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Inför detta nummer har vi också fått in svar 
från medlemmar kring temat delaktighet (s. 
32). Svaren beskriver från olika synvinklar 
det grundläggande i att känna sig delaktig: 
att bli inkluderad, respekterad och helt enkelt 
få sin röst hörd i frågor som berör en själv. 
Detta nummer utkommer också i en period 
när vi står inför ett riksdagsval. Ni får läsa om 
våra valteser och vilka svar de olika politiska 
partierna gav åt oss när vi ställde dem några 
frågor (s. 19). 

När vi känner att vi hör till och hittar vårt 
sammanhang känner vi oss delaktiga, vi 
känner oss hemma. En plats där denna 
känsla av sammanhang uppstår är i våra 
hörselföreningar som kan erbjuda ett hem där vi 
känner oss delaktiga genom hörselgemenskap 
och tillgänglighetslösningar. Det handlar om 
att bli sedd, hörd och respekterad.

Respekterad, 
inkluderad, sedd

Ledare

Ilona Salonen 
Tf. verksamhetsledare

I tider av politiska val blir delaktighet när-
varande i vår vardag. I en demokrati ska allas 
perspektiv synas och i valtider följer vi ofta 
med politiken utgående från våra egna pers-
pektiv och våra egna behov. Vi vill vara delak-
tiga i de politiska diskussionerna som förs och 
att de ska vara relevanta för oss. Syns mina 
behov i partiernas valprogram och kampan-
jer? Lyfts de frågor som är viktiga för mig upp 
i valdebatter eller i valmaskinernas frågor och 
svar? När vi möter kandidater på torg, undrar 
vi kanske hur de kommer att jobba för hör-
selfrågor, ljudmiljö eller andra frågor som är 
viktiga för oss.  Eller så letar vi efter kandidater 
som till exempel tillhör samma minoritet som 
vi själva. 

Vi hoppas att ni tar inspiration från temat 
för detta nummer av Vi hörs när ni möter 
riksdagsvalskandidater ute på fältet.

Temat för detta nummer är delaktighet. I 
vår huvudartikel möter vi Rita Paqvalen (s. 
6) som under många års tid arbetat med 
tillgänglighetsfrågor inom kultur. Hon påpekar 
hur viktigt kultur är för vårt välbefinnande 
och att det är en grundrättighet att känna 
sig delaktig i samhället. Enligt Rita vill vi alla 
se oss själva reflekterade i den omgivande 
kulturen och att en demokrati betyder att allas 
perspektiv ska synas. 
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ANNONS

Noterat

Ändringar inom 
hörselrehabilitering 
i Österbottens 
välfärdsområde

I Österbottens 
välfärdsområde har det 
skett ändringar gällande 
serviceproducenter för 
hörselrehabilitering. 
De nya 
tjänsteproducenterna i 
Vasa och Sydösterbotten 
är Kuulostudio Oy och 
i Jakobstadsregionen 
Aurix.

Verksamheten fortsätter 
som tidigare. Service 
av hörapparater är 
fortfarande avgiftsfri 
för kunden via 
tjänsteproducenterna.

Kuulostudio påbörjade 
sin verksamhet 
2.1.2023 i posthuset, 
Hovrättsesplanaden 
23, 65100 Vasa. 
Verksamheten är i 
startgroparna och 
pågår i tillsvidare i 
tillfälliga utrymmen. 
Service fås på svenska. 
Telefonnummer är: 045 
656 119

I Jakobstadsregionen 
fortsätter verksamheten 
som tidigare antingen 
via hörselstationen på 
Jakobstads sjukhus eller 
Aurix.

Efter fyra år som 
evenemangskoordinator 
vid Svenska 
hörselförbundet har det 
blivit dags för mig att gå i 
pension.

Jag vill rikta ett stort tack 
till alla som jag fått träffa 
under denna berikande 
tid!

Nu överlämnar jag jobbet 
i goda händer till Annica 
Wahrman. 

Siw Östman

Siw Östman går i pension
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Vad betyder delaktighet för dig?  

Mikaela Nylander 
Förbundsordförande

Ordförandens hälsning

Jag vill börja med att tacka för en utmärkt 
kongress i Tammerfors! Kansliet gjorde ett 
strongt jobb och alla praktiska arrangemang 
sköttes utmärkt och gjorde att vår kongress 
förlöpte smärtfritt. Diskussionerna under 
kongressen var konstruktiva och de ändrings-
förlag som gjordes var motiverade och un-
derstöddes brett bland kongressdelegaterna. 
Stämningen var positiv och framåtblickande. 
Det känns riktigt bra att fortsätta jobba för och 
med Svenska hörselförbundet. 

Temat för detta nummer är delaktighet. Vi har 
som individer olika behov av delaktighet. För 
någon kanske det räcker att känna delaktighet 
på det privata planet. Andra vill delta också 
i föreningslivet, medan det för någon är 
deltagande i samhälleligt beslutsfattande 
som är tillfredsställande och måttstocken på 
tillräcklig delaktighet.

Var och en av oss definierar själva vilken typ av 
delaktighet som är viktig för oss. I vissa fall kan 
vi själva bestämma om delaktigheten, om jag 
inte vill delta i villagrannarnas sommarfester 
är det helt okej att stanna hemma. Problem 
uppstår då vi önskar delta men av olika 
orsaker inte kan göra det. Ibland handlar det 
om att inflammerade människorelationer 
ställer till och förhindrar delaktighet.

Det är viktigt att påtala möjligheter för utökad 
delaktighet. Utveckling sker och saker går mot 
det bättre. Klart är att vi inte ännu på många 
områden har nått en tillfredsställande nivå, 
riktningen är det viktiga.

Det har till exempel varit glädjande att följa 
med utvecklingen inom exempelvis kul-
turbranschen. Delaktighet har skapats genom 
att bredda på mångfalden inom kulturen, gen-
om att allt mer erbjuda kultur åt grupper som 
inte annars kommer i åtnjutande av kultur i 

alla dess former. Seniorer som inte kan röra 
sig och bor på äldreboenden kan få njuta av 
musik i boendets allrum eller barn som aldrig 
får gå på museum eller teater får njuta av det-
ta via sina daghem och skolor. 

Med små medel kan vi skapa delaktighet för 
grupper som annars inte kommer i åtnjutan-
de av kultur. I slutet av januari deltog jag i en 
filmpremiär för, med och om finlandssvenska 
teckenspråkiga. Oerhört viktig film för delak-
tigheten och identiteten bland den minoritet 
inom minoriteten som de finlandssvenska 
teckenspråkiga utgör.

Ett stort ansvar för att skapa förutsättningar 
för delaktighet har beslutsfattarna på alla 
nivåer. En ständig dialog behövs med både 
tjänstemän och beslutsfattare för att trygga 
moderna och ändamålsenliga former av de-
laktighet för alla på egna villkor. Det gäller att 
hålla i minnet att delaktighet skapas på mån-
ga olika nivåer och på många olika sätt. Där-
för behövs insikt och kunskap på alla livs- och 
samhällsområden.

Jag önskar er alla en glad och ljus vårvinter – 
vi går mot ljusare tider! 
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På uppdrag av kultur- och undervisning-
sministeriet hjälper man kultursektorn att 
vara mer öppen och inkluderande för alla.

- Vi jobbar inte enbart med tillgänglighets-
frågor, utan även med mångfaldsfrågor 
såsom vem som kan vara delaktig i konst 
och kultur, vem kan vara aktör, och vem kan 
vara aktiv inom kultursektorn. Alla dessa 
frågor är för centrala för oss.

 
Kultur ett redskap för inkludering

För att fullfölja sitt uppdrag jobbar Kultur 
för alla med medborgarorganisationer för 
att identifiera behov, trösklar och vad som 
behöver göras, berättar Rita. 

- Konst och kultur är ett fungerande redskap 
för att främja olika gruppers intressen och 
skapa inkludering. I synnerhet när vi när-
mar oss identitetsfrågor ur ett minoritetsper-
spektiv handlar det om att synliggöra, för 
att minoriteten ska vara en del av den stora 
berättelsen. Inom kulturen kan man jobba 
med det.

VEMS BERÄTTELSER 
HÖRS?

Text & bild: Tina Kärkinen

Vem har tolkningsföreträde och vems perspektiv synliggörs? Dessa 
frågor är drivande för Rita Paqvalén, som arbetar med att främja 
tillgänglighet inom konst- och kultursektorn.

Tema Delaktighet

Rita Paqvalén har lång erfarenhet av 
att arbeta med tillgänglighet och 
mångfald. Hon har tidigare jobbat 

som forskare inom litteratur och som kri-
tiker och skribent. Hon har också haft en fot 
inom kultursektorn som festivalarrangör, 
bland annat i samband med Åbo kulturhu-
vudstadsår. Sedan elva år tillbaka är Rita 
verksamhetsledare för Kultur för alla, en 
organisation som främjar delaktighet och 
tillgänglighet inom konst-och kulturfältet.

- Genom allt jag har jobbat med har mitt en-
gagemang och intresse varit vem som har 
tolkningsföreträde till kultur och vems per-
spektiv som syns, säger hon.

Jag träffar henne på Kabelfabriken i Hels-
ingfors, där Kultur för alla har sitt kontor. 
Organisationen har funnits sedan 2003 och 
i början var man en del av statens konstmu-
seum och jobbade enbart med tillgänglighet 
inom museisektorn.

Under åren har Kultur för allas verksamhet 
utvecklats till att gälla mångfald och delak-
tighet inom hela konst- och kultursektorn. 
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Genom fler berättelser och ökad 
representation kan vi påverka på ett 

mer subtilt sätt än att bara säga att alla ska 
ha rätt till delaktighet. 

Kultur för alla jobbar inte endast mot kul-
turinstitutioner, utan även mot kulturadmin-
istrationen och finansiärer. Tillgänglighet be-
höver lyftas fram som ett kvalitetskriterium 
när kultursektorn finansieras, anser Rita. 

- Tillgänglighet är inget som ska komma i ef-
terhand. Det ska vara en del av den konstnärli-
ga processen från början, inte påklistrad.  När 
tillgänglighetslösningar integreras i den stora 
helheten kan de rentav tillföra något nytt till 
exempel i det konstnärliga arbetet.

Samarbete över språkgränsen

När Rita började jobba på Kultur för alla var 
hon den första svenskspråkiga anställda. Hon 

satte genast igång med att kartlägga vilka 
svenska aktörer som fanns på området. 

