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Ledaren

Mänskliga rättigheter

Novemberrusket står inför dörren och det är bara
att hoppas på att november och december innehåller många vackra och soliga dagar. Senhösten
kan nämligen bjuda på hisnande vackra färger
vid både soluppgångar och -nedgångar. De här
tillfällena är nästan magiska och ger kraft att ta
sig igenom höstrusket.
Ibland känns det nästan övermäktigt att hålla
reda på allt som klassas som mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är så oerhört viktiga
eftersom rättigheterna utgår från alla människors
lika och okränkbara värde. Det låter kanske abstrakt då det hänvisas till olika internationella
konventioner och regelverk som ger oss individer
vissa rättigheter. Eller då det förs resonemang om
finländska lagar som har sin grund i vår grundlag
och som etablerar subjektiva rättigheter för oss.
Det juridiska ramverket som omger rättigheterna
kan te sig som avlägset och svårbegripligt.
Men om vi vänder på steken och tänker på
de värderingar som råder i vårt samhälle blir de
mänskliga rättigheterna genast lättare att greppa och att placera in i ett vardagligt sammanhang. Om vi ställer oss frågan om hur vi själva
skulle vilja bli behandlade i given situation får
de mänskliga rättigheterna ett mänskligt och än
viktigare, ett medmänskligt drag. Om jag vore
flykting, om jag led av utanförskap eller om jag
inte platsar på arbetsmarknaden - hur skulle jag
då vilja bli behandlad och bemött?
Egentligen är det som krävs för att förstå
mänskliga rättigheter medkänsla och en sensitivitet för andras annorlunda eller till och med utsatta situation. Eller att vi visar förståelse för att
det finns situationer där samhällen måste kunna

trygga en jämlik behandling och situationer där
individer befinner sig i en så underordnad ställning att de måste skyddas via lagstadgade rättigheter.
För oss som vill förbättra förståelsen för de
behov personer med hörselnedsättning har är det
viktigt att det finns olika paragrafer eller artiklar
vi kan hänvisa till. Finland är en rättsstat, men
ändå vet vi att det i praktiken uppstår situationer
där vi måste hänvisa till våra rättigheter för att
få den service vi behöver. Ibland handlar det om
krassa frågeställningar som att det inte finns tillräckliga resurser för att trygga exempelvis tolktjänster. Eller att kommuner inte tryggar delaktigheten för alla på lika grunder.
Hur vi än må resonera om mänskliga rättigheter handlar de till syvende och sist om samhällets
sätt att visa värderingar. Värderingar som alltid
måste utgå från människors lika och okränkbara
värde. Det svåra kan vara att förstå att ibland
måste vi ta till positiv särbehandling eller gå in
för specialarrangemang för att uppnå en jämlik
behandling. Om en person särbehandlas betyder
det inte att personen skulle få flera rättigheter eller uppnå en bättre ställning - nej, det betyder enbart att vi kan trygga jämlik behandling i slutändan. Och för att lyckas med det här behöver vi de
mänskliga rättigheterna.
Med de här tankarna i bagaget riktar jag nu
blicken mot härliga jultider. Ta hand om er och
tänd ljusen. Snart går vi mot ljusare tider igen!
Mikaela Nylander
förbundsordförande
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Kondoleansadress
och gratulationskort

Print Mill

Hörselfonden

Print Mill

Hörselfonden

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

Gratulationskorten
Hörselfonden
är dubbla,
storlek
A5 och utan text.
Pris: 5 euro
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Förbundets kondoleansadresser, har storlek A4
och innerblad med text.
Pris: 15 euro.

Aktuellt på förbundet

Kongressår och
personaländringar
I och med höstens lite lugnare
coronaläge har vi äntligen fått
besöka alla inplanerade äldreboenden inom Helsingfors och
Vasa för att berätta om sambandet mellan minne och hörsel
och gett personalen verktyg för
att ta hand om vårdenheternas
hörapparater. Enligt den nyaste forskningen orsakas nio
procent av alla demensfall av
försämrad hörsel. När vi inte
hör, använder vi inte längre vårt
långtidsminne och detta bidrar
till minnesproblem. Därför är
det av stor vikt att i god tid söka
hjälp för en hörselnedsättning.
Ett annat pågående projekt är
vårt teleslingaprojekt, där vi lånar ut en teleslinga till kulturinstanser samt andra organisationer för att öka hörbarheten på
olika evenemang. Vi har även
sänt ut informationsmaterial
om teleslingor till hundra olika
instanser, bland annat studieplatser med blivande elektriker.
År 2022 blir ett spännande
år då Svenska hörselförbundet
rf:s kongress ordnas för sjätte
gången. Kongressen ordnas
vart tredje år och är organisationens högsta beslutande organ. Sammanlagt träffas ungefär 120 medlemmar från våra
nio svenskspråkiga medlemsföreningar i Svenskfinland för
att under kongressen göra upp
riktlinjer för följande tre års
intressepolitiska hörselarbete
i Finland i form av handlingsprogrammet för 2023-2025. På
kongressen väljs även en ny

styrelse för samma tidsperiod.
Förbundet har en förbundsordförande, vice ordförande,
tre ordinarie styrelsemedlemmar samt två suppleanter. På
förbundsmötet i april väljs en
valkommitté, som tar emot
förslag på kandidater till och
med 31.7.2022. Alla kandidater
presenteras i Vi hörs nummer
3/2022.
På kansliet sker en del ändringar i personalen. Ilona Salonen träder in som vikarierande
verksamhetsledare från januari,
då jag blir moderskapsledig.
Ilona Salonen är politices magister till sin utbildning och
har tidigare arbetat bland annat
som tf verksamhetsledare på
SAMS. Hon kommer att presentera sig i nästa nummer.
Gita Lindholm har valt att
gå i pension 28.2.2022. Förbundet kommer att anställa en
ny informatör, som börjar i februari. Gita Lindholm har arbetat över 20 år på förbundet och
under alla år gjort tidskriften
Vi hörs. Hedersordförande Birgitta Kronberg har under nästan
hela tidsperioden tacksamt varit
en del av det redaktionella arbetet på frivilligbasis. Förutom
tidskriften har Gita ansvarat
för förbundets broschyrer under nästan samma era, skött om
alla löpande kansliuppgifter,
medlemsregistret, beställningar
och under de senaste åren även
projektet Buller och bång, som
riktar sig till daghem och skolor
med hörselinformation. För5

bundet tackar Gita Lindholm
varmt för hennes tid på kansliet
och vi önskar henne fridfulla
och lyckliga pensionsdagar!
Svenska hörselförbundet rf:s
styrelse och personal
önskar alla läsare

en God Jul
och ett
Gott Nytt År 2022!
Nora Strömman
verksamhetsledare

Foto: Nora Strömman
Vi hörs 4/2021

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.
Anmälan till kongressen sker via den egna medlemsföreningen.
Föreningarnas kontaktpersoner publiceras i Vi hörs nummer 1/2022.
Personer som inte är medlem anmäler sig till Svenska hörselförbundet rf:s
kansli:
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn 050 476 2475
kansli@horsel.fi
Anmälan blir bindande 15.9.2022.
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.

Välkommen!
Slogantävlingen är avgjord
I Vi hörs nummer 2/ 2021 utlyste Svenska hörselförbundet rf
en slogantävling som var öppen för alla. Det bästa förslaget
premierades med ett gåvokort till S-kedjan.
Många bra förslag kom in och bland dem utsåg förbundsstyrelsen
Leif Jakobssons förslag Va hörs! till slogan för förbundet.
Vinnaren har informerats personligen.
Ett varmt tack till alla som skickat in förslag!
Vi hörs 4/2021
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Va hörs!

Vilka är de grundläggande
rättigheterna och de
mänskliga rättigheterna?
Texten sammanställd av Birgitta Kronberg
Svenska hörselförbundet rf:s hedersordföranden
När JO, justitieombudsmannen, undersöker klagomål bedömer JO också om de mänskliga rättigheterna har respekterats.
Alla människor har grundläggande rättigheter.
De är rättigheter som tryggas i Finlands grundlag. De ger uttryck för allmänt accepterade värderingar som är viktiga för alla i samhället. De
grundläggande rättigheterna, även kallade grundläggande friheter, skyddar individens frihet.
Staten, kommunerna och myndigheterna får
inte begränsa individens frihet. Till de här friheterna hör bland annat alla människors rätt till liv.
Myndigheterna är skyldiga att trygga de mänskliga rättigheterna.

borgare. Alla myndigheter i alla EU-länder måste
följa den här stadgan. EU-länderna måste respektera de grundläggande rättigheterna.
De mänskliga rättigheterna är sådana rättigheter som gäller alla människor i världen. De finns i
internationella överenskommelser om mänskliga
rättigheter.
Finland har lovat trygga de här rättigheterna
för alla finländare och alla människor som kommer till Finland. Lagarna i Finland ger människorna trygghet.
Viktiga lagar är de grundläggande fri- och rättigheterna, Europeiska unionens grundläggande
rättigheter och de internationella mänskliga rättigheterna.
Man får inte glömma bort de mänskliga rättigheterna eller de grundläggande rättigheterna.
De mänskliga rättigheterna ska trygga alla människors rätt till ett människovärdigt liv. n

Alla har rätt till personlig frihet och integritet.
Alla har rätt att röra sig och alla har rätt
att skydda sitt privatliv.

Källa: https://www.oikeusasiamies.fi/sv_SE/web/
selkosuomi/vilka-ar-de-grundlaggande-rattigheterna-och-de-manskliga-rattigheterna-

Alla har rätt att yttra sig, att hålla möten
och höra till föreningar.
Alla har rätt till skydd för sin egendom. Det
betyder att ingen får ta någon annans egendom.
Till de grundläggande rättigheterna hör de ekonomiska rättigheterna, de sociala rättigheterna och
de kulturella rättigheterna. Till exempel har man
rätt till arbete, social trygghet och utbildning.
Dessutom skyddar grundlagen jämlikheten
och jämställdheten. Grundlagen skyddar också
rösträtten och miljön.
Alla finländska medborgare har också rätt att
använda sitt modersmål. Alla har också rätt till
rättssäkerhet. Det betyder att lagarna skyddar
våra rättigheter.
Europeiska unionen har en stadga. Där finns
de grundläggande rättigheterna för alla EU-med7
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Beaktas mänskliga rättigheter
för oss med funktionsnedsättning?
Text: Carita Wahlroos
Foto ur hemarkiv

Carita Wahlroos
Hela samhället borde få
kunskap om vad olika funktionsnedsättningar innebär.
År 2006 antog FN:s generalförsamling konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Den
ska förstärka de rättigheter som
alla människor har med särskild
betoning på personer med funktionsnedsättning.

Attitydförändring

En stor vinst med den här konventionen är den attitydförändring gentemot funktionsnedsättning den innebär. Personerna
den berör betraktas som aktiva
samhällsmedborgare jämlika
med alla andra. Kommunikation ses som den grundläggande
mänskliga rättighet den är. Alla
ska fritt få uttrycka sin åsikt i
frågor som berör dem själva.
Det är själva grunden för delaktighet i samhället.
I samspel med andra utvecklas vi själva och vår identitet
och språkliga förmåga stärks
inom den kultur vi lever i.

