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Vilken sommar vi haft! Den här sommaren har vi 
minsann inte behövt fundera på om regnet stäl-
ler till det då vi planerat middagsbjudningar el-
ler kaffekalas ute på terrassen eller i trädgården. 
Kommer väl ihåg somrar då jag blivit tvungen 
att tidigarelägga sammankomster på stugan med 
någon timme då jag kollat när regnet anländer. 
Stugan är så pass liten att det inte går att ordna 
större tillställningar inomhus. Hettan har stund-
vis också varit påfrestande och åtminstone jag or-
kade nog bara sköta det allra nödvändigaste. Men 
fina och lata sommardagar har jag i bagaget då vi 
går mot novemberrusket. 

Hösten i år är särskilt spännande i våra kom-
muner. Nya kommunfullmäktigen valdes i juni 
och en historisk och omvälvande fullmäktigepe-
riod inleds. Aldrig under våra kommuners upp-
byggnad och utveckling har så stora förändringar 
präglat den kommunala verkligheten som nu. 
Och som alltid då stora förändringar sker behövs 
ledarskap, insikt och samarbete. Dessutom går vi 
mot ett val i januari, då fullmäktige till välfärds-
områdena skall väljas. 

Samarbete och förtroende kommer att behövas 
mellan kommunerna då kommunerna överför all 
social- och hälsovård till de regionala välfärds-
områdena. Men också inom kommunerna behövs 
ett friktionsfritt samarbete då man ska bygga upp 
den nya kommunala organisationen utan den så 
dominerande social- och hälsovården. 

För många tvåspråkiga kommuner innebär 
dessutom det nya kommunala finansieringssys-
temet att man kommer att få mindre statsbidrag 
för att sköta de uppgifter som blir kvar i kom-
munen. Verkligheten ser olika ut i våra regioner, 
till exempel Helsingfors stad kommer att utgöra 
ett eget välfärdsområde medan man i delar av 
Österbotten har kommit längre i planeringen av 
välfärdsområdena än i delar av Nyland. 

Även för vår intressebevakning och för det på-
verkansarbete våra lokalföreningar gör innebär 
de nya välfärdsområdena att vi också måste be-
akta de beslut som kommer att fattas på regional 
nivå. Där vi förut har haft en nivå, den kommu-
nala, att beakta kommer vi under den här full-
mäktigeperioden att lära oss att påverka också 

Samarbete skapar mervärde
den regionala nivån där all 
social- och hälsovård kom-
mer att ordnas. 

Eftersom det skapas nya 
service- och beslutsfat-
tandestrukturer som är lite 
längre från det kommunala 
är det kanske i flera frågor 
vettigt att samarbeta med andra föreningar då vi 
vill påverka beslutsfattandet. Då tror jag att för-
eningar kan ha större genomslagskraft. Där det 
är vettigt och ändamålsenligt att ha gemensam 
verksamhet och gemensamma aktiviteter ska vi 
gå in för det, på alla nivåer inom vår organisa-
tion. 

Förbundet samarbetar med vår finska systeror-
ganisation och även med många andra organisa-
tioner. I flera frågor har vi gemensamma intres-
sen och samarbetet skapar ett mervärde för alla. 
Vår finska systerorganisation har resurser och 
nätverk som vi saknar och vi kan bidra med kun-
skap och en annan typ av insikt som baserar sig 
på den språkliga aspekten.

Svårigheten att locka nya medlemmar eller 
yngre medlemmar talar för ett utökat samarbete 
mellan olika föreningar. Det är klart att till exem-
pel vår kursverksamhet är skräddarsydd för våra 
medlemmars behov och ska så vara också i fram-
tiden. Det går inte att samarbeta kring alla frågor. 
Det gäller att hitta de frågor där man också på 
lokal nivå kan samarbeta. Beroende på hur verk-
ligheten ser ut på olika håll i Svenskfinland kan 
behoven av och formerna för samarbetet variera. 

Den offentliga servicen och beslutsfattandet 
som hänför sig till ordnandet av den viktiga soci-
al- och hälsovården förändras under kommande 
år. Kanske denna oerhört stora förändring också 
leder till att vi analyserar den nya verkligheten 
och kommer fram till nya samarbetsformer? Ett 
samarbete som skapar mervärde som är till glädje 
och gagn för oss alla. 

Ha en skön och förhoppningsvis vacker höst.

Mikaela Nylander
förbundsordförande

Ledaren
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Kondoleansadress 
och gratulationskort

Svenska hörselförbundet rf:s kondoleansadresser 
och gratulationskort finns nu med nya motiv.
Kondoleansadresser och gratulationskort 
kan beställas på tfn 044 243 3463 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.

Hörselfonden
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Hörselfonden

Hörselfonden

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

Förbundets kondoleans- 
adresser, har storlek A4 
och innerblad med text.
Pris: 15 euro.
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Samarbete 
sprider budskapet

Aktuellt på förbundet

Svenska hörselförbundet rf id-
kar förebyggande verksamhet 
på svenska inom hörselfrågor 
genom intressebevakning, in-
formationsspridning, kurser, 
föreläsningar och skriftligt ma-
terial. Genom en gemensam 
intressebevakning når vi fler 
människor i samhället. Samar-
bete har därmed stort mervärde, 
speciellt i Svenskfinland där 
svenskspråkiga personer med 
hörselnedsättning är en minori-
tet i en minoritet.  

SAMS - Samarbets- 
förbundet kring
funktionshinder rf
Svenska hörselförbundet rf är 
medlem i SAMS en intresse-
organisation, som är ett sam-
arbetsförbund för den finlands-
svenska handikappsektorn med 
fem medlemsförbund. SAMS 
arbetar för de finlandssvenska 
riksomfattande funktionshin-
derorganisationerna. Förbun-
dets syfte är att främja och för- 
verkliga jämlikhet och full del-
aktighet i samhället för svensk-
språkiga personer med funk-
tionsnedsättning i Finland samt 
för deras närstående. SAMS ger 
ut tidskriften Funk., som 
Svenska hörselförbundet rf:s 
medlemsföreningars medlem-
mar kan beställa avgiftsfritt. 
SAMS ger även gratis juridisk 
rådgivning inom frågor som 
behandlar det finlandssvenska 
handikappområdet. Du kan nå 
juristerna på radgivning@
samsnet.fi, eller genom att ringa 

Marica Nordman 050 443 0576 
och Elias Vartio 040 519 6598 
tisdagar 13.15–15.45 eller tors-
dagar 9.15–11.45.

TRIO
Förbundet Finlands Svenska 
Synskadade rf, Svenska pensio-
närsförbundet rf och Svenska 
hörselförbundet rf ordnar årli-
gen gemensamma evenemang 
för att synliggöra syn- och hör-
selfrågor bland seniorer. Sam-
arbetet mellan våra tre förbund 
går under namnet TRIO.

Folkhälsan
Svenska hörselförbundet rf 
ordnar årligen anpassningskur-
ser med varierande hörselspe-
cifika teman. Ett årligen före-
kommande samarbete har varit 
parkurser som Svenska hörsel-
förbundet rf och Folkhälsans 
förbund rf ordnat tillsammans. 
Parkursernas mål är att kombi-
nera information om hörsel och 
ett helhetsmässigt välmående. 

Samverkan inom 
funktionsnedsättning rf
Svenska hörselförbundet rf 
är medlem i Samverkan inom 
funktionsnedsättning rf som 
är en gemensam utvecklings-
samarbetsorganisation för åtta 
finländska handikapporganisa-
tioner. Tillsammans med sina 
systerorganisationer arbetar för- 
bundet för funktionsnedsatta 
personers mänskliga rättigheter 
i ett tjugotal utvecklingsländer. 
Utvecklingssamarbetsprogram-

met som drivs av Samverkan 
inom funktionsnedsättning rf  
finansieras till cirka 90 % av  
Utrikesministeriets stöd för part- 
nerskapsorgansationer. Svenska 
 hörselförbundet rf:s utvecklings- 
samarbete i Bolivia med orga-
nisationen APANH administre-
ras via Samverkan inom funk-
tionsnedsättning rf:s program.

NHS
Nordiska Hörselskadades Sam-
arbetskommitté (NHS) fung-
erar som ett forum för koordi-
nering av nordiska synpunkter i 
förhållande till arbetet med hör-
selskadades intressen i Norden 
och Europa. Särskilt viktigt blir 
påverkansarbetet i förhållande 
till EU-systemet.

I samarbetskommittén ingår 
hörselskadades centralorgani-
sationer från Danmark, Fin-
land, Färöarna, Island, Norge 
och Sverige. Målet med det 
nordiska samarbetet är att driva 
på olika intressepolitiska frågor 
internationellt beträffande till-
gänglighet, rehabilitering och 
hjälpmedel. Ett ytterligare mål 
är att samordna information om 
vad som gäller inom hörselom-
rådet. Organisationerna samlas 
tre gånger årligen för att disku-
tera dessa ämnen. 

Förutom NHS är förbundet 
medlem i följande europeiska 
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och internationella hörselnät-
verk: det europeiska nätverket 
European Federation of Hard 
of Hearing people (EFHOH), 
de internationella nätverken In-
ternational Federation of Hard 
of Hearing people (IFHOH) 
och  International Federation of 
Hard of Hearing Young People 
(IFHOHYP) samt Nordiska Au-
diologiska Sällskapet (NAS).

Företagssamarbeten
Svenska hörselförbundet rf har 
även sporadiska företagssam-

arbeten. Syftet med företags-
samarbeten är att synliggöra 
Svenska hörselförbundet rf:s 
hörselarbete, sprida informa-
tion om hörsel i samarbete med 
andra och åstadkomma en atti-
tydförändring i samhället gent-
emot hörselnedsättning och 
hörselskador, samt att främja 
de intressepolitiska frågor som 
förbundet driver. Företagssam-
arbetena skall följa våra vär-
deringar, värna om mänskliga 
rättigheter och vara religiöst 
och partipolitiskt obundna. Fö-

retagssamarbeten skall kunna 
motiveras och samarbetet skall 
vara öppet och transparent. Var-
je företagssamarbete utvärderas 
och godkänns av Svenska hör-
selförbundet rf:s styrelse.

Nora Strömman 
verksamhetsledare

Syn- och hörselseminarium 
25.11.2021
Torsdagen den 25 november klockan 10–12 arrangeras
ett syn- och hörselseminarium på distans via Zoom.
Seminariet tar upp sambandet mellan minnet och våra 
sinnen samt hur vår balans påverkas av både hörsel
och syn.
Seminariet skrivtolkas.
Anmäl dig senast 22.11 till kansli@horsel.fi.
Efter att du anmält dig får du en länk till föreläsningen.
Seminariet arrangeras som ett samarbete mellan
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf,
Svenska pensionärsförbundet rf
och Svenska hörselförbundet rf
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Förbundskongressen
19–20.11.2022

Svenska hörselförbundet rf:s sjätte förbundskongress ordnas 19–20.11.2022
på det naturnära och bekanta Scandic Rosendahl i Tammerfors.

Kongressens deltagarpris är 150 euro och inkluderar en övernattning,
två luncher, två kaffebufféer samt en trerättersmiddag på kvällen.

För ungdomar under 30 år finns ett begränsat antal platser för 50 euro.
Ungdomarnas deltagande understöds av bidragsgivare.

Förutom kongresshandlingarna 
bjuder kongressen på aktuella
nationella och nordiska 
föreläsare, underhållning, 
mingel och dans.

Välkommen!

Signmark var en av föreläsarna under förbundskongressen 2019



8Vi hörs 3/2021

Fredagen den 1.10 kl 16–18
uppmärksammas nationella hörseldagen 
med två föreläsningar på Zoom

16.00–17.00 Föreläsning om tinnitus - Örjan Dahlström
fil dr, docent från Linköpings Universitet.

Örjan forskar i kognition och hörsel, vilka områden 
i hjärnan som aktiveras vid taluppfattning, och vår 
förmåga att uppfatta emotionella betoningar i tal.

17.00–18.00 Föreläsning om sömn – Johnny Granholm
yogalärare och terapeut, Vasa. Grundare till Sömnskola.

Johnny föreläser om vad som händer i kroppen när vi
sover och vad som händer i kroppen om vi ignorerar 
sömnsignalerna. Hur mycket vi behöver sova? Vi går 
igenom tips på hur vi kan förbättra sömnkvaliteten.

Anmälningar sänds till siw.ostman@horsel.fi senast 21.9.2021. Meddela 
i samband med anmälan din postadress, så sänder vi en ätbar hälsning, 
som kan avnjutas under föreläsningen.

Länken till Zoom skickas ut dagen före föreläsningarna.
Föreläsningarna skrivtolkas
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– Efter att jag fick en ny hör-
apparat som var digital kun-
de jag börja ”leva igen”!