- Vi har bland annat samarbetat med SAMS och 
Finlandssvenska teckenspråkiga, vilken är en 
av de föreningar som jag har jobbat mest med 
gällande konkreta frågor. Finlandssvenska 
teckenspråkiga är en liten grupp i samhället 
som har en väldigt utsatt position. Det har varit 
viktigt för mig att synliggöra den gruppen.

Som den enda svenskspråkiga anställda har 
Rita försökt vara en bro mellan det svenska 
och det finska funktionshinderfältet.

- Det säger sig självt att jag inte hinner vara 
100 procent närvarande på alla olika håll. Jag 

”
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Tillgänglighet är även en social och ekono-
misk fråga, poängterar Rita. Att inte känna 
sig hemma i det samhälle som omger en kan 
skapa utanförskap och ohälsa. 

- Om alla känner sig delaktiga så säkerställer 
vi också att människor mår bättre. Det är 
hälsofrämjande att känna att man hör hem-
ma i det samhälle som man befinner sig i. 
Att känna sig exkluderad kan skapa psykisk 
ohälsa.

Hälsofrämjande att höra till

Genom kulturen kan man skapa en känsla 
av samhörigt och att man hör hemma, men 
man kan också göra det motsatta.

Det räcker inte att man har en teckenspråkig 
tolkning om man aldrig ser sig själv i den 
utställningen — eller om ens historia aldrig 
synliggörs i en museal kontext, säger Rita.

hoppas att vi skulle ha mer samarbete med 
svenskspråkiga aktörer inom funktionshin-
dersektorn, så att vi kunde förankra saker 
som vi gör på finska.

Vem har tolkningsföreträde?

En drivande fråga för Rita är att alla ska ha 
rätt till att konsumera och skapa konst och 
kultur, men också att se sig själv reflekterad 
i den omgivande kulturen. Vi ska alla kunna 
känna att vår kultur, våra berättelser och vår 
historia återspeglas i det kulturutbud som 
finns.

- Genom fler berättelser och ökad represen-
tation kan vi påverka på ett mer subtilt sätt 
än att bara säga att alla ska ha rätt till delak-
tighet. Konsten har en förmåga att jobba 
med det undermedvetna, och påverka på ett 
helt annat sätt än vad kanske olika strategi-
dokument kan.

Rita Paqvalen har jobbat som 
verksamhetsledare på Kultur för 
alla i elva år. "Det är hälsofrämjande 
att känna att man hör hemma i det 
samhälle som man befinner sig i", 
säger hon.
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- Konsten och kulturen är också ett sätt att 
bli en medborgare. Att ta del av konst och 
kultur, gå på teater, titta på TV eller själv 
skapa konst kan vara ett sätt att stärka sin 
identitet och känna sig bekräftad. Språk är ju 
också en del av kulturen och det är i högsta 
grad viktigt att vi kan uttrycka oss på vårt 
modersmål.

Hörselsnedsättning gav perspektiv

Tidigare arbetserfarenheter har gett Rita en 
bred förståelse för funktionshinderfrågor. 
Under studietiden jobbade hon som person-
lig assistent till en flicka med intellektuell 
funktionsvariation och som assistent till en 
person med synnedsättning. Trots att hon 
jobbat länge med dessa frågor, medger hon 

att det finns trösklar som hon inte ser efter-
som de inte finns i hennes  vardag.

- I vår arbetsgemenskap har vi haft medar-
betare med olika slags funktionsvariationer, 
vilket hjälpt mig att förstå vilka slags an-
passningar vi behöver göra. 

På det personliga planet har åldersrelaterad 
hörselnedsättning gett ett nytt perspektiv.

- Jag börjar bli medveten om hur det påver-
kar min vardag att höra dåligt, att jag inte 
riktigt kan höra vad folk säger under ett 
möte. Det som jag märker nu med min 
hörselnedsättning är också den psykolo-
giska aspekten, frustrationen över att inte 
riktigt höra. Om jag sitter vid ett kafébord 
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påverkar omgivningens ljud vad jag hör och 
jag kan känna mig exkluderad i samtalet.

Utvecklingen går framåt

Rita upplever att det finns en ökad förståelse 
för och öppenhet kring tillgänglighetsfrågor 
idag. Framsteg har gjorts, såsom ökad med-
vetenhet kring finlandssvenskt teckenspråk 
och ett bredare tillgänglighetstänk inom Yle, 
säger hon. 

Olika appar och digitala hjälpmedel har också 
tagit stormsteg på flera finlandssvenska te-
atrar.

-Man har kanske tänkt mer på att teatrar ska 
vara tillgängliga för finsk- eller engelskspråki-
ga, men de här apparna möjliggör också text-
ning på svenska. 

På många plan är hon positiv, men medger att 
det fortfarande finns saker att förbättra.

- Textning och syntolkning på svenska är 
fortfarande en brist. Det är ett stort steg 
innan vi får allting på svenska. Om man inte 
kan finska så är man nog i en ganska utsatt 
situation, för det kan vara svårt att få textning.

När det gäller teatrar poängterar Rita att 
tillgänglighet behövs i olika skeden av 
teaterbesöket. Det gäller inte endast det som 
händer inne i salongen, du behöver också 
kunna kommunicera på vägen in, köpa 
biljetter. Det är också viktigt att personal lär 
sig använda olika kommunikationsmedel när 

man säljer biljetter, eller att man vet hur man 
kan inkludera en tolk eller textning på möten. 
Att utbilda personer i ett annat sätt att fungera 
i vardagen är också viktigt.

- För personer med en hörselnedsättning är 
till exempel induktionsslingor centrala. Det är 
viktigt att induktionsslingor inte bara finns i 
teatersalongen utan även i biljettkassor och i 
mötesutrymmen, så att man  kan delta på lika 
villkor.

"Kultur är ett sätt att bli till som människa”

Oberoende om vi är intresserade av konst 
och kultur eller inte, är det en stor del av vår 
vardag, menar Rita.

- Tar vi bort kultur så tar vi samtidigt bort 
arkitektur, design, tv, film och musik. 

Kultur ska inte ses som en lyxprodukt, 
något man satsar på när man har sett till att 
människor har mat på bordet eller någonstans 
att bo, anser Rita. Om du inte har tillgång till 
kultur, vare sig som konsument eller aktör, 
är det en viktig del av tillvaron som du blir 
exkluderad från.

- Att känna sig inkluderad är en central del av 
vårt psykiska välmående. Genom kulturen kan 
du stärka det sätt på vilket du uttrycker och 
definierar dig själv, ditt kultursammanhang. 
Kultur är ett sätt att bli till som människa. 

Det som jag märker nu med min 
hörselnedsättning är också den 

psykologiska aspekten, frustrationen över 
att inte riktigt höra. 

”
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tionsnedsättning efter att de fyllt 65 år. Vi 
kritiserade naturligtvis det här.
 
Uppgivenhet på fältet

Lagförslaget har gått igenom en normal lag-
stiftningsprocess. Under vintern behand-
lades förslaget i grundlagsutskottet, vars 
uppgift är att analysera förslaget från en 

Arbetet med att skriva ett nytt förslag till 
funktionshinderservicelagen började för 
några år sedan med stora satsningar på 
delaktighet och med tanken att man ska 
utgå från behov i stället för diagnos. Det 
grundades en delaktighetsgrupp som hade 
som uppgift att fundera på hur man kan 
förbättra delaktigheten för personer med 
funktionsnedsättning i lagen.

Under processen ordnades också många 
olika hörande och utlåtanderundor där 
personer med funktionsnedsättning och or-
ganisationerna som företräder dem fick sin 
röst hörd i enlighet med FN:s funktionshin-
derkonvention.

Exkluderande åldersbegränsning 

Det slutliga förslaget till lag visade sig sedan 
ändå trots det gedigna arbetet vara proble-
matiskt på flera olika sätt. För  specifikt per-
soner med hörselnedsättning var det sär-
skilt den uteslutande åldersbegränsningen 
som orsakade oro. Den skulle ha försämrat 
rättigheterna för personer som får en funk-

Vi lever spännande tider vad gäller den nya 

funktionshinderservicelagen. I skrivandets stund ser det ut som att 

förslaget kanske godkänns under den här regeringsperioden. Men allt 

är ännu osäkert och klockan tickar.

Äntligen en ny
funktionshinderservicelag?

Marica Nordman, jurist på SAMS

Åldersbegränsningen 
skulle ha försämrat 

rättigheterna för 
personer som får en 

funktionsnedsättning 
efter att de fyllt 65 år. 

”
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SAMS verksamhet juridiskt ombud 
erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning 
om rättigheter och möjligheter till 
personer med funktionsnedsättning och 
deras närstående.

Kontakta oss på radgivning@samsnet.fi 
eller någon av oss personligen.
Marica Nordman
Tfn.nr. 050 443 0576 

Elias Vartio
Tfn.nr.  040 519 6598

grundlagsrättslig vinkel. Där ansågs det att 
det fanns många allvarliga problem med för-
slaget som måste rättas till. Efter det beskedet 
rådde det en stund en uppgivenhet på fältet.

Det fanns så mycket ändringar som 
borde göras och så kort tid för att göra 
dem. I skrivandes stund har social- och 
hälsovårdsutskottet gjort ändring i förslaget, 
exempelvis åldersbegränsningen har tagits 
bort. Nu ska ännu grundlagsutskottet på 
nytt behandla ärendet. Vi får se hur det går.

Tidsbrist största fienden

Det finns ännu också problem med försla-
get som borde åtgärdas. Att lagen skulle 
godkännas nu under den här regeringspe-
rioden känns ändå viktigt. Men det måste 
göras på ett sätt som inte försämrar rät-
tigheter. Samtidigt är det trist att en så här 
grundlagsensitiv och viktig lag lämnas 
till ett så sent skede av regeringsperioden. 
Tidsbristen visar sig nu föga överraskande 
vara vår värsta fiende. Saker som borde ha 
diskuteras redan i våras är aktuella först nu, 
några månader innan riksdagsvalet. 

Det här är en lag som kräver mycket omtan-
ke, då lagens syfte är att ge stöd och öka del-
aktighet. Den alltmer tillspända ekonomin 
bådar inte gott för möjligheten att det skulle 
finnas tillräckliga resurser för att göra en 
bra ny lag under nästa regeringsperiod.

