokslutet och årsberättelsen fastställdes
utan anmärkningar och de redovisningsskyldiga beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.
Som ordförande för föreningen återvaldes
Harald Nordman. Styrelsen i övrigt består
av Pehr Löv viceordförande, Gunnar Enlund
sekreterare, Jan-Olof Wiik, Kerstin Lillkvist
och Boris Bränn. Som kassör utom styrelsen
fungerar Matti Kujanpää. Verksamheten under våren begränsas fortfarande av coronan
men vi hoppas att så småningom kunna börja
träffas åtminstone i mindre grupper. Vi planerar att ordna träffar på olika håll inom vårt
verksamhetsområde där vi med hjälp av någon audionom kan lära våra medlemmar och

Karlebynejden valde ny ordförande

Vid sitt årsmöte i april 2021 valde Karlebynejdens hörselförening rf en ny styrelse.
På sitt konstituerande möte, valde styrelsen
Glenn Hassel till ordförande och till hans
mentor Bo-Henry Simell som också valdes
till sekreterare och kassör. Övriga styrelsemedlemmar är Kerstin Corin, Gustav Slotte
och Siv Vestman. Suppleant är Hans-Erik
Sundstedt.
Den planerade vårutfärden uppsköts till
hösten och föreningen deltar om möjligt i
Österbottnisk Sommarsamling i augusti.
Föreningen annonserar i ÖT:s föreningsspalt om kommande planer.

Tinnitus – vad kan jag göra?

Svenska hörselförbundet rf ordnade i april en
föreläsning om tinnitus, med rubriken Tinnitus – vad kan jag göra?. Föreläsningen ordnades på distans på plattformen Zoom. Öronläkare Lena Hafrén föreläste om vad tinnitus är
och vad man kan göra när man har tinnitus.
Hon tog upp nyare behandlingar för tinnitus,
till exempel transkraniell magnetstimulering
och bimodal neuromodulation. Dick Lundmark berättade om nyttan av hörapparater
som tinnitusmaskerare. Föreläsningen skrivtolkades
I höst ordnas en diskussionsgrupp om tinnitus, där vi pratar om våra erfarenheter kring
att leva med tinnitus och får kamratstöd.
Diskussionsgruppen ordnas tre onsdagar på
Zoom och de skrivtolkas. Se sidan 4.

Hörselrådgivarfortbildning på Zoom

I slutet av april ordnades en fortbildning
för hörselrådgivarna, för första gången över
Zoom. 14 hörselrådgivare deltog på distans.
Dick Lundmark undervisade om användning av hörhjälpmedel för tv och telefoner.
Deltagarna tyckte att arrangemanget av
fortbildning över Zoom fungerade bra. Deltagarna tyckte att det är en bra idé att variera
fortbildningen, ibland på distans och ibland
fysisk. Det skulle spara in resekostnader för
föreningarna. Fysiska träffar har ändå många
dimensioner som man saknar på distansmöten, till exempel att lära känna nya människor
eller prata med gamla bekanta.
27
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Skicka hälsningar
i Vi hörs
En 40-års historik i
två delar utges i höst.
Önskar du uppvakta
vår förening 40 år
kan det ske med en
gåva till konto:
FI61 4055 8220 0270 97

VÄLKOMMEN TILL
VÅR MOTTAGNING!
Öronläkartjänst
Hörselundersökningar
Justering och rengörning
av hörapparater
Försäljning av hjälpmedel
och tillbehör
Gustaf Nyman - specialist inom öron-, näsoch strupsjukdomar
Heidi Nilsson och Nancy Lindfors
- audionomer, sjukskötare
Stationsvägen 1 Jakobstad 06-7813580
info@aurix.fi www.aurix.fi

Vi hörs 2/2021
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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
050 462 0056 eller
gita.lindholm@horsel.fi
Vi hörs utkommer med:
nummer 3/2021 i september.
Deadline 6.8.2021
nummer 4/2021, i december.
Deadline 29.10.2021

Vill också du förgylla någons
dag med en hälsning?
Information finns på sidan 28.

Med en hälsning och en gåva
till Jubileumsfonden gratulerar vi
Svenska hörselförbundet rf, 35 år.
Birgitta och Fjalar Kronberg.
Gratulationer till vårt förbund,
Svenska hörselförbundet rf, 35 år!
Svenska hörselskadade i Åboland rf, 40 år,
grattar och uppvaktar med en hälsning
och en gåva till Jubileumsfonden.
Svenska hörselskadade i Åboland rf
önskar alla sina medlemmar
och alla hörselvänner		
en skön, varm och trevlig sommar.
Njut av sommarens fägring!