Jag är hörselskadad sedan länge. 
Som ung flicka sysslade jag 
med lerduveskytte. Den tiden 
användes inga hörselskydd och 
ingen tänkte heller på att de 
kraftiga smällarna kunde påver-
ka hörseln. Jag fick min första 
hörapparat redan 1990, men jag 
borde säkert ha fått den ännu 
tidigare.

Problemet med min hörappa-
rat var att jag inte tyckte att jag 
hade någon nytta av den, snara-
re tvärtom! Den förstärkte ljud 
som jag redan hörde men inte 
ljud som borde förstärkts. Dess-
utom skämdes jag nog också li-
tet över att jag hade hörapparat.

Lät håret växa 
Jag lät håret växa så att det 
inte skulle märkas att jag hade 
hörapparat. Men hörapparaten 
hjälpte mig ändå inte att höra 
bättre. Med tiden började jag 
dra mig undan större sällskap, 
eftersom jag inte uppfattade allt 
som sades eller vad man skrat-
tade åt.

Av någon anledning skrev 
jag ändå in mig i HiA-Hörsel-
skadade i arbetslivet rf,  tack 
och lov tänker jag nu. På det 

Samarbete
ökar kunskapen
Text: Ann-Charlotte Willför
Foto: Mia Nylund

Ann-Charlotte Willför
är ordförande för Föreningen Folkhälsan i Korsholm och 
ordnar i deras regi caféträffar i Korsholm, för personer som 
är över 70 år.

sättet fick jag information om 
allt som en hörselskadad kan 
behöva veta. Jag beslöt att skaf-
fa en ny hörapparat som var 
digital och plötsligt kunde jag 
börja ”leva igen”!

Många har problem 
med hörseln 
Sedan många år fungerar jag 
som ordförande för Föreningen 
Folkhälsan i Korsholm och i 
deras regi ordnar vi, Folkhäl-
san, caféträffar för 70-plussare 
runt om i kommunen. Jag har 
märkt att det bland cafédelta-
garna finns väldigt många som 
har problem med sin hörsel och 
att många har hörapparater som 
de tyvärr låter ligga i någon by-
rålåda på grund av att de inte 
fungerar som de skall.

"Efter utbildningen 
kunde jag på ett säkra-
re sätt berätta om bland 

annat hörselnedsätt-
ning"

En dag fick jag höra att Svenska 
hörselförbundet rf skulle ordna 
hörselrådgivarutbildning. Jag 
beslöt mig för att delta och där 
har jag lärt mig massor. Efter 
utbildningen kunde jag på ett 
säkrare sätt berätta om bland 
annat hörselnedsättning, hjälp-

medel, skötsel av hörapparater, 
sociala förmåner med mera.

Nytta och nöje av samarbete 
Tillsammans med Siw Östman, 
ordförande för HiA, tyckte vi 
att det var dags att utveckla vårt 
samarbete. 2014 startade vi ge-
mensam hörselrådgivning, en 
gång per månad, i Folkhälsans 
Hus i Smedsby. Vi har också 
ordnat infotillfällen för allmän-
heten. 

Vårt samarbete har innebu-
rit så mycket nytta och nöje. 
Folkhälsan har kunnat sprida 
kunskap om hur man underlät-
tar samvaron med andra männ-
iskor, trots hörselnedsättning. 
HiA har i samarbetet med Folk-
hälsan nått ut med viktig infor-
mation om både verksamhet 
och hjälp samt därtill också fått 
många nya medlemmar.

Jag ser fram emot att få starta 
upp vår gemensamma verksam-
het i höst och inspirera varandra 
till nya verksamhetsidéer och 
samverka för förbättrad livs-
kvalitet och välmående för oss 
med hörselproblem. n

Ann-Charlotte Willför är i dag 
tacksam för att hon skrev in sig 
i en hörselförening.
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Finland är föreningarnas för-
lovade land. Föreningar bil-
dar tillsammans förbund, och 
64 finlandssvenska förbund 
och centralorganisationer bil-
dar tillsammans Förbundsa-
renan. Men vad är Förbund-
sarenan?

Förbundsarenan är en plattform 
för samverkan. Vi samlar de 
finlandssvenska förbunden och 
centralorganisationerna och 
Svenska hörselförbundet rf är 
en av våra 64 medlemmar. De 
finlandssvenska förbunden re-
presenterar tillsammans över 
900 000 personmedlemmar och 
ett stort antal andra medlemmar, 
föreningar, kommuner, försam-
lingar och så vidare, så tillsam-
mans representerar förbunden 
Svenskfinland flera gånger om. 
Förbundsarenan finns till för att 
stöda medlemsförbunden i de-
ras strävanden. 

Slipade förbund
Förbundsarenan erbjuder stöd 
till förtroendevalda och anställ-
da så att dessa kan driva och 
utveckla sina organisationer 
mot en hållbar framtid, där ci-
vilsamhället är en tydlig sektor 
att räkna med. Vi ordnar olika 
arenor för förbundens anställda 
och förtroendevalda att träffas, 
nätverka och byta erfarenheter. 
Många som arbetar inom för-

Förbundsarenan samlar 
de finlandssvenska 
förbunden
Text: Mari Pennanen, verksamhetsledare på Förbundsarenan
Foto: Förbundsarenan/Ellen Blomqvist
Foto: Förbundsarenan/Joanna Lindén-Montes

bundsvärlden arbetar rätt en-
samt, ofta så att man är den enda 
inom organisationen som arbe-
tar med ett visst område. Att då, 
till exempel som ekonom eller 
kommunikatör, ha tillgång till 
ett nätverk av andra med bred 
kompetens och liknande arbets-
uppgifter, är värdefullt. 

"Förbundsarenan
erbjuder stöd till

förtroendevalda och
anställda så att dessa

kan driva och utveckla
sina organisationer mot
en hållbar framtid, där

civilsamhället är en
tydlig sektor att

räkna med."

Förbundsarenan ordnar igen 
i oktober Styrelsedagarna, ett 
evenemang där förbundens 
ordförande och styrelsemed-
lemmar har möjlighet att träffa 
förtroendevalda från andra för-
bund, ta del av föreläsningar 
och diskutera med varandra. 
Den här typens verksamhet där 
vi erbjuder en arena för att träf-
fas är viktig och behövs. Förut-
om att nya kontakter skapas så 
sänks trösklarna för att ta kon-
takt i olika situationer, vilket 
bland annat kan leda till kon-
kret samarbete. Vi hör också 
om både anställda och förtroen-
devalda som har stor nytta av att 

känna personer i andra förbund 
och via dem får stöd, hjälp, mo-
deller, tips eller bollplank i ar-
betet med det egna förbundet. 
Trots att syftena är olika är en 
stor del av förbundsarbetet lik-
nande, både för förtroendevalda 
och anställda. 

Förändrat engagemang
Förbundsarenan synliggör ci-
vilsamhället och dess betydelse 
för enskildas liv och samhällets 
utveckling samt stöder med-
lemsorganisationerna i den på-
gående samhällsutvecklingen 
där traditionellt medlemskap 
utmanas av andra former av 
engagemang. En gemensam 
nämnare för de finlandssven-
ska förbunden och centralorga-
nisationerna är att så gott som 
alla beskriver sig som att de är 
lite speciella, med hänvisning 
till medlemskår, organisations-
struktur, finansieringssätt eller 
verksamhetsformer. Men trots 
det finns det många gemensam-
ma nämnare och en ödesfråga 
är hur föreningar och förbund 
fångar upp engagemang och 
lockar till sig aktiva, volontä-
rer, frivilliga, medlemmar och 
understödare. Och där har För-
bundsarenan en stor roll i att 
skapa arenor för erfarenhets-
utbyte och kompetenshöjning. 
Vi behöver alla med i vår verk-
samhet.

Förbundsarenans kansli 
finns i SFV-huset G18 
i Helsingfors.

Georgsgatan 18 
00120 Helsingfors

kansli@forbundsarenan.fi
040 703 0279
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Starkare tillsammans
Förbundsarenan samlar en unik 
bredd av medlemsorganisatio-
ner. Tillsammans är medlem-
marna en modig vägvisare för 
medborgarsamhället i Finland. 
Genom Förbundsarenan får 
medlemsorganisationerna in-
formation om aktuella ärenden 
och stöd i sina uppdrag. I vårt 
nyhetsbrev Förbundsposten och 
via sociala medier lyfter vi upp 
och informerar om olika teman, 
aktuella ärenden, kurser och 
evenemang. Förbundsarenan 
fungerar även som språkrör för 
förbunden och jobbar för en 
starkare röst för civilsamhället 
på svenska. 

Ett mål för Förbundsarenans 
verksamhet är också att skapa 
möjligheter till samarbete. 
Många förbund samarbetar 
med varandra och har gjort det 
länge. Enligt våra kartläggning-
ar samarbetar de flesta av våra 
medlemmar med minst ett av 
de andra förbunden och många 
samarbetar med flera andra för-
bund. Ju större en organisation 

är, desto vanligare är det att den 
samarbetar med flera andra av 
våra medlemsförbund. Tre av 
våra medlemsorganisationer 
samarbetar med över 16 andra 
förbund. Det höga antalet sam-
arbetspartners handlar till en 
stor del om resurser. Större or-
ganisationer har tid och möjlig-
het att samarbeta, medan små 
organisationer som eventuellt 
inte har någon anställd personal 
inte har samma resurser att ut-
veckla och upprätthålla samar-
beten med andra organisationer.

Förbundsarenans roll som 
en plattform för samverkan 
har gett upphov till en del nya 
samarbeten organisationerna 
emellan. Förutom samarbete 
förbunden emellan lyfter för-
bunden också fram att de som 
organisation tack vare För-
bundsarenans verksamhet kän-
ner sig mer anknuta till den 
svenska förbundsvärlden och 
får stöd i sin förbundsidentitet, 
vilket upplevs som mycket vik-
tigt i förhållande till det finska. 
I medlemsenkäten Förbunds-

rundan, skrev ett förbund så här 
om samarbete: ”Utan Förbund-
sarenan skulle vi inte träffa de 
andra finlandssvenska fören-
ingarna och förbunden, utan 
främst umgås med de andra i 
samma sektor. Förbundsarenan 
har gjort oss till en stor familj.”

Förbundsarenans styrelse be-
står av representanter för med-
lemsförbunden och styrelsen 
arbetar för att verksamheten ska 
nå alla medlemsförbund och för 
att verksamheten ska stärka för-
utsättningarna för förbunden att 
utvecklas enligt sina egna syf-
ten och ändamål. n 

Förbundsarenan är en plattform för samverkan. Förbundsarenans 
uppgift är att stöda medlemsförbunden i deras strävanden och att 
fungera som förbundens förbund.

Förbundsarenans verksamhets-
ledare Mari Pennanen.

Hur kan du följa med 
vad som händer i 
förbundsvärlden?
Beställ nyhetsbrevet 
Förbundsposten här: 
forbundsarenan.fi/kontakt
Följ oss på Facebook, 
Instagram och Twitter 
@forbundsarenan

E. B. J. L-M.
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Om till exempel en revy textas 
kommer mitt skratt lite senare 
men lika hjärtligt och spontant 
som de hörandes. Finns det 
hörselslinga skrattar jag till-
sammans med alla andra.

Det är en härlig dag i maj, solen 
lyser, det är varmt och småfåg-
larna flyger fram och tillbaka. 
De söker sin favoritholk, det 
finns många att välja på här på 
vårt sommarställe.  Mannen sä-
ger att det är ett väldigt ”kutt-
rande och kvittrande” i luften 
och samma säger sonen som 
kom på besök. Då frågar sonen 
mig: ”Hör du alls hur mycket 
ljud fåglarna har här i sko-
gen?” ”Nej”, svarar jag, ”jag 
hör endast tranorna då de ropar 
i träsket intill. Någon gång har 
det hänt att jag hört koltrastens 
serenad om den sitter i ett träd 
alldeles bredvid mig.” Famil-
jen tycker att jag går miste om 
mycket. Visst är det trist, men 
jag följer med och ser fåglarnas 
glädje då de inreder sina bon 
och senare matar sina ungar. 
Men ljud, visst är det ljudrikt 
också för mig här på skogstom-
ten, mycket ljud och höga ljud, 
då min tinnitus för ett väldans 
oväsen varje vaken sekund. På 
sensommaren lär det bli tyst i 
skogen, men jag hör ingen skill-
nad, min tinnitus den väsnas 
och ylar året om, den tystnar inte. 