Uppföljning och utveckling 

Om lagen nu blir av så behövs tillräckligt 
med tid för tillämpningen av lagen och 
utvecklingen av god praxis. Enligt uppgifter 
skulle den nya funktionshinderservicelagen 
om den godkänns i riksdagen få laga kraft 
i oktober år 2023. Det skulle ge ungefär ett 
halvt år för välfärdsområden att förbereda 
sig för den nya lagen. Det är en kort tid och 
därför är det viktigt att välfärdsområdena 
får tillräckliga resurser för att kunna 
förverkliga lagen. Det är också viktigt att 
socialarbetarna får utbildning i att tillämpa 
lagen. Det behövs också en noggrann 
uppföljning av implementeringen av lagen.

ANNONS
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där deltagarna själva sjöng förbättrades de 
minnessjukas språk- och självbiografiska 
minne. För anhöriga minskade den psykiska 
påfrestningen. Även anhöriga upplevde att 
musikverksamhet förbättrade den minnes-
jukas humör, stimulerade minnet och främ-
jade kommunikationen. Forskaren Teppo 
Särkämö konstaterade att resultaten visade 
att regelbunden musikaktivitet har långva-
rig nytta för såväl den minnessjukas psy-
kiska och kognitiva välbefinnande, som för 
anhörigas ork. 

Tillgängliga kulturaktiviteter

De positiva effekterna av kultur och konst 
är erkända även inom social- och hälso-
vårdsföreningars verksamhet. Det ordnas 
många olika slags kreativ verksamhet för 
äldre människor, samt möjligheter att få fri-
villigvänner att gå på teater, konserter eller 
konstutställningar med. Det viktiga är att 
äldre kan upptäcka och bekanta sig även 
med avgiftsfria tjänster i närmiljön, så att en 
begränsad ekonomi inte blir ett hinder för 

Konst och kultur kan bland annat påver-
ka den mentala hälsan, minska smärta och 
sänka blodtrycket samt främja socialt väl-
mående. I synnerhet musikens inverkan på 
välmående finns det en stor mängd forsk-
ningsresultat kring.

Musikens betydelse har påvisats bland an-
nat i hälsoeffekter av kördeltagande och 
inom rehabilitering efter stroke. Musik har 
även visat sig vara användbart för att minska 
utmanande beteende och ångest hos perso-
ner med minnessjukdomar.

Långvarig nytta av musik

I studien Muistaakseni laulan (Jag sjunger 
för att minnas), som finansierats av Miina 
Sillanpää-stiftelsen, förbättrades minnes-
jukas humör och orienteringsförmåga av 
att såväl lyssna på sin favoritmusik som att 
sjunga tillsammans med andra. 

Att lyssna på sin favoritmusik höjde livs-
kvaliteten för de minnessjuka och i grupper 

Kultur som hälsofrämjare
Konstens och kulturens positiva effekter för välbefinnande har 

konstaterats i såväl undersökningar som individuella erfarenheter.
Det är viktigt att uppmärksamma betydelsen av kultur och gemensam 

kreativ verksamhet för äldre människors funktionsförmåga, 
delaktighet, gemenskap — och för ett meningsfullt liv.

Text: Eija Sorvari 
Översättning: Tina Kärkinen
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FÖRBUNDSMÖTE

att delta i kulturupplevelser. Förutom bibliotek 
kan utbudet bestå av utställningar, konserter 
eller allsångstillfällen. Enskilda föreningsak-
törer kan också främja avgiftsfria evenemang i 
den egna kommunen.

Förebygger ensamhet

Miina Sillanpää-stiftelsen har i årtionden 
dragit nytta av kultur inom sin verksamhet. 
Man har bidragit med konst till klientutrym-
men, skapat möjligheter för äldre människor 
att delta i teaterverksamhet och ordnat 
allsångstillfällen samt körverksamhet för 
seniorer. Kulturverksamhet stödjer även arbe-

Musikens betydelse 
har påvisats bland 

annat i hälsoeffekter 
av kördeltagande och 

inom rehabilitering efter 
stroke.

” tet för att förebygga ensamhet bland äldre och 
öka delaktigheten.

Främjande av äldres kulturella välmående 
borde ses både som ett samhälleligt utveck-
lingsmål och som en uppgift för kommuner, 
föreningar och företag. Det viktigaste är att 
man lyssnar på äldres behov och att de kan 
vara delaktiga genom att bereda planer för 
kulturellt välbefinnande. På detta sätt skapar 
kulturellt välbefinnande en grund för ett gott 
åldrande. 

Eija Sorvari är verkställande direktör för 
Miina Sillanpää-stiftelsen.  
Stiftelsen ordnar rehabilitering 
av vuxenbefolkningen och driver 
äldreboenden. Man främjar och stöder 
också forskning som stärker folkhälsan. 

Välkommen! 
Förbundsstyrelsen

Kallelse till Svenska hörselförbundet rf:s 

Tid & Plats: 21.4.2023 klockan 12–14 på Zoom.
En separat kallelse sänds ut av styrelsen.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.



16Vi hörs 1/2023

Åsa Skjönsberg är forskare, enhetschef på 
enheten för audiologi och programdirektör 
för audionomprogrammet på Karolinska In-
stitutet. I sin forskning har hon undersökt till 
vilken grad genetiska faktorer påverkar hör-
selnedsättning och tinnitus. Eftersom det inte 
finns endast en bakomliggande orsak till tin-
nitus är det svårt att forska i, berättar hon.

- Fram till dess att vi har ett fungerande bote-
medel, eller ens kunskap om vad som orsakar 
tinnitus, är det viktigt att lära sig leva med det 
och använda de verktyg som finns. Det är vik-
tigt att man tänker att man faktiskt kan lära 
sig leva med tinnitus.

Jag träffar Åsa under Svenska hörselförbun-
dets förbundskongress i Tammerfors, där hon 
precis hållit en föreläsning om sin tinnitus-
forskning.

Mer forskning om tinnitus behövs

- Tinnitus är endast en del av min forskning.
Hörsel, hörselnedsättning och genetiska
faktorer till hörselnedsättning är mitt störs-
ta intresse, säger hon.
 

Subjektiv tinnitus 
 
Den vanligaste typen av 
tinnitus. Orsakas ofta av 
exponering för höga ljud. 
Ljuden kan komma och gå 
och variera i ljudstyrka. Kan 
lindras med bakgrundsljud 
som avleder din 
uppmärksamhet från ljuden.

Sensorisk tinnitus 
 
En  typisk biverkning av 
ett försämrat hörselsystem. 
Sensorisk tinnitus är en 
form av subjektiv tinnitus, 
som orsakas av rubbningar 
i hjärnans bearbetning av 
ljud. 

Olika typer av tinnitus

Även om tinnitus är 
väldigt vanligt är varje 
tinnitusupplevelse 
individuell. Det finns 
olika typer av tinnitus 
och sannolikt hamnar 
din tinnitus i en av dessa 
kategorier.

Än så länge kan forskare inte ge ett 
tydligt svar på vad som orsakar tinni-
tus, eller erbjuda ett botemedel. Åsa 
Skjönsberg har forskat kring tinni-
tus vid Karolinska Institutet och up-
pmanar till att hitta egna tekniker för 
att hantera besvären.
Text & Bild:  Tina Kärkinen

Åsa Skjönsberg föreläste om tinnitus på 
Svenska hörselförbundets förbundskongress i 

Tammerfors, november 2022.
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Hörselskada sedan barndomen

Åsa är döv på ena örat och har hörselnedsätt-
ning på det andra. Hon får ofta frågan om 
hennes egen hörselskada är orsaken till att 
hon forskar i området. "Det är inget medve-
tet val, det är bara så intressant med hörsel, 
rent generellt”, säger hon. Hennes hörselskada 
uppstod till följd av ett flertal operationer som 
öronbarn. (Öronbarn är en beteckning för 
barn ofta under 5 år, som drabbats av minst 
3 akuta mellanöroninflammationer under 6 
månader, red.anm.)

- I stora grupper där jag inte känner folk, tar 
det lite tid innan jag vet vem som pratar ef-
tersom jag inte kan lokalisera varifrån ljudet 

Somatisk tinnitus

Orsakas vanligtvis av 
muskelsammandragningar 
i örat eller nacken. Kan 
lindras av såväl ljudterapi 
som sjukgymnastik.
Kan även orsakas 
av tandproblem och 
knäppningar i käkbenet.

Objektiv tinnitus

En av de ovanligaste 
formerna av tinnitus. 
Objektiv tinnitus är den enda 
typen av tinnitus som kan 
höras av en annan person, 
oftast med hjälp av ett 
stetoskop. Går ofta i takt med 
hjärtslagen.

Det är viktigt att 
man tänker att 
man faktiskt kan 
lära sig leva med 
tinnitus.

Mer info och stöd:

www.horsel.fi

www.tinnitusyhdistys.fi/
tinnitus

kommer, eller så känner jag inte igen rös-
ter. Det kan ta ganska mycket energi att bara 
hänga med i vad som sägs.

Vertyg för lindring

Uppskattningsvis en halv miljon finländare le-
ver med tinnitus i Finland. Eftersom den bak-
omliggande orsaken till tinnitus inte är känd 
koncentrerar man sig på behandlingsformer. 
Även om det inte finns något känt botemedel 
mot tinnitus, kan olika tinnitusbehandlings-
program hjälpa till att lindra besvären. Kog-
nitiv beteendeterapi är en av de behandlingar 
som varit mest framgångsrika.

- Kognitiv beteendeterapi är en väldigt bra be-
handlingsform. Den är individuellt anpassad 
och fokus ligger på att man ska ta kontrollen 
själv över det som är besvärligt i ens liv.

Lyssna på dig själv

Andra sätt att lindra besvären från tinnitus 
är att lyssna på bakgrundsljud som maskerar 
tinnitusljudet. Hörapparater kan bland annat 
användas för att spela lindrande ljud. Att 
minska på stressen, träna och ta hand om sig 
själv brukar också ha stor effekt. Enligt Åsa 
kan alla hitta sina egna mtetoder för att lindra 
besvären av tinnitus.

- Det viktigaste är att man lyssnar på sig själv, 
vad som fungerar i olika situationer. Det är 
också viktigt att man inte tappar modet, ifall 
man får ett bakslag.

”
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Noterat

Den 28 januari bjöd Lilla Teatern in Svenska hörselför-
bundets föreningar att testa deras tillgänglighetsanpass-
ningar för hörselskadade. Sammanlagt sex deltagare, 
samtliga från Helsingforsregionens hörselförening deltog i 
tillfället.