Starkare samhörighet

År 2016 ratificerade Finland
FN:s Konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Finland har fastställt
ett digert program för att i prakVi hörs 4/2021

är aktiv inom Hörselföreningen i Östnyland rf. Hon är viceordförande i föreningen och har bland annat hand om medlemsregistret.
tiken verkställa konventionens
mål och mening. Programmet
omfattar jämlikhet på många
olika områden och strävar till
tillgänglighet i vid bemärkelse.
Också begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder
kan under processen komma att
förändras.
Funktionshinder uppstår då
samhället inte är anpassat till
människors olika behov och är
något vi strävar till att avskaffa,
också i namn av hållbar utveckling. Genom allas fulla delaktighet får vi en starkare samhörighet och kan lättare utveckla
vårt samhälle på alla områden.

Ingen människa
avviker från andra
på basen av någon
funktionsnedsättning
utan vi är alla
människor med
variationer i olika
funktioner.
Vi är alla människor

När Finlands program gjordes
upp anlitades sakkunniga från
alla områden som berörs av konventionen. Programmets innehåll och mål är alltså att på
8

olika sätt möta de behov som
personer med funktionsnedsättning har och som idag inte
uppfylls. Om målen uppnås
och samhället förmår avskaffa
de hinder för tillgänglighet och
delaktighet som finns har konventionen fyllt sin uppgift. Då
har vi ett samhälle där funktionsnedsättningar erkänns som
det naturliga och normala. Ingen människa är fullkomlig med
alla funktioner på topp hela
tiden eller helt i avsaknad av
mänskliga funktioner. I relation
till varandra har vi olika styrkor
och svagheter som gör oss beroende av varandra och berikar
våra liv.
Ingen människa avviker från
andra på basen av någon funktionsnedsättning utan vi är alla
människor med variationer i
olika funktioner. Om samhället
utvecklas enligt det uppgjorda
programmet kan alla ta del av
de tjänster som erbjuds. Detta
skulle vara ett stort paradigmskifte.

”Design för alla”

Som vi vet tar attitydförändringar i allmänhet lång tid att
uppnå så huvudsaken är att vi är
på väg. Respekten för olikheter
och accepterandet av mångfal-

ens där får vi alltid textning till
svenska. För majoriteten av oss
svenskspråkiga är det inget problem, förutsatt att man artikulerar och talar tydligt.Här kunde
uppmaningen på förbundets
pins: Tala tydligt, vara på sin
plats! I radion tycker jag att allt
flera artikulerar allt tydligare.
Sist och slutligen är det i alla
fall vi människor med våra attityder och vår bristande kunskap
som utgör de största hindren för
tillgänglighet och delaktighet.
Hela samhället borde få kunskap om vad olika funktionsnedsättningar innebär och hur
hinder för allas delaktighet kan
undanröjas. Genom utbildning
och fortbildning av personal
inom serviceyrken kan allmänhetens medvetenhet ökas. Kunskap brukar spridas som ringar
på vattnet.

Utanförskap i sällskap
Carita Wahlroos
den bland oss människor ökar
hela tiden. I mål är vi dock inte
ännu.
Hur har man tänkt sig att vi
rent praktiskt ska nå de uppställda målen?
”Design för alla” är kanske
det mest heltäckande medlet för
att nå jämlik delaktighet. Produkter, miljöer, program och
tjänster borde utformas så att de
kan användas av alla utan särskild anpassning eller specialutformning. Det utesluter inte
hjälpmedel för enskilda grupper där så behövs.
Utnyttjandet av den teknik
som finns idag kunde mycket
väl omfatta textning som komplement till muntlig information i många sammanhang, till
exempel i väntrum, bussar, tåg,

på flygplatser och så vidare.
En god ljudmiljö utan eko
och andra störningar är bra för
alla. Teleslingor och högtalare
med bra ljudkvalitet kan förväntas finnas i stora utrymmen
avsedda för allmänheten och
också textning och i vissa fall
skrivtolkning. Också god belysning är viktig för att underlätta
läppavläsning. Information i
förväg om tillgängligheten kan
locka flera åhörare och samtidigt fungera som exempel för
andra.

Tala tydligt

Textningen av TV-program
lämnar idag en hel del att önska,
särskilt för oss svenskspråkiga.
Vi har en enda kanal som delvis sänder på svenska och inte
9

Vår funktionsnedsättning, nedsatt hörsel, är osynlig och därför svårare att förklara och förstå än till exempel motoriska
svårigheter. Dessutom tycks
det fortfarande finnas fördomar
som gör att våra hjälpmedel kan
verka stigmatiserande. Osäkerhetskänslor och känslan av utanförskap i sällskap där det kan
vara svårt att höra enskilda uttalanden gör lätt att man drar sig
för att delta. Att tala om hur ansträngande och energikrävande
det är att hela tiden få kämpa
för att höra är inte heller lätt.
Vill vi att konventioner, strategier och program ska förverkligas måste vi själva också vara
villiga att informera om våra
behov. Nu finns alla förutsättningar för att man lyssnar på
oss från myndighetshåll. n
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Hur mycket behöver vi sova?
Text: Gita Lindholm
Foto: somnskolan.fi

Förbundets Nationella hörseldag uppmärksammades i år med två
skrivtolkade föreläsningar på Zoom i början av oktober. Det här
är ett sammandrag av Johnny Granholms föreläsning om sömn.
Du kan öka dina prestationer till och med i tävlingar
och träning om du fått tillräckligt med sömn.
Sömnbehovet är individuellt.
De flesta av oss behöver sova
sex till nio timmar per natt. Sju
och en halv timme rekommenderas, en del klarar sig bra på
fem timmar per natt andra kan
behöva nio till tio timmar per
natt. Fysisk och mental belastning ökar sömnbehovet. Men
det är inte endast hur många
timmar vi sover, sömnens
kvalitet är lika viktig och den
inverkar också på vårt välmående. Det är den djupa sömnen
som är viktig för hjärnan. Tillräckligt många timmar sömn
och tillräcklig djupsömn under
natten, är vad vi behöver för
att återhämta oss. Mental- och
fysisk belastning ökar vanligen
behovet av sömn.

Vakna utan väckning

Kroppen vet hur mycket sömn
vi behöver. Om vi behöver
väckning för att vakna på morgonen kan det vara ett tecken
på att vi egentligen skulle ha
behövt sova en stund till. Har vi
fått tillräckligt med sömn vaknar vi naturligt utan väckning.
I dagens läge finns det olika
armband och appar som registVi hörs 4/2021

Johnny Granholm

från Vasa, i grunden ekonom, utbildad yogalärare och yogaterapeut specialiserad på stresshantering, utmattningsdepression, sömn och sömnproblem. Grundare till Sömnskolan.

rerar vår sömn. Dessa kan vi
använda oss av för att kontrollera hur vi sover.

Djupsömn för
återhämtning

Vår sömn består av fyra till sex
sömncykler per natt. Sömncyklerna är cirka 90 minuter
långa.Mellan dem vaknar vi
upp flera gånger per natt utan
att vi vet om det.

"Personer som inte
får tillräckligt med
djupsömn för att
tömma korttidsminnet
blir glömska, eftersom
ett fullt korttidsminne
inte kan ta in dagens
nya intryck"
Syftet med sömnen är att vi
skall återhämta oss. Under natten när vi går in i den djupa
sömnen andas vi långsammare,
har lägre puls och är fullständigt
avslappnade. Sömnen är också
10

viktig för vår inlärningsförmåga. Under dagen får vi en massa
nya intryck och kanske lär oss
nya saker. Allt detta sparas under dagen i vårt korttidsminne.
Under natten förs de över och
lagras i vårt långtidsminne. Det
som inte flyttas över till långtidsminnet kommer att raderas
för att ge plats för nya intryck
och nya upplevelser under följande dag.
Personer som inte får tillräckligt med djupsömn för
att tömma korttidsminnet blir
glömska, eftersom ett fullt korttidsminne inte kan ta in dagens
nya intryck. Vi börjar glömma,
till exempel namn på människor vi träffar. Här gav Johnny
Granholm ett tips till studerande: ”Innan läggdags, så sent
som möjligt innan du blir för
trött, ta en kort repetition av det
som du lärt dig under dagen.”

Stärker immunförsvaret

Immunförsvaret är känsligt för
sömnbrist. Åtta timmars sömn
gör att immunförsvaret fungerar

som bäst. Man kan förstärka sitt
immunförsvar till nästa hundra
procent under djupsömnen. Om
vi är utvilade och har fått tillräcklig djupsömn under natten
blir vi effektivare på jobbet och
i skolan och får en bättre reaktion, kognition, kreativitet och
problemlösningsförmåga.
Man upptäckte redan för 5 –
10 år sedan att det finns en funktion i hjärnan som gör att när vi
kommer in i den djupa sömnen,
så ”sköljer vi bort” slaggprodukter och skadliga ämnen som
har samlats i hjärnan under dagen. Det har visat sig att om
dessa slaggprodukter inte sköljs
bort så kommer de småningom
att bilda plack, förhårdnader på
hjärnan. Man har också sett att
det finns en koppling mellan
Alzheimers sjukdom och dessa
förhårdnader i hjärnan.

Olika sömnstadier

Den lätta sömnen är en förberedelse för djup- och REM-sömn.
När vi sovit djupsömn kommer
vi in i REM-sömnen och går
sedan igen mot ett mera vaket
tillstånd.
Under REM-sömn eller
drömsömn sker de flesta aktiviteterna i hjärnan. Det är då vi
drömmer. Frontalloben kopplas bort när vi drömmer, därför
hänger drömmar och bilder inte
riktigt ihop även om hjärnan är
väldigt aktiv när vi drömmer.
Logiken fattas under det här
sömnstadiet.
Stress påverkar sömnen negativt. Stress uppstår till exempel i situationer som vi tror att
vi inte kommer att klara av, som
känns svåra. Då börjar kroppen producera stresshormoner
som gör att vi omedvetet spänner musklerna, tankarna snurrar och andningen blir snabb.
Med adrenalin, stresshormo-

takt med dina andetag. Hitta din
andning och känn hur handen
lyfts när du andas in och sjunker ner när du andas ut. Följ
med dina andetag i 30 sekunder
på det här sättet.

Johnny Granholm
ner, i kroppen blir det svårare
att somna och att sova utan att
vakna under natten.