En liten rädsla
Min hörsel har försämrats med 
åren och en liten rädsla har 
kommit in i bilden då det gäl-
ler nätterna. Då vi säger godnatt 
tar jag hörapparaten bort och då 
hör jag förstås min tinnitus men 

Små och stora förtretligheter 
Text och foto: Birgitta Kronberg, Svenska hörselförbundet rf:s hedersordförande

inte mycket annat. Att somna 
är inte lätt då tinnitus ljuder på 
verkligt hög nivå. Jag hör var-
ken talljud eller snarkningar 
och inte heller trafikljud utanför 
i vinterbostaden. Kanske någon 
tycker det är en fördel att inte 
bli störd av om mannen snarkar 
eller andra ljud då man sover. 
Men den där lilla rädslan den 
består av, tänk om... Tänk om 
mannen blir sjuk och behöver 
snabb hjälp och jag ligger där 
helt ovetande bredvid. Rädsla 
finns kanske också hos min 
livskamrat som vet att jag utan 
hörapparat inte numera hör vad 
som händer runtom. En trygg-
het för mig är att vi är två och 
att mannen hör om det uppstår 
alarmsituation i huset eller i 
omgivningen där vi bor. 

"Det är väldigt få ar-
rangörer som gör di-
gitala sändningar till-
gängliga även för oss 
gravt hörselskadade."

Textning ger delaktighet
Då coronan kom förändrades 
vardagen för de flesta. En för-
ändring var att möten, konser-
ter och program började ordnas 
digitalt, det mesta utan text. Det 
är väldigt få arrangörer som gör 
digitala sändningar tillgängliga 
även för oss gravt hörselskada-
de. Flera gånger har jag frågat 
om sändningen textas och sva-
ret har ibland varit att man inte 
har kapacitet att texta virtuella 
möten som inte bandas, då text 
kan sättas till senare. Att man 
inte har kapacitet? Jag har då 
förklarat att skrivtolkning fung-
erar bra även på virtuella sänd-

ningar och sagt att jag gärna in-
formerar mera om det, men den 
informationen har tyvärr ingen 
brytt sig om att få. Varför inte? 

En del program som strea-
mas över Youtube är direkttex-
tade, till glädje för mig och 
många andra, en del har fått 
text senare, bra även det, men 
största delen sänds utan text. Tv 
program har börjat textas mer 
och mer men ännu sänds myck-
et utan text. Verkligt förargligt 
men också irriterande att inte 
få ta del av aktualitetsprogram, 
underhållning, intressanta före-
läsningar, filmer och annat som 
sänds.  

Spontana skrattsalvor
Inte är det så mycket bättre 
med fysiska möten, föreläs-
ningar, konserter och annat som 
arrangerades före samhället 
stängdes ner. Mycket sällan hör 
skrivtolkning och hörselslinga 
automatiskt till. Hoppas det blir 
bättre då allt öppnas igen. Det 
finns sådant jag gärna skulle 
delta i, ibland har jag gått med 
som sällskap, men har börjat dra 
mig undan alltmer. Tänk dig en 
revy, skådespelarnas dråpliga 
kommentarer och alla skrattsal-
vor som ljuder i salongen. Jag 
småler då jag hör skrattet men 
det är inte ett spontant skratt. 
Flera gånger har jag tänkt att de 
som sitter i närheten och mär-
ker mitt, som de tror, ”svala 
intresse”, de undrar säkert vad 
jag är för en tråkmåns. Om re-
vyn textas kommer mitt skratt 
lite senare men lika hjärtligt 
och spontant som de hörandes. 
Finns det hörselslinga skrattar 
jag tillsammans med alla andra.
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Det möjliga blev omöjligt
För att höra vad någon säger 
är jag beroende av att avläsa 
läpparna. Hörbarheten beror 
också förstås på rösten och ar-
tikuleringen/ läpprörelserna. 
Coronapandemin gjorde det 
möjliga omöjligt då det blev 
munskyddstvång på allmänna 
platser. Om munnen är täckt 
är det omöjligt att läsa vad 
som sägs på läpparna. Visir 
och munskydd med fönster 
underlättar, men tyvärr är det 
väldigt få som använder dem. 
Genast coronan kom började 
jag beställa matvaror från K-
Supermarket Reimari och det 
fortsätter jag med ännu. Enkelt 
och bekvämt att beställa via 
nätet och då vi söker levereras 
beställningen direkt till bilen. 
Jag pratar gärna med folk men 
de få gånger jag nu gått till en 
butik har jag ångrat mig efteråt 
om jag frågat något av perso-
nalen, för det känns så dumt att 
sen vända sig till mannen och 
fråga vad jag fick för svar eller 
be honom svara. Och om någon 

bekant kund i affären med täck-
ande munskydd på, säger något, 
vilket i normalläge är trevligt, 
har nu blivit riktigt pinsamt. 
Har upplevt förvånade blickar 
för alla förstår inte då jag säger 
att jag inte hör då skyddet täck-
er munnen. Själv använder jag 
visir på grund av hälsan. 

Coronan har gjort att jag 
blivit beroende av att alltid ha 
mannen med om jag själv vill 
uträtta sådana ärenden där jag 
kommer i kontakt med männ-
iskor. Jag är medveten om att 
jag hör mycket dåligt, men att 
jag skulle bli så här ”utanför” 
då munskydd används kunde 
jag inte riktigt föreställa mig. 
Inte alls trevligt.

Att hitta positivt 
i det negativa
Jag har här skrivit ner några 
saker vad jag som gravt hörsel-
skadad går miste om, närmast 
för att Vi hörs läsare skall få in-
formation om att det inte alltid 
är så lätt att vara hörselskadad. 
För många känns det tungt då 

det alltid är vi själva som skall 
säga till att vi hör dåligt, det 
syns ju inte på oss. Vi skall ock-
så informera om vad det finns 
för hörhjälpmedel och metoder 
som förbättrar hörbarheten för 
personer med nedsatt hörsel. 
Stora förtretligheter för mig är 
människors brist på förståelse 
för vårt osynliga handikapp och 
viljan att göra hörselskadade 
delaktiga, med textning, hör-
selslingor och tydligt tal. Till 
små förtretligheter räknar jag 
fåglarnas kvittrande. Jag ser 
fåglarnas glädje och njuter av 
att se allt vackert i naturen.

Ofta har jag fått höra att vi 
hörselskadade alltid är så glada. 
Det stämmer och glädjen kan 
bevisas då hörselskadade träf-
fas och möts. Själv försöker jag 
alltid se det positiva i det nega-
tiva, men alltid är det inte möj-
ligt. Det bästa är att fånga da-
gen, göra det bästa av den och 
ta vara på alla trevliga stunder 
då tillfälle ges. n

Oberoende av hurudan hörsel vi har gäller det för oss alla att fånga ljusglimtar. Det finns mycket vi 
kan glädjas åt, genom att iaktta, värdesätta, ha förståelse och vara tacksam för. En ljusglimt för mig 
som gravt hörselskadad är att följa med fågellivet.
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Ensidig hörselnedsättning in- 
verkar på förmågan att loka- 
lisera och höra från vilken 
riktning ljudet kommer. En-
ligt en studie i USA inverkar 
den också på relationen till 
familjemedlemmar.

Vi hör med örat men lyssnar 
med hjärnan. Vi fokuserar 
ofta bara på örat, det vill säga 
ytterörat, mellanörat och in-
nerörat, som består av både 
hörselsnäckan och balansorga-
net. Vi glömmer bort att vi har 
hörselnerv och hörselbanor i 
hjärnstammen samt hörselbark 
i temporalloben i hjärnan som 
tolkar ljud. Det är inte bara 
hörselsinnet som spelar en vik-
tig roll hur vi hör utan vi har 
minnesfunktionen och allt som 
handlar om kognitiva funktio-
ner, inlärning är en del av det.  
Om vi har nedsatt hörsel kom-
penserar vi med synen. Härtill 
kommer ännu uppmärksamhet 
och känslor, hur vi orkar lyssna 
och om vi vill lyssna. Allt detta 
har betydelse oavsett om vi hör 
med ett öra eller två öron. Hör-
selproblemen är relaterade till 
vilka krav som ställs på hörseln 
och är helt kopplade till indivi-
den och omgivningen.

När det gäller ensidig hör-
selnedsättning är det speciellt 

Ensidig hörselnedsättning
Text: Gita Lindholm
Foto: ur förbundets arkiv
Svenska hörselförbundet rf arrangerade en distansföreläsning 
i början av juni 2021, med Elina Mäki-Torkko. 
Ämnet var ensidig hörselnedsättning.

Elina Mäki-Torkko
är professor i audiologi vid Örebro universitet, chef för 
Audiologiskt forskningscentrum på Universitetssjukhuset
i Örebro och överläkare på Audiologiska kliniken.

besvärligt att till exempel höra i 
en störande ljudmiljö, att loka-
lisera ljud och att höra varifrån 
ljudet kommer. Utöver de här 
problemen kan man dessutom 
ha tinnitus, vara ljudöverkäns-
lig, höra dubbelt, eller så kan det 
handla om förvrängd ljudsignal 
då allt låter som ur en sprucken 
högtalare. Det kan handla om 
många olika problem förutom 
hörselnedsättning. Det kan vara 
ensidig eller dubbelsidig pro-
blematik.

"Ensidig hörsel-
nedsättning har inte

uppmärksammats
tillräckligt tidigare."

Definition av graden
Olika grader av hörselnedsätt-
ning är definierade. WHO pu-
blicerade i mars detta år sin 
definition av graden av hör-
selnedsättning enligt följande: 
mild/lätt, måttlig, måttlig/svår, 
svår, grav och total/dövhet. Det 
är vanligt att man undersöker 
hörseln med tonaudiometrin 
och hörtrösklarna i det bästa 
örat, räknar ett medelvärde i det 
örat och tittar på frekvensvär-
de 500, 1000, 2000 och 4000 
Hertz. Man får en decibelsiffra 
och graderar hörselnedsättning-
en. Det har alltid gällt det bättre 

örat. Ingen definition har fun-
nits gällande ensidig hörselned-
sättning. Nu finns ensidig hör-
selnedsättning med för första 
gången. Definitionen är att om 
hörseln i det bättre örat är mera 
än 20 dB, är det örat normalt 
hörande och om hörseln i det 
andra örat är 35 dB eller sämre, 
då pratar man om ensidig hör-
selnedsättning. I princip räcker 
det med hörsel på ena örat, men 
det skapar problem för en del 
personer.

Det att vi hör med båda öro-
nen, har en binaural hörsel, har 
stor betydelse för hur vi kan 
uppfatta tal.  För att kunna loka-
lisera från vilken riktning ljudet 
kommer, till exempel i stökiga 
miljöer, så som köpcenters folk-
samlingar och liknande miljöer 
är vi helt beroende av att kunna 
höra med båda öronen. När det 
gäller riktningshörsel så kän-
ner man fortfarande inte till alla 
detaljer om hur hörselsystemet 
hanterar signalerna från höger 
respektive vänster öra. 

Från innerörat leds ljudet via 
hörselnerven till olika nivåer i 
hjärnstammen. När man tänker 
på hörselbanorna i hjärnstam-
men så leder de flesta banorna 
till den motsatta sidan, det är 
endast en del som fortsätter på 
samma sida. Ljudet förs inte 

Elina Mäki-Torkko
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bara en gång över till motsatta 
sidan utan det sker på flera ni-
våer i hjärnstammen, innan 
signalen till slut leds till hör-
selbarken. Dessa kallas centrala 
hörselbanor. Förmågan att loka-
lisera ljud finns till stora delar 
på hjärnstamsnivån.

Asymmetrisk hörsel 
Begreppet asymmetrisk hörsel-
nedsättning innebär att hörseln 
i det ena örat är mer nedsatt än 
i det andra.

Om du endast har nedsatt 
hörsel på ena örat kallas detta 
unilateral hörselnedsättning el-
ler ensidig dövhet. Om du har 
nedsatt hörsel på båda öronen 
kallas det bilateral hörselned-
sättning.

Ensidig hörselnedsättning 
kan vara medfödd eller förvär-
vad väldigt tidig i barndomen, 
redan innan barnet utvecklat ett 
talat språk. Även senare i barn-
domen eller i vuxen ålder kan 
ensidig dövhet inträffa. Ibland 
är det svårt att definiera när den 
har debuterat.