Deltagarna såg pjäsen Kris och katastrof i Mumindalen 
och fick samtidigt testa teaterns textning och t-slinga. 
Feedbacken på plats var positiv och främst textningen var 
uppskattad bland deltagarna, som ansåg att textningen 
var det bästa stödet. 

Svenska hörselförbundet fortsätter dialogen med Lilla 
Teatern gällande tillgänglighetsanpassningar. Vi uppskat-
tar teaterns initiativ och möjligheten för hörselskadade 
själva att ge feedback. 

Svenska hörselförbundet testade 
teatertillgänglighet

En studie gjord vid Hel-
singfors universitet ger ny 
kunskap om orsaken till 
otokleros. Forskningsteamet 
FinnGen har identifierat 
27 ärftliga riskfaktorer för 
otoskleros, en ärftlig sjuk-
dom som gör att stigbygeln 
i örat blir mindre rörlig och 
orsakar hörselnedsättning. 
Några av de identifierade 
genetiska varianterna var 
specifika för den finländska 
populationen. 
Otoskleros är den vanligaste 
behandlingsbara orsaken 
till hörselnedsättning. 
Sjukdomen är två gånger 
vanligare hos kvinnor än 
hos män.
Källa: Helsingfors Universitet

Finländska forskare 
identifierade orsaker till 
Otoskleros

ANNONS

Nya tillgänglighetsdirektiv 
från EU ska öka digitala 
tjänsters tillgänglighet. 
Syftet är att säkerställa 
att alla konsumenter på 
lika villkor har tillgång 
till olika produkter och 
tjänster. Transport- och 
kommunikationsverket 
Traficom och 
Regionförvaltningsverket i 
Södra Finland utövar tillsyn 
över att kraven iakttas. 
Lagarna trädde i kraft den 
1 februari 2023 och börjar 
tillämpas år 2025.
Källa: Regionförvaltningsverket i 
Södra Finland

Skärpta tillgänglighetskrav 
på digitala tjänster

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
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Vi vill att svenskspråkigas rätt till skriftlig 
information på eget modersmål uppfylls.

Vi vill se offentliga lokaler med god ljudmiljö och 
fungerande hörselteknik, såsom t-slinga samt 
skrivtolkning vid behov. Tillgänglig information 
är avgörande för hörselskadades möjligheter att 
delta i den demokratiska processen.

Vi kräver tillgängliga digitala tjänster och att 
digitalt innehåll textas. Vi vill se satsningar på 
automatisk textning på finlandssvenska för att 
underlätta textning av videomaterial för både 
offentliga och privata aktörer.

RIKSDAGSVAL 

2023
Svenska hörselförbundet har 
tagit fram valteser kring 3 
huvudfrågor som vi vill att 
beslutsfattare arbetar för. 

Vi hoppas att nästa riksdag 
och regering arbetar för att 
hörselskadade med svenska som 
modersmål ska vara delaktiga 
och jämlika i samhället.

Valteserna hittas även på 
förbundets webbsida:

Riksdagsvalet ordnas 2.4.2023. 
Förhandsröstning pågår mellan 
22–28.3.2023.

Vi vill att svenskspråkig hörselvård tryggas. Vi 
kräver en svenskspråkig audionomutbildning 
i Finland. Med fler audionomer kan vi minska 
vårdköer och trygga hörselvård för alla.

Vi vill att tillräckliga resurser kanaliseras för 
att trygga hörselvården i de nya tvåspråkiga 
välfärdsområdena.

Vi vill se ett uttalat ansvar för svenskspråkig 
service för personer med hörselskada inom 
social- och hälsovården. Vi vill se hörselvård i 
ett tidigt skede för att förebygga följdsjukdomar. 
Obehandlad hörselnedsättning ökar risken för 
demens och social isolering.

1

Skydda hörseln genom hela livet. Vi vill se 
mer åtgärder för att minska bullerexponering 
för att förebygga hörselskador. Vi vill se god 
ljudmiljö och öka hörbarheten på arbetsplatser 
och i undervisningsmiljöer. God ljudmiljö, 
fungerande hörselteknik och tillräckligt stöd 
håller hörselskadade längre i arbetslivet.

2

Trygga hörselvård på svenska

Gör information tillgänglig för alla

Skydda hörseln genom hela livet

www.horsel.fi

3

horsel.fi/forbundet/valteser-2023
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Hur hörselvänliga är våra partier?

Centern (C)
1. Ansvaret för att ordna tolkning inom 
social-och hälsovårdstjänster ligger i sig 
hos tjänsteleverantören. Förflyttningen 
av social-och hälsovårdstjänsternas 
från kommunen till välfärdsområdena 
ger möjligheter för större anordnare att 
upprätthålla tillräckliga tolkningstjänster 
för områdets invånare. Det bästa sättet att 
ta hand om svenskspråkiga hörselskadades 
tolkningstjänster är att se till att det 
finns tillräckliga utbildningsplatser 
inom tolkarnas examensutbildning. 
Lönesättningen ska också regelbundet 
kontrolleras, så att man söker sig till 
området.  

2. I samband med att social- och hälsovård-
stjänsterna flyttades från kommunerna 
till välfärdsområdena lades ansvaret för 
primär- och specialvård på en och samma 
tjänsteanordnare, bortsett från Nyland och 
HUS som orndar specialsjukvård. Mallen 
med en enda tjänsteanordnare möjliggör en 
starkare satsning på förebyggande och re-
habiliterande verksamhet, än i tidigare so-
cial-och hälsovårdssystem. Detta eftersom 
såväl fördelarna med förebyggande arbete 
och nackdelarna med vård för svåra besvär, 
hamnar på samma aktör.

Detta kan erbjuda ett oslagbart incitatement 
för att utveckla förebyggande och rehabi-
literande tjänster som även hörselskadade 
kan ha nytta av. I beslutsfattande bör man 
alltid ta i beaktande specialgruppers behov, 

oberoende av vilken sektors beslut som görs 
på vilken nivå.

3. Enligt en enkätundersökning som Kuu-
loliitto har gjort inom projektet ”Digitaidot” 
upplever hörselskadade olika digitala tjän-
ster, såsom textmeddelande, chatt-funktion-
er och nättjänster som nyttiga i vardagen.  
Det är viktigt och nödvändigt enligt lag 
att i utvecklingen av digitala tjänster se till 
att även språkliga minoriteters rättigheter 
beaktas. I ett åldrande Finland bör man i 
synnerhet satsa på tillgänglighet och an-
vändbarhet ur äldres perspektiv, när man 
utvecklar digitala tjänster.

Vi hörs ställde några frågor till partier för att se hur hörselvänliga 
de är. Hur tänker man arbeta för att trygga hörselvård på svenska, 
säkerställa tillräckliga resurser för hörselvården och skapa tillgängliga 
tjänster? Läs vad partierna svarat!

RIKSDAGSVAL 2023

Text: Tina Kärkinen • Illustrationer: Canva
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1

2

3

Hur tänker ni se till att resurser tryggas för svenskspråkig hörselvård, framförallt i 
tvåspråkiga välfärdsområden? 

Hur skulle ni arbeta för att trygga svenskspråkiga hörselskadades rätt till vård på 
eget modersmål? 

Hur skulle ni arbeta för att trygga hörselskadades rätt till tillgänglig information 
på eget modersmål, såsom digitalt innehåll och tillgängliga digitala tjänster - i 
synnerhet för äldre.

Sannfinländarna (Sannf)
1. Funktionshindrade (och äldre) person-
er har ett särskilt behov av att få behan-
dling och vård på sitt modersmål och att 
bli förstådd i allmänhet. Det är därför 
kraven på språkkunskaper inom vårdsek-
torn måste höjas över hela linjen – de får 
under inga omständigheter sänkas med 
hänvisning till mångkulturalism.

2. Sannfinländarna har mycket kritiser-
at hur välfärdsområdens resurser inte är 
tillräckliga. Byråkrati, överflödig admin-
istration och pengar till politiska partier: 
Sannfinländarna anser att det vettigaste 
vore att skära ner på dessa, då skulle en 
betydligt större del av resurserna kunna 
läggas på egentligt patient/kundarbete.

3. Det är viktigt att de digitala tjänsterna 
är lättförstådda, lätta att använda på båda 
inhemska språken. I och med lagen om 
tillhandahållande av digitala tjänster har 
ju skyldigheter gällande detta införlivats i 
finländsk lagstiftning, vi bör fortsättnings-
vis se till att kraven uppföljs. Vi vill hålla 
alla finländare aktivt med i samhället. 
Viktigt är dock också att fysisk service 
(bank t.ex) finns tillgänglig för de som inte 
kan använda digitala tjänster.

Samlingspartiet (Saml)
1. Samlingspartiet anser att det är viktigt att 
man inom välfärdsområdena kan erbjuda 
service för hörselskadade på båda inhems-
ka språken, så flytande som möjligt.

Möjligheten till interaktion och att skö-
ta ärenden tryggas bäst genom att beakta 
kundens individuella behov på en gång, så 
att kunden exempelvis inte behöver åter-
vända till tjänsten senare. Detta är viktigt 
både ur ett mänskligt och ett ekonomiskt 
perspektiv.

2. Inom välfärdsområdena är det avgörande 
att man noggrant planerar stödinsatser för 
specialgruppers behov inom olika tjänster, 
för att indentifiera servicebehov och bemö-
ta dessa. Olika grupper har olika behov och 
det är viktigt att identifiera dessa, till exem-
pel när det gäller beställning av tolkningst-
jänster.

3. Även när det gäller digitala tjänster bör 
olika användargruppers, inklusive språk-
gruppers, behov säkerställas. Detta är i 
synnerhet viktigt för svenskspråkiga hör-
selskadade, för vilka digitala lösningar är 
avgörande.
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Svenska folkpartiet (SFP) 

1. Det är viktigt att alla människor har 
rätt till vård på sitt eget modersmål oav-
sett om man har eventuella funktions-
nedsättningar eller hjälpmedel i var-
dagen. Kunskap om hur man bemöter 
hörselskadade är något man kontinuer-
ligt kunde utbilda vårdpersonalen i. Det 
kan gälla allt från att det finns stöd för 
hörselslingor, till att man använder plexi-
glas istället för munskydd och att det 
finns skrivtolkar tillgängliga. Också vår-
darna själva kan ibland med fördel kom-
municera via skrift. SFP jobbar kontinu-
erligt för att alla ska ha rätt till god vård 
och det är speciellt viktigt att betona nu i 
uppbyggandet av välfärdsområdena.  
 
