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Berättelser sprider kunskap

Ilona Salonen 
Tf.verksamhetsledare

Vi har alla ett förhållande till 
social- och hälsovården och våra 
beröringspunkter ändras i olika skeden 
av livet. Bakom våra kontakter med 

vården finns otaliga personliga berättelser. När 
vi nu står inför en stor vårdreform, vilken roll 
har våra personliga erfarenhetsberättelser när 
nya strukturer byggs upp? 

Vi lever i en övergångsvärld där det talas om 
de nya välfärdsområdena. Medan reformen blir 
verklighet och vi väntar på det som komma 
skall, fortsätter våra vårdbehov att existera och 
behoven bryr sig inte om hur nya strukturer 
ritas upp. Medan allting byggs upp ska vår vård 
fortsätta att fungera. 

I detta nummer lyfter vi upp flera 
erfarenhetsberättelser inom temat vård, omsorg 
och hjälpmedel. Vi kan läsa om Siw Östmans 
(s.8) hörselresa och insikten att hörselskadan 
påverkade hela vardagen och hur det kändes att 
få fungerande hjälpmedel. ”Det var som att jag 
fick en ny ljudvärld som jag hade glömt bort, 
och orkade med annat än att jobba och sova”. 

Vi behöver erfarenhetstalare som Siw som 
delar med sig av sina hörselberättelser för att 
hjälpa och uppmuntra andra till att orka kräva 
bättre hörselvård. Information och kunskap 
om hörselvården delas mellan användare på 
gräsrotsnivå. 

Ledare

I Mio Lindmans (s.24) kolumn beskriver hen de 
gränshinder som kan uppstå i vården när man 
överväger att flytta från en ort till en annan mitt i 
en vårdprocess. ”Vågar jag riskera att den börjar 
från noll, att det blir trassel med att föra över 
dokument från olika instanser som det redan 
varit ett sjå med att samla ihop?”. Mio kanske 
kunde ha haft nytta av erfarenhetsberättelser av 
någon som stått inför samma fråga. 

Muntliga berättelser och djungeltrumman 
har en lång tradition och har varit ett sätt för 
oss att dela med oss. När vi berättar om våra 
erfarenheter från hörselvården delar vi med 
oss av viktig kunskap om vad man har rätt till 
och det värdefulla budskapet om att det finns 
hjälp att få. Informationen som delas som 
kamratstöd via hörselföreningar täpper till 
de informationsluckor som kan uppstå inom 
vården och vårt gemensamma förbund jobbar 
för att berättelserna når uppåt i systemen när 
strukturerna byggs upp. Vi har rätt till bra vård 
och fungerande hörhjälpmedel.  

 När vi berättar om 
våra erfarenheter från 

hörselvården delar vi med 
oss av viktig kunskap 

”
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dem som kan och vill använda sig av sådana. 
Listan kan göras lång, men viktigt är att vi tar 
chansen att bygga nytt där det är vettigt och 
motiverat med tanke på en god service som ges 
i rätt tid.

Den stora utmaningen både den offentliga 
och den privata sektorn står inför är 
arbetskraftsbristen. Inom vårdsektorn har bristen 
eskalerat på ett mycket oroväckande sätt under 
senaste tid. Välfärdsområdena kommer alltså 
att ha en enorm utmaning med att rekrytera 
personal. Områdena eller kommunerna för den 
delen kommer inte att ensamma kunna lösa 
den här krisen.Det behövs också nationella 
mångsidiga åtgärder. Alla ansvarstagande 
arbetsgivare kommer att satsa på personalens 
välmående och ork. Dessutom stöds välmående 
och trivsel av att man kan påverka sitt arbete. 
Men det behövs mer för att vi ska kunna 
trygga tillgången på utbildad och motiverad 
arbetskraft. Nationell, regional och lokal nivå 
måste samarbeta för att kunna åstadkomma 
hållbara lösningar. 

Våra föreningar kommer att ha en mycket 
viktig och delvis ny roll när det gäller 
intressebevakningen i vård och hörselrelaterade 
frågor. I vissa frågor är kommunen fortfarande 
en relevant samarbetspart viktig att påverka. 
I många frågor som berör vård och omsorg är  
välfärdsområdet vår nya samarbetspartner. Hur 
väl förberedda är ni i föreningarna att påverka 
välfärdsområdena nu då man planerar och 
bygger det nya? Ansvaret för att hörselfrågorna 
tas i beaktande i vård och omsorg finns givetvis 
hos tjänstemän och beslutsfattare. Men ofta 
behövs det hjälp på vägen, 
någon som påminner 
och kräver. Att 
trygga tillgången 
till svenskspråkig 
service är bara det 
ett gigantiskt arbete 
som kräver insatser 
på alla nivåer.

Ha en skön och 
förhoppningsvis vacker 
höst!

Vem vårdar oss i framtiden?

Mikaela Nylander 
förbundsordförande 

Ordförandes hälsning

Hoppas ni alla kunnat njuta av 
sommaren. Stundvis har det varit 
för hett och i mina hemtrakter skulle 
inte mera regn ha skadat. Enligt de 

senaste prognoserna ser skörden i genomsnitt 
ut att bli normal, vilket är tröstande med 
tanke på världsläget och effekterna av kriget i 
Ukraina. Torkan plågar stora delar av Europa 
och tankarna går osökt till klimatförändringen. 
Men under lata sommardagar på stugan 
har tankarna också kretsat kring en av de 
största utmaningarna vi står inför, nämligen 
arbetskraftsbristen som är påtaglig inom alla 
branscher.

Hösten kommer att vara fylld av hårt arbete 
i både välfärdsområden och kommuner. En 
historisk och omvälvande reform verkställs den 
1 januari 2023 då personalen inom social- och 
hälsovård samt räddningsväsendet förs över 
till välfärdsområdena. Just nu arbetar vi för 
högtryck inom alla välfärdsområden för att 
ha beredskap att ta emot personalen om några 
månader. Mycket arbete återstår på sina håll, 
välfärdsområdena har olika situation beträffande 
hur långt man hunnit i byggandet av en helt ny 
regional nivå. Aldrig under våra kommuners 
uppbyggnad och utveckling har så stora 
förändringar präglat vår lokala och regionala 
verkligen som nu. 

Förra hösten skrev jag: ”Samarbete och 
förtroende kommer att behövas mellan 
kommunerna då kommunerna överför 
all social- och hälsovård till de regionala 
välfärdsområdena. Men också inom 
kommunerna behövs ett friktionsfritt samarbete 
då man ska bygga upp den nya kommunala 
organisationen utan den så dominerande social- 
och hälsovården”. Vis av erfarenheterna vill 
jag nu tillägga att det behövs ett samarbete och 
en dialog som baserar sig på förtroende och 
ömsesidigt förtroende mellan välfärdsområden 
och kommunerna. Fallerar detta är risken stor 
att både personal och de som är i behov av 
service känner av problemen.

Vårdreformen är en stor möjlighet. Vi kan 
nu skapa nya arbetssätt, ta i bruk nya mobila 
serviceformer, satsa mera på det preventiva 
arbetet och på rehabilitering. Dessutom är de 
digitala tjänsterna utmärkta komplement för 
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Kyrkan gavs anmärkning för brister i textning

Noterat

efter uppladdning. Idag kan 
lagen tolkas på ett sätt som 
gör det möjligt att undvika 
textning av videor, om de tas 
ner efter 14 dagar.

Kyrkomötet är kyrkans 
högsta beslutande organ och 
samlas i Åbo två gånger per 
år, i maj och i november. 
Kyrkomötet utformar 
kyrkans lagstiftning, gör 
ändringar i kyrkolagens 
innehåll och ger färdiga 
lagförslag till riksdagen. 
Kyrkomötet besluter också 
om kyrkans förvaltning och 
ekonomi.

Forskare vid Chalmers 
tekniska högskola i Sverige 
har utvecklat en ny teknik för 
att diagnostistisera yrsel. En 
typ av benledningshögtalare 
som fästs bakom örat gör att 
diagnostiken blir effektivare 
och säkrare, i synnerhet för 
personer med hörselproblem. 
Tekniken är nu redo för 
tillverkning och användning 
inom sjukvården. 

Den nya tekniken gör det både 
lättare och mer smärtfritt att 
diagnostisera yrsel. Dagens 
diagnosmetoder är bristfälliga 
och kan innebära risker och 
obehag för patienten. Idag 
används exempelvis höga 
ljudnivåer vid hörselgången 
för att undersöka yrsel. 
Detta kan orsaka bestående 
hörselskador för patienten. 

Yrselsympton är vanligt för 
personer över 65 år men vad 
som orsakar det kan vara svårt 
att slå fast. En vanlig orsak är 
sjukdomar i balansorganen. 

Ny teknik ger 
bättre diagnos 
för yrsel

Foto: chalmers.se

Regionförvaltningsverket 
har gett Evangelisk-
lutherska kyrkan en 
anmärkning för otextade 
kyrkomötesvideor på 
webben.Videoupptagningarna 
från kyrkomötets plenum har 
tidigare funnits på kyrkans 
Youtubekanal. Kyrkmötets 
plenum har sänts direkt och 
sändningen har sparats på 
webben i fem års tid. Videor 
av plenum våren 2022 
plockades bort från Youtube 
efter två veckor.  
Enligt lagen om 
tillhandahållande av digitala 
tjänster ska videomaterial på 
webben textas inom 14 dagar 

Coronavaccin ökar inte risken 
för plötslig hörselnedsättning. 
Det visar en ny studie utförd 
av experter vid Institutet 
för hälsa och välfärd 
(THL) och Tammerfors 
universitetssjukhus (Tays). 
 
I ett pressmeddelande 
skriver THL att studien 
inte stödjer tidigare resultat 
från Israel om ett samband 
mellan coronavaccin och 
plötslig hörselnedsättning. 
En tidigare israelisk studie 
rapporterade en ökning på 
40 procent av fall av plötslig 
hörselnedsättning, inom 21 
dagar efter vaccination med 
BioNTech/Pfizers mRNA-
vaccin (ComirnatyR). 

THL:s och Tays studie visar 
att det är osannolikt att 
plötslig hörselnedsättning 
är en av biverkningarna 
av coronavaccin. Man 

forsätter aktivt att följa upp 
coronavaccinens biverkningar.  
 
Antalet diagnoser av plötslig 
hörselnedsättning minskade 
märkbart när coronapandemin 
började. En orsak antas 
vara minskande besök vid 
mottagningar. Diagnoserna 
återgick till normal nivå vid 
årskiftet 2020-2021, då man 
började ge coronavaccindoser.

Coronavaccin är enligt THL  
generellt sett effektiva och 
säkra men kan orsaka allvarliga 
och sällsynta biverkningar. 
Av behandlade fall av plötslig 
hörselnedsättningen återfår 
40–60 procent hörseln inom 
några veckor. 

Studien genomfördes mellan 
1 januari 2019 och 12 april 
2022  Under studieintervallet 
gavs totalt 11,9 miljoner 
coronavaccindoser i Finland.