 Det finns inga helt säkra 
siffror angående förekomsten 
av ensidig hörselnedsättning/
dövhet. Man räknar med att det 
gäller 0,2 % av nyfödda, 14 % i 
ålder 12–19 år och 8 % i 20 till 
69 års ålder. Förklaringen till att 
siffrorna sjunker med stigande 
ålder, alltså efter 20 års ålder, 
beror på att en stor del av oss 
utvecklar en hörselnedsättning 
också i det andra örat när vi blir 
äldre. Då är det inte längre en 
ensidig hörselnedsättning. Ti-
digare upptäcktes den ensidiga 
hörselnedsättningen hos barn 
först när de var i cirka fyra års 
ålder, kanske när de lyssnade 
på musik eller svarade i telefon 
och de klagade på att hörluren 
är trasig eller att telefonen inte 
fungerade. Man screenade bar-
nen på barnavårdscentralen i 
samband med fyraårskontrollen 

och då upptäcktes hörselned-
sättningen. Nu för tiden erbjuds 
alla nyfödda en hörselscreening 
och man hittar därför dessa fall 
tidigt. Det finns vissa länder, 
däribland Finland och Schweiz, 
där man screenar endast ena 
örat. Om barnet har godkänd 
hörsel på det screenade örat föl-
jer man inte upp barnet.

Orsaker 
Det finns flera orsaker till en-
sidig hörselnedsättning. Ett 
exempel är en medfödd virus-
infektion, Cytomegalovirus 
(CMV), som mamman kan ha 
under graviditeten och som 
sedan kan spridas till barnet. 
Den förorsakar ofta en ensidig 
hörselnedsättning som med ti-
den kan leda till en dubbelsi-
dig hörselnedsättning. Det kan 
också vara fråga om olika miss-
bildningar, till exempel avsak-
nad av hörselnerv eller andra 
typer av missbildningar eller 
en hjärnhinneinflammation, vid 
vilken ålder som helst. Man har 
dock kunnat konstatera att vac-
cinationsprogrammet i de nord-
iska länderna inverkat positivt 
för att minska hörselnedsätt-
ningar orsakade av hjärnhin-
neinflammation. Olika former 
av sjukdomar och skador kan 
också vara orsaken. 

Vestibularisschwannom, of-
tast kallad akustikusneurinom, 
är en ovanlig, godartad tumör 
som gör att man successivt tap-
par hörseln i det drabbade örat. 
Vanliga symtom är ensidig hör-
selnedsättning och ostadighet. 
Även ensidig tinnitus kan före-
komma. Ménières sjukdom och 
plötslig hörselnedsättning - sud-
den deafness, kan orsaka ensi-
dig hörselnedsättning hos unga 
vuxna, medelålders och äldre. 
Utöver dessa orsaker kan även 
olika former av skador föror-
saka ensidig hörselnedsättning. 
Studier visar att man inte all-

tid hittat någon specifik orsak. 
Cirka femtio procent av fallen 
har ingen känd anledning.

Riktningshörsel
Riktningshörsel eller lokali-
sering förutsätter att man kan 
höra med båda öronen. Att i tyst 
miljö lyssna med båda öronen 
ger oss en tre dB bättre effekt 
jämfört med om vi lyssnar och 
har hörsel endast på ena örat. 

Vid horisontell ljudlokalise-
ring spelar ljudfrekvenserna en 
viss roll i hur ljudet når höger 
och vänster öra, tiden styr låg-
frekventa ljud och ljudnivån 
styr mera högfrekventa ljud. 
Det här är avgörande för hur 
vi kan lokalisera varifrån lju-
den når våra öron. Vertikalt är 
det inte lika utforskat men här 
är det öronmusslans form som 
spelar en stor roll.

Vad säger forskningen? 
Den finska sjukvårdslagen är 
väldigt tydlig i att man skall 
jobba utgående från kvalitet 
och patientsäkerhet, arbetet 
skall ske ur en vetenskaplig 
evidens och erfarenhet. Man 
forskar i ensidig hörselnedsätt-
ning hos både barn och vuxna 
men det är ändå viktigt att man 
registrerar vilka felkällor som 
kan finnas. Djurförsök är bra 
men de är inte alltid så lätt att 
sedan relatera dem till män-
niskor. Vi behöver mer forsk-
ning inom området. Det finns 
en nordisk forskargrupp, Kerttu 
Huttunen från Finland, Elsa Er-
xon, Ulrika Löfqvist och Elina 
Mäki-Torkko från Sverige, som 
bestämde sig för att systema-
tiskt gå igenom all litteratur 
som finns om vilka konsekven-
ser medfödd eller tidigt förvär-
vad ensidig hörselnedsättning 
har för barn. Över 1600 ab-
strakt och vetenskapliga studier 
gicks igenom. Kriterierna var 
att det fanns en definiering av 
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ensidig hörselnedsättning och 
av vad som är normal hörsel. 
Det visade sig i slutändan att 
endas tre verk uppfyllde kra-
ven. Slutsatsen blev att det inte 
finns någon tydlig uppfattning 
om vilka konsekvenser ensidig 
hörselnedsättning har på barns 
hörselutveckling och hörselför-
måga, tal- och språkutveckling, 
inlärning, kognitiva funktioner 
och inlärning, socioemotionell 
utveckling och livskvalitet.

Gruppen ville göra något 
åt saken och har numera även 
Norge med i forskningssamar-
betet. Målsättningen är att ge-
nomföra en multicenterstudie 
där man följer upp barn med 
medfödd ensidig hörselnedsätt-
ning upp till fyra års ålder i Fin-
land, Sverige och Norge.  För-
utom hörselutveckling planeras 
uppföljning av exempelvis tal- 
och språkutveckling, psykoso-
cial utveckling och livskvalitet. 
För att kunna göra detta är det 
nödvändigt att först göra förbe-
redande studier som syftar till 
att översätta och ta fram nor-
malmaterial avseende flera frå-
geformulär som har utvecklats 
på engelska. Detta omfattande 
arbete pågår nu i såväl Finland, 
Sverige som Norge och kom-
mer framöver att gynna både 
klinisk verksamhet och forsk-
ning i alla tre medverkande 
länderna. Dessutom har grup-
pen under våren gjort en kart-
läggning i Norge, Sverige och 
Finland om hur olika enheter 
som har hand om screeningen 
och diagnostik, hanterar ensidig 
hörselnedsättning. Analys av 
svaren pågår och ett manuskript 
är under bearbetning.

Kommunikation
När man analyserade intervjuer 
som gjorts i en studie i USA 
2021, där man per telefon eller 
Skype, intervjuat 52 vuxna i ål-
der 18–69 år med ensidig döv-

het sedan flera år, såg man att 
ensidig hörselnedsättning in-
verkat mycket på relationen till 
familjemedlemmar. Alla berör-
des på något sätt. Kommunika-
tion och funktion i sociala sam-
manhang stod i fokus i studien. 

Det handlade också om be-
roende av nära och kära i olika 
situationer. I kommunikationen 
uppstod det en hel del problem. 
Det skapade irritation och gjor-
de att personerna med ensidig 
hörselnedsättning kände sig 
isolerade, drog sig undan och 
blev otåliga. Personerna kände 
att familjemedlemmarna inte 
riktigt förstod vad det handlade 
om att ha ensidig hörselnedsätt-
ning eller dövhet. Man hade fler 
medicinska kontakter och upp-
levde också att man fick olika 
budskap om hur man skulle 
komma till rätta med sina hör-
selproblem. Orsaken och vilken 
grad av nedsättning man hade 
stod i fokus, hänsyn togs inte 
till det psykologiska eller käns-
lomässiga. 

Betydelsen av om man har 
ensidig dövhet på höger öra el-
ler vänster öra har också disku-
terats. Det har visat sig att det 
inte har någon funktionell be-
tydelse i vardagen vilken sida 
som har nedsatt hörsel.

Vad ska man då göra? 
Elina Mäki-Torkkos bestämda 
uppfattning är att när det gäller 
barn borde man sträva till att få 
båda öronen screenade och krä-
va att få godkänt för båda öro-
nen. Om ett öra inte är godkänt 
så ska man följa upp det. Även 
om alla inte vill börja använda 
hjälpmedel så ska man ändå 
berätta om fördelar och even-
tuella nackdelar av att använda 
till exempel hörapparat och ge 
möjlighet att testa, om det är 
aktuellt. Barnen skall också 
följas upp eftersom till exem-
pel Cytomegalovirus (CMV) 
kan utveckla dubbelsidig hör-
selnedsättning. Barns språkut-
veckling behöver också följas 
upp och vuxna borde följas upp 
efter plötslig hörselnedsättning. 

Sammanfattningsvis kan sä-
gas att ensidig hörselnedsätt-
ning fortfarande inte är tillräck-
ligt uppmärksammad. Det finns 
ingen generellt övergripande 
sanning som gäller alla, utan 
hörselnedsättningen är indivi-
duell och man måste ta hänsyn 
till individ och sammanhang. 
Hörselnedsättningen skall föl-
jas upp så att man upptäcker 
eventuell försämring och kan 
förebygga och åtgärda problem 
som dyker upp. n

Temporallob, tinninglob eller lobus temporalis
är en av de fyra större hjärnloberna i den cerebrala barken 
hos däggdjur. Den fyller huvudsakligen funktioner relate-
rade till hörsel och i semantik både i tal och syn. Temporal-
loben innehåller hippocampus och är därför även involverad 
i minnesbildningen.
Hörselundersökning med så kallad tonaudiometri är den 
vanligaste undersökningsmetoden. Den visar hur mycket 
hörseln är nedsatt och om nedsättningen beror på ett meka-
niskt fel i mellanörat eller en skada på innerörat eller hörsel-
nerven.
Cytomegalovirus (CMV) tillhör herpesgruppens virus och 
det ligger liksom andra herpesvirus latent i kroppen och ak-
tiveras under vissa förhållanden (jämför med vattkoppor och 
körtelfeber).
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Det finns människor med 
olika funktionsvariationer i 
samhället. Därför är det vik-
tigt att vi gör vårt yttersta för 
att medlemmarna ska få det 
stöd de behöver. 

Att våga se möjligheter i stäl-
let för hinder är mycket mer än 
bara en rubrik. Det är mitt mot-
to i såväl arbetslivet som inom 
samhällsaktivismen. För mig är 
det viktigt med en positiv livs-
syn i arbetet med att påverka 
samhället. Med min positiva 
livssyn har jag en tro på att det 
går att förändra saker. Jag är 
ordförande för FMA – Funk-
tionsrätt med ansvar rf, arbetar 
som vikarierande koordinator 
för SAMS - Samarbetsförbun-
det kring funktionshinder rf:s 
vänverksamhet i Österbotten 
och är en aktiv samhällspåver-
kare. 

"Som samhällspåver-
kare spränger jag
gärna fördomar"

Som samhällspåverkare spräng- 
er jag gärna fördomar. Utöver 

Våga se möjligheter 
i stället för hinder
Text: Anna Caldén, ordförande för FMA
Foto: Sofia Jernström

Anna Caldén
beskriver sig själv som en 
obotlig optimist. Hon är 
ordförande för FMA–Funk- 
tionsrätt med ansvar rf, vi-
karierande koordinator för 
SAMS vänverksamhet i 
Österbotten och en aktiv 
samhällspåverkare.

mitt engagemang har jag en 
medfödd fysisk funktionsvaria-
tion som innebär att jag använ-
der mig av rullstol i vardagen. 
Jag har även en hörselnedsätt-
ning som betyder att jag är be-
roende av hörapparater för att 
kunna fungera i samhället. Med 
den bakgrunden har jag en god 
förståelse för vad det innebär 
med fungerande hjälpmedel 

samt hur viktigt det är att alla får 
sina rättigheter tillgodosedda. 

Rätt till plats i samhället
Som ordförande för FMA ar-
betar jag för att personer med 
funktionsvariation ska ha rätt 
till en plats i samhället. FMA 
grundades år 1998 under nam-
net Finlands Svenska Handi-
kappförbund rf. Namnbytet 

Anna Caldén är en aktiv person som engagerar sig i samhället på 
flera plan.
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till FMA - Funktionsrätt med 
ansvar rf var ett naturligt steg 
eftersom ordet handikapp är 
föråldrat och nya begrepp trä-
der fram i takt med att sam-
hället förändras. Funktionsrätt 
betyder att varje människa har 
rätt till självbestämmande och 
full delaktighet i samhällslivets 
alla delar. Det är lätt att falla 
av kärran med alla begrepp. 
Jag använder personligen ordet 
funktionsvariation eftersom jag 
tycker det visar på individens 
möjligheter och att vi alla har 
våra variationer, oberoende av 
om vi har en funktionsnedsätt-
ning eller inte. 

Samarbetet är viktigt
FMA representerar svenska, 

teckenspråkiga och tvåsprå-
kiga organisationer inom sär-
skilt det neurologiska området 
i Svenskfinland. FMA har 12 
ordinarie medlemsföreningar 
och en associerad medlem. Det 
finns ett brett spektrum av olika 
funktionsvariationer. Begreppet 
kan innefatta psykisk ohälsa, 
neuropsykiatriska- och fysiska 
funktionsvariationer samt neu-
rologiska- och sällsynta funk-
tionsvariationer, för att nämna 
några. Jag brukar säga att FMA 
är det förbund som fångar upp 
de neurologiska samt de mera 
sällsynta funktionsvariationer-
na, för att nämna några.