2. De språkliga aspekterna måste tas i 
beaktande från första början då välfärds-
områdets verksamhet nu byggs upp. Det 
här har Sfp jobbat för redan länge och 
kommer fortsätta med det.  När det gäl-
ler svensksspråkig service fugerar tredje 
sektorn ofta som ett viktigt komplement. 
Därför skulle det vara viktigt att det finns 
möjlighet till servicesedlar så att olika 
specialbehov kan uppfyllas. Föreningar 
och organisationer är ofta beroende av 
STEA-finansiering, vilket betyder att fi-
nansieringen kan variera från år till år. 
Vi måste jobba för mera förutsägbarhet 
i finansieringen så att verksamheten kan 
tryggas på lång sikt och så att hörselska-
dades rätt till vård uppfylls på bästa möj-
liga sätt.  
 
3. Då digitala lösningar utarbetas är det 
viktigt att ta språket i beaktande från 
första början. Uppbyggnaden av mate-
rial måste också ske så att det stöder t.ex. 
olika uppläsningsprogram. Mera text-
ning av tv-program och också direktsän-
da program gör att också hörselskadade 
kan ta del av utbudet. I vissa fall kunde 
man också kommunicera via tecken eller 
olika bilder för att underlätta kommuni-
kationen. Folktinget har just börjat ar-
beta för att plenum skulle skrivtolkas så 

att det skulle främja delaktigheten. Det 
är viktigt att olika kommunikationssätt 
presenteras och synliggörs också för all-
mänheten så förståelsen och kunskapen 
ökar för till exempel skrivtolkning.

Vänsterförbundet (VF) 
1. I vårt valprogram kräver vi att det fin-
landssvenska teckenspråkets ställning 
ska stärkas (jämte det finska tecken-
språket och andra minoritetsspråk) ska 
stärkas. Dessutom behöver  tolknings-
tjänsternas funktionalitet förbättras. 
Svenskas ställning som Finlands andra 
officiella språk ska tryggas.

2. När man ser till människors grundrät-
tigheter, och kvalitativa sercvietjänster, 
är det livsviktigt att inom välfärdsom-
rådena trygga tillräcklig finansiering. 
Välfärdsområdenas rätt att få inkomster 
ska tryggas genom att justera välfärds-
områdets skattskyldighet. Även statens 
tillräckliga finansiering ska tryggas och 
finansieringsmodeller vidareutvecklas, 
för att säkerställa en rättvis fördelning. 
Den offentliga hälsovårdens krisartade 
besparingsåtgärder ska slopas och den 
offentliga finansieringen av hälsovården 
bör höjas till övriga nordiska länders 
nivå.

3. Vänsterförbundet anser att Finland 
behöver hålla fast vid obligatorisk under-
visningen det andra inhemska språket. 
Även svenskspråkig litteratur och me-
dia  ska understödjas. I dagens samhälle 
anses digitala kunskaper lika viktiga 
som läskunnighet eller annan allmän-
bildning. Därför behöver den offentliga 
makten snabbt se till att alla, oberoende 
av ålder eller bakgrund, har tillräckliga 
digikunskapaer och att digitala tjänster 
är tillgängliga. Dessutom behöver man 
se till att avgiftsfri utbildning och digi-
stöd är tillgängligt runtom i Finland, året 
runt.
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 Kristdemokraterna (KD) 

1. Vi vill jobba för en svenskspråkig au-
dionomutbildning i Finland, som man kan 
utföra så lätt som möjligt och till stor del 
på distans vid mån av möjlighet. Dessutom 
vid sidan av jobbet.

2. All vård ska tryggas och det gör man 
med tillräcklig finansiering. Som politiker 
är det vår uppgift som politiker att se till 
att tillräckliga resurser finns där de be-
hövs. Tvåspråkiga områden är tvåspråkiga 
endast på papper om verklig service inte 
finns att fås. 

3. Alla tvåspråkiga välfärdsområden är 
skyldiga att ha detta material på svens-
ka. Välfärdsområdena borde satsa på ett 
fungerande uppföljningssystem så att man 
ser om det händer någon miss eller fel så 
att man snabbt kan börja åtgärda det. Med 
enkla knep inom kommunikationen kan 
man göra mycket för de hörselskadade.

Det vore skäl att ordna helt konkreta ut-
bildningar för personal som jobbar med 
kommunikation om hur man på ett lätt och 
smidigt sätt kan forma sitt budskap så att 
man beaktar också hörselskadade. Dessu-
tom lider Svenskfinland av en stor brist på 
tolkar som hanterar det finlandssvenska 
teckenspråket. Vårt teckenspråk är hotat 
och vi behöver se till att det finns tillräck-
ligt många tolkar som kan hjälpa dem som 
behöver tolkning, oberoende om det är i 
studierna, när man söker vård eller vid an-
dra ärenden.

De Gröna (gröna) 
1. Produceringen av tjänster för svensk-
språkiga hörselskadade påverkas såväl av 
hela välfärdsområdets finansiering som 
funktionshinderservicelagen. 
I och med grundadet av välfärdsområden 
har det skapats en skild koefficient för två-
språkiga tjänster och denna ska man hålla 
fast vid. Funktionshinderservicelagen är 
å sin sida för tillfället under behandling 
i riksdagen och social- och hälsovårsut-
skottet. Grundlagsutskottet har påpekat 
brister i lagen och De Gröna driver för-
bättringar i lagen ur funktionshindrade 
personers perspektiv. 

Man får inte spara på funktionshinder-
service. Att tillhöra två olika minoriteter 
gör att svenskspråkiga personer med 
hörselnedsättning befinner sig i en särskilt 
sårbar position. Därför behövs en särskilt 
noggrann uppföljning av hur deras rättig-
heter förverkligas.

2. Välfärdsområdena med sina egna 
beslutsfattare har givetvis en central roll 
i hur tjänsterna inom området fungerar. 
Riksdagen beslutar om tjänsternas mi-
niminivå. De Gröna driver en ambitiös 
funktionshinderservicelag som tryggar 
tjänster för personer med funktions-
nedsättning. Till exempel ska det finnas 
tillräckligt individuellt stöd och vi försöker 
enligt behov korrigera funktionshinder-
servicelagen under nästa regeringsperiod.

3. Tillgänliga digitala tjänster är en av vår 
tids centrala frågor när det gäller social- 
och hälsovårdstjänster. Nästa regering 
ska skapa en strategi för digitala tjänster 
som styr välfärdsområdenas produktion 
av digitjänster, och sätter gränsvillkor för 
tjänsternas tillgänglighet. Statens hand-
ledning och stöd behövs för att bygga upp 
kvalitativa och tillgänliga tjänster i hela 
landet. Alla tjänster ska även produceras 
som närtjänster för de som behöver dem. 
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Socialdemokraterna (SDP)
1. Vårdpersonal på alla nivåer behöver ut-
bildning i hur man bemöter en person med 
nedsatt hörsel och hur man pratar tydligt 
ifall klienten läser av läppar. Kommunika-
tion med vårdpersonal är A och O för en 
person med hörselproblem. Det finns ett 
behov av att hemvårdens personal utbildas 
i hur digitala hörapparater fungerar och 
hur de sköts om. Personalen bör klara av 
att byta filtret i dem. Utbildning behöver 
erbjudas kontinuerligt för att upprätthålla 
kunnandet.

Vi måste även tillgodose de språkliga rät-
tigheterna för dem som använder tecken-
språk i enlighet med teckenspråkslagen. 
Rätten till tolk och att få använda tecken-
språk måste tillgodoses. Ett förslag kunde 
vara att i större utsträckning erbjuda teck-
enspråkskurser för vårdpersonal.

2. SDP har redan denna vår säkerställt 
viktig tilläggsfinansiering för att hantera 
vårdskulden. Vi måste också bevaka att 
tvåspråkiga välfärdsområden faktiskt kla-
rar av att erbjuda välfärdstjänster på fin-
ska och svenska. Det är också viktigt med 
kvalitetssäkring och uppföljning. Västra 
Nyland har tilldelats en särskild roll att na-
tionellt stödja utvecklingen av social- och 
hälsovårdstjänsterna på svenska. 

Det är viktigt att man får de hjälpmedel 
man behöver för att klara vardagen. Det 
är också bra att utrymmen görs tillgäng-
liga med hjälp av exempelvis en T-slinga. 
Tjänster såsom service av hörselapparater 
ska kunna erbjudas på svenska. Vi måste 
säkerställa att det utbildas tillräckligt med 
tvåspråkiga audionomer för de behov som 
finns i tvåspråkiga välfärdsområden.

3. Det är viktigt att informationen om den 
service som erbjuds är tillgänglig. Det är 
viktigt med regelbundenhet och många 
besök kunde kanske bokas in mera auto-
matiskt. Alternativt behöver öppettiderna 
vara tillräckliga. Digitalisering har alla 
möjligheter att underlätta vardagen för 
hörselnedsatta eftersom den ofta är text-
baserad. Vid en hörselgranskning och vid 
inställningar av hörapparater bör dock de 
dataprogram som används vara på patien-
tens modersmål. 

Det behövs  också mera forskning och ut-
veckling av digitala hjälpmedel. T.ex. be-
höver trygghetslarm vara anpassade för en 
person med hörselnedsättning. Det skulle 
vara intressant att utreda om läkarbesök 
som sköts på distans kunde eventuellt tex-
tas så att klienten förstår bättre allt läka-
ren sagt. Vi kan alla bidra till samtal där vi 
alla förstår varandra och får uttryckt det 
man vill säga, samt en värld med mindre 
buller.
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Delaktighet är ett centralt begrepp i både 
internationella och nationella samhälls-, so-
cial- och hälsopolitiska strategier, handlings-
planer och dokument. Folkhälsoinstitutet i 
Sverige beskriver delaktighet som en av de 
mest grundläggande förutsättningar för häl-
sa.
I min doktorsavhandling ”Delaktighet som 
hälsobringande nytta. En studie ur ett vård-
vetenskapligt hälsoperspektiv” har jag gran-
skat meningsinnehållet i begreppen ’del-
aktighet’ och ’nytta’ i relation till hälsa och 
hälsofrämjande vård. I avhandlingen ligger 
fokus på människans egen upplevelse av det 
som är nyttigt och välgörande för hälsan och 
hur delaktighet kan ge hälsonytta. Deltagare 
inom en hälsofrämjande kontext har gett ut-
tryck för sina egna upplevelser av hälsofräm-
jande delaktighet och nytta.