THL: Ingen ökad risk för plötslig hörselnedsättning till 
följd av coronavaccin
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I juni deltog Svenska 
hörselförbundet i ett 
informationstillfälle ordnat 
av Regionförvaltningsverket 
(RFV) i Södra Finland, 
ansvarig för tillsynen av 
webbtillgängligheten. Under 
tillfället lyfte förbundet fram 
problemen kring bristande 
textning av videor på webben. 

RFV redovisade resultat av 
övervakningen (2020–2021) 
av bastjänster såsom hälso- 
och sjukvårdstjänster, 
polisen, transporttjänster, 
studietjänster, kommunala och 
statliga tjänster. Av de 129 
granskade digitala tjänsterna 
hittades endast en tjänst utan 
brister. Idag kan lagen om 

textning tolkas på ett sätt som 
gör det möjligt att undvika 
textning av videor, om de tas 
ner inom 14 dagar. Lagen 
avser egentligen att aktörer 
har en 14-dagarsperiod att 
texta en video, från och med 
uppladdning. Vid RFV är man 
medveten om problematiken 
och har tagit upp saken 
med finansministeriet, 
men uppmuntrar också 
organisationsfältet att lyfta 
saken.

Under 2022 fortsätter 
RFV:s granskning av 
webbtillgängligheten med 
fokus på bastjänster såsom 
bank- och identifieringstjänster 
samt textning och syntolkning. 

Svenska hörselförbundet bevakar webbtillgänglighet
På allmänhetens begäran ser 
man nu över möjligheten att 
tillkännage de övervakade 
tjänsterna, vilket tidigare 
inte gjorts i enlighet med 
EU:s instruktioner. Ett 
urval av webbplatser som 
granskas under 2023 hittas 
på RFV:s hemsida och fler 
väljs under hösten. Svenska 
hörselförbundet fortsätter 
aktivt bevakandet av 
tillgängligheten på webben för 
våra medlemmar.

Intressebevakning

Den 15–16 juni deltog Svenska 
hörselförbundet i konferensen 
National Conference 
Dialogue i Helsingfors. 
Konferensen samlar experter 
inom fredsbyggande och 
fredsförmedling och denna 
gång låg fokus bland 
annat på personer med 
funktionsnedsättning. 

I en session deltog Caroline 
Atanga, grundare och direktör 
för South Sudan Women 
with Disabilities Network, 
Florence Ndagire från 
Uganda, internationell konsult 
i funktionshinderrättsfrågor 
och Lassi Murto från 
Abilis-säätiö, en finländsk 
stiftelse som stödjer 
gräsrotsinitiativ av personer 
med funktionsnedsättningar i 
utvecklingsländer.

Caroline Atanga från 
Sydsudan blev döv vid fem 
års ålder och är aktiv i ett 
nätverk för kvinnor med 
funktionsnedsättningar i 
Sydsudan. Atanga beskrev hur 
svårt det kan vara att ta sig 
igenom vägspärrar i landet, 
eftersom många militärer inte 
känner till teckenspråk. Det är 
även vanligt att döva personer 
inte registreras i flyktingläger 
då de inte kan säga sina namn, 
vilket gör att de kan bli utan 
hjälp. Atanga har jobbat för att 
göra teckenspråket mer känt 
i landet och för tillgång till 
utbildning för döva flickor.

Florence Ndagire är den 
första blinda advokaten i 
Uganda. Hon underströk 
vikten av skälig anpassning, 
så att personer med 
funktionsnedsättningar kan 

medverka i fredsförhandlingar 
i större utsträckning än idag. 
Hon efterlyste mer forskning 
kring konflikt och personer 
med funktionsnedsättningar.

Lassi Murto från Abilis, 
som själv har en fysisk 
funktionsnedsättning, 
uppmuntrar till att titta på 
utvecklingssamarbetessektorn 
och den humanitära 
biståndssektorn. Där finns 
goda exempel och erfarenheter 
på fungerande arbete som 
kan användas som förebild 
när man inkluderar personer 
med funktionsnedsättningar 
i fredsbyggen. ”Och vi är en 
resurs, använd er av oss”, 
säger Murto. ”Jobba med 
oss, inkludera oss i dialoger.” 
fyller Ndagire i.

Maija Nilsson, 
Ansvarig för 

intressebevakning och 
internationella verksamheten

Funktionshinderfrågor i fokus på internationell fredskonferens
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Siw vill hjälpa andra till bättre hörsel -  
“Kunskap är en bristvara på området”

TEXT OCH FOTO: Tina Kärkinen

Siw Östman har arbetat med att synliggöra hörselfrågor i över tio år.  Hon sprider aktivt  
kunskap och information på hörselområdet, både som ordförande för föreningen HiA - 
hörselskadade i arbetslivet och som evenemangskoordinator på Svenska hörselförbundet rf.

Siw Östman 

Ålder: 64 år 
Aktiv i: Föreningen 
HiA - Hörselskadade 
i arbetslivet som 
ordförande
Bor: Smedsby, Korsholm 
Familj: Min man, Roger, 
hunden Gucci, 2 vuxna 
barn och 2 barnbarn 
Sysselsättning: 
Evenemangskoordinator 
på Svenska 
hörselförbundet 
Intressen: 
Hundpromenader, 
familjen, sticka, läsa, 
trädgårdsarbete.
Bästa avkoppling: 
Att sticka och pyssla i 
trädgården. Odlar det ena 
och det andra. Nytt för i 
år är en blomsteräng.

“Jag har varit en 
enöring i hela 
mitt liv så långt 
jag kan komma 

ihåg”, säger Siw när jag 
träffar henne för en intervju i 
Vasa. Hon berättar öppet om 
sin hörselskada, men vill inte 
att den identifierar henne 
som person. 

- Det är inte det första jag 
säger när jag träffar någon. 
Jag vill inte bli känd som 
“Siw som inte hör”.

Siw Östman har arbetat med 
att synliggöra hörselfrågor i 
över tio år. Hon har fungerat 
som ordförande för HiA - 
hörselskadade i arbetslivet 
sedan starten 2009 och 
föreningen har haft lätt att 
locka nya medlemmar. 

- Människor söker sig 
till föreningen för att få 
information och kunskap. 
Man vill veta vilken 
hjälp som finns, vart man 
ska vända sig och vilka 
hörhjälpmedel man kan få i 
arbetslivet. Man kanske inte 
vågar berätta att man hör 
dåligt på sin arbetsplats, utan 
vill vara likadan som alla 
andra.

I sin roll som 
evenemangskoordinator på 
Svenska hörselförbundet 
ansvarar hon för förbundets 
kursverksamhet. Under 

kurserna får deltagarna 
information och kunskap 
om hörselskador. Samtidigt 
erbjuder kurserna en 
möjlighet att bearbeta 
sin nya livssituation som 
hörselskadad.

- Kunskap och information 
är en bristvara på 
hörselområdet. Det behövs 
mer kunskap om hörsel och 
hörselnedsättningar, så att 
folk skulle se det som något 
naturligt.

Som fyraåring hade 
Siw påssjuka och hennes 
hörselskada antas vara en 
följd av det. Hon är döv 
på sitt högra öra och på 
vänstra örat har hon runt 60 
decibels hörselnedsättning 
på talområdet. Idag använder 
hon en BiCROS-hörapparat 
(för ensidig dövhet), som 
sänder över ljud till hennes 
hörande öra och ger bättre 
riktningshörsel.

- Tidigare om någon pratade 
på fel sida så kunde jag gå 
iväg, och jag uppfattades 
som nonchalant eller 
högmodig. Det där var lite 
tokigt i ungdomen. Men 
det blir bättre bara man 
accepterar sin hörselskada.

När Siw var ung fanns det 
ingen verksamhet för henne 
som hörselskadad, inte heller 
i skolan togs hörselskadan 
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i beaktande. Detta har fått 
henne att vilja satsa på att 
ordna verksamhet riktad till 
yngre hörselskadade inom 
föreningslivet.

-Jag önskar att alla unga 
och studerande skulle 
ha möjlighet att få alla 
hjälpmedel som de 
behöver för att kunna gå 
i skola utan att göra stora 
ansträngningar för att 
höra. Detta skulle gälla 
för alla olika stadier och 
fortsättningsutbildningar. 

Det var i 30-års åldern 
som Siw accepterade sin 
hörselskada och började 
söka stöd och hjälp. Då 
insåg hon att hörselskadan 
påverkade hela hennes 
vardag, såväl i arbetslivet 
som privat. Vid 45-års 
ålder övervägde hon att 
sluta på sitt jobb på Vasa 
Centralsjukhus laboratorium. 

- Jag orkade inte arbeta för 
det tog så mycket energi 

att försöka höra. Den första 
hörapparaten gömde jag 
med håret. Jag ville inte att 
någon skulle se att jag hade 
hörapparat men i dag vill jag 
att folk ska lägga märke till 
att jag har hörapparater.

Det tog en lång tid för 
Siw att vänja sig vid sin 
hörapparat. Hörbarheten 
var dålig och hon kände sig 
besviken. Det tog år innan 
hon hittade hörapparater 
som fungerade för henne 
och som var rätt justerade 
för hennes hörsel. När hon 
fick en BiCROS-apparat 
för sitt döva öra, och rätt 
justeringar, förändrades 
hennes liv.

- Det var som att jag fick en 
ny ljudvärld som jag hade 
glömt bort, och orkade då 
med annat än att jobba och 
sova. Jag var säkert inte så 
lätt att ha göras med på den 
tiden när jag tänker tillbaka. 
Det var så min hörselresa 
började och viljan att hjälpa 

andra till bättre hörsel.

Med facit i hand inser hon 
att man behöver vara beredd 
på att det kan vara en lång 
process att börja använda 
sina hörapparater. 

- Det är lätt att kasta sina 
hörapparater i lådan när 
man upplever att man 
inte blir förstådd under 
justeringstillfällen, när man 
försöker förklara hur man 
hör. Jag förstår alla som gör 
det för så kände jag många 
gånger i början av min 
hörselresa. I början när jag 
fick min hörapparat tänkte 
jag att det var något fel 
på mig när jag inte hörde. 
Jag gick många gånger på 
återbesök för att justera. Vi 
måste vara lite envisa och 
inte ge upp. För en del går 
det snabbt och för andra är 
det en längre process. Om 
man är medveten om att 
det kan ta tid, så tror jag att 
fler skulle börja använda 
hörapparater.

Siw i Gamla kyrkoparken i Helsingfors. Hon jobbar som evenemangskoordinator vid Svenska hörselförbundet på distans från Vasa.
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Siw använder flera olika 
hjälpmedel i sin vardag. Det 
första hon gör på morgonen är 
att sätta på sin hörapparat och 
BiCROS. De följer med henne 
under hela dagen.