Avslappningsövningar

Johnny Granholm gav exempel på en enkel 3 – 5 minuters
avslappningsövning som kan
göras på kvällen vid läggdags.
Gör övningen liggande på rygg
i sängen, som det sista du gör
innan det är dags att börja sova.
Denna övning hjälper de flesta
att somna och att sova bättre
under natten.
Lägg handen på magen och
känn efter hur handen rör sig i

• Andas in i två sekunder
• Håll andan inne
två sekunder
• Andas ut två sekunder
• Håll andan ute
två sekunder
• Upprepa fem gånger till
• Byt sedan ut alla två
sekunder till tre sekunder
och gör övningen sex
gånger till.
Övningen finns på
www.somnskolan.fi
Känn efter hur det här påverkar
din kropp. Långsamma andetag
gör att kroppen automatiskt går
i vila. Då vi kommer ner till cirka tio andetag per minut slutar
kroppen att producera stresshormon.
johnny@somnskolan.fi
040 913 4896
www.somnskolan.fi n

Tips:
• De flesta sover bättre i ett mörkt rum.
• Sänk temperaturen i sovrummet.
• Motion påverkar sömnen positivt,
men motionera inte för nära läggdags
eller för intensivt. Inte närmare än två
timmar före läggdags.
• Undvik stressande tankar och oro
före du lägger dig.
• Vissa får bättre sömn efter ett rejälare kvällsmål.
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Hur uppföljs förverkligandet av
FN:s funktionshinderkonvention i
praktiken? Elias Vartio
Text: Elias Vartio
Foton: Kavilo Photography
I somras blev det fem år sedan Finland ratificerade FN:s
funktionshinderkonvention,
hädanefter ”CRPD” eller ”konventionen”. Konventionen har
varit en betydelsefull milstolpe
för
funktionshinderrörelsen
på många vis. Trots att samtliga människorättskonventioner
innehåller ett förbud mot diskriminering, behövdes CRPD
för att trygga friheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
I stället för den länge präglande medicinska synen på
funktionsnedsättning
utgick
konventionen från en mera social syn på funktionshinder.
Problem uppstår inte på grund
av våra varierande funktionsförmågor, så väl delaktighet
som hinder för delaktighet,
skapas i samspelet med omgivningen. För att motarbeta
funktionshinder och trygga
delaktighet och likabehandling
måste vi se till att omgivningen
utvecklas på ett önskat sätt. Till
exempel en person med nedsatt
hörsel kan behöva få information också visuellt.
Konventionen förde fram
tankar och principer om universell design som utgångspunkt.
Tanken är att du ska kunna besöka en fastighet, en föreläsning eller en myndighet oberoende om du är hörselskadad,
Vi hörs 4/2021

är en av de två juridiska ombuden på SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder r.f. Vice ordförande för CRPDarbetsgruppen inom Handikappforum rf.

döv, blind eller inte har möjlighet att använda trappor. I vissa
fall kan det även behövas ytterligare skäliga anpassningar för
att möjliggöra deltagandet. Till
exempel i en undervisningsmiljö kan det handla om att få
ta del av föreläsningsmaterial
på förhand. Målsättningarna,
rättigheterna och principerna
i
funktionshinderkonventionen är viktiga och lagligt
bindande – men hur uppföljs
förverkligandet av konventionens förpliktelser i praktiken?
Uppföljningen av funktionshinderkonventionens förverkligande baserar sig på olika slags
nationella och internationella
mekanismer.

"Tanken är att du ska
kunna besöka en fastighet, en föreläsning eller
en myndighet oberoende
om du är hörselskadad,
döv, blind eller inte har
möjlighet att använda
trappor."
Landrapporten redogör
för konkreta åtgärder

Det mest konkreta beviset på
uppföljningen av funktionshinderkonventionen torde vara
landsrapporteringen. Varje land
ska redogöra för FN:s CRPDkommitté om hur rättigheterna
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och förpliktelserna har förverkligats under de två första åren
sedan ratifikationen, det vill
säga i Finlands fall åren 2016–
2018.
Utrikesministeriet lämnade
in sin rapport till FN i augusti
2019. Den innehåller bland annat beskrivningar om hur rapporten beretts, hur de olika
förpliktelserna uppfyllts. Rapporten innehåller även en särskild del för barn och kvinnor
med
funktionsnedsättningar
samt en beskrivning på hur data
samlas in samt hur konventionen övervakas på olika sätt i
Finland.
Kutymen är att även medborgarsamhället, i det här fallet
funktionshinderorganisationerna, ska ge en parallellrapport.
Den är ännu under beredning,
men ett mera finslipat utkast
kommer förhoppningsvis att
vara färdig runt årsskiftet.
Det finns två huvudsakliga
orsaker varför parallellrapporten har dröjt. Samtliga Handikappforum rf:s medlemsorganisationer bereder det här vid
sidan om sina andra arbetsuppgifter. Försöken att hitta
tilläggsfinansiering för detta
ändamål, bland annat från ministerier och riksdagen, har hittills inte varit framgångsrika.
Rapporten bereds därför kollaborativt som en del av vårt

Elias Vartio
påverkansarbete på funktionshinderfältet. Den andra orsaken
är att uppdraget inte i dagsläget
uppfattas lika brådskande då
CRPD-kommittén är överhopad av ärenden.
Som exempel ratificerade
Estland sin konvention sommaren 2012. Deras första rapport
behandlades år 2021 virtuellt.
Coronakrisen förklarar förskjutningen från våren 2020 till
2021, men annars handlar det
om vanlig köbildning i CRPDkommitténs arbete. Om vi antar
att också Finlands första heltäckande rapport sker först åtta
till nio år efter ratificeringen, så
skulle det här tyda på att Finlands rapport behandlas år 2024
eller 2025.
Intresset att ro projektet i
land är ändå stort. Första rap-

porten är den enda heltäckande
redovisningen på hur funktionshinderkonventionen uppfyllts.
Efter det kommer CRPD-kommittén att be om mera tematiska
rapporter av Finland, så det gäller att ta chansen tillvara. Tanken är att parallellrapporten givetvis kommer att belysa också
utvecklingen efter år 2018.

Andra mekanismer

Utöver landrapporteringen existerar även flera andra mekanismer för att följa upp och bevaka
hur
funktionshinderkonventionen förverkligas. I och med
att Finland ratificerat också
FN-konventionens tilläggsprotokoll kan individer föra fram
klagomål till CRPD-kommittén
om rättigheterna i konventionen inte förverkligats.
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Det finns också många behändiga nationella lösningar
för att främja och bevaka uppföljandet av konventionen.
Riksdagens justitieombudsman
har en viktig roll i laglighetsbevakning i praktiken. Människorättscentret och människorättsdelegationen har viktiga
uppgifter, bland annat att främja förverkligandet av funktionshinderkonventionen. I samband
med människorättsdelegationen finns även människorättskommittén för personer med
funktionsnedsättning (VIOK),
som kan ta ställning till särskilt
betydelsefulla frågor. I dessa
två sistnämnda organ medverkar bland annat SAMS tidigare
ordförande och medarbetare
Anna Caldén.
Funktionshinderkonventionen förutsätter till exempel att
parterna till konventionen har
en så kallad samordningsmekanism inom sin förvaltning. I
Finland är det VANE, Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning,
som är denna statliga samordningsmekanism. Administrativt
är delegationen under Socialoch hälsovårdsministeriet. Generalsekreterare Merja Heikkonen och planerare Tea Hoffrén
spelar en viktig roll i att understöda arbetet. I delegationen ingår så väl personer med funktionsnedsättningar nominerade
av Handikappforum rf, som
representanter från olika ministerier samt andra sakkunniga.
Ett viktigt verktyg är det nationella handlingsprogram för
FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Det aktuella handlingsprogrammet omfattar 110
åtgärder som olika ministerier
har förbundit sig att genomföra
under programperioden 2020 Vi hörs 4/2021

VANE om ett motförslag som
ministeriet kan binda sig till.
Även riktigt små steg framåt är
bättre än lösa löften. Slugt och
pragmatiskt, tänker jag.
Sist men inte minst ska vi
inte heller glömma bort vår
roll som funktionshinderorganisation. Vi arbetar ju dagligen
som ambassadörer för ett mera
inklusivt samhälle. Inte ens en
funktionshinderkonvention förverkligar sig själv. Din och min

insats behövs för att informera
omgivningen om bland annat
tillgängliga lösningar och möjligheten till skäliga anpassningar. Om ni stöter på problem, ta
även gärna kontakt med oss!
SAMS – Samarbetsförbundet
kring funktionshinder rf har två
juridiska ombud, Marica Nordman tfn 050 443 0576 och Elias
Vartio tfn 040 519 6598. n

Foto: SAMS

2023. Min bedömning här är att
genom beredning där funktionshinderfältet och myndigheterna
är aktivt delaktiga, lyckas man
fokusera på de rätta frågorna.
Utöver det är VANE även resultatinriktad. Enligt Heikkonen godkänns nämligen endast
sådana handlingsåtgärder till
programmet som ministeriernas
högsta ledning faktiskt förbundit sig till. Om ett ministerium
inte kan binda sig till något, ber

Vi hörs 4/2021
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Ett tillgängligt samhälle
för hörselskadade
Text: Maija Nilsson
Foto: Gita Lindholm

Maija Nilsson

är ansvarig för internationella verksamheten och intressebevakning på Svenska hörselförbundet rf

Svenska hörselförbundet rf
jobbar med att uppmärksamma finlandssvenska hörselskadades rättigheter för att
förverkliga full inkludering i
samhället.
Ärenden som vi under det senaste året prioriterat är textning i TV och skrivtolkning på
svenska vid evenemang eller
tillställningar och hörselvård på
svenska. På grund av covid-19
pandemin har också användningen av munskydd inverkat
och vikten av att samhällsviktig
information ska finnas i textformat tagits upp. Textning på
svenska på Yle har brustit då
det gäller nyheter och direktsändningar. Nu har Yle äntligen
kommit med den goda nyheten
att de håller på med en rekryteringsprocess för att hitta de personer som snart kommer att stå
för textning på svenska också i
direktsändningar, mer om detta
på sidan 17. Gällande audionomsituationen utreder vi för
tillfället vilka möjligheter det
finns i samhället för att ordna
en svenskspråkig audionomutbildning.

Maija Nilsson

Påverkansarbete

Som mindre förbund jobbar vi
mycket genom samarbeten. En
av vår närmaste partner vad gäller påverkansarbete är SAMSSamarbetsförbundet
kring
funktionshinder rf, som samlar
de svenskspråkiga funktionshinderorganisationerna. SAMS
finns med i olika arbetsgrupper
och nätverk som jobbar med
funktionshinderfrågor och olika lagreformer. SAMS har till
exempel en representant i Handikappforum rf:s styrelse och
en representant i det nationella
handikapprådet. Genom dessa
forum och andra, lyfter SAMS
sina medlemmars synpunkter
och behov. Tillsammans med
SAMS gör vi också skrivelser
och ger svar på utlåtanden.
Under våren genomförde
SAMS en kommunalvalskampanjen #EnKommunFörAlla,
15

där vi tillsammans uppmärksammade kandidaterna i kommunalvalet att beakta funktionshinderfrågor och olika
behov som finns i samhället.
I kampanjen, som skedde på
sociala media, medverkade representanter för de olika funktionshinderorganisationerna.
De berättade där om behov
utifrån sina egna funktionsnedsättningar. För Svenska
hörselförbundet rf:s del deltog
Nils-Erik Kloo. Kampanjen
hade som mål att informera och
påverka kommunalvalskandidaterna att ta ställning för att
främja funktionshinderfrågor,
något de försäkrade göra genom att skriva på kampanjen.
Efter kampanjens slut hade 281
kandidater skrivit på och av
dessa blev 112 personer invalda
i olika kommunfullmäktige. Nu
fortsätter vi vårt arbete genom
Vi hörs 4/2021

att skicka ut information rörande funktionshinderfrågor till de
invalda personerna.