Forskningen visade på gemenskapens och 
relationernas betydelse som bringare av häl-
sonytta. Att få vara delaktig och känna till-
hörighet i olika former av gemenskap är häl-
sobringande. Det är en gemenskap som bär 
på ömsesidighetens innebörd. Det handlar 
om en delaktighet som både kräver intresse, 

väcker ansvar och ger godhet och glädje, som 
blir till egen och andras nytta. Den framträ-
der i den beskrivna dimensionen av hälso-
bringande delaktighet ”att vara i lag”, att vara 
tillsammans.

Gemenskapen med andra människor och ett 
gemensamt engagemang upplevs ofta som en 
kraftkälla och genom att människan får ha 
ett ord med i laget, stärks känslan av delak-
tighet. Promenaden upplevdes som ett syre-
berikande andrum, som ger möjlighet till me-
ningsfull delaktighet med andra människor, 
djur och natur. En hälsohindrande delak-
tighet framkom också. Den handlar om när 
medverkan inte är ömsesidig, när man inte 
blir respekterad eller känner sig ha ett värde.

Det är det gemensamma engagemanget som 
bär på det goda och nyttiga för människans 
liv och hälsa. Gemenskap kan förstås som en 
nyttokälla som ger mer hälsa i livet och mer 
liv i hälsan. ”Det är riktigt himla roligt, då 
man får vara i lag och göra någonting” (ett ci-
tat från en av deltagarna i den empiriska stu-
dien). Citatet innefattar det centrala i delak-
tighetens innebörd av hälsobringande nytta. 

Gemenskap som kraftkälla

Text: Anna-Greta Olsio-Tuisku • Illustration: Canva

Forskning visar att vi mår bra av delaktighet. I sin doktorsavhandling har Anna-Greta 
Olsio-Tuisku tittat närmare på sambandet mellan gemenskap och hälsonytta.
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Den 19-20.11.2022 sam-
lades Svenska hörselför-
bundet rf:s medlemmar 
till kongress i Scandic 
Rosendahl i Tammerfors. 
Under tre kongressdagar 
i Tammerfor sgick för-
bundets medlemmar ige-
nom hur handlingspro-
grammet för 2019–2022 
förverkligats och ett nytt 
handlingsprogram för 
perioden 2023–2025 togs 
gemensamt fram.

Till kongressordförande 
valdes Richard Bjurström 
som ledde kongress-
handlingarna tillsammans med verksam-
hetsledare Ilona Salonen. Efter lördagens  
kongressförhandlingar blev det tre-rätter-
smiddag med musik och dans. För under-
hållningen stod Ann-Katrine Burman och 
Yngve Lithén.

Ny förbundsstyrelse utsågs

På söndagen fortsatte kongressförhandling-
arna och en ny styrelse valdes för perioden 
2023– 2025. Den nya styrelsen består av Mi-
kaela Nylander, ordförande Anita Ismark, 

vice ordförande, Bodil Selenius, Stina 
Fröberg, Jan-Olof Wiik, Nils-Erik Kloo, 
suppleant och Siw Westerback, suppleant. 

Svenska hörselförbundets förbundskongress 2022
Text: Tina Kärkinen
Foto: Karola Asplund
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Förbundets styrelse för 
åren 2023-2025. 

(från höger) Mikaela 
Nylander, ordförande 
Anita Ismark, vice 
ordförande, Bodil 
Selenius, Stina Fröberg, 
Jan-Olof Wiik, Nils-Erik 
Kloo, suppleant och Siw 
Westerback, suppleant.

Söndagen avslutades med två föreläsning-
ar. Åsa Skjönsberg, audionom och lektor 
vid Karolinska Institutet föreläste om ak-
tuell forskning kring tinnitus och rehabili-
teringsmöjligheter. Silja Sahlgren-Fogstad, 
filmkritier vid Svenska Yle, fick deltagarna 
att reflektera över på vilka sätt hörselutma-
ningar och dövhet representeras i filmens 
värld.

Positiv feedback

Deltagarna fyllde i en responsblankett som 
både bestod av frågor om kongressen, men 
innehöll också en hörselenkät som hur hör-
selvården fungerar på olika orter. Delta-
garna svarade på frågan “Är du nöjd med 
kongressarrangemangen” på en skala 1-5 
där 5 var högst. Av kongressdeltagarna gav 
69% vitsordet 5, 29% vitsordet 4 och reste-
rande 2% vitsordet 3. Vi är glada att kunna 
erbjuda en mötesplats för svenskspråkiga 
hörselskadade från olika håll i svenskfin-
land. Tekniska lösningar såsom teleslinga, 
skrivtolkning och läppavläsningskamera 
för talarna möjliggjorde att alla deltagare 
inkluderades i varje del av kongressen.

Vi gratulerar den nya styrelsen och tackar 
varmt alla kongressdeltagare! 
Nästa kongress hålls hösten 2025.

ANNONS
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Jag är gravt hörselskadad med tinnitus på hög 
volym. Jag har även en funktionsnedsättning. 
Numera används ordet funktionsnedsättning 
i stället för begreppet handikapp som anses 
föråldrat. En funktionsnedsättning, ett han-
dikapp, kan som exempel vara medfött, kan 
uppstå till följd av sjukdom eller vara förvär-
vad. Jag har inte ett funktionshinder. I vår 
omgivning finns det hinder av olika slag, som 
gör att vi blir utestängda från ett och annat. 
Vår önskan är att vi med våra olika funk-
tionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga, 
på våra villkor, i ett tillgängligt samhälle.
 
Att övervinna hinder

År 2016 ratificerade Finland FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktions-
nedsättning. Konventionen betonar att alla 
med en funktionsnedsättning ska kunna del-
ta fullt ut i samhället. Samhället är inte ännu 
idag tillgängligt för alla, det finns fortfarande 
många funktionshinder för oss med en funk-
tionsnedsättning.

Delaktighet och tillgänglighet för hörselska-
dade innebär att övervinna hinder för kom-
munikion med andra, samt hinder för att 
uppfatta information eller alarm.

Medel för tillgänglighet är bra ljudmiljö, hör-
selteknisk utrustning, textning, tolk och vi-
suell information. För hörselskadade betyder 
det som för många andra grupper, rätten att 
bland annat kunna delta i kultur-, rekrea-
tion- och fritidsverksamhet, idrott, utbild-
ning och möten av olika slag. Samhället ska 
göras tillgängligt så att vi blir delaktiga på 

lika villkor som andra med de behov vi har. 
Det ska säkerställas att enskilda enheter som 
erbjuder anläggningar och service, dit all-
mänheten äger tillträde, beaktar alla aspekter 
av tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning.

Vi hörselskadade behöver hörselslinga, 
skrivtolkning, varseblivning, textning, visuell 
information samt en bra ljudmiljö. Textning, 
såsom av teveprogram och webbinnehåll el-
ler radioprogram som återges i text, har också 
personer med andra språk nytta av.

Visuell information gagnar de flesta, till ex-
empel i väntrum där man ropas upp, eller 
högtalarmeddelanden som text då informa-
tion förmedlas inom trafik, resor eller säker-
het. Bra ljudmiljö behöver vi alla för att skyd-
da vår hörsel.
 
Mångfald berikar

Att vara hörselskadad är mycket svårare än 
vad många tror. Det är en osynlig funktions-
nedsättning och vi måste alltid själva säga till 
att vi hör dåligt. Vi måste äga det om och om 
igen och det kan uppstå pinsamma situatio-
ner, i synnerhet om vi inte säger till att vi hör 
dåligt. Det är också mycket vanligt att dra sig 
undan om hörseln är nedsatt – man stannar 
hemma. 

Det är vårt förbunds, Svenska hörselförbun-
det rf, och våra medlemsföreningars uppgift 
att informera om vilka hjälpmedel som finns 
och vilka rättigheter vi har. FN konventionen 
finns också som stöd i vårt arbete. Allmänna 

Små förändringar kan ha stor betydelse

Text: Birgitta Kronberg, Svenska hörselförbundet rf:s hedersordförande
Foto: ur hemarkiv

Samhället ska göras tillgängligt så att vi blir delaktiga på lika villkor 
som andra med de behov vi har, skriver Birgitta Kronberg
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principer är respekt för olikheter och accepte-
rande av personer med funktionsnedsättning 
som en del av den mänskliga mångfalden och 
mänskligheten.
 
Välvillighet och nonchalans

Jag har själv under åren stött på både välvil-
lighet och nonchalans. Negativt har bland 
annat varit då teknikansvariga på allmänna 
platser sagt att hörselslingan fungerar, fast 
det inte hörs något alls.

Jag minns ett tillfälle då jag efter en stunds 
diskussion presenterade mig som ordförande 
för Svenska hörselförbundet, då blev det fart 
i den killen. Det visade sig då att slingan inte 
var påsatt. Det är sådana saker som kanske 

Birgitta tillsammans med sina barnbarns-
barn, som i skrivande stund är åtta måna-
der.

Min man och jag 
har stor glädje av att 
vara delaktiga i, och 

få ta del av, våra första 
barnbarnsbarns, 

tvillingarnas, uppväxt.

”

Birgitta och hennes man tillsammans 
med tvillingarna. "Med dem i närheten 

glömmer vi våra egna sjukdomar, 
funktionsnedsättningar och besvär.", 

skriver Birgitta.
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förargar mig mest. Hörbarheten har absolut 
inget att göra med vem som säger till då något 
inte fungerar. Gitta som person hör på pre-
cis samma sätt, oberoende vilken uppgift hon 
har. Jag har också träffat på personer som 
säger att skrivtolkstexten stör. Då gäller det 
att informera vilken stor betydelse texten har. 
Föreningen i Åboland bokade ett möte flera 
månader i förväg i en rätt så ny samlingslokal 
där det inte fanns hörselslinga, men några 
dagar innan mötet hade ägarparet fått en 
permanent slinga installerad. Då blev vi verk-
ligt tacksamma och glada.
 