- Jag skulle inte klara 
mig i vardagen utan mina 
hörapparater. Visst blir jag trött 
i hjärnan av att anstränga mig 
att höra, men mycket mindre 
om jag använder hörapparat. 
Bluetooth kopplat till min 
telefon är ovärderligt. Det 
kan användas för att lyssna 
på musik eller lyssna på 
ljudböcker, men det använder 
jag inte så ofta. Jag tycker om 
att läsa riktiga böcker, säger 
hon.

När hon deltar i möten och 
föreläsningar, såväl fysiskt som 
på distans, använder hon sig av 
Roger Table Mic II eller Roger 
Select. Skrivtolkning bokar 

hon vid allmänna föreläsningar 
och kurser.

- Jag tänker att vi är runt 15 
procent av befolkningen som 
har en hörselnedsättning, så 
då är det också säkert någon 
annan än jag som har nytta av 
skrivtolkningen.

När hon går på teater använder 
hon T-slinga och Thea-appen 
som de flesta teatrar har. Hon 
tycker att det behövs mer 
upplysning om T-slinga.

- Teatrarna kunde göra mera 
reklam för Thea-appen och 
vilka föreställningar som finns 
på appen. Vid hörselcentralen 
eller andra hörselmottagningar 
borde det finnas T-slinga eller 
tillgång till kommunikatorer 
vid infodisken. De ska 
föregå med gott exempel och 
använda det. Ifall kunden inte 
kan använda T-slingan eller 

kommunikatorn så borde man 
uppmuntra till att prova.

I dagens läge har man rätt 
att få nya hörapparater vart 
femte år via den offentliga 
sjukvården, om behov finns. 
Men de nya hörapparater som 
patienter får via den offentliga 
vården är tre till fem år gamla. 
Det här är Siw kritisk till.

- Jag önskar att vi skulle 
få nyare hörapparater från 
hörselvården. Vi vet hur 
snabbt tekniken går fram. 
Vem köper en dator eller 
mobiltelefon som är fem år 
gammal? Med tanke på miljö 
och batteriförbrukningen 
borde de uppladdningsbara 
hörapparaterna snabbt komma 
in i hörselvården.

I kontakten med hörselvården 
har Siw upplevt bemötande 
som en avgörande faktor, 

Siw är döv på sitt högra öra och har runt 60 decibels hörselnedsättning på talområdet på vänstra örat. “Jag har varit en enöring i hela 
mitt liv så långt jag kan komma ihåg", säger hon. 
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i synnerhet i mötet med 
audionomen.

- Man behöver känna 
förtroende för audionomen. 
Det är också viktigt att 
audionomen tar sig tid för att 
tillsammans med patienten 
fundera på vad man önskar 
av sitt hjälpmedel, vilka 
situationer man upplever 
som besvärliga och hur 
livssituationen ser ut.

När det gäller den offentliga 
hörselvården anser Siw att 
det finns mycket rum för 
förbättring. 

- Det borde bokas återbesök 
direkt när man får en ny 
hörapparat för det finns alltid 
frågor som man vill ha svar 
på. Det kommer mycket 
information vid första 
besöket så det är inte säkert 
att man uppfattar allt. Det 
kan gälla justeringar av ljud, 
något störande ljud man vill 
få bort eller något ljud man 
vill höra bättre. Det är inte 
heller alltid som man gillar 
sin egen röst efter att man 

fått en ny hörapparat. Sådana 
saker är svåra att märka vid 
utprovningstillfället.

Att få hörselvård på 
svenskar mycket viktigt, 
säger Siw. Att få använda 
sitt eget modersmål kan 
bidra till att justeringen av 
hörapparaten går smidigare.

- Det är svårt att förklara 
hur man hör just när man är 
på justering. Resultatet blir 
inte bra om den du pratar 
med är dålig på svenska, 
då är det mycket svårt för 
hen att förstå hur man vill 
ha justeringen gjord. Det 
är mycket små nyanser 
som ger en bättre ljudbild. 
Att få finjusteringen på sitt 
modersmål borde vara vår 

rättighet. Jag tycker att jag 
själv borde få välja vem som 
justerar mina hörapparater, 
för detta är så otroligt 
viktigt.

Siw anser att man inom 
hörselvården kunde 
stödja patienter genom att 
informera om de lokala 
hörselföreningarna som 
finns.

- Hörselföreningarna skulle 
kunna hjälpa personer 
att börja använda sina 
apparater. Kanske det då 
skulle bli mindre oanvända 
hörapparater i byrålådan. 
Föreningarna kunde även 
informera om temakurser 
och var man kan få 
information.

Siws egen hörselresa 
har haft sina upp och 
-nerförsbackar. Hon är glad 
över att utvecklingen har 
gått framåt och att man tar 
hörselskador i beaktande 
mera idag, men ännu 
finns det mycket kvar att 
göra. Hennes personliga 
erfarenheter har varit och 

förblir en ständig drivkraft 
för hennes engagemang. 

- Det är lätt att känna sig 
utanför som hörselskadad, 
som när man inte hänger 
med i diskussioner eller 
under familjemiddagar. Det 
kan uppstå missförstånd 
när man inte har uppfattat 
vad någon sagt. Oftast 
kan man skratta åt det här, 
men inte alltid. Ibland blir 
man riktigt ledsen. Det är 
därför jag vill jobba med 
de här sakerna, för jag har 
varit med om så mycket. 
Jag vill att personer med 
hörselnedsättning ska ha 
det lättare än vad jag har 
haft det. 

”Det borde bokas 
återbesök direkt 

när man får en ny 
hörapparat.
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besök i Vasa i januari 2021 konstaterades att 
hörseln nu var mycket dålig och det beslöts 
att hon skulle få remiss till HUS öronklinik 
i Helsingfors. På grund av coronapandemin 
blev alla åtgärder framflyttade, men i 
slutet av september 2021 blev äntligen det 
första besöket på HUS öronklinik av. Inger 
genomgick skivröntgen och en grundlig 
hörselundersökning. Hörseln testades bland 
annat så att hon skulle avgöra skillnaden 
mellan ord som liknade varandra. Inte så 
enkelt när man varit nästan helt döv de senaste 
åren och dessutom allt mera vant sig vid 
läppavläsning. Nu fick hon inte se talarens 
läpprörelser. 

– Man förklarade mycket bra vad idén med 
varje del av undersökningen var.

Psykologen ställde frågor om familjen 
Följande besök på HUS var inplanerat 
i december 2021. Nu fick dottern som 
var följeslagare inte följa med in i 
mottagningsrummet. Där samtalade en 
psykolog länge med Inger om hennes 
hemförhållanden. Inger förklarar att det 
tydligen var mycket viktigt att reda ut om hon 
har makens och de vuxna barnens stöd både 
under den långa förberedelseprocessen för 
operationen och under tiden efteråt. Kanske 
kunde man genom det här samtalet ännu en 
gång kolla att hon var helt införstådd i vad 
hon gav sig in i. I januari 2022 bar det i väg 
till HUS igen. Om det här tredje besöket i 
Helsingfors säger Inger skämtsamt att hennes 
huvud nu undersöktes väldigt grundligt och 
fick godkänt. Hon fick nu också välja färg på 
de delar av apparaten som skulle vara synliga 
och hon valde grått.

Äntligen dags för operation 
I mars 2022 åkte Inger i väg med dottern 
som följeslagare till Helsingfors. Det blev 
en natt på patienthotellet och sedan var det 
dags att inställa sig på avdelningen kl. 07.15 

Jag besöker Inger i hennes hem strax 
norr om Närpes centrum och får en 
intressant pratstund med henne. En stor 
del av sitt vuxna liv före pensioneringen 

jobbade Inger som kokerska, främst på en 
lågstadieskola och i Närpes HVC:s kök. När 
hon berättar om sina jobb före pensioneringen 
säger hon att den höga ljudnivån i storköken 
troligen har varit en bidragande orsak till 
hörselskadorna vid sidan av de ärftliga 
anlagen med flera hörapparatsanvändare i 
familjen.

Ljus syn på tillvaron 
Trots att livet inte alltid varit så lätt har Inger 
en ljus syn på tillvaron och en stark kristen tro. 
Hon tycker att familjen alltid fått krafter när 
de drabbats av sjukdom och andra svårigheter. 
När en av döttrarna som ettåring fick leukemi 
och dubbelsidig lunginflammation, sa Inger 
upp sig på jobbet för att kunna följa med 
barnet till Barnkliniken i Helsingfors. Det blev 
en vårdtid i Helsingfors på tre månader och 
efter det förstås fortsatt vård i hemmet. Efter 
några år blev flickan helt frisk.

Benröta i örat 
För nästan trettio år sedan drabbades Inger av 
någonting litet ovanligare, nämligen benröta 
i vänster öra. Hon blev opererad och det 
bestämdes att hon skulle gå på kontroll en 
gång i året i Vasa. Man konstaterade snart att 
hennes hörsel blivit sämre och så småningom 
blev det aktuellt med hörapparat. Det vanliga 
då, för 18 år sen, var att man fick hörapparat 
på ena örat och i Ingers fall blev det för några 
år framåt frågan om en apparat på den ”bättre” 
sidan. Senare fick hon en hörapparat på 
vardera sidan. 
 
Inger hade räknat sig som en helt vanlig 
pensionär med åldersbetingad och ärftlig 
hörselnedsättning – men vid de årliga 
kontrollerna märkte man att hennes hörsel 
börjat försämras påtagligt. I samband med ett 

Ingers nya liv med CI
Inger Hannus är lycklig över att ha fått CI, kokleaimplantat, inopererat och 
ställer gärna upp på att bli intervjuad. – Du kan ju sätta ”Ingers nya liv” som 
rubrik,  säger hon glatt.
TEXT OCH FOTO: Ulla Holmberg
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den 8 mars. Operationen skulle ta ungefär 
fyra timmar. Inger var medveten om att det 
var viktigt att allt skulle gå bra, bland annat 
eftersom känsliga organ som sköter lukt- och 
smaksinnet och balansen inte fick ta skada. 
Hon bad för läkarna och för vårdarna och 
somnade lugnt. När en av läkarna försiktigt 
väckte henne kunde hon läsa på hans läppar: 
”Operationen lyckades”! 

På uppvakningsavdelningen fick Inger ett 
första sinnesintryck som visade på att allt nu 
var i ordning: hon kände doften av nykokt 
kaffe! Redan dagen efter operationen fick 
Inger åka hem med sin ledsagare. Läkaren 
hade gett klara besked om vad hon fick och 
inte fick göra. Hon skulle ta alla värkmediciner 
som ordinerats, även om hon inte hade värk. 
Hon fick sköta enkla hushållssysslor, men 
inte lyfta. I fyra veckor skulle hon klara sig 
enbart med läppavläsning, för ännu var inte 
implantatet påkopplat. På frågan om det var 
en jobbig tid svarar Inger att hon ju visste att 
operationen gått bra och att hon snart skulle få 
sin hörsel tillbaka, så det var värt fyra veckors 
väntan.