Jämlik vård på svenska

Inför det stundande välfärdsområdesvalet i januari jobbar
vi nu inom SAMS tillsammans
för att få till stånd en paneldebatt i virtuellt format för att informera om vad det stundande
valet handlar om. Vi vill rikta
oss både till våra medlemmar
och till allmänheten för att
informera, samt för att uppmuntra kandidater till att lära
känna funktionshindersektorn
bättre. Kort sagt är anledningen
till reformen att Finland med
200 kommuner har många små
kommuner. De har inte samma
resurser som större kommuner,
vilket försvårar organiseringen
av en jämlik social- och häl-

sovård. Genom reformen görs
många små kommuner om till
21 välfärdsområden, plus Helsingfors stad som organiserar
social- och hälsovårdsuppgifterna som stad och inte är ett
välfärdsområde. Tanken är att
det genom dessa lite större områden ska vara lättare att garantera god vård till alla. I de 21
välfärdsområdena kommer en
välfärdsområdesfullmäktige att
ha den högsta beslutande rätten
i välfärdsområdet. Det kommer
också att finnas språknämnder
som har som uppgift att bevaka
att vård går att få också på välfärdsområdets minoritetsspråk,
oftast svenska, men i Österbotten finska. Därför är det viktigt
att vi är med och påverkar vilka
som sitter i de olika organen
eftersom de tar beslut i frågor
som rör vår social- och hälso-

vård, vår tillgång till en jämlik
vård på svenska.

Kontakta oss på
förbundskansliet

Under hösten har några medlemmar tagit kontakt med kansliet och uttryckt att de haft svårt
att följa den svenskspråkiga
radion på grund av otydligt tal.
Vi har också kontaktats angående bristande förståelse över
behovet av läppavläsning inom
akutsjukvården. Dessa ärenden
har vi uppmärksammat genom
insändare i dagspressen. Ta gärna kontakt med oss om ni stöter
på olägenheter i samhället relaterade till hörseln. Vi finns här
för er! n

Vändagsseminarium
och minimässa 14.2.2022
i SFV - huset, Georgsgatan 18, Helsingfors
Kom och bekanta dig med finlandssvenska föreningar,
delta i tävlingar och snurra lyckohjulet.
Du får även möjlighet att ta del av högaktuella föreläsningar
angående syn, hörsel och välmående.
Minimässan är öppen kl. 12-14.
Föreläsningar angående syn, hörsel och välmående kl. 14-16.
Vändagen till ära delar vi ut en gåva till de
som kommer tillsammans med en vän på tillställningen.
Arrangörer: Svenska hörselförbundet rf, Svenska pensionärsförbundet rf,
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf

Vi hörs 4/2021
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Från årsskiftet textas
direktsända tv-program
Text: Johan Aaltonen
Foto: Yle

Johan Aaltonen

TV-chef, ansvarig för Yle Översättning och versionering.

Direktsända tv-programmen på Yle Fem textas från
och med årsskiftet
Så gott som alla program på
Yle Fem, som inte är direktsända, finns redan nu försedda
med programtextning alternativt översättning till svenska.
För att ytterligare förtydliga, så
är programtextning alltså den
svenska text som läggs in i rutan då det pratas svenska i programmet. Text för hörselskadade alltså. Översättning är, som
namnet säger, en översättning
till svenska av det som sägs på
något annat språk.

TV-nytt textas snart

Från och med årsskiftet börjar
vi också med textning av de
direktsända programmen på
Yle Fem, bland annat TV-nytt.
Då förses nyhetssändningarna
och andra direktsända program
med svensk text som motsvarar det som sägs på svenska i
sändningen. Undantaget är direktsända sportsändningar och
direktsända konserter, de kommer inte att direkttextas.
Det finns två olika sätt att få
fram den svenska programtexten, beroende på mottagaren
man har och vilken kanal man
tittar på. Om man tittar på Yle
Fem i SD, det vill säga det äldre
formatet med lite sämre bild-

kvalitet, väljer man holländska
som textningsspråk i sin mottagare. Om man tittar på Yle Fem
i HD, med bättre bildkvalitet,
ska man välja textningsalternativet “nedsatt hörsel”, “dålig
hörsel” eller något liknande.
Den exakta formuleringen varierar mellan olika tillverkare.

Programtextning
på Yle Arenan

På Yle Arenan får man fram
programtextningen genom att
klicka på pratbubblan nere i högra hörnet i programrutan.

Johan Aaltonen

Mer information om textningen på Yles kanaler finns här:
https://svenska.yle.fi/artikel/
2016/06/10/textning-pa-yleskanaler
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Yle Fem kommer att uppdatera
sidan närmare nyår så att uppgifterna där är up to date. n
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Var börjar våra
mänskliga rättigheter?
Text: Emina Arnautovic
Foto: Johan Hagström
"Ännu idag kommer jag ihåg
den ångest som växte inom
mig ju närmare gränsen vi
kom."
Den 10 december 1992 satt jag
tillsammans med min då ettåriga dotter i en buss som ska ta
mig bort från krigets inferno i
Bosnien och Hercegovina. Det
var den internationella organisationen för migration, International Organisation for Migration (IOM), som lyckades hitta
mig och meddelade att jag fått
kvotflyktingsstatus i Finland
och att min make hade evakuerats dit några månader tidigare.
De kunde dock inte hjälpa mig
med att komma ut från Bosnien
och Hercegovina. Det var på
mitt ansvar att befinna mig på
flygfältet i Zagreb, Kroatien där
de förberett flyget till Helsingfors som skulle lyfta den 16 december 1992.

Utan bevis

Problemet var att Kroatien inte
tillät bosniska medborgare att
komma in i landet om man inte
hade speciellt tillstånd för det.
Situationen förvärrades ytterligare med det att mina ID handlingar brann upp tillsammans
med vårt hem och att jag då
befann mig 500 kilometer från
min hemstad – som flykting i
mitt eget land. Utan något bevis
på vem jag var, utan pengar och
utan hem tyckte jag att detta
verkligen skulle bli ett omöjligt
uppdrag.
Vi hörs 4/2021

Emina Arnautovic

kom som kvotflykting år 1992 från Bosnien till Finland och
blev Årets flyktingkvinna år 2007. Hon jobbar som sakkunnig i integration på Folkhälsan och är aktiv inom kommunalpolitiken i Närpes.
Efter mycket om och men
fick jag ett dokument från Röda
korset som intygade att jag existerar. Inte det mest optimala,
men i alla fall någonting som
jag kunde visa upp. Nu återstod
att fixa bussbiljetten med pengar som jag inte hade. Som tur
var befann jag mig i min mammas gamla hemstad. Hennes
barndomsvänner samlade ihop
pengar för våra biljetter och
två av mina tre stora farhågor
var lösta. Den sista, att lyckas
komma in i Kroatien, var den
svåraste.
Ännu idag kommer jag ihåg
den ångest som växte inom mig
ju närmare gränsen vi kom.
Runt midnatt nådde vi Posusje, som var gränsövergång till
Kroatien.

Jag tog ett djupt andetag

Soldaten som kom in i bussen
kollade noga på allas identifikationshandlingar. Han tittade
länge på dokumetet som Röda
korset gett mig och med sträng
röst bad han mig komma ut ur
bussen. Jag blev skräckslagen.
Det var vinter, kallt och mörkt.
Stora, stora snöflingor föll ner
som ett tjockt vitt täcke som
sträckte sig så långt ögat kunde
nå. Jag tog då ett djupt andetag
och gjorde det som jag tror jag
är bäst på – nämligen att över18

tyga. Tyvärr hjälpte det föga.
Bussen hade redan stått stilla
en lång stund då jag äntligen
kände att jag nådde den stränga,
fullt beväpnade soldaten. Hur?
Jo, jag kom ihåg att den 10 december är den internationella
dagen för mänskliga rättigheter.
Jag sa till honom: ”Om det är
någon gång du ska komma ihåg
alla människors lika värde så är
det idag!” Och plötsligt hörde
jag orden: ”Hajde, prolazi!”Kom, du får passera. Den 17
december 1992 befann jag mig
i Finland.

En kompass att ty sig till

Att ha ett samhälle som är aktivt kritiskt fungerande och
respekterar de mänskliga rättigheterna är avgörande för riktningen av själva samhällsbygget. I tider när vi på grund av
covid-19-pandemin riskerar en
kräftgång inom hittills uppnådda resultat, till exempel när det
gäller våld mot kvinnor, social
rättvisa för alla och barnens rätt
till utbildning både i Finland
och globalt, är de mänskliga
rättigheterna en oerhört viktig
kompass att ty sig till.
Samtidigt kan jag inte låta bli
att reflektera över det faktum
att under det senaste decenniet
har en våg av högerpopulism
svept över Europa och världen

mänskliga rättigheter och datumet 10 december en avgörande
roll i en ung mammas liv? Vem
skulle tro att just den soldaten
skulle höra på just den meningen – och mitt i ett blodigt krig
stanna upp och reflektera?
I det ekorrhjulet som vi snurrar i glömmer vi ibland vilken
makt och påverkan varje individ har. Tro inte för en sekund
att det du gör inte skapar ringar
på vattnet och spelar en viktig roll för helheten. Det är vi
själva som väljer om vi skapar
ett mera humant samhällle eller
inte.

Var börjar våra
mänskliga rättigheter?
Emina Arnautovic
i övrigt. Samma ideologi som
resulterade i andra världskriget
har igen gjort entré i det europeiska vardagsrummet. Samma
världskrig som gav upphov till
att skapa ett universiellt dokument som definerar vad mänskliga rättigheter innebär.
Dokumentet som definierar
vilka de grundläggande mänskliga rättigheterna är togs fram
under ledning av Eleanor Roosevelt, som ledde dåvarande
kommissionen för mänskliga
rättigheter. Deklarationen antogs av FN:s generalförsamling
den 10 december 1948.
Av dåvarande 58 medlemsländer var det 56 länder som
godkände deklarationen och
inga röstade emot. Idag är det
över 192 länder som har ratificerat FN-konventionen för
mänskliga rättigheter.

beta för mänskliga rättigheter,
rättvisa och jämställdhet i alla
världens länder. Enligt deklarationen är alla och envar berättigad till dessa absoluta rättigheter, utan åtskillnad av något
slag. Det handlar om mänsklig
värdighet och hur mänsklig värdighet kan beskyddas. Texten
säger att det är just erkännandet
av människors universella och
odelbara rättigheter som ligger
till grund för rättvisa, frihet och
fred i världen.
Amnesty International, som
är en global organisation som
kämpar för alla människors
lika värde, beskriver begreppet mänskliga rättigheter som
ett dokument som fungerar som
en global vägledning för frihet
och jämlikhet och som skyddar
varje persons rättigheter över
hela världen.