Vi tror att alla andra hör

Information av oss alla är a och o. Det gäller 
att informera om och om igen. Jag tror att det 
finns välvillighet hos alla att göra vad man 
kan för att så många som möjligt ska kunna 
vara delaktiga, både kunder, åhörare, tittare 
och vänner. Problemet i många fall är att man 
inte vet vad som bör åtgärdas. Vi ska alltid 
säga till om en slinga inte fungerar, antingen 
genast eller efteråt beroende på tillfället. Allt-
för ofta är vi tysta för vi tror att ”alla andra 
hör, det är nog endast något fel med min ap-
parat”. Om vi deltar i möten i lokaler där det 
inte finns en bra slinga ska vi vänligt fråga ar-
rangören om de haft skrivtolkade möten för 
bättre hörbarhet och förklara vad skrivtolk-
ning betyder. Jag tror att alla pensionärsför-
eningar skulle ha stor nytta och få med flera 
medlemmar om de skulle anlita skrivtolkar 
på sina träffar. Vi hörselskadade gör ofta det 
felet att vi deltar, sitter tysta och ser glada ut, 
vi ser ut att höra fastän det inte är mycket vi 
hör. Om det frågas ”Hörs det?” svarar någon 
”Ja”, men vi har kanske inte alls hört den frå-

ANNONS

gan. Vi ska också ha mod att säga till om vi 
vill ha mera belysning hos våra vänner då vi 
inte ser tillräckligt bra för att kunna avläsa 
läppar.
 
Delaktighet på olika nivåer

Institutet för hälsa och välfärd THL, skriver 
på sin webbsida: ”På individnivå är delaktig-
het en upplevelse av att höra till en grupp som 
känns betydelsefull för en själv. I en grupp tar 
sig delaktigheten uttryck i ömsesidig respekt 
och ömsesidigt förtroende samt möjlighet 
att påverka inom gruppen. På samhällsnivå 
innebär delaktighet att möjligheter och rät-
tigheter tillgodoses och att människorna be-
handlar varandra jämlikt. På politisk nivå 
innebär delaktighet åtgärder för att öka män-
niskornas deltagande och delaktighet i sam-
hället.” Låt oss alla tillsammans göra vårt 
bästa för att minska fördomar och hinder 
för personer med nedsatt hörsel, så att vi blir 
mer delaktiga på våra egna villkor.
 
Våra egna små humörhöjare

Delaktig kan man vara i olika sammanhang. 
Min man och jag har stor glädje av att vara 
delaktiga i och få ta del av våra första barn-
barnsbarns, tvillingarnas, uppväxt. De bor 
endast ett stenkast ifrån oss. I skrivande 
stund är de åtta månader och de växer så det 
knakar. Med dem i närheten glömmer vi våra 
egna sjukdomar, funktionsnedsättningar och 
besvär. Sådant man mår bra av och att ha 
trevliga sysslor och utmaningar av olika slag 
- det är terapi för själen.
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Helsingforsregionens 
hörselförening 
Ett glatt återseende efter jul- och nyår-
spaus blev det på vårterminens första 
måndagsmöte på Tölögatan. Hörselned-
sättning och tinnitus blev ett fantastiskt 
program med Kimmo Saloranta, special-
ist i öron- näs- och halssjukdomar.  Sa-
loranta berättade om hur tinnitus up-
pkommer och  tinnitusterapi, en behan-

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  

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 

Svenska hörselförbundets medlemsföreningar

Medlemsföreningar

dlingsmetod som gör att tinnitusljudet 
inte väcker obehagliga förnimmelser.

Applåderna dånade efter föredraget och 
frågorna var många. Deltagarantalet 
slog rekord efter nedgången under pan-
demin. Vi hade också förträffliga skriv-
tolkar, Emma-Lena Lybäck och Minna 
Opara, dem hoppas vi få se på många 
möten under vårens lopp.
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Vad betyder 
delaktighet för dig?   

Att man får vara 
med, inte någon 
som ser ner på 
en och man blir 
jämlikt behandlad.

Vad behövs för 
att du ska känna dig 

delaktig?
Det är uppskattat om folk tar hänsyn till 
hörselskadan när det gäller samtal och dy-
likt. Man vill ogärna ”undervisa” när det är 
människor man inte känner så väl i rädsla 
för att det ska bli tryckt stämning. 

När känner du dig inte delaktig? 
Tyvärr har jag varit med om att kollegor 
ifrågasatt min förmåga att sköta mitt jobb 
och det kan kännas tungt.
Alla med hörselskada har nog varit med 
om man inte hänger med i samtalet, 
speciellt när det är många människor som 
pratar i mun på varandra och mycket bak-
grundsljud. Ett klassiskt exempel är fest, 
de hörande vill ju gärna ha på musik.

Varför är det viktigt att känna sig 
delaktig? 
Så att hörselskadade och döva kan med-
verka och vara en del av samhället. Del-
aktighet kan ökas kan ökas genom tolk-
tjänster, hörhjälpmedel eller annat man 
behöver. Tack vare utvecklingen inom 
bland annat teknologi kan man numera 
utbilda sig och arbeta med nästan vilket 
yrke som helst.

Vad betyder 
delaktighet för dig? 

Delaktighet är en 
grundläggande 
mänsklig rättighet 
och något vi 
behöver för att må 

bra.
Det är också viktigt 

för att kunna vara 
tillfreds med livet och 

sin situation. Att inte känna sig delaktig 
försämrar ens välmående.  

Vad behövs för att du ska känna dig 
delaktig?
Att andra visar respekt. Rent konkret be-
höver jag kunna höra vad som sägs vid ett 
samtal för att kunna delta och jag behöver 
också få känna mig hörd. Jag har rätt att 
uttrycka mina tankar och åsikter. Man är 
inte delaktig om man bara sitter vid sidan 
om och bara hör en del men inte allt.

När känner du dig inte delaktig?  
När många pratar samtidigt och någon 
säger något som alla skrattar åt, men man 
hör inte vad som sägs. Det är en klassisk 
men jobbig situation för personer med 
hörselnedsättning. Ännu jobbigare är 
det om någon säger att det inte var något 
viktigt när man frågar vad personen sa. 
Det känns kränkande. Jag vill veta vad som 
sägs oberoende om det är viktigt eller inte. 

Varför är det viktigt att känna sig 
delaktig?
Det är viktigt för att kunna må bra. Jag vill 
kunna höra oberoende av social situation. 
Vare sig det är en middag hemma med 
vänner eller ute på krogen är det viktigt att 
kunna höra vad som sägs.

4Frågor om delaktighet

Jenny Bränn, 25
HiA-Hörselskadade i arbetslivet

Solveig Sandvik-Nyberg, 65
HiA-Hörselskadade i arbetslivet
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Vad betyder 
delaktighet för dig? 

Eftersom jag är 
människa och 
en social varelse 
är det viktigt att 
känna mig delaktig 

i min familj, 
bland vänner, i de 

grupper jag verkar och 
samhället i stort.

Vad behövs för att du ska känna dig 
delaktig?
Ibland saknar jag andras förståelse för en 
hörselnedsättning. Det behövs ett all-
mänmänskligt förhållningssätt till andra 
människor.  Alla vinner på att vända sig 
mot den man talar med, hålla ögonkontakt 
och tala tydligt.

När känner du dig inte delaktig?  
Bland mycket lågmälda personer, männ-
iskor som ”pratar i skägget” eller bakom 
handen, bland personer som pratar ut i 
luften eller bortvända, när jag förväntas 
ta del av budskap från flera håll samtidigt 
eller från långt avstånd. Det får mig att 
känna mig nedvärderad. Jag känner mig 
inte delaktig om min hörselnedsättning 
inte beaktas som legitim.

Varför är det viktigt att känna sig 
delaktig?
Det handlar om jämlikhet. För oss hör-
selnedsättning innebär det bland annat 
utrymmen utan eko, fungerande ljudåter-
givning, god akustik. Om anpassning till 
olika funktionsnedsättningar saknas kan-
ske man uteblir från tillfällen som kräver 
en övermäktig ansträngning för att delta. 
Delaktighet är en mänsklig rättighet.

Vad betyder 
delaktighet för dig? 

Jag känner att jag 
får vara med i olika 
sammanhang som 
intresserar mig 
och där jag känner 

tillhörighet. Att jag 
får ha en uppgift, 

medinflytande och 
känner att jag är med 

och gör nytta. Att vara delaktig i olika 
sammanhang ger mig också nya insikter, 
kunskap och lärdom.

Vad behövs för att du ska känna dig 
delaktig?
Det behövs ett eget intresse, engagemang 
och vilja till medverkan. Att jag känner att 
jag har medinflytande, känner att jag blir 
respekterad, sedd och hörd. Att jag får vara 
med och göra saker i ett gemensamt enga-
gemang och i ömsesidig samvaro.

När känner du dig inte delaktig?  
I vissa situationer om jag inte får förståelse 
för mina tankar och mitt engagemang. Om 
jag inte får information och blir förbisedd. 
Ömsesidigheten saknas i samvaron.

Varför är det viktigt att känna sig 
delaktig?
Delaktighet kan beskrivas som ett seende 
som finns hos oss människor och väcker 
vilja till medverkan och ansvarstagande. 
När man har en uppgift och känner sig 
behövd känns det meningsfullt, vilket ger 
välbefinnande. I en ömsesidig gemenskap 
stärks den egna tilliten och också tilliten 
för den andra, vilket ger en upplevelse av 
trygghet och autonomi.

Carita Wahlroos, 72 
Hörselföreningen i Östnyland rf

Anna-Greta Olsio-Tuisku, 75 år
Sydösterbottens hörselförening
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Tf.verksamhetsledare 
Ilona Salonen 
ilona.salonen@horsel.fi 
044 533 3964 

Evenemangskoordinator 
Annica Wahrman 
annica.wahrman@horsel.fi 
,044 533 3947

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

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

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

Anslagstavla

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

Personal

Svenska hörselförbundet rf

    
   
 
Förbundsordförande:   
Mikaela Nylander, Borgå 

Vice ordförande 
Anita Ismark, Korsnäs

Förbundsstyrelsen år 2023 - 2025
Suppleanter: 
Nils-Erik Kloo, Korsholm  
Siw Westerback, Dragsfjärd

Styrelsemedlemmar:     
Stina Fröberg, St Karins 
Jan-Olof Wiik, Jakobstad 
Bodil Selenius, Tenala  
 

Vi hörs 2/2023 utkommer i juni med temat 
Livskvalitet. Skicka in bidrag till 

tina.karkinen@horsel.fi senast 28.04.2023.

Förbundets medlemsföreningar får under året en 
gratis annons i Vi hörs på 1/2 sida eller alternativt 

två annonser på ¼ sida.  

Förbundets kondoleansadresser och gratulationskort kan 
beställas genom att kontakta kansliet. Svenska hörselför-
bundet rf har två olika kondoleansadresser och två gratu-
lationskort. Intäkterna tillfaller Hörselfonden. 