Implantatet börjar fungera 
I april var det dags att åka ner till Helsingfors 
igen. Då påkopplades implantatet och 
justerades. Nu började Inger höra ljud som 
hon inte upplevt på mycket länge. Hon hörde 
lärkan och andra fåglar och hon hörde så 
småningom också syrsorna! Hon studerade 
bruksanvisningar och lärde sig att höja och 
sänka ljudnivån, hon laddade batterierna 
och hon torkade apparaterna regelbundet i 
en speciell torklåda.- Tur att jag alltid varit 
intresserad av teknik, säger hon.

Ingers anpassning till implantatet är en process 
som ännu pågår. I år ska hon på kontroll 
åtminstone två gånger till och i fortsättningen 
en gång i året. Maken Lars-Åke kommer hem 
när vi håller på att avsluta intervjun. Han har 
varit norr om Vasa för att ge råd åt en person 
som är intresserad av pärttak, ett område som 
han är mycket kunnig på. ”Säg nu du också 
hur du upplevt det här med min dövhet och 
mitt nya liv”, säger Inger. ”Ja, hur ska jag säga 
det”, funderar han. - Våra samtal kan ju nu 
röra sig på ett mycket bredare område. Nu kan 
vi till exempel tala om känslor igen. 

När Inger Hannus fick kokleaimplantat började hon höra ljud 
som hon inte upplevt på mycket länge.

Inger har haft kokleaimplantat sedan mars 2022. 
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Ny forskning synliggör vardagen med hörselnedsättning

Elin Karlsson vid Örebro Universitet har skapat ett nytt självskattningsformulär för 
att mäta vardagsfunktion för vuxna med hörselnedsättning. I artikeln beskriver hon 
huvudfynden i sin avhandling "Assessment of everyday functioning for adults with hearing 
loss: Development of Hearing and Functioning in Everyday life Questionnaire (HFEQ)."

Forskning

Nästan en halv miljard människor 
världen över har hörselnedsättning, 
vilket påverkar många olika delar 
av vardagslivet1.. Vardagsfunktion 

är därför ett viktigt begrepp att inkludera i 
hörselrehabilitering. För att kunna kartlägga 
vilka delar av vardagen som påverkas vid en 
hörselnedsättning, både det som fungerar bra 
(funktion) och det som fungerar mindre bra 
(funktionsnedsättning), kan ett bio-psyko-socialt 
perspektiv användas2,3. 
Vardagslivet undersöks då utifrån; ett biologiskt 
perspektiv, ett psykologiskt perspektiv och 
ett socialt perspektiv (Figur 1). Samtliga 
delar existerar samtidigt och interagerar 
med varandra i vardagen4. Utöver dessa tre 
tillkommer även omgivningsfaktorer3. För att 
undersöka bio-psyko-sociala faktorer kan den 
Internationella Klassifikationen för Funktion, 
Funktionsnedsättning och Hälsa (ICF) användas. 
ICF togs fram av WHO3 och det finns även en 

kortversion med fokus på hörsel (ICF Core Sets 
för hörselnedsättning)2,5 . ICF Core Sets för 
hörselnedsättning kan bland annat användas som 
ett underlag för hörselrehabilitering och kan 
också utgöra en grund för nya frågeformulär. 

Inom området för hörselrehabilitering finns 
många olika frågeformulär6,7 och många har 
enbart använts i enstaka studier, är gamla och/
eller inte ordentligt testade vid framtagandet 
8,9. Många av de existerande frågeformulären 
fokuserar på utvärdering av hörapparater, 
problem i specifika situationer eller 
funktionsnedsättning på en biologisk nivå, och 
missar därför området vardagsfunktion9. Utifrån 
denna bakgrund skapades frågeformuläret 
Hearing and Functioning in Everyday life 
Questionnaire (HFEQ) av en internationell 
expertgrupp under 2019. HFEQ består av 30 
frågor och mäter vardagsfunktionalitet från 
ett bio-psyko-socialt perspektiv med fokus på 
hörsel.

Resultat 
Resultatet av delstudie ett visade att ICF Core 
sets inom andra områden har validerats med 
flera olika metoder. Vidare visade delstudie två 
att Brief ICF Core Set för hörselnedsättning 
har god validitet (relevant och användbart) för 
personer med hörselnedsättning i flera olika 
länder men att vissa kategorier kan vara lite 
svåra att svara på. Resultatet tyder på att Brief 
ICF Core Set för hörselnedsättning är en bra 
grund för ett frågeformulär. 

I studie tre utvecklades och testades 
HFEQ. Resultatet visade att personer 
med hörselnedsättning generellt upplevde 
introduktion, svarsskala och frågor som 
relevanta och lätta att förstå. Några frågor 
behöver förtydligas i form av förändringar i 
ordval eller exempel. För några frågor gällande 
psykologiska funktioner upplevdes kopplingen 

Figur 1. En illustration över ett bio-psyko-socialt perspektiv på 
hörselnedsättning. Hämtad från avhandlingen4.

TEXT: Elin Karlsson
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Figur 2. Avhandlingen innefattar fyra delstudier. Flödesschema över 
framtagandet av HFEQ inklusive avhandlingens fyra delarbeten. 
Baserad på bild i avhandlingen4.

Elin Karlsson är leg. Audionom och med. doktor i 
Disability Research. Hon är verksam vid  Audiolo-
giskt forskningscentrum, region Örebro län, Insti-
tutionen för hälsovetenskaper, Örebro Universitet. 
Bild: Privat
till hörselnedsättning som oklar vilket indikerar 
att dessa behöver förtydligas. I studie fyra 
bekräftades resultaten från studie tre, och utöver 
detta konstaterades det att alla svarsalternativ 
användes, att HFEQ består av sex dimensioner 
och att det finns risk för golveffekter. 

Framtida forskning 
Inom kort kommer HFEQ genomgå revidering 
baserat på avhandlingens resultat. Efter 
detta planeras en studie där reliabiliteten ska 
undersökas samt insamling av normeringsdata. 
Det har även gjorts en svensk översättning av 
HFEQ som inom kort ska testas för att sedan 
publiceras och implementeras. 
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Individen i fokus när välfärdsområdena tar form

I januari 2022 kunde alla 
förutom helsingforsare 
gå till valurnorna för 
att välja fullmäktige till 

21 nya välfärdsområden. 
Mandatperioden för de 
invalda är fyra år och 
fullmäktige beslutar bland 
annat om välfärdsområdets 
strategi och budget 
Valdeltagandet blev lågt 
i det historiska valet och 
endast 47,5 procent av de 
röstberättigade valde att 
gå till valurnorna.Det finns 
säkert flera orsaker till det 
svala intresset för valet, 
men det vittnar om att 
denna enorma reform kan 
kännas avlägsen för enskilda 
individer. 

Bakgrund 
Finland delas i 
fortsättningen in i 21 olika 
välfärdsområden som 
består av flera kommuner. 
Välfärdsområdena 
sammanbinder flera 
kommuner och kommer 
att ha huvudansvaret för 
att ordna tjänster som rör 
vård, omsorg, socialtjänst 
och räddningstjänst samt 
funktionshinderservicen. 
Undantaget här är 
Helsingfors, där man 
fortsätter att ansvara för sin 
egen social- och hälsovård 
samt räddningsverksamhet. 
Detta har sin förklaring 
i Helsingfors stora 
befolkningsunderlag. 

Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen kommer 
i fortsättningen att ansvara 
för vissa specialiserade 
sjukvårdstjänster i Nyland. 
Samma bestämmelser som 
tillämpas i välfärdsområdena 
kommer att tillämpas i 
Helsingfors.

Vissa tjänster, såsom 
experttjänster som kräver 
särskild expertis och 
tjänster som är för dyra att 
upprätthålla i alla regioner, 
kommer att centraliseras.

 De svenskspråkiga 
experttjänsterna kommer att 
koordineras av Egentliga 
Finlands välfärdsområde.

TEXT: Tina Kärkinen

Finland delas i fortsättningen in i 21 olika välfärdsområden som består av flera kommuner. Foto: Canva
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De tvåspråkiga välfärdsområdena

Hur tryggas den 
svenskspråkiga servicen? 
Reformen kommer att 
föra med sig strukturella 
förändringar och påverka den 
svenskspråkiga servicen i 
framtiden. En stor fråga är hur 
specialkunnande på svenska 
ska kunna garanteras. Av de 
21 välfärdsområdena är sju 
tvåspråkiga (se bild). Därtill 
är Helsingfors stad och HUS-
sammanslutningen tvåspråkiga. 
Områdena har en skyldighet 
att erbjuda tjänster på båda 
nationalspråken.

I samtliga tvåspråkiga 
områden tillsätts en 
nationalspråksnämnd för 
att utreda och bedöma hur 
de språkliga rättigheterna 
tillgodoses i praktiken.

När det kommer till 
svenskspråkig service är 
det Egentliga Finlands 
välfärdsområde och Västra 
Nylands välfärdsområde 
som har ett särskilt stort 
ansvar. Egentliga Finlands 
välfärdsområde har fått 
specialuppdraget att ansvara 
för koordinerandet av det 
nationella samarbetet kring 
de svenskspråkiga social- 
och hälsovårdstjänsterna. 

För Västra Nylands del 
ansvarar man för nationellt 
stöd för utvecklingen av de 
svenskspråkiga social- och 
hälsovårdstjänsterna.

Koordinering av 
svenskspråkig service 
Wiveka Kauppila är 
koordinator för svensk 
service vid Egentliga 
Finlands sjukvårdsdistrikt. 
På hennes bord ligger 
samarbetsavtalen som ska 
slutas mellan de tvåspråkiga 
välfärdsområdena.

- Kraven har varit ganska 
stora och möjligheter att 
uppnå dem har varit lite si 
och så, säger hon. Eftersom 
svenskspråkiga procentuellt 
är en ganska liten minoritet, 
så är det svårt att hitta 
personal som kan tillräckligt 
bra svenska och erbjuda 
tillräckligt god vård och 
service. 
 
Samarbetsavtalen är ett sätt 
att kunna trygga bastjänster 
på svenska inom olika 
välfärdsområden.

- Samarbete behövs när det 
gäller krävande uppgifter, 
stora kostnader eller när 

det inte finns tillräckligt med 
kunnig personal och experter 
till hands.

Ett första steg i 
beredningsarbetet har 
varit en omfattande 
enkätundersökning av hur 
svensk service fungerar och 
planeras inom de tvåspråkiga 
välfärdsområdena. Målet med 
enkäten är att kartlägga vilka 
tjänster välfärdsområdena 
kan producera inom sitt 
eget område, hur man 
uppfyller språkkraven och 
hur servicen ska planeras när 
välfärdsområdet kommer i 
gång. 
Kauppila säger att det nu 
krävs ett digert samarbete 
mellan olika instanser, för att 
välfärdsområdena ska klara av 
att sköta uppgifter som tidigare 
låg på kommunens ansvar.

- När det gäller den 
förebyggande aspekten så finns 
det väldigt mycket som man 
måste göra tillsammans för att 

Wiveka Kauppila, koordinator för 
svensk service vid Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikt. 
Foto: privat
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i allt beredningsarbete som 
görs. Det som sker inom 
förvaltningen kommer inte 
genast att synas så tydligt.  
Knappast kommer invånarna 
att märka så mycket av 
reformen i första taget, säger 
hon. 