Svenska hörselförbundet rf:s
kansli är stängt 28.6 – 1.8.2021
Vi önskar er en trevlig och avkopplande sommar
Nora, Gita, Siw, Maija, Karola och Cecilia
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Noterat
Ändringar gällande
distanstolkning 1.4.2021

Distanstolkningen för personer med funktionsnedsättning ändrades 1.4.2021. Vid
distanstolkning kan man använda flera olika
program, men det är skäl att beakta datasäkerheten.
I fortsättningen ska kunden i sin tolkningsbeställning ange om han eller hon vill ha distanstolkning. I beställningen kan man också
framföra önskemål om något visst program.
Om programmet har godkänts av FPA och
serviceproducenterna använder det, förmedlas en tolk som använder programmet i fråga
till kunden. Kunden kan också på sin tolklista
för distanstolkning ange en tolk som använder ett lämpligt program.
Serviceproducenten ansvarar för datasäkerheten hos de program som denne använder. FPA har utvärderat datasäkerheten
hos de program som serviceproducenterna
använder. Datasäkerhetsrisker har observerats i de flesta program och det är skäl för
kunden att vara medveten om dem. Det finns
risker till exempel i gratisprogram som inte

administreras av serviceproducenten eller av
FPA. FPA:s bedömning är att i den här situationen kan datasäkerhetsriskerna godtas, så
att kunderna kan använda program som de är
bekanta med. Det lönar sig ändå att undvika
att behandla personuppgifter vid distanstolkning. Personuppgifter innefattar till exempel
personbeteckning, födelsedatum och detaljerade hälsouppgifter. Särskilt under coronaepidemin är det viktigt att kunderna kan få
distanstolkning och fungera i samhället på
lika villkor som andra. FPA fortsätter dock
att utvärdera datasäkerheten hos programmen, kundernas dataskydd och verksamhetsmiljön i samråd med serviceproducenterna.
Den distansservice som Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning
har hand om är säker eftersom den fungerar
i FPA:s datanät. Via distansservicen kan man
sköta snabba ärenden utan tidsbokning. Man
kan använda distansservice på svenska, finska och finskt teckenspråk.
Källa:Kela.fi Aktuellt om tolkningstjänst
01.04.2021
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Fylgia i Vasa rf
Sakkunnig åldringsvård i 125 år

www.eekab.fi
Vi hörs 2/2021
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Att ta av ett ansiktsskydd
kan bli kostsamt
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ar Salonen. Om
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apparaten tappas bort perma rlursmodell.
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Att justera den nya app
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den avlägsnar
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and
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till att apparaten förbli
Källa: Svenska yle Åboland
https://svenska.yle.fi/

Automatisk textni

ng

Google Chrome
erbj
textning, som en sta uder automatisk
ndardfunktion i den
senaste versionen
av sin webbläsar
e
(Google Chrome
89). Autotextninge
n
gäller engelskspråki
ga videos på web
ben.
Textningen fås fram
genom att du går
in under ”Inställnin
gar”, väljer ”Avanc
erat” i menyn, däre
fte
– och till sist ”Liv r ”Tillgänglighet”
e caption”. Därefte
r
dyker textningen up
p, på en grå platta
,
varje gång det tala
s en
eller ljudinspelning. gelska i en video
Plattan kan flyttas
runt på skärmen.
Textningen funger
ar
även om ljudet är av
, en fördel i en milj
ö
där du inte vill störa
andra. Om ljudkvaliteten är dålig elle
r ut
textningen halta elle talet otydligt kan
r helt upphöra, men
för det mesta rullar
den på, med enstaka
misstag här och var.
Källa: https://hrf.se
/nyheter/