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

Adresserna kan även köpas på Svenska hörselförbundets 
kansli. Kondoleansadresserna och korten förmedlas även 
via medlemsföreningarna. 

www.eekab.fi

ANNONS

Kondoleansadresser och gratulationskort 
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Ålder: 33 
 
Utbildning: Samtalsterapeut, 
politices kandidat, blir snart klar med 
magistersstudier i socialpsykologi. 

Bor: I Borgå 

Intressen: SUP-paddlande, läsning, 
natur och djupa diskussioner över en 
tekopp.

Ny på förbundet
Annica Wahrman började jobba som ny evenemangskoordinator på Svenska 
hörselförbundet i januari detta år. Hon efterträder Siw Östman som har gått i 
pension.

Som ny evenemangskoordinator på Svens-
ka hörselförbundet ser jag fram emot att få 
nätverka inom området, för att ordna bästa 
möjliga utbud av evenemang och kurser med 
anknytning till hörsel  på svenska. Jag kom-
mer att hålla i trådarna för temakurser,  ut-
bildningar  och föreläsningar.

Under min korta tid på förbundet har jag 
redan hunnit samla på mig insikter i be-
hoven för personer med hörselnedsätt-
ning och hur vi kan bemöta dessa. Jag har 
en inblick i hörselfrågor sedan tidigare, 
eftersom jag själv har en grav hörselned-
sättning. Denna erfarenhet vill jag ta med 
mig i mitt arbete, för att skräddarsy pro-
gram och använda resurser på ett sätt som 
tillgodoser behoven på bästa möjliga sätt. 

Temat för detta nummer av Vi hörs är delak-
tighet. För mig innebär delaktighet att varje 
människa, oavsett förutsättningar, ska kun-
na hitta ett sammanhang där förståelse och 
känsla av tillhörighet är stark. Detta är ännu 
viktigare om man har en funktionsnedsätt-
ning som påverkar förmågan att interagera 
med andra människor.  

Delaktighet får mig också att tänka på utan-
förskap, vilket jag tror de flesta personer som 
inte hör så bra har upplevt. Det är lätt att dra 
sig undan då man inte hör. Behovet av delak-
tighet kan mötas på många sätt. Det är viktigt 
att du söker dig till delaktighet på ett sätt som 
gör att just Du mår bra. 

Jag är tacksam över alla lyckönskningar jag 
fått i mitt nya jobb, och det härliga team jag 
fått bli delaktig i. Det har gjort att jag känner 
mig mer än välkommen i gemenskapen. Jag 
ser också ivrigt fram emot att träffa er alla på 
fältet!

Annica Wahrman 

Text: Annica Wahrman Bild: Privat
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företräde till kurserna. Antalet kursplat-
ser är 10-16 deltagare. För att kursen ska 
förverkligas krävs minst 8 deltagare. 

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

Anmäl dig genom att fylla i blanketten på 
sidan 37 eller den elektroniska anmälnings-
blanketten som du hittar på vår hemsida: 
www.horsel.fi/kurser/
 
Du kan också anmäla dig direkt till Siw Öst-
man fram till december (fr.o.m. januari 2023 
till Annica Wahrman) 
Tfn. 044 533 3947 
E-post: annica.wahrman@horsel.fi

Obs! Vid behov av personlig assistans bör 
deltagaren själv ha med sig en stödperson. 
Vänligen kontakta kursledaren för infor-
mation om kostnad.
Efter att anmälningstiden gått ut meddelas 
anmälda om de blivit antagna eller inte.
Personer som inte tidigare deltagit har 

Du behöver inte 

vara medlem i någon 

lokalförening för att

delta i våra kurser!

Ny med hörapparat  

Tidpunkt: 19-20.4.2023
Plats: Runsala SPA, Åbo
Pris: 60€/ person 
Målgrupp: för dig som fått hörapparater 
och inte använder dem eller just ha fått 
hörapparater. 
Program: Föreläsningar om tekniken i 
hörapparater. Motivationsföreläsning för att 
vilja använda hörapparater. Skötselråd och 
användningsråd. Bli vän med dina hörap-
parater. 
Information om andra hörhjälpmedel 
Anmälan senast: 13.3.2023

Avslappningskurs för personer i 
arbetslivet  

Tidpunkt: 19-21.5 2023 
Plats: Emmes retreat, Nedervetil 
Pris: 60€/ person 
Målgrupp: för dig som är i arbetslivet och 
har en hörselnedsättning och känner dig 
hjärntrött. 

Program: Vi låter naturen ge den återhämt-
ning som vi behöver. Kursen kommer att 
innehålla bland annat yoga, Även ”må bra” 
föreläsning och nyheter inom hörsel, teknik 
och forskning.
Anmälan senast: 14.4. 2023 

Emmes retreat i Nedervetil.

Anmälan

KURSER 2023
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Personuppgifter Namn

        Kvinna   Man Födelseår

Adress

Postnummer Postadress

E-post

Telefon

Sysselsättning   Studerande   Sjukskriven

  I arbete   Pensionär

  Arbetslös   Deltidspensionär

Uppgift 
om hörselskada

Jag har:

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

Berätta om hur hörselskadan påverkar ditt dagliga liv

ANMÄLNINGSBLANKETT 2023 

20.2-22.2.2023 Hälsa och hörsel  

19-21.5 2023 Avslappningskurs för personer i
arbetslivet

19-20.4.2023 Ny med hörapparat

Personuppgifter Namn

        Kvinna   Man Födelseår

Adress

Postnummer Postadress

E-post

Telefon

Sysselsättning   Studerande   Sjukskriven

  I arbete   Pensionär

  Arbetslös   Deltidspensionär

Uppgift 
om hörselskada

Jag har:

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

Berätta om hur hörselskadan påverkar ditt dagliga liv

ANMÄLNINGSBLANKETT 2023 

20.2-22.2.2023 Hälsa och hörsel  

19-21.5 2023 Avslappningskurs för personer 
i arbetslivet

19-20.4.2023 Ny med hörapparat
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SSVVEENNSSKKAA  
HÖRSELFÖRBUNDET 

UUppppggiifftteerr  Använder du hörapparat? 
oomm  hhöörrhhjjäällppmmeeddeell  D Ja, en 

D Ja, två □ Nej 
D Använder du andra hörhjälpmedel? Vilka? 

Annat relevant som 
kursledaren bör veta 

önskemål Vilka förväntningar har du på kursen? 

Anhörig Anhörig/person som kursledaren vid behov kan kontakta: 

Namn: 

Telefon: 

e-post: 

övrigt Specialdiet, allergier 

Underskrift Datum och underskrift 

OBS! 
Vänligen spara kursledare Annica Wahrmans 
telefonnummer: 044 533 3947 i din mobiltelefon. Då kan 
Annica vid behov kontakta dig per telefon eller 
textmeddelande.

Blanketten skickas till: 
Svenska hörselförbundet rf 
Georgsgatan18 
00120 Helsingfors 
eller annica.wahrman@horsel.fi
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Kan telefonen bli min tolk för mig när jag inte 
hör ? Jag testade för ett år sedan flera olika 
program för tal till text på telefonen . Och då 
var svaret definitivt ett nej . Det blev många 
gånger helt obegripliga tolkningar .

Nu gör jag ett nytt försök . Jag har testat några 
program för Android fått bäst betyg . Det är 
ganska krävande för ett program i telefonen 
förstå säger och skriva ut det som text . Spe-
ciellt om någon talar väldigt snabbt och med 
helt vanlig samtalstorm . Då kan det bli många 
fel . Den app Jag nu använder är från Sydkorea 
och har över en miljon nedladdningar och 
tycks fungera också bra på svenska . Det jag nu 
skrivit helt och hållet använda appen voice to 
text . Jag har testat den genom att tala snabbt 
och långsamt . Jag är överraskad över hur liten 
fel procent den har . Man kan också ladda ner 
egna ordlistor till den Vilket ju kan vara bra 
om man har ett specialområde som till exem-
pel teknik , ekonomi eller annat.

Och nu övergår jag till vanligt tangentbord. 
Det som ni läst hittills är det oredigerade resul-
tatet av min inläsning på telefonen. Nej, inte 
perfekt, ”samtalston” blev till ”samtalstorm”, en 
del småord föll bort och det blir ett mellanslag 
före punkt och frågetecken. Men programmet 
tolkade mitt tal förvånansvärt snabbt och helt 
begripligt. Hur bra skulle det fungera med rik-
tad mikrofon eller direkt koppling till en tal-
slinga?

Lagen om tolkningstjänst från 2010 ger person-
er med hörselnedsättning rätt till skrivtolkning, 
inte bara på jobbet, studierna, för att uträtta 
ärenden och för att vara delaktiga, utan också 
för hobbyverksamhet. Helt klart, det fungerar 
inte i praktiken. Skrivtolkarna är alltför få 
för att ens räcka till viktiga möten, så vi kan 

Lars Hedman 

Kolumn

glömma hobbyverksamhet eller att få hjälp att 
ringa till skattebyrån.

Den nya lagen om funktionshinderservice, 
som i skrivande stund ännu inte godkänts av 
riksdagen, kommer att hålla kvar rätten till 
tolkning, men specificerar inte hur den skall 
förverkligas. Eventuellt väntar lagstiftarna 
också på att den tekniska utvecklingen löser 
problemet med bristen på tolkar.

Jag har sett en liknande utveckling för 
taltidningarna. De frivilliga inläsarna ersattes 
för nio år sedan av en talsyntes. Det har gjort 
publiceringen av taltidningar snabbare, men 
på bekostnad av en personlig mänsklig röst. 
Men också där går utvecklingen vidare och 
den finlandssvenska talsyntesen Samuel blir 
hela tiden mera korrekt, mänskligare och 
behagligare.

Det borde nu vara aktuellt med ett liknande 
projekt för oss finlandssvenskar med 
hörselnedsättning. En elektronisk skrivtolk 
som förstår, utöver allmän svenska, också 
finlandssvenskt uttal, våra olika dialekter 
och svenska ortnamn i Finland och som kan 
snabbt tolka till text på en skärm.

Skrivtolkarna är 
alltför få för att ens 

räcka till viktiga 
möten.

”
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3.3   Internationella hörseldagen

4.3  Hörselrådgivarutbildning, Block 4

19-20.4 Kurs: Ny med hörapparat 
  Runsala SPA

21.4  Svenska hörseförbundets förbundsmöte

19-21.5  Kurs: Avslappningskurs för personer i arbetslivet 
  Emmes retreat, Nedervetil 

 

Händelsekalender 2023