 
 

Leidenius menar att man nu 
har möjlighet att stärka den 
svenskspråkiga servicen, 
eftersom andelen personal som 
kan betjäna på svenska ökar 
när flera kommunala tjänster 
sammanförs.

Kunden i fokus 
En utmaning med 
svenskspråkiga vårdkedjor 
är att de ofta kräver 
skräddarsydda lösningar. 
Eftersom tjänsteutbudet på 
svenska är mindre behöver 
man i högre grad använda 
sig av utomstående aktörer, 
såsom tredje sektorn eller 
privata aktörer. 

Enligt Kia Leidenius är 
det svårt att definiera hur 
en enhetlig svenskspråkig 
vårdkedja ska se ut från 
början till slut. Man kommer 
inte att kunna erbjuda 
service på svenska på alla 
servicepunkter eftersom 
man inte har tillräckligt 
med personal för det. Viss 

få det att fungera. Man kan inte 
bara tänka att kommunen är 
självständig och gör sitt och att 
välfärdsområdet gör sitt. Tredje 
sektorns förebyggande och 
stödjande funktion har en stor 
betydelse, säger hon.

Kauppila ser social- och 
hälsovårdsreformen som 
en möjlighet till förbättring 
när det gäller den svenska 
servicen. 

- Nu kan vi klistra ihop allt 
som har med det svenska att 
göra och se till att kunderna 
hittar de svenska tjänsterna. 
Tidigare har de varit svåra 
att hitta men nu finns det ett 
bredare ansvarstagande. 

Hon medger att det finns 
begränsade resurser när det 
kommer till hur servicen 
ordnas för olika grupper, men 
huvudsaken är att man lyssnar 
på individuella behov.

- Det är viktigt att följa upp 
vad invånarna tycker. Det är 
inte bara vi som ska höras, 
utan vi behöver ta individen 
i beaktande. Serviceformerna 
kommer inte att vara 
samma för alla. Det behövs 
nytänkande och individen ska 
vara i fokus.

Språkfrågan en röd tråd 
I Västra Nylands 
välfärdsområde ansvarar man 
för att stödja utvecklingen 
av de svenskspråkiga social- 
och hälsovårdstjänsterna i 
hela landet. Kia Leidenius 
jobbar som specialsakkunnig 
för svensk service inom 
beredningen av Västra Nylands 
välfärdsområde.

-För tillfället handlar en 
stor del av det interna 
arbetet om hur man bygger 
upp den kommande 
organisationen och hur 
språkaspekten tas i beaktande 

specialkunskap kan vara mer 
utmanande att få på svenska 
eller finnas på ett längre 
avstånd. Som svenskspråkig 
ska man få välja om man vill 
ha service nära på finska eller 
på svenska på längre avstånd.

Leidenius menar att det krävs 
en ständig dialog mellan 
kund och personal för att 
säkerställa en fungerande 
service.

- Vi kan inte bara titta på 
vad modersmålet är och 
utgå från det. Huvudsaken 
är att vi klarar av att erbjuda 
service även på svenska. 
Sedan ska vi diskutera med 
kunden hur hen vill ha det. 
Det är kundens bästa som ska 
avgöra hur vårdkedjan går.  

Kia Leidenius, specialsakkunnig, 
svensk service, Västra Nylands 
välfärdsområde. Foto: privat

”Det är kundens bästa 
som ska avgöra hur 

vårdkedjan går.
 - Kia Leidenius, 
specialsakkunnig, 

svensk service, 
Västra Nylands 
välfärdsområde
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Föreningshörnan

Här beundrar vi det vackra Gustavianska träslottet medan vi 
väntade på att guidningen skulle börja.

Harriet von Koskull, ordförande och Herman von Numers, aktiv 
medlem i HrH. 

Resan startade från Kiasma klockan 10.

Aktiv vår för 
Helsingforsregionens 
hörselförening
HrH har haft en aktiv termin 
med ett gediget program hela 
våren 2022. Våra medlemmar 
kommer trofast till Tölögatan 10 B 9 för att 
lyssna på måndagsföredragen kring varierande 
ämnen.

Hela 23 medlemmar deltog i utfärden till Svartå 
Slott 10.5. Transporten sköttes som vanligt av 
vår trevliga chaufför Bjarne från Packaléns 
buss. Dagen var lyckad på alla vis, solen sken, 
slottsguiden var spirituell och den läckra maten 
serverades snabbt och elegant i vacker miljö.

Programmet för hösten är fullspäckat med 
intressanta föredragshållare. Ordförande Harriet 
von Koskull inleder med att berätta om ”tal till 
text” program och om föreningens stöd till barn 
med cochleaimplantat. Herman von Numers reder 
ut problem med sömnapné och trötthet. Vidare 
får vi höra analys av begreppet självständighet 
och lyssna på verksamhetsledaren för Läkare 
utan gränser som berättar om organisationens 
hjälpinsatser runtom i världen. I september gör 
vi en utfärd till Haiko där vi guidas i Edelfelts 
museum och intar lunch på Haiko Gård. I samband 
med våra möten kan Du få hörselrådgivning.

Nya medlemmar önskas hjärtligt välkomna! 
Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Där hittar 
du också vårt program som inleds 12.9.2022. Väl 
mött på HrH!

Hjalmar Linders porträtt gjorde guiden Kerstin Ilander nästan 
lyrisk, full av beundran och intressanta anekdoter. 
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HiA - Hörselskadade i arbetslivet ordnade 
20-22.5 en ungdomshelg vid Glasbruket i 
Nykarleby. Vi var 11 ungdomar som deltog. 
Tillsammans njöt vi av god mat, bubbelbad 
och umgänge med varandra. Vi spelade även 
paintball i skogen och hade massören på besök. 
Väldigt fint ställe som kan rekommenderas!

Första delen var grunderna i 
mobilfotografering på Zoom, andra delen 
fysiskträff med foto-övningar i Hovrättsparken 
i Vasa.
Dagen innehöll också lunch på Hejm.

Tredje och sista delen var ett möte på Zoom 
där man gick igenom fotouppgifterna och tog 
del av varandras foton. Lärare för kursen var 
Hanna och Rolf Hägglund.

Foto: Maria Östman

Föreningshörnan
HiA:s ungdomshelg

HiA ordnade kurs i 
mobilfotografering
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Å vilken fest, ja vilken fest det alltid blir då 
hörselskadade samlas och möts. I juni samlades 
medlemmar från fyra hörselföreningar i 
södra Finland i Åbo till sommarsamling i 
Statens ämbetshus. Svenska hörselskadade 
i Åboland rf var värd denna gång. Festen 
skulle hållas redan i juni 2020, så glädjen 
var extra stor då vi äntligen kunde komma 
samman, umgås och trivas, njuta av god mat 
och dryck, få information från vårt förbund, 
Svenska hörselförbundet rf, lyssna på sång 
och musik, ordet var fritt och alla fick sjunga 
med av hjärtans lust. Pricken på i:et, den stora 
överraskningen, det var då vi fick besök av en 
långväga gäst. Det gick ett sus i salen, oj Elvis. 
Dagen skrivtolkades och blev en glädjens 
och hörselgemenskapens dag med glada 
hörselvänner från öst och väst. Vi arrangörer 
ger ett stort tack till alla som var med! 
Tillsammans gjorde vi det!

It´s now och never...

Sommarsamling i Åbo

I juli åkte vi, Svenska hörselskadade i Åboland 
rf, för tolfte året till Raseborgs Sommarteater, 
i år för att se ”All Shook Up”. Ett proffsigt 
och fyndigt arrangemang då vi förflyttades till 
1950-talet med Elvis Presleys välkända hits, 
rock´n´roll, dans och romantik. Regissören 
Riddo Ridberg och hans team hade lyckats bra 
med att binda ihop sång, tal och handling på ett 
mycket fyndigt sätt och skådisarna fick stående 
ovationer som tack. På teatern finns platser 
med hörselslinga och denna föreställning var 
textad. Vi åkte iväg med stor förhoppning att 
textskärmen i år skulle vara placerad högt upp 
för att texten skall vara synlig för så många 
som möjligt. Ifjol var den vid scenkanten och 
skymde en stor del av scenen för dem som satt 
på hörselslingaplatserna. Men suck, där var den 
placerad även i år. Närmare sjuttio procent av 
vårt gäng var tvungna att hitta andra sittplatser, 
för de flesta vill ju se vad som händer på 
scenen då man är på teater. Varför placera en 
skärm så att publiken måste söka sig bort från 
sina platser för att kunna se vad som händer 
på scenen? Om folk satt på rader framför dem 
som ville läsa texten var det alltid någons 
huvud i vägen. Feedback fick teatern ifjol, så 
även i år, så vi hoppas nästa års skrivtolkade 

Nostalgitripp till 50-talet

föreställning har skärmen placerad på bra plats.
Före teatern åt vi en delikat trerätters 
lunch på GH Fyren i Ekenäs och vår egen 
chaufför Thomas körde oss tryggt med 
Launokorpis buss. I bussen var det svalt men 
utetemperaturen var uppskruvad på max denna 
dag. Om vi bortser från skrivtolksskärmen var 
det en allt igenom lyckad dag.

De tre tomma bänkraderna var våra men skärmen skymmer sce-
nen så de flesta sökte lediga platser på andra ställen.
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Nykarlebynejdens hörselförening 
på vårresa
Den 15 maj åkte några hörselvänner tillsammans 
med andra pensionärer på kryssning till Umeå. 
Vi åkte med det nya och gemytliga fartyget 
Aurora Botnia. Ombord åt vi en smaklig 
sjöfrukost.

Väl framme i Umeå tog vi en rundtur upp 
mot Malung, längs rutten Formstråket. Detta 
evenemang förenar sex olika företag och 
hantverkare. Genuint hantverk och hållbarhet 
och miljö är det som binder dem samman.

Inledningvsis besökte vi Åbrånets Limousin, 
som bedriver uppfödning av köttdjur av rasen 
limousin med härkomst från Frankrike. Vid 
deras restaurang bjöds vi på lunch, i vilken det 
goda köttet ingick som en viktig ingrediens.

Efter detta besökte vi Gräsmyr och den kreativa 
konstnären Maria Lundström vid hennes galleri. 
Lundström arbetar med tusch och torrpasteller 
och trycker Gicclétryck. Vid galleriet fick 
vi beundra hennes olika alster. Det var lite 
märkliga färger, men konst är konst.

Vi åkte vidare till den gamla butiken i 
Örsbäck, en ca. 70 år gammal butik med 
olika inredningsdetaljer och keramik som är 
nytillverkat i området norr om Dalälven.