Årtiondet för hälsosamt åldrande
och ett hälsosammare arbetsliv
FN har utropat 2021–2030 till årtiondet
för hälsosamt åldrande för att informera
om att det finns ett brådskande behov av
globala åtgärder för att förbättra livet för
de äldre.
Den åldrande och krympande arbetskraften är en stor utmaning för Europa.
Arbetstagare i åldern 55–64 år förväntas
år 2030 utgöra 30 procent eller mer av arbetskraften. Samtidigt lämnar många arbetstagare arbetsmarknaden långt innan
de når pensionsåldern.
Hållbara lösningar för att garantera
säkra, sunda och rättvisa förhållanden
redan från det att en person börjar sitt yrkesliv är nyckeln till att stoppa den här
negativa trenden och förbättra produktiviteten på lång sikt. För att stödja utvecklingen på det här viktiga området genomförde EU-Osha (Occupational Safety and
Health) Europeiska arbetsmiljöbyrån för
några år sedan ett projekt med en mängd
analyser av policyer och initiativ för att
hantera frågan om åldrande arbetstagare
i Europa.
Många egenskaper, såsom klokhet,
förmågan att tänka strategiskt, ha ett holistiskt synsätt och kunna fatta välgrundade beslut, ökar eller yttrar sig först
när vi blir äldre. Arbetslivserfarenheten
och sakkunskapen ökar också med åren.
Men viss funktionell prestationsförmåga,
framför allt den fysiska och sensoriska,
minskar till följd av det naturliga åldrandet. Äldre arbetstagare är ingen homogen
grupp – det kan finnas betydande skillnader mellan olika personer i samma ålder.
Källa: https://osha.europa.eu/sv
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SENIORPUNKTEN
- träffpunkten mitt i Korsholm!
Verksamheten startar igen i höst!
Kafeterian öppen hela sommaren.
Lunch & kaffe serveras alla dagar
kl. 11-13.30. Helgstängt i juli.
www.korsholm.fi/seniorpunkten
Niklasvägen 1
Smedsby
tfn 06-3277293

Leschehemmet

Ett svenskspråkigt servicehem, i havsnära jugendmiljö, i södra Helsingfors

Hemmet erbjuder
boende
medlediga
utbildad
Leschehemmet
har förtryggt
tillfället
några rum
och
svenskspråkig
personal
dygnet
runt.
Husets
egna
miljön
är hemlik.
Hemmet
erbjuder
tryggt
boende
med
utbildad
svenskspråkig
dygnet
kockar
tillreder
god mat. Vipersonal
erbjuder
även runt.
sjukKosthållet
förestås
av
en
egen
matglad
kock.
skötartjänster, husläkare, fysioterapi, frisör och
Vi erbjuder även sjukskötartjänster, läkarmottagning,
fotvård samt mångsidiga aktiviteter. För kortare
fysioterapi, frisör och fotvård samt olika aktiviteter.
perioder
intervallvård.
För
kortareerbjuds
perioder
erbjuds intervallvård.
Kontakta föreståndare
Kontakta
föreståndareCarin Stenvall
för
mera
information,
9970
för mera information,040-134
tfn 09 631
110, 040 582 8442
carin.stenvall@
leschehemmet.fi
e-post: info@leschehemmet.org
adress: Villagatan
Villagatan3,
3,00150
00150Helsingfors
Helsingfors
hemsida:
www.leschehemmet.org
hemsida: www.leschehemmet.fi
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Visste du att ...
… forskning visar att många upplever att de
mår bra när områdena; relationer, medkänsla,
tacksamhet och motion fungerar i livet.

… tinnitus ensam, är aldrig tecken på en allvarlig sjukdom.
… det är vanligt att folk klagar på brist av
en kärlekspartner, men tillgången till sociala
nätverk verkar ha större betydelse.

… möjlighet att påverka, att kunna engagera
sig och att ha mening i livet är ofta förekommande element för det psykologiska välbefinnandet, vilka också är delar i det mänskliga
behovet.

… det finns transkriberings-appar på nätet
som kan laddas ner i mobiltelefonen gratis.
Dessa kan förvandla tal till text, dock med
varierande resultat.

… forskarna anser att det kanske är minst lika
viktigt att kontrollera sin hörsel som att mäta
blodtrycket, detta för sin mentala hälsas skull.

... när du applicerar kosmetika, parfym, rakvatten, hårspray och solskyddskräm, bör du
ta ut dina hörapparater. Preparaten innehåller
kemikalier som kan skada hörapparaterna.

… det att tackla en hörselnedsättning handlar också om att hantera ensamhet. Många
med nedsatt hörsel känner sig ensamma och
socialt isolerade.

… hörapparaterna ska inte lämnas liggande
i solljus eller nära en värmekälla. I värsta
fall kan skalet på hörapparaterna smälta om
de ligger framme i solen för länge, eftersom
skalet är gjort av plast.

… social isolering är hälsofarligt. Det är
jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor.
… sociala relationer är en central del av människans välbefinnande och mentala hälsa.
Människan har ett naturligt behov av att vara
tillsammans med andra och känna gemenskap.

… få hjälp med hörselproblem, också på
äldre dagar, minskar risken för depression,
demens och annan ohälsa.

… sociala aktiviteter stimulerar hjärnan och
det kan kompensera för de skador som uppkommer med ökad ålder. Social aktivitet kan
också skydda mot Alzheimers sjukdom.