Därför är det viktigt med 
funktionshinderförbunden och 
att vi gör vårt yttersta för att 

medlemmarna får det stöd de 
behöver. Samarbete är viktigt. 
FMA är ett av de förbund som 
hör till SAMS. Tillsammans 
arbetar vi med att främja och 
förverkliga jämlikhet och full 
delaktighet i samhället för per-
soner med funktionsvariation 
och deras närstående inom den 
svenskspråkiga befolkningen i 
Finland. I ett samhälle i ständig 
förändring behöver vi ett posi-
tivt förhållningssätt för att in-
kludera de grupper som annars 
hamnar utanför. Påverkansar-
betet är ibland utmanande. Där-
för tror jag det är viktigt att vi i 
vårt idoga arbete vågar se möj-
ligheter istället för hinder. n  

ANNONS

En personlig berättelse om ör-
ats inre skönhet av Helge Rask-
Andersen

Innehållet i boken återges i 
samma form som vid de popu-
lärvetenskapliga föreläsning-
arna om örat som författaren 
hållit för patientorganisationer 
genom åren. Bilder visar det 
mänskliga örats estetik. Boken 
vänder sig inte bara till de som 
är engagerade inom hörsel och 
hörselvård utan till alla intres-

Svindlande vindlingar
serade inom natur, biologi och 
medicin. Vetenskaplig litteratur 
som citeras återges i slutet av 
boken för de som önskar mer 
bakgrundsinformation. Boken 
tillägnas Hörselskadades Riks-
förbund (HRF) och alla patien-
ter som författaren mött under 
åren och dem som gett sitt stöd 
till forskningen.

INBUNDEN, svensk, 2021-04-23
ISBN 9789151309750
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Närpes
Datum: 14.9.2021
Tid: kl. 13-15:30
Plats: Samlingsrummet, 
Folkhälsanhuset i Närpes, 
Åvägen 7-9, Närpes 
Onlineträff: 16.9 kl.10-11 
Anmälan senast 12.9.2021

Vasa
Datum: 21.9.2021
Tid: kl. 13-15:30
Plats: Glaskabinettet, 
Folkhälsanhuset Wasa, 
Wasaborgsgränden 4, Vasa 
Onlineträff: 23.9 kl.10-11 
Anmälan senast 19.9.2021

Jakobstad
Datum: 28.9.2021
Tid: kl. 13-15:30
Plats: Agnessalen, 
Folkhälsanhuset Östanlid,
Östanpåvägen 32 Jakobstad
Onlineträff: 30.9 kl. 10-11
Anmälan senast 26.9.2021

Välkommen med!

Kursledare: Maria Östman 
från Folkhälsans Förbund.

Anmälningarna görs till: 
Siw Östman
siw.ostman@horsel.fi 
tel 044 533 3947

med Svenska hörselförbundet rf och Folkhälsans Förbund rf

Skulle du vilja lära dig att delta i digitala träffar och ta del av olika 
virtuella föreläsningar? Vi arrangerar tillfällen där vi går igenom hur 
man ansluter till ett Zoommöte steg för steg. 
Inga förkunskaper behövs. 
Den avgiftsfria kursen arrangeras på tre olika orter och består av en 
fysisk träff med 5-8 deltagare. Ta med din smarttelefon, surfplatta 
eller bärbara dator. Om du har en stationär dator går det bra att 
bara komma med och lyssna. Efter den fysiska träffen hålls ett 
träningstillfälle online där vi 
övar tillsammans.
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Yrsel är ett mycket diffust be-
grepp. Den är ett symtom, inte 
en diagnos och den kan med-
föra flera olika besvär. Exempel 
på besvär vid yrsel är illamåen-
de, blodtrycksfall, värk i nack-
muskler, trötthet, karusellyrsel, 
tryck- och bomullskänsla, tinni-
tus, hörselnedsättning, fyllnads- 
känsla, svårt att fokusera, efter-
släpning och balansstörning.

Vanligaste orsaken
Med åldern minskar kroppens 
och nervsystemets förmåga att 
hantera komplicerad informa-
tion när man rör sig. Ostadighet 
och yrsel blir allt vanligare ju 
äldre man blir. Känsloorganen 
blir färre och har sämre funk-
tion, reflexer och banor blir 
långsammare, också läkeme-
del kan inverka på balansen. 
Det lönar sig att röra på sig och 
hålla sig i form, eftersom en bra 
muskulatur stöder kroppen och 
hjälper kroppens rörelser.

Andra vanliga orsaker till yr-
sel är, lågt blodtryck, känslor så 
som oro och ångest, läkemedel, 
alkohol samt droger. Även kris-
tallsjuka och vestibularisneurit, 
virus på balansnerven, är van-
liga orsaker. Kristallsjuka kall-
las även för godartad lägesyrsel 
och går ofta över av sig själv. 

Godartad lägesyrsel, kristall-
sjuka, är en vanlig form av yrsel 
som orsakas av att små kristal-
ler i innerörats balansorgan har 
lossnat från sin vanliga plats 
och hamnat i någon av båg-

Balans och yrsel
Artikeln är ett sammandrag utgående från Maria Jauhiainens föreläsning 
på Svenska hörselförbundet rf:s zoomplattform i juni 2021.

Text: Gita Lindholm

gångarna. Symptom på kristall-
sjuka är yrsel som uppkommer 
framför allt som yrsel vid lä-
gesförändringar. Det kan också 
kännas då man lutar huvudet 
framåt eller bakåt och kommer 
tillbaka då man gör samma rö-
relse igen.

Karusellyrsel ger en känsla av 
att rummet snurrar trots att allt 
står stilla. Yrseln brukar vara 
från några sekunder upp till en 
halv minut. När känslan av yr-
seln kommer kan man ha pro-
blem med balansen, bli illamå-
ende, ha svårt att gå rakt och ha 
svårt att fokusera blicken.

Vestibularisneurit, beror på en 
plötslig blockering av lednings-
förmågan i det ena örats balans-
nerv. Man tror att det oftast rör 
sig om en övergående inflam-
mation i nerven, att nervcel-
lerna i balansorganet har blivit 
skadade eller att nervvävnaden 
har åldrats. Idag pekas viru-
sangrepp ut som den troliga 
orsaken. Symptomen är akut 
insjuknande med kraftig rota-
torisk yrsel utan hörselnedsätt-
ning. Kraftigt illamående och 
kräkningar, kraftiga upprepade 
ofrivilliga ögonrörelser, ofta 
aktuellt med inläggning och 
intravenös näringstillförsel. De 
värsta symptomen pågår i några 
dagar, sedan lättar de. 

Rehabilitering. Så snart all-
mäntillståndet tillåter gäller 
fysisk aktivitet med rörelse-

träning enligt programmet för 
”vestibulär rehabilitering”:
• Fäst blicken på ett föremål 

cirka två meter bort.
• Skaka på huvudet – först 

långsamt, sedan hastigt un-
der cirka femton sekunder 
utan att släppa föremålet med 
blicken.

• Gör detta sittande, därefter 
stående med lätt stöd, därefter 
utan stöd, därefter gående.

• Stå upp och blunda, skaka på 
huvudet fram och tillbaka un-
der femton sekunder.

• Stå upp rör huvudet snabbt 
upp och ner, med blicken fäst 
på ett föremål.

• Vid promenader; vrid huvu-
det från sida till sida.

Perilymfafistel eller hål i ka-
nalernas väggar, innebär att 
vätskan i innerörat rinner ut och 
förorsakar störningar i balans-
organens funktion. Oftast finns 
ett trauma i bakgrunden, man 
har slagit huvudet eller något 
har råkat komma in i örat. Det 
kan också uppstå efter häftiga 
tryckförändringar, till exempel 
vid flygresa eller dykning.

Ménières sjukdom visar sig 
ofta för första gången i 40 - 
60-årsåldern, men kan även 
drabba yngre. Symtomen är 
yrselanfall, tryckkänsla i örat, 
tinnitus och varierande hörsel-
nedsättning.

Yrselanfallen, rotatorisk ka-
rusellyrsel, blir oftast glesare 
med åren och kan försvinna 
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men hörselnedsättningen be-
står. Saltfattig kost kan lindra, 
likasom en sund livsstil. Ibland 
får man hjälp av medicin

Plötslig hörselnedsättning 
Plötslig hörselnedsättning el-
ler sudden deafness, är en sen-
sorineural hörselnedsättning 
som utvecklas snabbt.  Hörsel- 
nedsättningen beror på en skada 
antingen i innerörat, på hörsel- 
nerven eller i centrala lednings- 
banor. Är vanligast i åldern 
30–60 år, endast det ena örat 
drabbas och i de flesta fall nor-
maliseras hörseln inom några 
veckor. Orsaken vet man sällan, 
men det kan vara ett trauma, 
en virusinfektion, vaskulära or-
saker eller autoimmuna sjukdo-
mar. Kortison kan hjälpa.

Otit eller labyrint 
Otit eller labyrint är en infek-
tion i innerörat. Labyrinten är 
ett samlingsnamn för båggång-
arna, hörselsnäckan, samt hinn-
säckarna sacculus och utricu-
lus. Vid labyrint påverkas ofta 
både hörsel och balans, med 
rotatorisk yrsel, illamående till-
sammans med en uni- eller bi-
lateral hörselnedsättning, tinni-
tus, feber och smärta. Notera att 
feber ibland kan saknas. Ibland 
kan till och med kokleaimplan-
tat behövas eftersom man kan 
förlora hörseln.

Tips angående yrsel-
duration och diagnos:
• Yrselattacker på några tim-

mar talar för Ménières sjuk-
dom

• Yrselattacker i några minuter 
talar för lägesyrsel

• Kontinuerlig nautisk yrsel 
 talar för muskulär spän-

ningsyrsel
• Intensiv yrsel vid debuten som 

sedan på några veckor avtar 

talar för virus på balansner-
ven.

• Yrsel under 30–60 minuter 
kan vara en migränvariant.

När ska man söka vård?
Då man får yrsel för första 
gången är det bra att kontakta 
en vårdcentral.

Om man mår helt bra mellan 
yrselattacken och inte har an-
dra problem, kan man bra vänta 
tills nästa morgon.

Behandling
• Repositionering - Epleys 

manöver. Idén är att få lösa 
partiklar, kristallerna på rätt 
plats, man kan öva hemma.

Rubbade ögonrörelser avslöjar 
alla vanliga och alla viktiga yr-
selorsaker, till exempel stroke 
och skador i det centrala nerv-
systemet.

Sannolikheten för elakartade 
orsaker vid yrsel utan neurolo-
giska symptom är liten men inte 
obefintlig.

Plötslig yrsel och balansstör-
ningar utan klar anledning bör 
därför utredas på akutmottag-
ning.

Ring genast 112 om någon 
har yrsel och samtidigt ett 
eller flera av följande sym-
tom:
• har svimmat och har varit av-

svimmad i längre än en mi-
nut.

• har ont i bröstet.
• tycker att hjärtrytmen inte 

känns som vanligt.
• har mycket svårt att andas.
• har svårt att prata, förändrad 

känsel i armar och ben eller 
förlamning i ena sidan av 
kroppen eller ansiktet. n

Epleys manöver

© Chicago Dizziness and Hearing, 2007



22 23Vi hörs 3/2021

Föreningsresursen är en 
webbplats för föreningskun-
skap, där grundläggande in-
formation om praktisk före- 
ningskunskap samlas. 

Finland är föreningarnas förlo-
vade land, i Finland finns mer 
än 100 000 föreningar. Många 
av oss är aktiva i flera olika för-
eningar, medan andra nöjer sig 
med att vara aktiv i en förening 
och kanske stöda flera fören-
ingar genom att betala med-
lemsavgiften till dem. 

Stöd till aktiva
i föreningslivet
Föreningsresursen vill stöda 
alla som är aktiva i föreningsli-
vet, förr eller senare uppstår det 
frågor om hur man ska agera i 
olika situationer, vad är rätt och 
vad är fel och finns det olika 
alternativ att välja mellan. Då 
kan man vända sig till Fören-
ingsresursens hemsida. Där har 
vi samlat material som berör 
föreningarna, allt från fören-
ingskunskap till inspiration och 
tips om olika metoder. Vi har ett 
gediget material om GDPR och 
om ekonomi för föreningar. 
Skulle du ändå inte hitta svar på 
din fråga, så har du möjlighet att 
ställa frågan till våra sakkunniga. 