Mänsklig värdighet

Att stanna upp
i ett blodig krig

Konventionen uttrycker den gemensamma viljan och strävan
hos FN:s medlemsstater att ar-

Vem skulle tro, att för 29 år sedan spelade deklarationen för
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År 1958 höll Eleanor Roosevelt
ett av sina mest berömda tal i
samband med tioårsjubileet av
FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna. Hon förklarade vackert och berörande var de
mänskliga rättigheterna egentligen börjar:
”På små ställen, nära hemmet – så nära och så små att de
inte syns på några världskartor.
Men ändå är de den enskilda individens värld; grannskapet där
han bor; skolan eller högskolan
där han studerar; fabriken, gården eller kontoret där han arbetar. Det är på sådana platser
som varje man, kvinna och barn
söker lika rättvisa, lika möjlighet och lika värdighet utan
diskriminering. Om dessa rättigheter inte betyder något där,
har de föga betydelse någon annanstans. Om inte medborgare
gemensamt agerar för att se till
att de upprätthålls nära hemmet, får vi leta förgäves efter
framsteg i den stora världen.”
Ingen i världen såg den
skrämda modern i en buss, mitt
i ingenstans – trodde jag. Tänk
hur fel jag hade. n
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Vill också du förgylla
någons dag med
en hälsning?
Information finns
på sidan 31.

God Jul
och Gott Nytt År
till alla hörselvänner
i Åboland önskar
Kerstin och Ralf.

Varma julhälsningar
till alla hörselvänner
i Åboland.
Mocke och Totte.

Fridfull Jul
och allt gott för kommande år
till alla hörselvänner
önskar
Gitta och Fjalle Kronberg.

Vi vill önska vår egen busschaufför
Thomas Grönroos,
en Fröjdefull Jul och
ett Händelserikt Nytt År.
Svenska hörselskadade i Åboland rf.
God Jul och Gott Nytt År
till alla våra medlemmar
samt till alla läsare av Vi hörs
önskar
Svenska hörselskadade i Åboland rf.

God Jul
och Gott Nytt År!
Suomen
kirjoitustulkit ry.

En Fridfull Jul och
ett Tryggt Reseår 2022
önskar
J & M Launokorpi Oy.
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God Jul
och Gott Nytt År
till alla hörselvänner
önskar
Marianne och Holkku.

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

Sydösterbottens hörselförening rf
önskar alla medlemmar en
Fridfull Jul och hälsar samtidigt
till alla våra vänner runtom i landet.

Varma julhälsningar
till alla hörselvänner.
Gunnar och Anneli
i Purmo.

God Jul
och
Gott Nytt År!

En God Jul och Gott Nytt År
tillönskas alla hörselvänner!
Svenska hörselskadade i Vasanejden.

Varmt tack
till alla skribenter som
de senaste åren skrivit i Vi hörs
utan arvode för sina artiklar.
Vi hörs redaktion.

21

Vi hörs 4/2021

Var i hjärnan sitter tinnitus?
Text: Gita Lindholm
Foto: liu.se

Sammandrag av Örjan Dahlströms föreläsning
om tinnitus, vid förbundets Nationella hörseldag
på Zoom i början av oktober.
Örjan Dahlström

fil dr, docent från Linköpings Universitet, forskare i Linköping och har forskat kring kognition, hörsel och tinnitus.
Han är i grunden civilingenjör och har även disputerat i handikappvetenskap och är docent i psykologi med inriktning
mot idrott och hälsa.
Örjan Dahlströms föreläsning handlade om teorier vad
tinnitus är, vad som är orsaken bakom tinnitus samt var i
hjärnan tinnitus sitter.
Tinnitus är en upplevelse av
olika inre ljud, utan någon yttre
orsak. En del upplever högfrekventa ljud som ständigt är på,
en del upplever brus och en del
upplever varierande ljud och
ljudstyrka. Tinnitus kan upplevas på en mängd olika sätt
men är sällan tecken på en sjukdom. Det finns dock ett samband med hörselnedsättning.
Cirka 60 procent av dem som
provar ut hörapparat uppger
att de också har någon form av
tinnitus. 10–15 procent av den
vuxna befolkningen har någon
form av tinnitus som oftast inte
är särskilt besvärande. 2–3 procent har en svår tinnitus ofta då
också andra problem i kombination med tinnitus.

Olika teorier

Ofta är olika typer av hörselskada orsaken till tinnitus men
också personer med en obetydVi hörs 4/2021

lig eller obefintlig hörselnedsättning kan uppleva tinnitus.
En annan orsak kan vara, det
som Hallands habitueringsteori
bygger på, att man har svårt
att vänja sig vid kroppens inre
ljud. Ljud som de flesta hört
och vant sig vid men som en
del kopplar samman med något
emotionellt som skapar oro hos
dem. Kanske ljudet varierar och
hela tiden låter på nya sätt, så
att man inte kan vänja sig vid
det och därför blir medveten
om ljudet. Teorin har dock ett
begränsat stöd, därför har man
också byggt på med andra teorier.
Det finns också en modell
som bygger på fysiologin av
Jastreboff och Hazell, att källan
till tinnitus är fysiologisk och är
något man inte kan ta bort. Men
vi kan påverka vår medvetenhet
om att det finns där. Vi kan lära
oss att filtrera bort ljuden eller
välja att fokusera på dem. Det
finns också teorier som har med
hörselsystemet och örat, främst
mellanörat att göra. Att tinnitus
har med någon form av spänning i örats muskler eller vätskemässiga, vaskulära problem
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Örjan Dahlström
att göra. Det finns även teorier
om att det kan var problem i innerörat, problem med omkopplingen i snäckan, kanske en
skada i hårcellerna, som gör att
de blir en felkoppling till hörselnerven som sedan hela tiden
sänder signaler på någon viss
frekvens till hjärnan.
Örjan Dahlströms forskarteam har studerat vår förmåga
att välja de ljud vi fokuserar på.
Det finns teorier om att tinnitus har att göra med hur signaler löper i nervbanorna mellan olika delar av hjärnan. Det
kan även bero på att vi fått en
hörselnedsättning i området där
hjärnan jobbar med högfrekvent ljud. Hittas inte signalen
där den borde finnas, börjar
hjärnan använda den delen till
något annat och börjar söka
ännu mera efter ljudet. Då kan
det uppstå ett fantomljud i stället. Det finns alltså en mängd
olika teorier, men det finns ingen slutgiltig teori.

Kognitiv förmåga

Hjärnan är central för att vi ska
klara av att höra. Därför har
forskargruppen fokuserat på

FAKTARUTA
Storhjärnan utgör den större
delen av hjärnan.
Hjärnbarken är storhjärnans
yttersta lager och ligger mellan storhjärnans två halvor
och förbinder de båda halvorna med varandra. Hjärnstammen ligger under storhjärnan
och förbinder storhjärnan
med ryggmärgen. Lillhjärnan
är en mindre del av hjärnan
och sitter vid nacken. Lillhjärnan är viktig för balans
och rörelser.Hjärnstammen

kognitiv hörselvetenskap.
Hjärnan försöker alltid fylla
ut det som vi inte uppfattar.
Läser vi en text där det saknas
ett ord fyller vi ut texten med
det ord som kunde passa in i
sammanhanget. Om ett ord är
felstavat så läser vi ändå rätt.
Hjärnan filtrerar bort det som
är felaktigt. Det är samma med
hörseln, om vi inte uppfattar
ett ord i en mening så fyller vi
ut ”hålet” med ett lämpligt ord
som passar in i sammanhanget.
Ofta blir det rätt. Vi använder
vår kognitiva förmåga för att
höra.
Om hörseln fungerar perfekt
kan vi tolka och förstå det vi
hört i frontalloben, pannloben, i
hjärnan. Om vi har nedsatt hörsel eller av någon annan orsak
inte riktigt hör, så använder vi
tidigare lagrad information i
hjärnan, vår kognitiva kapacitet för att höra. Men om vi har
svårt att höra eller signalen är
otydlig, så betyder det att det
blir svårare att samtidigt koncentrera sig på något annat, till
exempel att köra bil. Om läget
ständigt är sådant, kommer vi

styr andning, blodtryck och
puls.
Den vänstra hjärnhalvan är
oftast den som styr språk och
tal. Den högra hjärnhalvan
är oftast mer konstnärlig och
skapande.
Känsel och rörelser styrs av
den motsatta sidans hjärnhalva, det vill säga rörelserna i höger kroppshalva styrs av vänster hjärnhalva, och tvärtom.
Storhjärnan är indelad i lober. Storhjärnans yta är veck-

att bli trötta i främre delen av
hjärnan efter ett tag. Om vi har
tinnitus eller hörselnedsättning
är det just i den situationen
vi är. Vi får göra tolkningar i
hjärnans frontallob när det blir
svårt att uppfatta. Vi kan träna
och lära oss att fokusera på rätt
saker. Om det är svårt att höra
kan det bli lättare att höra om vi
ser personen som talar. Då kan
vi samtidigt också läsa på läpparna.

ad. Vecken kallas vindlingar
och mellan vecken ligger fåror. Några fåror är extra tydliga och de delar in de båda
hjärnhalvorna i lober. De olika loberna kallas pannloben,
hjässloben, tinningloben och
nackloben. Storhjärnans yttre
lager kallas hjärnbarken eller
cortex.
Källa: https://www.1177.se/l

talförmåga och är viktig för vårt
språk. Mitt uppe på hjärnan har
vi parietalloben, hjässloben,
här koordineras olika intryck,
hörsel och syn. Temporalloben,
tinningloben, använder vi när
vi lyssnar på musik och kopplar hörselintryck till vårt minne.
Wernickes area är ett område
i bakre delen av tinningloben.
Området utgör ett centrum för
språkförståelse och ligger nära
primära hörselkortex, vårt hörselcentrum i hjärnan och är väldigt central när det gäller vår
språkförståelse. Synen finns
längst bak i hjärnan i Occipitala
loben, nackloben.

"Språket sitter till
vänster i hjärnan hos
nästan alla högerhänta
personer. Är man vänsterhänt är det ganska
vanligt att det är spegel- Hur passerar en ljudsignal
vänt och språket sitter genom systemet?
till höger i stället."
Ljudet kommer in i örat och
Hjärnans lober

Det finns en mängd olika delar
i hjärnan med olika funktioner.
Frontalloben, pannloben, i hjärnan använder vi för att planera
och koncentrera oss. I vänster
pannloben ligger också Brocas
area, som styr vår motoriska
23

går via snäckan, förvandlas till
elektriska impulser och fortsätter sedan via en mängd olika
omkopplingsstationer, där impulserna omvandlas på ett eller
annat sätt och fortsätter upp till
auditiva cortex. Men det kan
också vara så att hjärnan söker
efter signaler och tränger längre
ner för att fokusera, speciellt
Vi hörs 4/2021

på otydliga signaler. Det går åt
båda hållen och till både vänster och höger hjärnhalva. I alla
dessa omkopplingsstationer kan
det gå fel och en teori är att den
primära orsaken till tinnitus kan
ligga i någon av dessa omkopplingsstationer. Ljudet går alltså
från örat via snäckan, hörselnerven, hjärnstammen, auditiva
cortex och loberna så att alla
dessa områden är inblandade
på olika sätt. Forskarna jobbar
också utifrån ett biopsykosocialt perspektiv, enligt teorin om
att hörselnedsättning och tinnitus kan bero på biologiska, psykologiska och sociala förhållanden. Forskarna försöker vara
medvetna om alla olika nivåer
när de angriper problemet hörselnedsättning och tinnitus.