ANNONS

FYSIOTERAPEUT
ANDERS NYGÅRD
Fylgias bottenvåning Skolhusgatan 34,
65100 Vasa
(även hembesök)

050-5925884 Välkommna!
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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

Österbottens svenska producentförbund r.f.

Blomsteraffär
Begravningsbyrå

Fant

Interfloratjänster
från oss

Öppet
må-fr 9.00 - 17.00 lö 9.00 - 14.00
Självbetjäningen öppen till kl 21.00

Centrumvägen 3, Smedsby
Blombutiken: 06-322 2544 Begravningsbyrån: 06-322 2744 • 050 313 8142
www.begravningsbyrafant.fi • begravningsbyrafant@netikka.fi
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Förbundets kurser 2021
Ménières-kurs

i samarbete med Meniere-förbundet i Finland rf
Tidpunkt: 3–5.9.2021.
Plats: Haikko Gård, Borgå.
Pris: 60 euro per 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.

Parkurs

i samarbete med Folkhälsans förbund
i Helsingfors och Åbo.
Tidpunkt: 7–9.9.2021.
Plats: Backby herrgård, Esbo.
Pris: 60 euro per person. Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans
med partner, syskon eller en vän.
Fyll i en anmälningsblankett per person.
Program: Föreläsningar om hörsel, hörhjälpmedel och
kommunikation. Vi koncentrerar oss även på hälsan och
ett helhetsmässigt välbefinnande.
Sista anmälningsdag: 1.8.2021.

Avslappningskurs

för personer i arbetslivet
Tidpunkt: 17–19.9.2021.
Plats: Emmes Retreat i Nedervetil.
Pris: 60 euro per 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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Förbundets kurser 2021
Må bra – parkurs
Tidpunkt: 8–10.10.2021.
Plats: Runsala Spa, Åbo.
Pris: 60 euro per person. Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna personer med hörselnedsättning
och deras partner, vän eller syskon. Fyll i en
anmälningsblankett per person.
Program: Få kunskap om hörselnedsättning
och hur man bättre kan hantera livssituationen
och vardagen med varandra.
Sista anmälningsdag: 16.8.2021.

Parkurs

i samarbete med Folkhälsans förbund i Österbotten
Tidpunkt: 24–26.11.2021.
Plats: Folkhälsans hus, Norrvalla i Vörå.
Pris: 60 euro per person. Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans
med partner, syskon eller vän.
Fyll i en anmälningsblankett per person.
Program: Föreläsningar om hörsel, hörhjälpmedel och
kommunikation. Möjlighet till hörselrådgivning. Även
vattengymnastik och lätta fysiska aktiviteter utlovas.
Sista anmälningsdag: 22.10.2021.

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
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 i Svenska hörselförbundet rf:s kurser
har företräde.
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ANMÄLNINGSBLANKETT 2021
3-5.9 Ménières-kurs

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

7-9.9 Parkurs i samarbete med Folkhälsans
förbund (fyll i en blankett/person)

24-26.11 parkurs i samarbete med
Folkhälsans förbund
(fyll i en blankett/person)

17-19.9 Avslappningskurs

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. Glenn Hassel
Flatabackevägen 14, 67500 Karleby
tfn 040 1896448
e-post: glen.hassel@gmail.com

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
39

Vi hörs 2/2021

Sommarsamling i Österbotten, Carpella, Karperö.

1.9

Diskussionsgrupp på Zoom, kl. 18-19.30. Diskussionsledare
psykolog Bo Mellberg. Sista anmälningsdagen måndagen före
träffen, till cecilia.soininen@horsel.fi.

3.9–5.9

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

7.9–9.9

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

15.9

Diskussionsgrupp på Zoom, kl. 18–19.30. Diskussionsledare
psykolog Bo Mellberg. Sista anmälningsdagen måndagen före
träffen, till cecilia.soininen@horsel.fi.

17.9–19.9

Avslappningskurs för personer i arbetslivet,
Emmes Retreat i Nedervetil.

23.9

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

29.9

Diskussionsgrupp på Zoom, kl. 18–19.30. Diskussionsledare
psykolog Bo Mellberg. Sista anmälningsdagen måndagen före
träffen, till cecilia.soininen@horsel.fi.

1.10

Förbundets nationella hörseldagsseminarium.

8.10–10.10

Må bra – parkurs, Runsala Spa, Åbo.

12.11

Förbundets 35-årsjubileumsföreläsning, Tammerfors.

24.11–26.11

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

25.11

Syn- och hörseldag i Karis.
Med förbehåll för ändringar, på grund av coronapandemin.

Print Mill Ab 2021

22.8

Tryckt på miljövänligt papper

Händelsekalender 2021