Föreningsresursen 
finns till för dig!
Text: Malin Ström, Svenska folkskolans vänner r.f. Föreningsresursen
Foto: Malin Ström (selfie)  

Genom Föreningsresursen får finlandssvenska föreningar information och hjälp med praktiska 
frågor och problem som kan uppstå i föreningsverksamheten. Du hittar Föreningsresursen på 
www.foreningsresursen.fi. Om du inte hittar den information du behöver kan du ställa en fråga 
till Föreningsresursen som garanterar ett svar på din fråga inom en vecka. 

 Föreningsresursen är en webb-
plats som har cirka 60 000 
besök per år och cirka 200  
e-post meddelanden med frå-
gor, skickas årligen till oss. 
Under pandemitiden har det 
varit väldigt många frågor som 
berört hur man ska göra med 
föreningsmötena, kan vi sena-
relägga dem och hur gör vi för 
att få bokslutet undertecknat. 
Överlag så är det väldigt varie-
rande frågor som kommer, det 
är svårt att säga någon särskild 
fråga som återkommer gång på 
gång.

"Under pandemitiden
har det varit väldigt
många frågor som 
berört hur man ska 
göra med förenings-

mötena"

Kolla dina stadgar!
Många gånger vill frågestäl-
laren veta när föreningen ska 
hålla föreningsmöte, hur många 
som krävs för att styrelsen ska 
vara beslutsför, hur många med-
lemmar ska väljas på årsmötet 
och hur gör vi när vi ska göra 
en stadgeändring. I många frå-
gor, måste vi bolla tillbaka frå-
gan till frågeställaren och fråga 
– vad står det i era stadgar? 

 Ett allmänt tips som vi brukar 
ge, för att förtydliga hur viktig 
stadgarna är i föreningarna, är 
att dela ut stadgarna till fören-
ingens styrelsemedlemmar. Om 
alla inte redan har ett eget ex-
emplar av föreningens stadgar i 
styrelsen, så börja med att ko-
piera upp dem och dela ut dem. 
Ta det som vana att dela ut för-
eningens stadgar till de som blir 
invalda i styrelsen. 

I stadgarna framgår fören-
ingens syften men där får man 
ju också reda på vad som gäl-
ler för övrigt kring föreningens 
verksamhet. Har alla i styrelsen 
ett eget exemplar av stadgarna, 
är det lättare att gemensamt 
hålla koll på att verksamheten i 
föreningen sker på ett stadgeen-
ligt sätt. 

Finns det några 
dumma frågor? 
Nej, det finns inga dumma frå-
gor. Är du osäker på en fråga, 
kontakta oss på Föreningsre-
sursen. Vi rekommenderar att 
du först går in på Förenings-
resursen och ser om du hittar 
svar på din fråga. Använd gärna 
sökrutan som finns om du inte 
vet under exakt vilken rubrik 
eller underrubrik du skall söka. 
Hittar du ändå inte svar på din 
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fråga så kontaktar du oss på  
foreningsresursen@sfv.fi

Föreningslivet är viktigt, 
det är tack vare många frivil-
liga och deras talkotimmar och 
engagemang som Finland upp-
rätthåller många aktiviteter och 
verksamheter för människor i 
alla åldrar. På vissa orter hand-
lar det om att det är föreningar-
na som upprätthåller aktiviteter 
på svenska, medan det kan vara 

Malin Ström arbetar på Svenska folkskolans vänner rf, Föreningsresursen. På webbplatsen Förenings- 
resursen hittar du fakta, tips, råd och får svar på frågor gällande föreningsliv i Finland.

så att på en annan ort så finns 
ingen kommunal service utan 
det som finns upprätthålls av 
föreningslivets starka krafter. 

Vi vill stärka föreningslivet
Genom att stöda de frivilliga så 
att de vet och känner till hur de 
ska agera i föreningarna, genom 
att erbjuda den sakkunskap som 
Föreningsresursen har vill vi 
vara med och stärka förenings-

livet i Svenskfinland. Det ska 
kännas tryggt att aktivera sig i 
en förening, har man inte varit 
föreningsaktiv tidigare så kän-
ner man inte till hur föreningar-
na fungerar. Då kan man surfa 
in på Föreningsresursens hem-
sida, känna att det finns samlad 
information där och veta att 
man alltid kan vända sig till oss 
om man har frågor. n

Tips till dig som är föreningsaktiv:
• Funderar du på något som gäller din förening - läs föreningens stadgar.

• Vill du fördjupa dig i allt som rör föreningar – läs föreningslagen. Den hittar du på 
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1989/19890503.

• Surfa in på SFV:s hemsida; www.sfv.fi, där lägger vi upp evenemang som riktar sig till 
föreningsaktiva. Deltagandet är oftast gratis. Det finns också bandade föreläsningar 
som du kan se i efterhand. 
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Att vara hörselskadad är en 
kvalifikation då man sitter i 
EFHOH:s styrelse. 

År 2015 valdes jag till sekre-
terare i EFHOH och med den 
uppgiften har jag haft sex verk-
ligt spännande år.

Inom yrkeslivet har jag haft 
en lång karriär där jag under-
visat döva barn och barn med 
hörselskada i en specialskola 
där barnen vanligtvis inte fick 
en grundskoleexamen. Mina 
elever var de första som tog 
examen redan från grundsko-
lan och grundskoleexamen kan 
således eleverna i specialsko-
lorna inom hörselområdet nu 
få. Jag har varit audiologoped 
inom barnområdet på en hör-
selklinik, blev landsomfattande 
hörselkonsult inom folkskole-
området, har undervisat nya au-
diologopeder på Syddansk Uni-
versitet i Danmark och jag har 
deltagit i många konferenser 
där jag också själv bidragit med 
inlägg. Då jag blev uppmuntrad 
att ställa upp till EFHOHs sty-
relse, tvivlade jag inte, jag ville 
gärna pröva på även det. 

Europeiskt samarbete
European Federation of Hard 
of Hearing People (EFHOH) 
är en sammanslutning för hör-
selföreningar i Europa. Det vill 
säga att de nationella hörselför-
eningarna runt om i de europe-
iska länderna är med i denna 
sammanslutning på europeiskt 
plan och samarbetar genom 
den. Detta oavsett om det euro-

Målet är ett Europa där hörsel-
skadade kan leva utan hinder 
Text: Aïda Regel Poulsen 
Översättning: Birgitta Kronberg
Foto: Stephan Wilke

Aïda Regel Poulsen
är dansk, hörselskadad och medlem i Høreforeningen i  
Danmark. Hon var sekreterare i European Federation of 
Hard of Hearing (EFHOH) i sex år.

peiska landet är medlem i EU 
eller inte. 

EFHOH representerar drygt 
femtiotvå miljoner människor 
med nedsatt hörsel i Europa och 
för dialog med europeiska myn-
digheter och politiska instanser 
samt producenter av hörap-
parater, CI och hörselteknisk 
utrustning. EFHOH arbetar för 
jämlikhet för personer med hör-
selskador inom Europa. Då man 
sitter i EFHOH:s styrelse är det 
en kvalifikation att vara hörsel-
skadad. Alla medlemmar i sty-
relsen arbetar på frivillig basis, 
det är inte ett uppdrag med lön. 
Men det finns många uppgifter, 
så gärna önskar vi oss ett kontor 
med anställd personal.

Att ge och att ta
Sekreteraruppdraget är som det 
är. Det är mycket att hålla reda 
på, bland annat med adresskar-
totek och bilagor till möten. 
Till hemsidan, www.efhoh.org, 
skall nyheter och information 
av olika slag läggas upp. EF-
HOH finns också på Facebook. 
På så vis når vi längre ut och 
inte endast inom Europa. Vi är 
med och sprider information 
och upplysning om hörselska-
dor, för att det allmänt skall bli 
mera känt och lättare att relate-
ra till det som vi hörselskadade 
diskuterar i vardagen. Men lik-
som den informationen vi själva 
sänder ut, lär vi oss mycket av 
det som rapporteras tillbaka till 

Den europeiska strukturen:



25 Vi hörs 3/2021

oss. Det är således otroligt vik-
tigt att vara med och man mö-
ter så många intressanta männ-
iskor. Ibland kan det visserligen 
vara svårt att bli av med ett 
uppdrag som man själv brinner 
för. Överlag handlar det om att 
hörselskadade skall ha samma 
rättigheter som alla andra. Att 
samhället skall vara tillgängligt 
för oss på samma villkor, även 
om vi behöver hörapparat, CI, 
hörselteknisk utrustning, skriv-
tolkning, tecken som stöd eller 
teckenspråk.

Samarbete mellan 
länderna
Många europeiska länder har 
en bra rättslig grund som sä-
kerställer tillgängligheten, men 
dessvärre ser vi att det inte utö-
vas i praktiken. Det är upp till 
oss att påminna människor om 
detta. Som exempel kan jag 
nämna EFHOHs årsmöten som 
hålls runt om i Europa, en med-
lemsorganisation är då värd för 
evenemanget. Men det kan vara 
ett svårt pussel att få all hörsel-
teknisk utrustning rätt instal-
lerat, bland annat teleslingan. 
Som sekreterare deltog jag på 

ett årsmöte där styrelsen satt 
inom ett område i rummet som 
inte täcktes av teleslingan. Utan 
den är det svårt att som sekre-
terare uppfatta vad som sägs. 
Men jag har klarat mitt uppdrag 
tack vare duktiga skrivtolkar. 
Jag har också arbetat för att 
i god tid före mötet komma i 
kontakt med den teknikfirma 
som installerar all hörselutrust-
ning. Detta för att alla närvaran-
de skall få en bra upplevelse av 
mötet och samvaro med andra.

Det är stor skillnad på hur 
de europeiska länderna erbju-
der skrivtolkning. Vi kan inte 
heller vara säkra på skrivtolk-
ningens kvalité. Den bör också 
kontrolleras på förhand. Men vi 
har fått några riktigt goda kon-
takter, och kan nu vara säkra på 
att EFHOHs årsmöten har god 
kvalitet. Det är viktigt att våra 
medlemmar och deltagare på 
dessa möten upplever att sam-
arbetet länderna emellan kan 
bli riktigt bra.

EFHOH deltar i många pro-
jekt runtom i Europa. Själv 
har jag representerat EFHOH 
i LTA-projektet som står för 
Live Text Access, ett treårigt 

Erasmus+ projekt, där vi har 
utvecklat en skrivtolksutbild-
ning, online på nätet. Projektet 
avslutas sista augusti, då blir ut-
bildningen klar och vi skall visa 
vilka standarder vi anser nöd-
vändiga. EFHOH, som partner 
i projektet, har bidragit med un-
dervisningsvideor. Utbildning-
en för de skrivtolkar som delta-
git avslutas med en examen och 
de kan bli ECQA-certificerade, 
European Certification & Qua-
lification Association.

EFHOH är också represente-
rat på internationellt plan. Själv 
har jag suttit med i IHAC grup-
pen, International Hearing Ac-
cessibility Comittee, där vi har 
talat om ny teknologi som till-
lägg till teleslingan. 

Skrivtolkning på annat sätt
Under pandemin har det var 
nödvändigt för oss att mötas on-
line och då har vi verkligen lärt 
oss att arbeta med skrivtolkning 
på ett helt annat sätt. Nu är det 
möjligt med skrivtolkning med 
god kvalitet online på distans, 
förutsatt att skrivtolkarna kan 
det. Det skall också vara möj-
ligt med tillgänglighet runtom 
i Europa och det är viktigt att 
vi enas om standarder både för 
teknik och för skrivtolkning.

Jag är djupt tacksam för det 
förtroende jag fått att i sex år 
arbeta som sekreterare inom 
EFHOH. Det är ett fantastiskt 
nätverk att få vara med i och 
en styrka för oss hörselskadade 
att utbyta erfarenheter och kun-
skap. En orsak varför jag slutar 
är att jag fått tre barnbarn under 
de senaste tre åren och jag vill 
gärna vara tillsammans med 
dem. Men helt lämnar jag inte 
alla uppdrag inom hörselområ-
det. Inom EFHOH finns några 
projekt som skall färdigställas 
och jag fortsätter med frivillig-
arbetet inom Høreforeningen i 
Danmark. n 

Aida håller ett anförande under en internationell teleslingakonfe-
rens i Berlin. 
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Kvartalets ros 
Kvartalets ros går till Raseborgs Sommar-
teater, som sommaren 2021 för första 
gången erbjöd en skrivtolkad föreställ-
ning. 

Föreställningarna på den största sommar-
teatern i Svenskfinland med över 1 000 
fasta sittplatser, är utomhus och läktaren 
och scenen är utan tak. Vi hörs redaktion 
var på plats och skrivtolkstexten syntes 
bra på skärmen fast solen lyste rakt på 
den. 