Undersökning med
magnetkamera

Örjan Dahlströms forskargrupp
använder sig av en magnetkamera för att ta bilder på hjärnan och se hur hjärnan fungerar samt för att försöka ta reda
på var i hjärnan tinnitus sitter.
Magnetkameran har en fältstyrka på tre tesla (T). Jämfört med
jordens dragningskraft har magnetkameran ett 50 000–100 000
gånger starkare magnetfält.
Kameran kan mäta skillnader i
magnetiska egenskaper i hjärnans vävnader. Vävnaderna har
olika paramagnetiska egenskaper. Atomerna och protonerna,
som finns i blodet, reagerar på
lite olika sätt när hjärnan befinner sig i ett magnetfält. När man
ligger i magnetkameran lägger
sig protonerna i blodets atomer
i linje med magnetfältet. Man
skickar in en elektrisk impuls
som ger protonerna ett energilyft och då lägger de sig snett
i linje med magnetfältet, om en
stund börjar protonerna sedan
Vi hörs 4/2021

dra sig tillbaka och sänder tillbaka energin. Man kan då mäta
hur starka signalerna är från
olika delar av hjärnan och räkna
ut hur mycket blod det funnits
i olika punkter i hjärnan vid
tidpunkten då bilden togs. När
hjärnan jobbar hårt så går det åt
syre och blodkärlen vidgar sig
och fylls med mera blod. Utgående från mängden blod kan
man se hur aktivt hjärnan arbetat vid olika punkter, vid tillfället då bilden togs. Man låter en
person höra ett ljud, tar en bild
och jämför sedan med en bild
där det inte funnits något ljud
som personen kan ha hört. Då
kan man se att aktivering funnits i auditiva cortex, hörselkortex, då personen hörde ljudet.
Det är auditiva cortexområdet på vänster sida, i närheten
av örat som aktiveras när man
anstränger sig för att höra.
Språket sitter till vänster i hjärnan hos nästan alla högerhänta
personer. Är man vänsterhänt
är det ganska vanligt att det är
spegelvänt och språket sitter
till höger i stället. Aktiviteten
i hjärnan ökar, auditiva cortex,
aktiveras mer och mer i takt
med att ljuden blir begripliga,
till exempel ord och meningar.
Är det bara brus behöver området inte vara så aktivt. Frontalloben är inte heller så aktiv om
ljudet är enbart brus men ökar
upp till att vi hör cirka 50 procent av det som sägs. Sedan avtar aktiviteten igen ju tydligare
och mera begripligt ljudet blir.
Ju bättre vi hör desto mindre
behöver vi anstränga oss. Frontalloben är mest aktiv när vi
precis kan förstå vad som sägs.

Personer med tinnitus

Forskarna lät en försöksgrupp
genomgå en lätt uppgift och en
svår uppgift. Gruppen bestod
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av tjugo personer med tinnitus
men ingen hörselnedsättning
eller en mild hörselnedsättning,
samt tio personer utan tinnitus
med normal hörsel. De fick
göra en uppgift med visuella
stimuli och auditiva stimuli.
Hypotesen var att hos personer
med tinnitus, som hela tiden
hör ett ljud som de uppfattar, är
vissa delar av hjärnan ständigt
aktiva. Forskarna tror att dessa
områden överlappar med områden som vi använder då vi gör
en kognitivt krävande uppgift.
Om hypotesen stämmer, borde aktiveringen öka i dessa områden hos normalhörande vid
en ansträngande uppgift men
är uppgiften inte ansträngande
ökar det inte. Däremot tänker
forskarna att hos personer med
tinnitus är aktiveringen på redan från början och kommer
då inte att öka speciellt mycket.
Området används kanske när
personerna löser en krävande
uppgift men kommer fortfarande att vara aktiv vid en enkel
uppgift.
Hypotesen verkar stämma.
En sådan skillnad hittades nämligen i vänster parietallob. Där
verkar finnas ett område som
ständigt är aktivt hos personer
med tinnitus och som överlappar med ett område som vi använder när vi utför kognitivt
svåra uppgifter. Området verkar
dock vara ganska litet och det
är svårt att tro att det är just det
lilla området som skulle vara
lösningen till hela tinnitusproblemet. Det här kan ändå vara
en bidragande pusselbit till tinnitus.
I hjärnan finns det ett omfattande nätverk och omkopplingsstationer som transporterar
ljudsignaler till hjärnans olika
delar. Det verkar som att kopplingen mellan olika delar i hjär-

nan till exempel hjärnstammen
och auditiva cortex blir svagare
i hjärnor med tinnitus. Det finns
svagare kopplingar mellan hörselområdet och andra områden
som inte har med hörseln att
göra. Kopplingen mellan hörsel
och frontala regioner blir också
svagare.
Det finns en massa andra
nätverk som man från tidigare
vet att är sammankopplade. Ett
sådant nätverk som man vet är
sammankopplat med tinnitus
är default mode network, hjärnans naturliga tillstånd och vår

”mentala skärmsläckare”, som
troligen involverar återhämtning och är viktigt bland annat
vid stress. Dessutom finns det
en mängd olika delar av hjärnan som ingår i det här nätverket. Hos personer med tinnitus
verkar det här nätverket vara
lite mindre och har svagare
kopplingar. Utgående från det
här ser det ut som att en hjärna
med tinnitus har svårare och
behöver mycket längre tid för
att återhämta sig. Nästa steg för
forskarna är nu att närmare gå
in i de här regionerna i hjärnan

och studera kognitiviteten. De
kommer att jämföra personer
med olika grader av tinnitusproblem och undersöka hur det
här hänger ihop med problem
som de faktiskt upplever som
person.
Det som visat sig fungera
bäst mot tinnitus är kognitiv
beteendeterapi. I Linköping
jobbar de i team kring kognitiv
beteendeterapi, med åtta träffar.
Träffarna leds av en kurator. n

hänt...
Nationell hörseldag i Korpo

Syftet med Svenska hörselförbundet rf:s ”Nationella hörseldag 2 oktober” är att sprida upplysning och att förbättra attityder till hörselnedsättning. Dagen innan åkte vi, Svenska hörselskadade
i Åboland rf, till Korpo där vi detta år gjorde oss
synliga inomhus. Våra glada besökare fick förutom all information och informationsmaterial
även personlig hörselrådgivning om de så önskade. Utöver detta fick alla en penna och kasse,
bägge med vår förenings namn på och en god
mustig soppalunch från Restaurang Buffalo, våra
40 år till ära. En innehållsrik och uppskattad dag.

Svenska hörselskadade i Åboland rf informerade
besökare i Korpo om hörselnedsättning i samband
med Svenska hörselförbundet rf:s Nationella hörseldag.

Bokmässan i Helsingfors

I slutet av oktober arrangerades Helsingfors Bokmässa i Mässcentrum i Helsingfors.
Svenska hörselförbundet rf deltog också i år.
Medlemstidskriften Vi hörs fanns för utdelning
i de finlandssvenska tidskrifternas monter, Tidskrift.fi. I år ordnades mässan som en hybridmässa. Som besökare kunde man ta del av programmet fysiskt på plats i mässcentret i Böle eller på
distans via skärm.
Bokmässan pågick i fyra dagar och besöktes
av cirka 52 000 personer, bokmässan år 2019 besöktes av ca 90 000 personer.

Årets Bokmässa 2021 i Helsingfors var inte lika
välbesökt som under tidigare år.
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hänt...

des åhörarna till aktivt lyssnande genom högläsning. Högläsning är ett ypperligt sätt att stimulera långtidsminnet. På besöken i södra Finland
har författaren Nalle Valtiala läst en novell ur
sin novellsamling ”Ord” och författaren Johanna
Holmström har läst ur sin bok ”Borde hålla käft
– en bok om Märta Tikkanen”.
Projektet strävar efter att ge kunskap om sambandet mellan minne och hörsel samt att personalen på äldreboendet skall få vägledning och
material för att finna en trygghet i att hjälpa seniorerna med hörapparater och hörhjälpmedel. Under besöket får personalen en lättläst manual om
hur hörapparater sköts, en väska med reservdelar
som kan bytas i hörapparater, batterier, slang,
filter och rengöringsutrustning. Audionomen bekantar personalen med manualen och väskans
innehåll.
Projektet Minne och hörsel besökte sammanlagt tio äldreboenden i södra Finland och i Österbotten. Projektet understöds av Stiftelsen Tre
Smeder och Caritas-gruppen för Helsingforslogerna inom Svenska Frimurare Orden.

Projektet Minne och hörsel besökte åtta äldreboenden i södra Finland och två äldreboenden
i Österbotten.

”Minne och hörsel”-besök
till äldreboende

Svenska hörselförbundet rf har ordnat föreläsningsbesök till äldreboende under hösten 2021
inom ramen för projektet ”Minne och hörsel”.
Under besöken föreläste audionom Stina Fröberg om hörseln, hörhjälpmedel och hur man tar
hand om sin hörsel samt förebygger riskerna för
försämrat minne. Efter föreläsningen uppmuntra-

Åbolänningarnas hemliga resa

Att åka på hemlig resa är alltid spännande och
glädjen var extra stor i år då våra medlemmar i
Åboland igen kunde åka iväg. Färden gick till
Åbo med vår egen chaffis Thomas vid ratten och
Magnus Sundman som vår guide. Förmiddagskaffe med en saltbit i ett trähus från 1850-talet
och därefter till Klosterbacken, en unik miljö
där husen ligger på sina ursprungliga platser, det
enda trähusområde som undgick Åbo brand år
1827. Rundtur i Åbo och upp till Kakolabacken,
en av Åbos sju kullar, dit man numera kommer
med den mycket omtalade Funikularen. Vi tog
det säkra för det osäkra och åkte upp med bussen. Kakola som på sin tid var det största och farligaste fängelset i Finland, tömdes år 2007 och
verksamheten där är nu en helt annan.
Efter en diger lunch åkte vi till dagens huvudmål, Sankt Henriks ekumeniska konstkapell på
ön Hirvensalo. Där väntade en oväntad överraskning, dagens höjdpunkt, en fin konsert med omväxlande repertoar med Mirjam Granström sång
och Helmi Tynkkynen vid pianot. Mirjam, som
har en otroligt vacker sångröst, spelade också
tvärflöjt och ackompanjerades då av sin pappa
Vi hörs 4/2021

Hemliga resans höjdpunkt var konserten med en
omväxlande repertoar. Här Mirjam Granström
sång och Helmi Tynkkynen vid pianot.
Kjell Granström på gitarr. Konserten berörde oss
långt in i hjärteroten.
Ljuset silar in i konstkapellets främre del via
de bågformade fönstren som sträcker sig från
golv till tak. Fönstren består av konstnären Hannu Konolas tudelade glaskonstverk ”Passio” och
”Jubilate”. I konstverkets nedre del finns också
tre viktiga ord: tro, hopp och kärlek. Vi avslutade
dagen med kaffe efter konserten i konstkapellet
och vi kan säga att hoppet gav oss nu både kärlek
och tro på att få återgå till en mera normal vardag
och verksamhet inom föreningen.
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kade långborden på Carpella Strandlid i Karperö.
Höstvisan, passande för den kalla väderleken,
fick vårt musikpar Thomas Enroth och Heléne
Nyberg värma upp oss med och senare framförde
de många fina musikinslag. Den magnifika stående lunchbuffén med tio rätter var förstklassig.
Jens-Olof Mård, ordförande i Karperö ungdomsförening Strandlid rf alltsedan år 1997, berättade
medryckande om ungdomsföreningen som startade som en nykterhetsförening år 1917.
Festtalare, vår egen Mikaela Nylander, som
gärna kommer till Österbotten, var en frisk, energigivande fläkt från förbundet. Hon berömde
den österbottniska talkoandan, driftigheten och
företagsamheten. Hon berörde välfärdsområden,
service som förändras och delvis nedmonteras,
nya strukturer, otroligt stor vårdreform, språkliga
rättigheter som kommer i kläm, språkliga formuleringar i lagstiftningen och tillgång till service
och god hörselvård.
Ett trevligt inslag var Pampas Quiz, en frågesporttävling med österbottniska dialekter. HansErik Lindqvist, ordförande för Sydösterbottens
hörselförening rf hälsade oss välkomna till nästa
års sommarsamling. Siw Östman informerade
om kommande digitala föreläsningar och avslutningsvis tackade viceordförande Ulla-Maj Storsjö alla som deltagit festen.