I Humlebäck Keramik och möbelsnickeri 
handtillverkar de möbler av olika slag av egen 
design. De gjorde även olika keramikföremål 
som de brände och målade, där jobbade även 
barnen med i verkstaden. Vid Pjöller Design i 
Håknäs tillverkar de olika föremål av plåt och 
ståltråd så kallad luffarslöjd, endast fantasin 
sätter gränser för vad man kan tillverka med 
enkla medel.

När kvällen kom checkade vi in på hotell 
Mimer. Hotellet ligger i en tegelbyggnad från 
1900-talet som tidigare fungerade som skola. 
På  hotellets fyra våningar är inget rum det 
andra likt. Efter en skön natt på hotellet såg 
vi att björkarna i Umeå, björkarnas stad, hade 
börjat grönska. Under hemresan njöt vi av 
det goda skärgårdsbordet på färjan, fullt alla 
havets delikatesser. Vi var tillbaka i Jakobstad 
lite före klockan 18. Sedan åkte var och en 
åt sitt håll, många upplevelser rikare efter en 
annorlunda resa.

Söndagen den 14 augusti åkte Karlebynejdens 
och Nykarlebynejdens hörselföreningar 
ner till Sideby för den traditionsenliga 
sommarsamlingen. Vi åkte i en gemensam 
buss så vi fick lära känna varandra i våra 
grannföreningar.

Framme i Kilen, ett gammalt fiskeläge, blev vi 
välkomnade av Hans-Erik Lindqvist och Mona 
Gullmes.Vi bjöds att sitta till bords i Salteriet 
alldeles vid stranden, ett gammalt hus där 
man tidigare förädlat fisk både saltat och rökt 
strömming för avsalu. Till en början bjöds vi på 
ett välsmakande salladsbord bestående av fisk 
av alla slag. Sedan fick vi prata och bekanta oss 
med varandra innan vi bjöds på varmrätt med 
helstekt grisfilé och ännu mera fisk. Efterrätten 
bestod av havstornskräm med vispgrädde. Alla 
rätter bestod av närproducerade råvaror.

Det egentliga festprogrammet inleddes med 
hälsningsord av Hans-Erik Lindqvist. Sedan 
fick vi information om det gamla fiskeläget 
Kilen och dess utveckling till det besöksmål det 
är i dag. Kristinestads stadsstyrelseordförande 
Patrik Ragnäs framförde stadens hälsning och 
informerade on nuläget och framtidsutsikterna 

Sommarsamling på Kilen
för staden. Svenska hörselförbundets 
viceordförande Anita Ismark framförde 
förbundets hälsning och höll ett festtal om sina 
erfarenheter av genetiska hörselskador. Hon 
hade erfarenhet från sin mormor, sin mor och 
sina egna hörselproblem.

Kalle Teir gav information om ljud och 
hörsel. Det är inte bara att höja ljudnivån, 
hörselskador kan drabba olika frekvenser 
så att om man höjer alla frekvenser kan 
det bli omöjligt att uppfatta vad som sägs. 
Under programpunkten ordet fritt bjöd 
Harald Nordman från Nykarlebynejdens 
hörselförening till sommarsamling i Pedersöre- 
eller Nykarlebynejden 2023.

Under hela programmet underhöll Camilla 
Nordlund och Kalle Teir med olika sång- och 
musikinslag.

Efteråt bjöds vi på kaffe med jordgubbstårta. 
Som avslutning sjöng vi Modersmålets sång. 
När vi åkte vi hem konstaterade vi att vi kan 
göra flera resor tillsammans, då vi alla är 
beroende av olika slags hörhjälpmedel.
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De äldres belastningar för ett gott liv heter 
ofta ensamhet och minnessjukdom. 
Nedsatt hörsel förvärrar dessa 

element. Social och medmänsklig stimulans 
uteblir om man inte hör och kan samtala 
vid människomöten. Forskning visar att 
välfungerande hörapparater förebygger demens.

Jag är en 75-årig läkare, som haft hörapparat i 
fem och ett halvt år, på grund av en bullerskada 
som jag fick i armén. Min fru har starkt nedsatt 
hörsel och har använt hörapparat i 22 år. Vi 
har både goda och dåliga erfarenheter av 
hörselvården. Jag har i viss mån åkt gräddfil 
med anledning av min tidigare tjänsteroll.

Det är viktigt med bra audiometri och 
utprovning av hörapparat av en skicklig 
audionom. Tyvärr har vi stor brist på 
tvåspråkiga audionomer. Hörapparaten kan 
inte ställas in med enbart teknik genom att 
sätta en dataslinga runt apparaten och ställa in 
enligt audiometriresultatet. Man måste erbjuda 
återbesök tills kunden är vän med sin hörapparat 
och är motiverad att bära den från morgon till 
kväll. Endast genom att höra omgivningens alla 
små och stora ljud får man en hjärnstimulans 
som förebygger demens. Hörapparaterna får inte 
parkeras i en byrålåda!

Forskning visar att
välfungerande hörapparater

förebygger demens.

Det är också viktigt med informationstillfällen 
och rehabiliteringskurser. Ett starkt nätverk av 
frivilliga hörselrådgivare är en nödvändighet.

I Jakobstad är vi många som upplevt en spretig 
och dålig service vid den offentliga filialen vid 
Malmska. Man kommer inte fram via telefon 
och ofta har de som köat i timtal fått återvända 
utan hjälp. Alternativet att köra till Vasa är 
en praktisk omöjlighet för många äldre. Våra 
försök att påtala olägenheterna har ofta mötts av 
skepsis.

Det finns en lösning: Den privata producenten 
Aurix kan erbjuda högklassig service med stöd 
av öronläkare och två erfarna audionomer. För 
tillfället har man ett tidsbegränsat serviceavtal 
med Vasa. Men man får inte göra utprovning 
av sin första apparat och avsaknaden av 
tillsvidareavtal gör att audionomerna arbetar 
deltid i Karleby. 

Vasa har inte informerat om alternativet att 
besöka Aurix, trots våra påpekanden. Den 
informationen har endast spridits genom 
föreningsmedlemmarnas djungeltelegrafi. 
Besöken vid Aurix är sannolikt inte dyrare än de 
offentliga besöken.

Moderna hörapparater är bra och effektiva. De 
möjliggör bluetooth-hjälpmedel för TV och 
telefon, men bekostas inte för de äldre av Vasa. 
Varför inte? Personer i arbetslivet får dessa 
tilläggshjälpmedel. Är inte äldres livskvalitet 
lika värdefull?

Tack för ordet!

Pehr Löv, viceordförande i 
Nykarlebynejdens hörselförening.

Vill du tycka till om något? Vi hörs tar gärna 
emot bidrag! Redaktionen förbehåller sig 
rätten att redigera och förkorta texterna vid 
behov.

"Hörappaterna får 
inte parkeras i en 
byrålåda"

”

Medlemsordet 
I denna spalt kan medlemmar i förbundets föreningar tycka till om hörselfrågor. 
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Den politiska striden kring social- och 
hälsovårdsreformen gällde till stor 
del vad som är att betrakta som 
viktigast för att vården ska fungera 

bra. Valfrihet lyftes av en av sidorna fram som 
ett övergripande mål. Den modell som sist och 
slutligen klubbades igenom har snarare betonat 
behovet av att se på helheter, att få olika aktörer 
inom vården att samverka. Som bäst, tänker jag, 
handlade diskussionen om att uppmärksamma 
olika nivåer i social- och hälsovården för att 
trygga tillgängligheten för alla.

I höst har jag utifrån att själv vara inne i en 
oförutsägbar vårdprocess grubblat på vad 
god hälsovård inbegriper. Jag har försökt få 
vårdkontakt för att mina problem med hörseln 
har förvärrats. När jag äntligen får tid hos en 
läkare är hen osäker på vad som kan göras (“det 
ser konstigt ut”). Vidare undersökningar tarvas. 
I våras slog en kraftig öroninflammation nästan 
helt ut min hörsel. Även om jag börjat höra 
bättre, inser jag vikten av att vårdprocessen hålls 
igång utan längre avbrott. 

En omständighet som får mig att rikta blicken 
mot själva vårdprocessen är inte bara att jag 
oroar mig för min hörsel, utan också att jag i 
praktiken flyttat till en annan stad, och borde 
också skriva mig där. Men: hur går det med min 
vårdprocess? Vågar jag riskera att den börjar 
från noll, att det blir trassel med att föra över 
dokument från olika instanser som det redan 
varit ett sjå med att samla ihop?

Via detta har jag skänkt en tanke åt hur olika 
den akuta och den mera långsiktiga vården är. 
I Finland kan man i akuta fall besöka vilken 

Tillit och omdöme i 
vårdprocessen

Kolumn

jour som helst. Vårdprocessen är ändå knuten 
till en instans, även om man oberoende av 
hemkommun kan välja vilken hälsovårdscentral 
man vill tillhöra. Mitt dilemma kvarstår: 
vad göra i en situation då det finns en redan 
pågående vårdprocess med information, men 
också en enskild läkares omdömen, som samlats 
ihop?

Det val jag står inför – tillhöra en hälsocentral i 
Åbo, där jag fortsättningsvis också vistas, eller 
någon hälsocentral i Helsingfors – påminner 
mig paradoxalt nog om begränsningarna i 
tanken om valfrihet som ledstjärna i vården. 
När det gäller vård handlar det inte om att 
förhålla sig till två produkter. Jag är ingalunda 
någon upplyst konsument. Det jag längtar 
efter är förutsägbara strukturer, system som 
kommunicerar med varandra och läkare som kan 
fatta kvalificerade omdömen som tar i beaktande 
den information och de bedömningar som redan 
finns tillgängliga. 

Detta är i själva verket en delikat spänning i en 
patients relation till vården: å ena sidan hoppas 
jag på förutsägbarhet, å andra sidan hoppas jag 
på en aktiv läkare som bryr sig om helheten 
och som just förmår gestalta det individuella 
fallet: här längtar jag inte efter förutsägbarhet, 
utan tvärt om att läkaren kan ha en förmåga 
att överlista det tröga maskineriet för att få 
processen att röra på sig. 

I vården finns det en ofrånkomlig 
oförutsägbarhet. Läkare är olika, bättre och 
sämre – att hitta en läkare som bryr sig är 
ett lyckokast. Samtidigt är det viktigt att det 
finns förutsägbarhet, sömlösa strukturer, som 
gör att processen för den som behöver vård 
inte mitt i allt stannar av. När jag sitter med 
mina grubblerier kring vilken hälsocentral det 
vore fiffigast att tillhöra slås jag av ett slags 
aspektseende när det gäller att gestalta vården: 
i ena stunden framstår den som en oöverskådlig 
apparat, i andra som ett antal människor det 
går att resonera med. Det är, tror jag, viktigt att 
kunna orientera sig från den ena aspekten till 
den andra, och också påminna sig om att de inte 
är helt åtskilda världar.  

 Mio Lindman 
Redaktionssekreterare på Ny Tid
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Fråga 
audionomen!
Är det något du undrar över gällande 
hörsel eller hörapparater? Heidi Nilsson 
arbetar som audionom vid företaget Aurix i 
Jakobstad och  svarar på läsarnas frågor!

