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MÅL 1 
 

INFORMATIONSSPRIDNING 

Genom förebyggande åtgärder och information kan förekomsten av hörselskador minskas i samhället. Vårt 

mål är att alla i samhället, från barn på daghem, till ungdomar, personer i arbetslivet och personer inom 

omsorgen ska få information om hur vi kan förebygga hörselskador och värna om varandras hörsel. En god 

ljudmiljö gynnar alla. Genom informationsspridning i samarbete med andra kan vi åstadkomma förändring i 

attityder hos personer i olika ålderskategorier. Vår målsättning är att få alla att värna om sin hörsel i olika 

livsskeden och förstå vikten av förebyggande åtgärder. 

1. Hörselinformation till barn och unga 

Vi sprider information till daghem och skolor om hörsel och förebyggande av hörselskador. Via 

projekt som Buller & Bång sprider vi hörselkunskap i daghem och skola. Nya projekt för daghem, 

skola eller yrkesskola utvecklas med fokus på hörlurar och musikvanor. Föräldrar och anhöriga 

informeras om hörselfrågor via samarbetspartners. 

2. Ljudmiljö på arbetsplatser 

Förbundet arbetar för förebyggande av hörselskador i arbetslivet. Information ges till arbetsplatser 

om att skydda hörseln och om akustikfrågor i arbetsmiljöer. Förbundet samarbetar med 

arbetsskyddsorganisationer, arbetshälsovården och relevanta instanser och organisationer för att 

nå ut med informationen. 

 

3. Information till blivande professionella 

Förbundet föreläser om hörselfrågor för blivande sjukskötare, hälsovårdare och närvårdare i 
samarbete med de svenskspråkiga utbildningsanordnarna.  
 

4. Hörselinformation för äldrevården 

Vi sprider information om hörsel, minnet och hörhjälpmedel till hemvårdare och annan personal 

inom äldreomsorgen och skapar material som kan delas ut. Materialet riktas både till äldre och 

anhöriga.  

5. Information till anhöriga 

Förbundet samlar information till anhöriga och skapar en helhet på webben. Förslag på 

gruppverksamhet och info om hjälp och stöd i praktiska saker för anhöriga samlas. 

 
 

 

 

  



 

 

 

 

MÅL 2 
 

SAMARBETE OCH SAMHÄLLSPÅVERKAN 

Genom samarbete kan vi nå en bred målgrupp och skapa många synergieffekter. Tredje sektorn har en 

betydande roll i samhället och för att försäkra att vi når ut till alla som behöver råd och stöd i vardagen, ska 

vi samarbeta med andra organisationer. Genom samarbete får vi också en större genomslagskraft i 

kampanjer och påverkansarbete. 

1. Kunskap om digitalisering och digitala tjänster 

Digitalisering erbjuder en möjlighet för delaktighet i samhället. Förbundet samarbetar med 

föreningar som erbjuder digistöd för seniorer och förmedlar information till medlemmarna. 

Informationen ska anpassas till hörselskadade. Vi samarbetar med kommuner, föreningar inom 

hörsel och it samt seniorverksamhet. 

 

2. Sambandet mellan minne och hörsel 

Vi fortsätter arbetet med att uppmärksamma sambandet mellan minne och hörsel. Vi samarbetar 

med Minnesförbundet för att hitta nya synvinklar och samarbeten. 

 

3. Fördjupat samarbete i hörselfrågor 

Vi fortsätter att fördjupa vårt TRIO-samarbete med FSS och Pensionärsförbundet och söker nya 

verksamhetsformer för samarbetet. Vi fördjupar vårt samarbete med Kuuloliitto för att nå 

synergieffekter vad gäller hörselkunskap i Finland. 

 

4. Information till unga hörselskadade 

Vi samarbetar med olika föreningar som ordnar verksamhet och läger för unga hörselskadade. Vi 

informerar ungdomar om att förbundet finns och att de kan höra av sig om de har behov. Vi håller 

informationen riktad till unga uppdaterad på webben. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

MÅL 3 

FÖRENINGSSTÖD 

Svenska hörselförbundet bildades som en paraplyorganisation för de svenskspråkiga hörselföreningarna i 

Finland. Idag har förbundet nio medlemsföreningar. Förbundets roll är att erbjuda råd och stöd för 

föreningarna, sprida information genom medlemstidningen Vi hörs, ordna kurser samt att driva 

intressefrågor. 

1. Modeller för verksamhet i föreningarna 

Förbundet skapar koncept och förslag på verksamhet som kan förverkligas lokalt av föreningarna 

och samlar in goda modeller som kan delas mellan föreningarna. Målet är en utökad verksamhet i 

föreningarna. 

 

2. Må bra-verksamhet för föreningarna 

Förbundet ordnar endagskurser och utflykter med målet att erbjuda må bra-verksamhet. 

Verksamhet består exempelvis av friluftsliv, motion och vandringar i mindre och större grupper. 

 

3. Digitala arbetslivsgrupper 

Förbundet startar en digital arbetslivsgrupp som erbjuder möjlighet för erfarenhets- och 

kunskapsutbyte för personer i arbetslivet. 

 

4. Föreningarnas egen medlemsvärvning 

Förbundet arbetar för att föreningarna ska kunna erbjuda verksamhet och återfå kontakten till sina 

medlemmar. Förbundet hjälper föreningarna i deras medlemsvärvningskampanjer genom att 

erbjuda gemensamt material för medlemsvärvning på lokal nivå. Föreningarna stöds i att 

samarbeta med varandra i medlemsvärvningen. 

 

5. Samarbete mellan hörselföreningar 

Förbundet stöder och uppmuntrar hörselföreningarna till samarbete på regionalnivå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

MÅL 4 
 

INTRESSEBEVAKNING 

Hörselvård på svenska garanterar svenskspråkiga vårdtagares möjlighet att uttrycka sina behov och undvika 

kommunikationsproblem. Genom olika tillgänglighetslösningar kan personer med nedsatt hörsel delta i 

samhället på lika villkor. Redan en lindrig hörselskada ökar behovet av vård på svenska på grund av att det 

blir svårare att förstå andra språk än det egna modersmålet. Vårt mål är att öka delaktigheten i samhället 

genom olika former av tillgänglighet och trygga tillgången till svenskspråkig hörselvård även i framtiden. 

 

1. Välfärdsområdena 

Förbundet arbetar för att trygga tillgången till svenskspråkig service i de nya välfärdsområdena, 

med fokus på hörselrelaterade frågor. Tjänstemän i de olika välfärdsområdena kartläggs för att 

hitta för hörselfrågor relevanta kontaktpersoner. Vi följer med tolktjänsternas organisering och 

tillgång i och med den nya förvaltningsstrukturen. 

 

2. Skrivtolkning och automatisk textning 

Förbundet arbetar för att öka delaktighet i samhället för personer med hörselskada. Förbundet 

följer aktivt med tillgången till och kvaliteten på svenskspråkig skrivtolkning. Förbundet följer också 

med den tekniska utvecklingen inom automatisk textning och informerar om möjligheten att 

använda automatisk textning för förenings- och organisationsbruk. 

 

3. Audionomernas situation och utbildning 

Förbundet följer kontinuerligt med situationen med tillgången till svenskspråkiga audionomer. 

Förbundet arbetar för att en svenskspråkig audionomutbildning startas i Finland. 

 

4. Upplysning om teleslinga 

Förbundet arbetar för att öka kunskapen i Svenskfinland om användning av T-slinga i lokaler. Vi 

informerar om vikten av användning och testning av existerande T-slingor samt installering av T-

slingor i allmänna utrymmen. 

 

 
 
 

 