Svenska hörselförbundet rf:s ordförande Mikaela
Nylander delade ut förbundets förtjänsttecken
till tre medlemmar inom Sydösterbottens hörselförening rf, Ulla Holmberg fick guldmärke, Sven
Tåg och Harriet Harf fick silvermärke.

Som vi har längtat ...

Äntligen - söndagen den 22 augusti fick vi träffas. Oklart in i det sista om alla 120 anmälda
deltagare skulle få umgås på den planerade träffen, Österbottnisk sommarsamling som i år firade 20-årsjubileum. Svenska hörselskadade i
Vasanejden rf tog initiativet till den första sommarsamlingen i juli 2001 och i år var det igen
initiativtagarföreningen som fick hålla i trådarna
för sjätte gången. De österbottniska föreningarna
turas om att arrangera tillställningen.
Föreningens ordförande Bjarne Sjöblom hälsade alla välkomna. Vi fyllde upp de vackert du-

Lammenmaja är namnet på ett område vid Hemsjön i Kaskö. Vi hade inbjudit Tom Lindell, som
jobbar på Räddningsbranschens centralorganisation SPEK, att tala om beredskap vid störningssituationer.
Broschyren 72 timmar, som talaren utgick
från, finns visserligen att beställa, fås gratis från
SPEK och kan också laddas ned från nätet, men
åtminstone jag, Ulla Holmberg, upplevde det
som mera verklighetsnära när vi satt tillsammans
och diskuterade hur man kan förbereda sig för
störningar i samhället. Jag var säkert inte den
enda i sällskapet som inte visste att varje privathushåll bör vara redo att klara sig i tre dygn på
egen hand vid till exempel ett längre strömavbrott, vid problem med vattenförsörjningen och
så vidare. Senast efter 72 timmar ska samhällets
reservfunktioner börja fungera.
Det blev ganska många frågor till talaren och
en livlig diskussion om bland annat

Tom Lindell, på SPEK, föreläste om beredskap,
för Sydösterbottens hörselförening rf.

Klarar du dig på egen hand
i minst tre dygn?

En vacker försommardag samlades en skara
medlemmar i Sydösterbottens hörselförening rf
i Lammenmaja till en friluftsdag med föredrag.
27

Vi hörs 4/2021

hänt...
• hur mycket receptmediciner har man
möjlighet att köpa hem i förväg
• fungerar en gammal transistorradio
vid ett massivt strömavbrott
• var ska ett litet hushåll förvara sitt förråd
av vatten, torrskaffning, hygienartiklar
och så vidare.

fräscht till nästa sommar, då kan jag använda det
att vattna med och köpa en eller två nya jätteflaskor. Tomma, rena kanistrar eller hinkar med
lock behövs ifall det blir aktuellt med utdelning
av vatten från tankbilar. Ett spritkök har jag inte
ännu köpt, men det ska jag skriva på önskelistan som jultomten ska få. På samma lista ska det
också stå att jag önskar ett kraftigt reservbatteri,
en så kallad power bank, till mobiltelefonen. Jag
ska köpa ett förråd av konservmat som går att äta
kallt och torrskaffning såsom knäckebröd, skorpor och kex. Det finns otroligt många saker man
borde ha i lager. I broschyren 72 timmar får vi till
och med veta hur man gör en torrtoa av en stadig
plastkass, så plastkassar borde man också ha i sitt
förråd.
Vi uppmanas ha en del kontanter hemma eftersom kortbetalning behöver elektricitet.
Hörselskadad eller inte – det här är saker som
vi alla bör känna till för vår egen och för andras
skull.

Många frågor fortsatte att surra i mitt huvud ännu
efteråt. Vilka personer i grannskapet har jag ansvar för att kontakta vid en störning? Finns det
någon jag känner som har en batteriradio men
som inte hör vad som sägs eller någon som inte
har en batteriradio och då inte kan veta hur långvarigt strömavbrottet kan bli? Kan jag ladda min
mobiltelefon i min bil?
När man är med om en samling som kretsar
kring störningar i vatten- och eltillförsel och
allt vad de här störningarna för med sig, fattar
man goda beslut om hur man ska förbättra sin
familjs beredskap. En stor flaska med källvatten är ingen dyr investering. Vattnet håller sig

40 år
TACK

för all
uppmärksamhet
med anledning
av vår 40-åriga
verksamhet!

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

Cirkelvägen 15, 65100 Vasa • tel. 318 2950, 0500-364 688 • www.marander.fi • email: marander@maskin.netikka.fi
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Noterat

Nytt läkemedel mot Alzheimers
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FDA (Food and Drug Administration,
FDA eller US FDA) godkände införandet
av ett nytt läkemedel mot Alzheimers Terveystalo är inkluderad i studien.
Läkemedlet, som kallas Aduhelm, är
det första godkända läkemedlet för att ta
bort amyloidprotein från hjärnan. Amyloidproteinet anses vara den främsta orsaken till Alzheimers sjukdom.
Terveystalo har varit involverad i läkemedelsforskning och kan potentiellt vara
en pionjär när det gäller introduktionen
av ett läkemedel i Finland efter att Europeiska läkemedelsmyndigheten har behandlat ansökan om försäljningstillstånd.
Om läkemedlet fungerar som förväntat
kommer det att förändra den nuvarande
behandlingen av Alzheimers sjukdom,
kommenterar Minna Raivio, Terveystalos docent i geriatrik och chefsforskare
inom Alzheimers läkemedelsforskning.
I Amerika blev läkemedlet tillgängligt
för patienter i juni 2021. En ansökan om
godkännande för försäljning har lämnats in till European Medicines Agency,
varifrån ett beslut väntas under nästa år.
Internationell säkerhetsövervakning av
läkemedlet kommer att fortsätta i nio år
efter att försäljningstillståndet beviljades,
enligt kraven från US Food and Drug
Administration (FDA). En sådan uppföljningsstudie pågår för närvarande på
Terveystalo.
Läkemedlet ges i en ven en gång i månaden. Medicinen kräver också regelbunden hjärn -MRI -övervakning i de tidiga
stadierna av medicineringen.
Terveystalos läkemedelsforskning har
utförts i Gräsviken, Helsingfors, det är
det största Aduhelms läkemedelsforskningscenter i Finland. Andra forskningsenheter i Finland har verkat i Åbo och
Kuopio med privata forskningsinstitut.
Ingen kommun och inget universitet i
Finland har ännu praktisk erfarenhet av
läkemedlet.
Källa: Terveystalo viestintä 21.09.2021
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Öppet
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Självbetjäningen öppen till kl 21.00

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

Konstnärer, författare, läkare, musikskapare,
upptäcktsresande, statsmän, forskare, präster,
folkbildare, äventyrare, smugglare…
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I SFV:s biografiserie över finlandssvenskar som inte får
glömmas bort hittar alla något att läsa! De förmånliga
böckerna är också ypperliga gåvor! Alla finns i lager.
Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi
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Eller ring 044-3788363. Fråga också efter böckerna i bokhandeln!
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Tito
Colliander

Kvartalets ros
Wasa teater
Wasa teater får denna gång kvartalets ros.
Teatern har nämligen nu en fungerande
T-slinga på raderna tre, fyra och fem i
salongen.
Även de infraröda mottagarna fungerar
med hörlurar på andra raden. Dessutom
har tätare hörlurar införskaffats.

Skicka hälsningar i Vi hörs
Skicka hälsningarna och eventuella frågor till:

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.

Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan 18
00120 Helsingfors
tfn 050 462 0056
eller gita.lindholm@horsel.fi

Önskar du sätta in en egen liten bild
tillkommer en kostnad på 5 euro på
annonspriset.

Nästa nummer av Vi hörs utkommer i mars
Deadline 04.02.2022

Självklart kan du till ett högre pris få en
större hälsningsruta.
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Nu kan Ni tanka vår biogas i
Jeppo, Jakobstad och Storkyrö

BIOGAS

Naturligtvis!

För renare
luft & miljö

Västra Jeppovägen 288
(längs med Riksväg 19)

www.jeppobiogas.fi

www.eekab.fi
Har du antikviteter, arvegods, värdelösöre?
- Låt oss sköta försäljningen
- Vi köper även och betalar kontant
- Betjäning på svenska

AB GAMLAKARLEBY AUKTIONSKAMMARE
Folkskolegatan 1, Karleby
Mäklare Raul Pohjonen 044 913 8284
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Pressmeddelande

Insändare

Pressmeddelande från
Utrikesministeriet

Min hörapparat
Fick min första hörapparat för femton år sen
och jag kunde inte i min vildaste fantasi förstå
att man kan höra så bra med en liten manick
som man har i örat. Den är min kontakt ut i
hörandets värld med allt ljud det medför.

Publicerad på svenska 1.8.2021 kl. 9.40

Protokoll nr 15 om ändring av Europakonventionen, som godkändes i juni 2013, träder i kraft den 1 augusti 2021. Protokollets
ikraftträdande förkortar besvärstiden till fyra
månader och medför också andra ändringar i
rätten att överklaga till Europadomstolen. Den
kortare besvärstiden omfattas dock av en övergångsperiod som löper ut den 1 februari 2022.

Jag är väldigt tacksam för apparaten jag har
och att den inte kostar mig annat än batterierna
som sätts i.
Skrev en liten dikt om "Min hörapparat"

Det femtonde ändringsprotokollet till den
europeiska konventionen om skydd för de
mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (Europakonventionen) godkändes
och öppnades för undertecknande den 24 juni
2013. I och med att alla parter i Europakonventionen – inklusive Finland –har ratificerat
protokollet trädde det i kraft den första augusti
2021.Genom protokollet ändras förfarandet
för att klaga till Europadomstolen i Strasbourg
till vissa delar. Den viktigaste förändringen för
den klagande är den kortare besvärstiden, från
sex till fyra månader från den dag den nationella domstolen avgett sin slutliga dom.