Skicka in din egen fråga till:
tina.karkinen@horsel.fi 

Vad skall man tänka på när man 
väljer en hörapparat?
a) Hörselnedsättningens karaktär 
Hurudan hörselnedsättning du har påverkar 
vilken apparat du kan välja. Det finns olika 
hörapparater som passar olika typer av 
hörselnedsättningar. Exempelvis en svår 
hörselnedsättning kräver vanligen en lite större 
modell, starkare hörapparat. 

b) Välj en modell som du trivs med och kan 
hantera 
Det finns olika typer och storlekar av 
hörapparater. Det är viktigt att hörapparaten 
sitter bra bakom eller i örat. Passformen! Den 
skall vara bekväm att använda. Du måste också 
kunna hantera och rengöra apparaten. Små 
apparater kräver fingerfärdighet. Tänk på om du 
klarar av att byta batterier i apparaten eller bör 
den vara laddningsbar? 

c) Hörapparatens funktioner 
Dagens hörapparater är utvecklade med 
avancerad teknik och avancerade funktioner. 
Fundera på vilka funktioner du tycker att din 
hörapparat bör ha för att den skall passa dig och 
dina behov bäst. Har du behov av olika program 
som t.ex. T-läge/hörselslinga? Önskar du att 
apparaten har volym/programknapp eller skall 
den vara så enkel att använda som möjligt? 

d) Behov av andra hjälpmedel  
Har du behov av andra hjälpmedel som t.ex till 
arbetet eller TV/telefon? Moderna hörapparater 
har en mängd olika tillbehör som underlättar 

vardagen. Man kan t.ex ha externa mikrofoner 
vilka underlättar på möten. Man kan också 
koppla en adapter till tv:n vilket gör att man får 
ljudet skickat trådlöst till ditt öra. Med olika 
hörseltekniska hjälpmedel kan man höra bättre i 
riktigt problematiska situationer. Genom trådlös 
kommunikation t.ex FM, så kan man få en 
bättre taluppfattning ihop med sina utprovade 
hörapparater. 

e) iPhone/Android  
Dagens hörapparater är utvecklade för att 
fungera med annan elektronik. Hörapparaterna 
kan trådlöst kopplas ihop med t.ex TV, mobil, 
dator, läsplatta. Alla moderna hörapparater 
har olika appar som man kan ladda ner och 
via dessa själv styra olika funktioner i dina 
hjälpmedel. De flesta tillverkare av hörapparater 
har lösningar för iPhone men enbart ett fåtal har 
bra lösningar för Android. 

Kan man byta hörapparat under 
utprovningsprocessen?  
 
Man kan prova olika hörapparater under 
utprovningsprocessen. Det är först när du 
använder apparaterna i din vardag som du 
verkligen kan avgöra om de är rätt för dig. Det 
är bra att ha i åtanke att det kan ta tid att vänja 
sig med sina hörapparater. Ljudet kan låta lite 
annorlunda än det man tidigare är van vid. Det 
är därför viktigt att använda sina hörapparater 
mycket och ofta så att hjärnan vänjer sig vid alla 
nya ljud och intryck.
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Tekniktips

Från Svenska hörselförbundet kan föreningar 
i huvudstadsområdet låna en bärbar teleslinga 
och en högtalare till era evenemang. Teleslingan 
är lätt att använda och kommer med tydliga 
bruksanvisningar. När ni söker teleslingan från 
vårt kansli på G18 visar förbundets personal hur 
teleslingan används. 

Teleslingan kan beställas via förbundets 
webbsida: www.horsel.fi/teleslinga/

Frågor kan skickas till: kansli@horsel.fi

Trots att laddningsbara hörapparater har funnits 
på marknaden länge är dagens modeller mycket 
mer tekniskt avancerade. 

Laddningsbara hörapparater har blivit allt 
mer populära. Fördelen är att du inte behöver 
bekymra dig om att byta batterier. Dessutom är 
de ett miljövänligare alternativ än hörapparater 
med engångsbatterier. Hörapparaterna är 
utrustade med litiumbatterier som kan laddas 
i en laddningsstation. Batterierna kan placeras 
i ett laddningsetui till exempel under natten 
eller någon annan tidpunkt då du inte använder 
hörapparaten. 

Tidigare användes material som nickelmetal-
hydrid (NiMH) eller silver-zink i batterierna. 
I de nyare modellerna använder man laddbara 
batterier som bygger på litium-jon. Detta gör 
att prestandan ökar betydligt. Idag finns det 
laddbara bakom-örat och i-örat hörapparater. 
 

Laddningsbara hörapparater allt 
mer populära

Hörapparaternas batterier börjar laddas automatiskt när de 
placeras i laddningstationen.

Exempel på laddningsbara hörapparater är 
ReSound ONE och ReSound LiNX Quattro, 
Oticon More, Phonak Paradise och Starkey 
Evolv AI. 
Det finns ett stort utbud att välja mellan om 
du är intresserad av att testa en laddningsbar 
hörapprat. Alla stora tillverkare på marknaden 
som Phonak, Resound, Oticon, Signia, Starkey 
och Widex erbjuder idag laddningsbara 
hörapparater.

Vill du pröva på en teleslinga?
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ANNONS
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Blomsteraffär 
Begravningsbyrå Fant

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

Centrumvägen 3, Smedsby

Öppet
må-fr 9.00 - 17.00   lö 9.00 - 14.00

Självbetjäningen öppen till kl 21.00

Interfloratjänster
 från oss

Morsdagsblommor 
från oss! 

Sähköasennukset & Sähkötarvikemyymälä
      Elinstallationer & Eltillbehörsbutik 

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

Victor  
Westerholm

Aleko  
Lilius

Eirik  
Hornborg

Anna 
Bondestam

Erik 
Cainberg

Alma 
Söderhjelm

Helena 
Westermarck

Claës
Cedercreutz

Hilma 
Granqvist

Johannes 
Klockars

Martin 
Wegelius

Sigrid 
Schauman

Rafael 
Karsten

Evy 
Björkman

Algoth 
Niska

Valdemar 
Nyman

John 
Rosas

Tito
Colliander

Lars-Ivar 
Ringbom

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
Eller ring 044-3788363. Fråga också efter böckerna i bokhandeln!

Konstnärer, författare, läkare, musikskapare, 
upptäcktsresande, statsmän, forskare, präster, 

folkbildare, äventyrare, smugglare…

ANNONS
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Mikaela Nylander 
Ålder: 52 år

Bosatt i: Borgå

Yrke: Statssekreterare

Medlem i: Hörselföreningen i Östnyland rf

Presentation av nominerade styrelsekandidater för 
Svenska hörselförbundet rf 2023-2025

De nominerade för år 2023– 2025 är:

Till ordförande: 
Mikaela Nylander, nominerad av 
Hörselföreningen i Östnyland rf

Till viceordförande: 
Anita Ismark, nominerad av 
Sydösterbottens hörselförening rf 

Till styrelsemedlemmar: 
Siw Westerback, nominerad av HiA - 
Hörselskadade i arbetslivet rf

Jan-Olof Wiik, nominerad av Nykarlebynejdens 
hörselförening rf, Hörselföreningen i 
Karlebynejden rf

Stina Fröberg, nominerad av Svenska 
hörselskadade i Åboland rf

Nils-Erik Kloo, nominerad av Svenska 
hörselskadade i Vasanejden rf

Bodil Selenius, nominerad av Hörselföreningen i 
Västnyland rf

Kandidaterna har svarat på följande 5 
frågor: 
1. Namn, ålder, bostadsort 
2. Yrke 
3. Eventuellt medlemskap i hörselförening 
4. Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
5. Vad vill du uppnå med ditt 
förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets 
styrelse?

Valkommittén ger inte i detta skede 
sitt förslag, utan konstaterar att dessa 
personer är nominerade och godkända som 
kandidater i styrelsevalet. I nomineringen 
skiljer vi inte mellan ordinarie medlemmar 
och suppleanter, utan alla kandidater är 
nominerade som ”styrelsemedlemmar”.

De nominerades röstetal i valet avgör vilka 
av dem som blir ordinarie. Vårt förslag 
ges i samband med valproceduren under 
kongressen 19–20.11.2022 i Tammerfors. 
Det är möjligt för delegaterna i kongressen 
att ännu på plats i Tammerfors nominera 
kandidater, så kallade ”svarta hästar”.

Svenska hörselförbudets rf:s medlemsföreningar har nominerat kandidater för 
styrelsesammansättning 2023–2025. 

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
För mig är det viktigt att Svenska hörselförbundet erbjuder stöd, 
idéer och råd åt våra hörselföreningar. Dessutom är det viktigt att vi 
har en aktiv intressebevakning, det svenska och behoven av svenskspråkig 
service bör synliggöras också inom hörselfrågor. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Ett tillgängligt och relevant förbund som finns till för personer i olika livssituationer. 
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Siw Westerback
Ålder: 57 år

Bosatt i: Kimitoön/ Dragsfjärd 

Yrke: Rektor och lärare i bildkonst 

Medlem i: HiA - hörselskadade i arbetslivet rf och 
akustikusneurinomaföreningen

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest?  
Det som engagerar mest är att folk ska få de hjälpmedel som 
behövs för att kunna höra bättre. Man blir så lätt isolerad om 
man inte kan följa med en diskussion på arbetsplatsen i kafferummet 
eller överhuvudtaget bland andra människor. Det behövs upplysning och 
information om vad som finns att tillgå på marknaden. Jag har själv nyligen fått splitternya 
hörapparater, som jag hör bra med och som jag är nöjd med. Jag vet av erfarenhet hur det är 
när man inte uppfattar det som sägs. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse?  
Jag vill att Svenska hörselförbundet ska vara en kanal till medlemmarna och till beslutsfattarna 
i samhället. En kanal genom vilken vi når ut med information till och för en dialog med 
medlemmarna om deras behov. En kanal genom vilken vi gör förslag till åtgärder till kommuner, 
riksdag och regering. Samtidigt vill jag att förbundet ska verka för trivsel och gemenskap bland 
medlemmarna.

Anita Ismark
Ålder: 71 år

Bosatt: Korsnäs kommun 

Yrke: Pensionerad kommundirektör, kommunalråd

Medlem i: Sydösterbottens hörselförening rf

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
Att hörselskadade i arbetslivet skall orka på jobbet med sin hörselskada, 
sprida info om hur beakta hörselskada i ljudmiljön på arbetsplatsen och 
följa med hur hörhjälpmedel utvecklas och sprida info om dem. 
 
Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Sprida info om olika former av hörselskada och om förbundet via dess föreningar.
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Jan-Olof Wiik
Ålder: 75 år

Bosatt i: Jakobstad med hustru Kristina och hund.

Yrke: Pensionerad maskiningenjör. 