Förbättring gällande skärmens placering 
kan gärna göras med tanke på nästa år.

Teatern har redan i många år haft platser 
med hörselslinga.

”Minoritet i minoriteten”   

 40-årsjubileumsseminarium  
 Torsdag 18.11.2021 kl. 9.30  
          i Åbo, Statens ämbetshus 

Preliminärt program: 
Föreläsningar av  

öronläkare, audionom och  
Emina Arnautovic sakkunnig i  

integration, ”Att höra till”. 
Högklassig underhållning med  

Thomas Lundin och Thomas Enroth. 
Speaker är Thomas Lundin. 

 Lunch och kaffe med tårta 

 Förhandsanmälan senast 1.11.2021. 
              Välkomna! 
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hänt...

Återseendets glädje
Äntligen, kom dagen då medlemmar i Svens-
ka hörselskadade i Åboland rf igen möttes ef-
ter en paus på drygt sexton månader. Vi åkte 
för elfte året till Raseborgs Sommarteater i 
juli, tillsammans med Åbolands Synskadade 
rf, för att se Peter Pan. Hörselslinga har fun-
nits i många år, men nu var det extra spän-
nande eftersom föreställningen denna dag var 
skrivtolkad/textad. Premiär för teatern med 
skrivtolkad föreställning, en stor utmaning 
utomhus. Texten syntes bra fast solen lyste 
rakt på skärmen, men skärmen var tyvärr inte 
placerad på bästa stället. Det var inte många 
som kunde läsa texten och för oss som såg 
texten skymdes scenen av skärmen. Nästa 
år blir det säkert bättre. Före teatern åt vår 
grupp en delikat trerätters lunch på GH Fyren 
i Ekenäs och kaffe med bröd i teaterpausen 
smakade bra. God stämning, återseendets 
glädje rådde och i bussen såg vår egen chaf-
fis Thomas till att temperaturen var sval och 
skön. Solen lyste så glatt och gav nästan lite 
för mycket värme åt oss redan hjärtevarma. 
En glädjerik dag för alla som var med.

Zoomföreläsning kring hyperakusi
Över Zoom tog sjutton personer del av Johan 
Paulins föreläsning om hyperakusi/ljudöver-
känslighet. Arrangör var Svenska hörselför-
bundet rf.

Deltagarnas kommentarer om föreläsning-
en var bland annat, att föreläsaren var tydlig 
och klar, skrivtolkning superbra och att det var 
en intressant, lärorik och beskrivande före- 
läsning med anpassat språkbruk och statis-
tiska uppgifter kring ljudöverkänslighet. ”Vi 
som är drabbade av denna åkomma får sällan 
förklaring av vården och förtroende av om-
givning till varför vi mår som vi mår”. En hel-
täckande bra info om hyperakusi. Praktiska 
råd om hur man kan underlätta vardagen i till 
exempel barngrupperna för barn med ljud- 
överkänslighet samt flera tips och idéer all-
mänt kring hyperakusi hade några deltagare 
ännu önskat få.

Tecken som stöd på Zoom
I maj arrangerade Svenska hörselförbundet rf 
en föreläsning i tecken som stöd, på Zoom. 
Deltagarna fick lära sig tecken för en vanlig 
dag, tecken för viktig information som man 
inte vill missa i ett samtal till exempel klock-
slag eller veckodagar, samt tecken som kan 
användas i buller eller på avstånd.

Ur deltagarnas anonyma respons, om fö-
reläsningen, kan man läsa att den ansågs ha 
varit lärorik för deltagarna och att bildmateri-
alet var bra. Som positivt såg också det att fö-
reläsningar på Zoom kan följas i hela landet. 

Teckenlärare var Hannele Rabb och sjut-
ton personer deltog.

Textningen vid Raseborgs Sommarteater var 
tydlig. Men tyvärr var skärmens placering 
inte den bästa.

Utdrag ur statsminister Marins hälsning i publikationen Norden tillsammans, 
Finlands ordförandeskapsprogram 2021
År 2021 leder Finland arbetet i Nordiska minis-
terrådet, som samtidigt fyller 50 år. I en värld i 
ständig förändring är vi i Norden starkare ju mer 
vi arbetar tillsammans. 

De nordiska statsministrarna har en vision 
om att Norden ska vara världens mest hållbara 
och integrerade region år 2030. För att bidra till 

det målet verkar Nordiska ministerrådet nu för 
ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart 
Norden. Finland är redo att kavla upp ärmarna 
och skrida till verket.
 
Källa:
https://pub.norden.org/politiknord2020-709/
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Noterat
Forskningsfynd
Kokleaimplantat är en fantastisk lösning för 
att behandla hörselförlust, men det finns ut-
rymme för förbättring. En bättre förståelse 
för hur de inre hårcellerna stimuleras av ljud 
är viktig för att kunna optimera hur kokle-
aimplantat stimulerar hörselnerven, menar 
Pierre Hakizimana, forskningsingenjör vid 
Institutionen för biomedicinska och kliniska 
vetenskaper, BKV, vid Linköpings univer-
sitet, och huvudförfattare till studien som 
publiceras i tidskriften Nature Communica-
tions.

Det har länge varit känt att de yttre hårcel-
lerna är kopplade till ett membran som vilar 
ovanpå dem. På de yttre hårcellerna finns hår-
liknande utskott, som kallas stereocilier, som 
böjs och aktiveras när ljud får membranet 
och hörselorganet att vibrera. Däremot är den 
rådande synen att stereocilier på de inre hår-
cellerna inte har någon kontakt alls med detta 
membran, som kallas tektorialmembranet, 
och att de stimuleras på annat sätt av ljud. 
Det är denna bild som den aktuella studien 
nu utmanar.

Förhållandet mellan hårcellerna och 
tektorialmembranet har studerats i detalj 
med elektronmikroskopi av forskare sedan 
1950-talet. Men det är väldigt svårt att ta 
reda på hur detta geléaktiga membran fung-
erar, eftersom det krymper ihop så fort fors-

karna tar ut det från örat. Nu har forskarna 
vid Linköpings universitet lagt märke till att 
membranet reflekterar grönt ljus. Upptäckten 
gjorde det möjligt för dem att visualisera tek-
torialmembranet med mikroskopi. De såg att 
det inte finns något tomrum mellan tektorial-
membranet och hårcellerna, utan stereocilier 
på både de yttre och de inre hårcellerna är 
helt inbäddade i tektorialmembranet.

När forskarna undersökte förhållandet 
mellan membranet och hårcellerna närmare 
gjorde de ytterligare en upptäckt. De hittade 
kalciumrika gångar som inte ser ut som nå-
got annat vi sett tidigare. Kalciumgångarna 
sträcker sig genom tektorialmembranet och 
kopplar till både de inre och de yttre hår-
cellerna. Forskarna följde hur kalciumjoner 
rörde sig i gångarna och deras fynd pekar 
mot att kalcium flödar genom gångarna till 
hårcellerna. Detta fynd kan bidra till att för-
klara hur hårcellerna får tillgång till den höga 
halt av kalciumjoner som behövs för deras 
funktion. Studien visar också att stereociliern 
på både de inre och yttre hårcellerna böjs 
av tektorialmembranet på ett liknande sätt. 
Forskningen går nu vidare för att förstå mer 
om hur kalciumjonerna transporteras och för 
att ta reda på vilket eller vilka proteiner de 
nyupptäckta kalciumkanalerna är byggda av.

Källa: https://liu.se/nyhet/forskningsfynd-
utmanar-bilden-av-hur-var-horsel-fungerar

CI-barn behöver få höra språk tidigt
En avhandling gjord av Michaela Socher vid Linköpings universitet visar att barn med kokleaimplantat, CI, har en ökad risk att få en fördröjd språkutveckling. Enligt avhand-lingen utvecklar barn med CI sin vokabulär långsammare än jämnåriga typiskt hörande barn med jämförbar kognitiv förmåga. Det kan bero på att barn med CI får tillgång till ett talat språk senare. Resultaten pekar mot att det är viktigt att göra tiden då ett barn lever utan att kunna ta del av ett språk, så kort som möjligt. Barn behöver ha tillgång till en omgivning med mycket språk av hög kvalité och en miljö som gör det lätt för dem att höra och förstå språk.

CI är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörsel-skadade och döva barn och vuxna möjligheter att uppfatta ljud.Källa: forskning om funktionshinder pågår 2/2021
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Försök med nödmeddelande
på teckenspråk
FPA och Nödcentralsverket inledde i juni 

ett försök där personer som befinner sig i 

en nödsituation kan göra ett nödmeddelande 

på finskt teckenspråk via 112 Suomi-appen. 

Målet är att främja jämlikheten i myndig-

hetstjänster.
Försöket riktar sig till döva och hörsel-

skadade personer vars modersmål är finskt 

teckenspråk. Under försöket utreds hur 112 

Suomiappen och FPA:s distansservice läm-

par sig för nödsituationer och myndighets-

verksamhet och hur tjänsten kunde utveck-

las. Försöket inleddes 15.6.2021 och pågår 

ett år.
Avsikten är att tjänsten ska användas i 

verkliga nödsituationer. Nödmeddelandet 

kan göras av vem som helst som kommu-

nicerar på finskt teckenspråk. Den som gör 

ett nödmeddelande behöver alltså inte vara 

kund hos tolktjänsten för personer med 

funktionsnedsättning. 
Nödmeddelandet kan göras på tecken-

språk via 112 Suomi-appen. Det lönar sig 

att ladda ner appen på sin telefon före en 

eventuell nödsituation. Länkar till distan-

stolkningstjänsten för nödsituationer finns 

även på adressen 112.fi och fpa.fi. Tjänsten 

betjänar måndag till fredag kl. 8–16.

Källa: Fpa pressmeddelande 15.6.2021

FPA:s nya tidsbokningssystem 
på nätet kräver identifiering
I september förnyar FPA webbtjänsten där kunden kan boka en tid till FPA på nätet. För  
att trygga datasäkerheten måste kunden identifiera sig innan det är möjligt att boka tid.
Från och med den 20 september tar FPA stegvis i bruk ett nytt tidsbokningssystem. Den 
nya tjänsten är även anpassad för mobila enheter. Tjänsten är tillgänglighetsanpassad och 
kan därför användas med olika hjälpmedel, såsom skärmläsningsprogram. Den nya tjäns-
ten ska göra det lättare att följa och kontrollera bokningarna. Kunden kan när som helst 
logga in i tjänsten och kontrollera tidpunkten eller andra uppgifter gällande bokningen. 
Det går också att ändra eller avboka en tid.

Källa: Kela Tiedote. Julkaistu: augusti 2021

Krokodilen kan återskapa
sina döda hörselceller
Enligt en rapport från Vetenskapsradion 
i Sveriges Radio ska forskaren Helge 
Rask-Andersen nu börja studera vilka 
faktorer som gör att krokodilernas hår-
celler nybildas på några veckor. Kroko-
diler kan nämligen återskapa sina döda 
hårceller i innerörat. Den vanligaste hör-
selnedsättningen är sensorineural hörsel-
nedsättning, som beror på att hårcellerna 
(sinnescellerna i innerörat) har skadats 
eller saknas och vi människor kan inte 
återskapa döda hörselceller.

Helge Rask-Andersen som är senior 
professor i experimentell psykologi vid 
Uppsala Universitet, menar att om vi 
människor hade samma förmåga skulle vi 
inte behöva några hörapparater. Vi skulle 
inte få hörselnedsättning. Helge Rask-
Andersen hoppas kunna upptäcka hur kro-
kodilerna kan bilda nya hårceller, medan 
människors hårceller är borta för alltid om 
de dör. Nyligen var han med vid en kro-
kodilobduktion i Kolmårdens djurpark 
för att kunna studera krokodilers öron 
och hämta prover för vidare forskning.

Han har gjort betydande insatser när 
det gäller utvecklingen av hörselimplan-
tat och behandling av Ménières sjukdom. 
Men han har också varit en banbrytare 
inom stamcellsforskning och sökandet 
efter möjligheter att återskapa förlorad 
hörsel. Krokodilernas förmåga att åter-
bilda hårceller är ett outforskat område 
som har fascinerat honom i många år.
Källa: https://hrf.se/krokodiler-kan-
ge-svar-pa-hur-horsel-kan-aterskapas/
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Hösten 2021:Tito Colliander

I SFV:s biografiserie över finlandssvenskar som inte får glömmas 
bort hittar alla något att läsa! De förmånliga böckerna är också 
ypperliga gåvor! Alla 18 böcker finns i lager. 
Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi
Eller ring 044-3788363. Fråga också efter böckerna i bokhandeln!