Ibland blir jag trött av all världens muller
människornas sorl och bilarnas buller.
Maskinerna gnisslar, traktorer kör
fram och tillbaka, allting jag hör.
Kastrullernas skrammel, vid diskhon jag står
tallrikar, muggar, bestick tvättas på.
Radion spelar för fullt sin musik
telefonen ringer, jag har inte tid
Allt detta jag hör med min hörapparat
den är för det mesta en bra kamrat.

En annan betydande ändring gäller mål där en
klagande inte har lidit avsevärt av en konventionskränkning. Europadomstolen behandlar
således inte längre mål som kan anses vara obetydliga. Påstådda kränkningar av de mänskliga
rättigheterna ska i första hand behandlas vid
de nationella domstolarna.Vidare fastställs en
övre åldersgräns på 65 år för domarkandidater
till Europadomstolen.

När jag ej mera orkar allt höra
plockar jag bort den ur mitt öra.
Tack för tidskriften Vi hörs också, mycket att
läsa och begrunda.
Med vänlig hälsning

Mer information: Krista Oinonen,
enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden,
statsombud vid Europadomstolen,
tfn 0295 351 172, krista.oinonen@formin.fi.
Mia Spolander, lagstiftningssekreterare,
enheten för människorättsdomstols - och
konventionsärenden, tfn 0295 350 666,
mia.spolander@formin.fi.

Brita Pajuluoma
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Visste du att ...
… de viktigaste konventionerna om mänskliga rättigheter har förhandlats fram inom
ramen för Förenta nationerna (FN) och Europarådet (ER).

… välfärdsområdena inrättas i huvudsak utifrån den nuvarande landskapsindelningen,
men i landskapet Nyland finns det fyra välfärdsområden. Välfärdsområdena har självstyre och den högsta beslutanderätten utövas
av välfärdsområdesfullmäktige.

… CRPD är FN:s kommitté med ansvar att
överse implementeringen av FN:s konvention
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (The Committee on the Rights of
Persons with Disabilities).

… välfärdsområdesfullmäktige beslutar om
hur social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster inom välfärdsområdet ordnas i Finland från och med 2023.

… mänskliga rättigheter är universella, vilket
innebär att de gäller för alla människor i hela
världen. Det spelar alltså ingen roll var på
jorden någon råkar vara född.

… en ny undersökning på över 80 000 personer visar forskare från universitetet i Oxford
att risken för att utveckla demens ökar med
så mycket som 90 procent om du har en hörselnedsättning och svårt att höra tal i bullriga
miljöer.

… justitieministeriet bereder ändringar av
grundlagen och dess bestämmelser om de
grundläggande rättigheterna och samordnar
den nationella politiken för de grundläggande
och mänskliga rättigheterna i Finland.

… bakgrundsmusik kan förbättra minnet för
dem med Alzheimers, klassisk musik är den
mest effektiva typen av musik.

… vart och ett ministerium svarar för förverkligandet av de grundläggande och mänskliga
rättigheterna inom sitt eget förvaltningsområde. Utrikesministeriet svarar för Finlands
internationella politik för de mänskliga rättigheterna.

… nedstängningen våren 2020 ledde till att
människor drog sig tillbaka till sina hem över
hela världen. Så också i USA, då trafikbullret
försvann sjönk bullernivån med ungefär 50
procent. Antalet fordon på bron Golden Gate
Bridge sjönk till samma nivå som år 1954.

… för att speciellt se till barnens rättigheter
har FN också formulerat en skild barnkonvention som innehåller mänskliga rättigheter
för barn. Här sägs, förutom att alla barn är
lika mycket värda och har samma rättigheter,
att alla barn har rätt att uttrycka sin mening
och få den respekterad.

… samtidigt som gatorna i San Francisco
tömdes på människor och fordon under de
första månaderna av coronapandemin, började sparvhanarna i staden sjunga på ett mjukare sätt och sången fick en större räckvidd.
De har kunnat konkurrera på en högre nivå
om att låta möjligast bra inför honorna.

… det första välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Det första
välfärdsområdesvalet förrättas som ett separat val, men från och med 2025 förrättas det
samtidigt med kommunalvalet.
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Förbundets kurser 2022

Holmsgården, Norrvalla

Runsala Spa

Hörsel och hälsa

Bli vän med dina
hörapparater

Parkurs i samarbete med
Folkhälsans Förbund i
Österbotten
Tidpunkt: 21–23.2.2022.
Plats: Folkhälsans hus
i Norrvalla, Vörå.
Pris: 60 euro per person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna hörselskadade tillsammans med
partner, syskon eller vän.
Fyll i en anmälningsblankett
per person.
Program: Föreläsningar om
hörsel, hörhjälpmedel och
kommunikation. Möjlighet
till hörselrådgivning. Vi koncentrerar oss även på hälsa,
ett helhetsmässigt välmående
och fysiska aktiviteter.
Sista anmälningsdag:
14.1.2022.

Hörsel och yrsel

Tidpunkt: 11–13.3.2022.
Plats: Vasa.
Pris: 60 euro per person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: För dig som
lider av yrsel och hörselnedsättning.
Program: Föreläsningar om
olika yrselsjukdomar och orsaker. Fysioterapeut föreläser
om botemedel för kristallsjukan och har balansträning.
Må bra - föreläsning.
Sista anmälningsdag:
1.2.2022.
Vi hörs 4/2021

Tidpunkt: 8–10.4.2022.
Plats: Runsala Spa, Åbo.
Pris: 60 euro per person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: Vuxna personer
med hörselnedsättning.
Program: Få kunskap om
din hörselnedsättning och
hörapparat, skötsel av hörapparaten och hörhjälpmedel.
Sista anmälningsdag:
1.3.2022.

Avslappningskurs för
personer i arbetslivet
Tidpunkt: 26–28.5. 2022.
Plats: Solvalla, Esbo.
Pris: 60 euro per person.
Resekostnad tillkommer.
Målgrupp: För dig som är i
arbetslivet och har en hörselnedsättning och känner dig
hjärntrött.
Program: Vi låter naturen
ge den återhämtning som vi
behöver. Kursen kommer att
innehålla bland annat yoga,
vandring i Noux. Även ”må
bra” föreläsning och nyheter inom hörsel, teknik och
forskning.
Sista anmälningsdag:
19.4.2022.
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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.
Efter att anmälningstiden
gått ut, meddelar vi samtliga
anmälda om de blivit antagna
eller inte. Personer som inte
deltagit förut, har företräde
till kurserna.
Antalet deltagare på kurserna
är 12–16 personer. För att
kursen ska förverkligas krävs
minst 8 deltagare. Man behöver inte vara medlem för att
delta i kurserna.
Vid behov av personlig assistans, deltagaren bör själv
ha med sig en stödperson.
Kontakta kursledaren för information om kostnader.
Observera att man för en
annullering senast 2 veckor
före kursens start betalar hela
kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats till kansliet. Detta gäller inte under
pandemin. Om du känner av
förkylningssymptom råder vi
dig att stanna hemma. Hela
deltagaravgiften betalas då
tillbaka.

ANMÄLNINGSBLANKETT 2022
8-10.4 Bli vän med dina hörapparater

21-23.2 Hörsel och hälsa, parkurs i samarbete med Folkhälsans Förbund
i Österbotten (fyll i en blankett/person)

26-28.5 Avslappningskurs för personer i
arbetslivet

11-13.3 Hörsel och yrsel

Personuppgifter

Namn
Kvinna

Födelseår

Man

Adress
Postnummer

Postadress

E-post
Telefon

Sysselsättning

Uppgift
om hörselskada

Studerande

Sjukskriven

I arbete

Pensionär

Arbetslös

Deltidspensionär

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

Medfödd hörselskada
Jag är ljudöverkänslig
Ingen hörselskada

Berätta om hur hörselskadan påverkar ditt dagliga liv
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Uppgifter
om hörhjälpmedel
Uppgifter
om hörhjälpmedel

Annat relevant som
kursledaren bör veta

Använder du hörapparat?
Ja, en
Ja, två
Nej
Använder du hörapparat?
Använder du andra hörhjälpmedel? Vilka?
Ja, en
Ja, två
Nej
Använder du andra hörhjälpmedel? Vilka?

Annat relevant som
kursledaren bör veta
Önskemål

Vilka förväntningar har du på kursen?

Önskemål

Vilka förväntningar har du på kursen?

Anhörig

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

Anhörig

Anhörig/person som kursledaren vid behov kan kontakta:
Telefon: ______________________________________________________
Namn: _______________________________________________________
e-post:_______________________________________________________

Övrigt

Telefon: ______________________________________________________
Specialdiet, allergier
e-post:_______________________________________________________

Övrigt

Specialdiet, allergier

Underskrift

Datum och underskrift

Underskrift

Datum och underskrift

Blanketten skickas till:
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan18
00120 Helsingfors
Blanketten
skickas till:
eller siw.ostman@horsel.fi
Svenska hörselförbundet rf
Georgsgatan18
00120 Helsingfors
eller4/2021
siw.ostman@horsel.fi
Vi hörs

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.
OBS!
Var vänlig och programera in kursledarens, Siw
Östmans, telefonnummer: 044 533 3947 i din
mobiltelefon. Då ser du genast i fall Siw behöver
få kontakt med dig per telefon eller sms.
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Förbundet har följande medlemsföreningar:
Helsingforsregionens hörselförening rf

Nykarlebynejdens hörselförening rf

HiA – Hörselskadade i arbetslivet rf

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf

Hörselföreningen i Karlebynejden rf

Svenska hörselskadade i Åboland rf

Hörselföreningen i Västnyland rf

Sydösterbottens hörselförening rf

Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
www.helsingfors.horsel.fi
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com
Ordf. Harriet von Koskull
tfn 050 522 7841
e-post: halle.koskull@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

Hörselföreningen i Östnyland rf

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

Understödjande medlemmar:

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

Förbundsstyrelse år 2020–2022
Förbundsordförande:
Mikaela Nylander, Borgå
		
		
		

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

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

Du kan understöda förbundets verksamhet
med en inbetalning på vårt konto

Aktia IBAN FI83 4055 1020 1134 31, BIC HELSFIHH
använd referensnummer 200635 vid inbetalning
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Händelsekalender 2022
Vändagsseminarium och minimässa, kl. 12–16,
SFV - huset, Helsingfors.

21.2–23.2

Hörsel och hälsa, parkurs i samarbete
med Folkhälsans Förbund i Österbotten.

10.3–12.3

International Federation of Hard of Hearing People, IFHOH,
World Congress, Budapest.

11.3–13.3

Kurs, Hörsel och yrsel, Vasa.

25.3

Temadag för föreningarnas styrelser kl.11–16,
SFV-huset Helsingfors.

8.4–10.4

Kurs, Bli vän med dina hörapparater, Runsala Spa,
Åbo.

22.4

Förbundsmöte, Scandic Julia i Åbo.

26.5–28.5

Avslappningskurs för personer i arbetslivet,
Solvalla, Esbo.

1.6–3.6

Nordiska Audiologiska Sällskapet, NAS, kongress
i NAS 2022, Odeon, Odense, Danmark.

12.6–15.6

Cognitive Hearing Science for Communication-konferens,
Linköping, Sverige.

19.11–20.11

Förbundskongress, Scandic Rosendahl, Tammerfors.

Foto: UR
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