Medlem i: Nykarlebynejdens hörselförening rf

Stina Fröberg
Ålder: 65 år

Bosatt i: St Karins

Yrke: Pensionerad sjukskötare och audionom sedan ett år 
tillbaka

Medlem i: Svenska Hörselskadade i Åboland rf

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
De långa köerna inom hörselrehabiliteringen, erhållande av 
hörapparater och andra hörhjälpmedel inom den kommunala sektorn 
samt bristen på audionomer. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
I styrelsen vill jag dela med mig av min långa erfarenhet (20år), inom det praktiska 
hörsevårdsarbetet. 

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest?  
Min arbetserfarenhet från det aktiva arbetslivet i närmare 50 år 
kan vara en bra bakgrund också för annan typ av styrelsearbete. 
Hörselproblem och buller har jag upplevt redan från militärutbildningen 
1966, praktikanttiden inom verkstadsindustrin och senare som ansvarig för produktion.

Bullerskador har uppkommit genom ovetskap och bristande vilja att skydda sig själv och 
omgivningen. Under 90-talet fick jag min första hörapparat. Den var urusel och nu 30 år senare 
har jag fått den fjärde generationen av hörapparat, som äntligen tycks vara tillfredsställande 
i funktion. Efter dryga två år som medlem i Nykarlebynejdens hörselförening har jag fått mer 
erfarenhet av äldre personers hörselproblem och bristande stöd från den hälsovård och service 
som äldre är i behov av.

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Kanske kan jag på något sätt i ett styrelsearbete påverka bristerna för personer med nedsatt 
hörsel, men också med preventiva åtgärdsprogram minska riskerna för personer utsatta för höga 
bullernivåer. För äldre, redan hörselskadade personer, behövs alltid mer teknik och information 
för att underlätta vardagen och göra livet drägligare.
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Nils-Erik Kloo
Ålder: 58 år

Bosatt i: Korsholm 

Yrke: Arbetar inom plastindustri som tillverkar 
byggnadsprofiler

Medlem i: Svenska hörselskadade i Vasanejden rf, 
styrelsemedlem
Vilka hörselfrågor engagerar dig mest? 
Det finns många ställen där T-slingan inte fungerar, såsom i kyrkan 
och mötesrum. Det behöver informeras bättre om att det finns en 
T-slinga i olika lokaler. Många äldre som har hörapparat sätter dem inte i 
t-läge, detta borde komma automatiskt då man får sin hörapparat. Det är många som inte 
är medvetna om den saken. Det finns många problem i hörselvärlden. Ett vanligt problem är att 
människor inte känner till de hjälpmedel som finns. 

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse? 
Jag vill ha mer information från förbundet till alla föreningar och mera samarbete till övriga 
förbund såsom SAMS, Svenska Pensionärsförbundet och Finlands Svenska Synskadade. En 
annan viktig sak är att få fler att vilja utbilda sig till audionom på svenska. Låt oss samarbeta så 
mycket som möjligt - med alla aktörer som har någon koppling till hörselskador. På detta sätt har 
vi mer kunskap i framtiden om vad som händer i hörselvärlden.

Vilka hörselfrågor engagerar dig mest?  
Kamratstöd för alla med hörselnedsättning, både unga och äldre. Skam 
och isolering på grund av hörselproblem behöver motarbetas. Det behöver lyftas fram hur 
vanliga hörselproblem är, man är inte ensam. Samtidigt finns en stor okunskap om hörselfrågor 
i samhället.

Vad vill du uppnå med ditt förtroendeuppdrag i Svenska hörselförbundets styrelse?  
Mera synlighet och information om hörselfrågor till allmänheten, närmare samarbete mellan 
hörselvård och hörselföreningar/förbund via välfärdsområdena. Förbundet ska fortsätta 
påverka audionomutbidningen.

Bodil Selenius
Ålder: 53 år

Bosatt i: Raseborg

Yrke: Ekonomichef  

Medlem i: Hörselföreningen i Västnyland rf och HiA - 
Hörselskadade i Arbetslivet. Styrelsemedlem och kassör i 
Hörselföreningen i Västnyland rf
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Tf.verksamhetsledare 
Ilona Salonen 
ilona.salonen@horsel.fi 
044 533 3964

Evenemangskoordinator 
Siw Östman, 044 533 3947 
siw.ostman@horsel.fi

Ansvarig för internationella 
verksamheten och 
intressebevakning
Maija Nilsson, 044 533 3649 
maija.nilsson@horsel.fi

Ekonomiansvarig 
Karola Asplund, 044 243 
3463 
karola.asplund@horsel.fi

Informatör 
Tina Kärkinen, 050 462 0056 
tina.karkinen@horsel.fi

Kansliet  informerar

Förbundet ordnar ett 
hörselseminarium 3.10.2022 
klockan 11–15 på G18 för att 
uppmärksamma vår nationella 
hörseldag.
 
Anmälningar senast 
24.9.2022 till Siw Östman: 
siw.ostman@horsel.fi

HÖRSELSEMINARIUM

Georgsgatan 18 
00120 Helsingfors 
(Dörren är öppen 8.30-16)

www.horsel.fi
Tfn 050 476 2475 
E-post: kansli@horsel.fi
förnamn.efternamn@horsel.fi

ZOOM- FÖRELÄSNING: 
"Codabarn - att leva i två 
världar"
Den 6.10 kl.18-19 ordnar 
förbundet en föreläsning med 
temat Coda. Föreläsningen 
hålls via Zoom.

Under föreläsningen 
”Codabarn – att leva 
i två världar” berättar 
Carina Häggblom om sina 
erfarenheter av att växa upp 
med döva föräldrar. Passa på 
i er förening och samlas över 
en kopp kaffe och följa med 
föreläsningen tillsammans.

Anmälningar senast 3.10 till 
Siw Östman:  
siw.ostman@horsel.fi

ZOOM-UTBILDNING: 
Föreningars STEA-
rapportering
Den 30.11 ordnar förbundet 
en utbildning i föreningarnas 
STEA-rapportering till 
förbundet. Utbildningen hålls 
via Zoom. Anmälningar till 
kansliet: kansli@horsel.fi

Personal

Svenska hörselförbundet rf
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Beställ 
kondoleansadresser och 
gratulationskort

Pris: 10 euro för max 80 
tecken (inkl. mellanslag). 
Tilläggsavgift 5 euro för egen 
bild. 
 
Välj bildförslag och gör din 
beställning på vår hemsida:

www.horsel.fi/tidskriften/
skicka-en-halsning/

Skicka en hälsning i 
Vi hörs

Följ oss!

Nästa nummer av 
Vi hörs 4/2022

 utkommer i december 
2022 

 
Tema: "Buller och hörsel" 

Materialdeadline 
31.10.2022

 
Skicka in material till:
tina.karkinen@horsel.fi

Gör din beställning genom att 
kontakta kansliet via tfn 044 
243 34 63 eller e-post: 
karola.asplund@horsel.fi 
kansli@horsel.fi

Mer information hittas på vår 
hemsida: 
www.horsel.fi/kondoleanser-
och-gratulationskort/

Facebook  
Svenskahorselforbundet 

Instagram 
sv_horselforbundet

BIOGAS

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

Naturligtvis!
För renare 
luft & miljö

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

www.eekab.fi

www.malax.fi
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MINNE OCH HÖRSEL
Tidpunkt: 28-30.10.2022 
Plats: Red and Green, Närpes 
Pris: 60€/ person 

Målgrupp: Hörselskadade vuxna som är 
intresserade av 
sambandet mellan minnesfunktioner och 
hörsel 

Program: Hur man som hörselskadad 
skall ta hand om sin hörsel. 
Vilka hjälpmedel som finns och 
hörselrådgivning. Föreläsningar om hörsel 
och minnet och kopplingen mellan dessa. 
 
SISTA ANMÄLNINGSDAG 20.9.2022

Efter att anmälningstiden gått ut meddelas 
anmälda om de blivit antagna eller inte.
Personer som inte tidigare deltagit har 
företräde till kurserna. Antalet kursplatser 
är 12-16 deltagare. För att kursen ska 
förverkligas krävs minst 8 deltagare. 

Obs! Vid annullering senare än 2 veckor 
före kursens start betalar man hela 
kursavgiften, ifall läkarintyg inte skickats 
till kansliet. 

Svenska hörselförbundets kurser 2022

Anmälan 
 
Anmäl dig genom att fylla i blanketten på sidan 
37 eller den elektroniska anmälningsblanketten 
som du hittar på vår hemsida: www.horsel.fi/
kurser/
 
Du kan också anmäla dig direkt till
Siw Östman.  
Tfn. 044 533 3947 
E-post: siw.ostman@horsel.fi

Obs! Vid behov av personlig assistans bör 
deltagaren själv ha med sig en stödperson. 
Vänligen kontakta kursledaren för 
information om kostnad.

Du behöver inte vara 
medlem i någon

lokalförening för att
delta i våra kurser!
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Helsingforsregionens hörselförening rf 
Lokal: Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors 
www.helsingfors.horsel.fi 
e-post: helsingfors.horsel@gmail.com 
Ordf. Harriet von Koskull  
tfn 050 522 7841 
e-post: halle.koskull@gmail.com

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

Hörselföreningen i Karlebynejden rf 
www.karlebynejden.horsel.fi 
Ordf. Glenn Hassel  
Flatabackevägen 14, 67500 Karleby 
tfn 040 189 6448 
e-post: glen.hassel@gmail.com 
 
Hörselföreningen i Västnyland rf 
www.vastnyland.horsel.fi 
Ordf. Erik Munsterhjelm 
Alsätragatan 31, 10300 Karis 
tfn 040 830 5231  
e-post: erik.munsterhjelm@gmail.com

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

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

Svenska hörselskadade i Vasanejden rf 
www.vasasvenska.horsel.fi 
Ordf. Bjarne Sjöblom 
Vallonvägen 2 B 9, 65610 Korsholm 
tfn  050 558 1407 
e-post: bjarne.sjoblom@netikka.fi 
 
Svenska hörselskadade i Åboland rf  
www.aboland.horsel.fi 
Ordf. Birgitta Kronberg 
Tennbyvägen 28 bost 26, 21600 Pargas 
tfn 040 718 9920 
e-post: birgitta.kronberg46@gmail.com

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

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

                     
   
Förbundsordförande:    
Mikaela Nylander, Borgå  
   

Förbundsstyrelse år 2020 - 2022

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

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

Svenska hörselförbundets medlemsföreningar
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3.10  Hörselseminarium G18, Helsingfors 
  kl. 12–15 

4.10  Friskvårdsdagen i Botniahallen, Korsholm 
  kl.10-14

6.10  Zoom-föreläsning kl.18-19 
  Carina Häggblom: "Codabarn - att leva i två världar" 
  Anmälningar senast 3.10 till: siw.ostman@horsel.fi 

28-30.10 Kurs: Minne och hörsel, Red and Green, Närpes. 

2.11  Zoom-föreläsning kl.18-19 
  Kalle Teir: "Ljud som berör hörseln" 
  Anmälningar senast 31.10 till siw.ostman@horsel.fi 

19.11–20.11 Förbundskongress, Scandic Rosendahl, Tammerfors.

Händelsekalender 2022