När Claës Cedercreutz (1917–1991) mognar till yrkesverksam 
läkare har han tillbringat fem år i löpgravarna. Studierna ska 
avslutas, samtidigt som intresset för magi och trolleri måste få 
utlopp. Det leder till de parallella banorna i Claës Cedercreutz liv: 
läkarjobb, trolleri och cirkusliv, hypnos och skrivande. 
Henrik Huldéns bok handlar om en skicklig kirurg, en burdus 
läkare, en hypnoterapeut, en cirkusdirektör, en visförfattare, en 
entusiasmerare, en rimmare, en regelbrytare, en medmänniska, 
en grov skämtare, en pådrivare, en social begåvning – en 
renässansmänniska.
SFV:s biografiserie, nr 6
ISBN 978-952-7076-02-6

Kirurgen som kunde trolla

Bo hemma på Folkhälsan
Hos oss kan du bo som hemma också när hälsan 
sätter stopp för att bo ensam. Du får just den hjälp 
du behöver när du behöver den. Kontakta oss gärna, 
så berättar vi mer.

Förutom enheter med vård och omsorg dygnet 
runt har vi lägenheter där du kan bo självständigt.
www.folkhalsan.fi/bo

Blomsterfonden, Helsingfors ................................044 333 1628
Brummerska hemmet, Helsingfors ...................040 749 4194
Kristinagården, Helsingfors ..................................050 575 8899
Seniorhemmet, Helsingfors ...................................050 400 2078
Silviahemmet, Helsingfors ......................................044 722 4567
Grupphem, Vanda ..........................................................050 330 5237
Villa Rosa, Raseborg .................................................... 044 788 6041
Gemenskapsboende i Seniora, Raseborg  .....044 788 6041
Gemenskapsboende i Åbo ................................... 044 788 6312

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

Skicka hälsningarna och eventuella
frågor till:
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors
050 476 2475
eller gita.lindholm@horsel.fi

Nästa nummer av Vi hörs utkommer 
i december. 

Deadline är 29.10.2021
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H U V U D S P O N S O R

WWW.WASATEATER.FI
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FPA har publicerat nya instruktionsvideor och 
webbsidor med vars hjälp kunderna i lugn och 
ro kan bekanta sig med MittFPA, det vill säga 
FPA:s e-tjänst. Videorna och webbsidorna un-
derlättar också arbetet för samarbetspartner 
som ger digitalt stöd. FPA deltar i den natio-
nella veckan för digitalt stöd vars viktigaste 
budskap är att uppmuntra oss alla att utveckla 
våra digitala färdigheter.

För att trygga datasäkerheten måste kunden 
identifiera sig i den nya tjänsten innan det är 
möjligt att boka tid. Identifieringen görs med 
nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikat-
kort.

Det är också möjligt att boka tid för en annan 
myndig persons räkning, men för detta måste 
man ha en fullmakt som personen i fråga gett 
i tjänsten Suomi.fi. Med en vanlig fullmakt 
går det inte att boka tid på nätet för en annan 
persons räkning. Vårdnadshavare kan boka tid 
för sitt minderåriga barn utan separat fullmakt 
i Suomi.fi.

Det nya tidsbokningssystemet tas i bruk 
stegvis från och med 20.9, då användningen av 
det nuvarande systemet upphör. Om kunden 
har bokat en tid före 20.9 kan tiden kontrol-
leras och avbokas per telefon.

Videorna och webbsidorna har publicerats 
på fpa.fi och Youtube. Vid planeringen av vi-
deorna och webbsidorna har fokus lagts på att 
de ska vara klara och tydliga och göra det så 
lätt som möjligt för kunderna att lära sig hur 
man sköter ärenden i MittFPA.

Källa: Kela Tiedote. augusti 2021

I EU måste alla tysta elfordon/hybrider senast 
2021 utrustas med ett kontinuerligt ljud så att 
medtrafikanter kan höra att en bil närmar sig. 

Nya elbilar har ett inbyggt varningsljudsys-
tem, AVAS som hörs såväl i rörelse som när 
elfordonen står stilla vid ett övergångsställe. 
Men varningssystemet är otillräckligt då föra-
ren när som helst kan slå av ljudet.

Den nya EU-bestämmelsen trädde i kraft 
1.7.2019 och säger att ett akustiskt fordons-
varningssystem (AVAS) måste vara installerat 
i nya typer av elhybrid- eller rena elfordon, för 
att skydda andra vägtrafikanter.

Det kontinuerliga ljudet, måste vara hastig-
hetsberoende. Fotgängare och cyklister ska av 
ljudet kunna förstå om elbilen som närmar sig 
gasar eller bromsar. Vid backning räcker det 
med att ljudet låter likadant hela tiden. 

EU-reglerna bestämmer volymen på lju-
det, men också skillnad i frekvens, beroende 
på avståndet till fordonet. Från en hastighet på 
20 km/h sänks ljudnivån något, eftersom lju-
det från däcken är tillräckligt så att det konst-
gjorda ljudet inte längre behövs. EU-reglerna 
kommer också att begränsa hur ljudet får låta. 
Ljudet får inte vara vilseledande.

Källa: https://www.volkswagen.se/

FPA:s nya instruktions-
videor och webbsidor

Krav på inbyggt
varningsljudsystem
på nya elbilar
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BIOGAS

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

Naturligtvis!
För renare 
luft & miljö

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

Malax Kommun
www.malax.fi

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

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

www.eekab.fi
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Visste du att ...
... det blir lättare att höra om du ser ansiktet 
på den som du pratar med. Välj en plats så du 
själv har ljuset i ryggen.

… var fjärde med svår tinnitus är lärare.

… man ska inte dämpa ett klassrum för 
mycket, för då blir det svårare att uppfatta tal.

… hörseln är det sinne som reagerar snab-
bast? Det är faktiskt mycket snabbare än din 
syn.

… ljudet når hörselsnäckan via örontrumpe-
ten. Snäckan består av fyra rader med hårcel-
ler som löper från botten till toppen av hör-
selsnäckan. Varje hårcell hanterar en egen 
frekvens.

… personer men nedsatt hörsel presterar sam-
ma arbete som hörande – men till ett mycket 
högre kognitivt pris.

… personer med hörselskada upplever arbets- 
uppgifter generellt mer ansträngande än hö-
rande.

… de viktigaste officiella organen för nord-
iskt samarbete är Nordiska rådet (NR) som 
grundades år 1952 och Nordiska ministerrå-
det (NMR) som grundades år 1971.

… alla fem länder i Norden, det vill säga Island, 
Norge, Sverige, Finland och Danmark, samt 
de tre självstyrelseområdena Åland, Färöarna 
och Grönland, är med i det nordiska samar-
betet. Under de senaste åren har samarbetet 
breddats till att omfatta också de baltiska län-
derna.

… brunlångörad fladdermus har de längsta 
öronen av alla svenska fladdermöss. Den har 
också de största ögonen. När den ligger i vinter- 
dvala skyddar den de långa öronen under ar-
marnas flyghud.

… blåvalen kan producera det högsta ljudet av 
alla levande ting här på vår jord. Hela 188 dB 
kan blåvalen bidra med och kan höras på över 
800 kilometers avstånd.

... vi har en uppsättning nerver som kopplar 
ihop våra smaklökar med hjärnan, dessa går 
genom mellanörat. Människor som har ge-
nomgått en öronoperation upplever därför 
ibland en förändring i hur de upplever sma-
ker, vilket förstås riskerar att påverka aptiten.

... forskarna är inte helt säkra på varför vi har 
örsnibbar, men sannolikt hjälper de oss att 
höra. Dessutom har vi en stor blodtillförsel i 
våra örsnibbar, så enligt vissa experter hjälper 
de oss även att reglera kroppstemperaturen.

... öronvax håller öronen rena. För att vara  
exakt handlar det om en kombination av 
bland annat döda hudceller och svett som sit-
ter i hörselgångarna och hindrar skräp från att 
komma in.

... en vanlig mobiltelefon kan fungera som 
ett hörhjälpmedel. Att ringa upp någon som 
står några meter bort är ett utmärkt sätt att få 
ljudet nära, även när vi håller avstånd eller 
pratar förbi ett plexiglas.
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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 anmäl-
ningsblankett per person.
Program: Få kunskap om 
hörselnedsättning och hur 
man bättre kan hantera 
livssituationen och vardagen 
med varandra.
Hör dig för om lediga 
platser.

Parkurs
i samarbete med Folkhäl-
sans Förbund i Österbotten
Tidpunkt: 24–26.11.2021.
Plats: Folkhälsans hus, 
Norrvalla i Vörå.
Pris: 60 euro per person. 
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna hörsel-
skadade tillsammans med 
partner, syskon eller vän. 
Fyll i en anmälningsblankett 
per person.
Program: Föreläsningar om 
hörsel, hörhjälpmedel och 
kommunikation. 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 för-
kylningssymptom råder vi 
deltagarna att stanna hemma. 
Hela deltagaravgiften betalas  
då tillbaka.

Vid behov av personlig 
assistans, bör deltagaren 
ta med en stödperson. 
Kontakta kursledaren för 
information om kostnader.

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

Runsala Spa

Folkhälsans hus, Norrvalla
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Personuppgifter Namn

        Kvinna   Man Födelseår

Adress

Postnummer Postadress

E-post

Telefon

Sysselsättning   Studerande   Sjukskriven

  I arbete   Pensionär

  Arbetslös   Deltidspensionär

Uppgift 
om hörselskada

Jag har:

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

Berätta om hur hörselskadan påverkar ditt dagliga liv

ANMÄLNINGSBLANKETT 2021 

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

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

Anhörig Anhörig eller annan person som kursledaren i nödfall kan kontakta:

Namn: _______________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________

e-post:_______________________________________________________

Specialdiet, allergier

Underskrift Datum och underskrift

Blanketten skickas till:
Svenska hörselförbundet rf 
Georgsgatan18
00120 Helsingfors
eller siw.ostman@horsel.fi

Övrigt

OBS!
Var vänlig och programmera in kursledarens, 
Siw Östmans, telefonnummer: 044 533 3947 
i din mobiltelefon. Då ser du genast om Siw 
behöver få kontakt med dig per telefon eller sms. 

Annat relevant som 
kursledaren bör veta

Uppgifter 
om hörhjälpmedel

Använder du hörapparat?
  Ja, en 
  Ja, två
  Nej 

      Använder du andra hörhjälpmedel? Vilka?

Önskemål Vilka förväntningar har du på kursen?

Anhörig Anhörig eller annan person som kursledaren i nödfall kan kontakta:

Namn: _______________________________________________________

Telefon: ______________________________________________________

e-post:_______________________________________________________

Specialdiet, allergier

Underskrift Datum och underskrift

Blanketten skickas till:
Svenska hörselförbundet rf 
Georgsgatan18
00120 Helsingfors
eller siw.ostman@horsel.fi

Övrigt

OBS!
Var vänlig och programmera in kursledarens, 
Siw Östmans, telefonnummer: 044 533 3947 
i din mobiltelefon. Då ser du genast om Siw 
behöver få kontakt med dig per telefon eller sms. 

Annat relevant som 
kursledaren bör veta
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Helsingforsregionens hörselförening rf
Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
www.helsingfors.horsel.fi
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Ordf. Harriet von Koskull 
tfn 050 522 7841
e-post: halle.koskull@gmail.com

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

Hörselföreningen i Karlebynejden rf
www.karlebynejden.horsel.fi
Ordf. Glenn Hassel 
Flatabackevägen 14, 67500 Karleby
tfn 040 189 6448
e-post: glen.hassel@gmail.com

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

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 

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

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

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

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

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

Du kan understöda förbundets verksamhet 
med en inbetalning på vårt konto

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

Förbundet har följande medlemsföreningar:

Förbundsstyrelse år 2020–2022 
 Förbundsordförande: Styrelsemedlemmar: Suppleanter: 
 Mikaela Nylander, Borgå Anita Ismark, Korsnäs Nils-Erik Kloo, Korsholm 
  Stina Fröberg, St Karins Johan Wikström, Helsingfors
  Lars Hedman, Jakobstad
  Bodil Selenius, Tenala
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Händelsekalender 2021
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 på distans 
 via Zoom, klockan 16–18. Anmäl dig senast 21.9 till 
 siw.ostman@horsel.fi.
 
8.10–10.10  Må bra – parkurs, Runsala Spa, Åbo.

24.11-26.11  Parkurs i samarbete med Folkhälsans förbund i Österbotten,
  Folkhälsans hus, Norrvalla i Vörå.

25.11  Syn- och hörselseminarium på distans via Zoom, 
 klockan 10–12. Anmäl dig senast 22.11 till kansli@horsel.fi.


