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EXTRA

Forskardagen 20 mars 2014

”Vi hör med örat men  
lyssnar med hjärnan”

Kl 13.00–17.30 Wallenbergsalen Östergötlands museum Linköping

Aktuell forskning inom kognitiv hörselvetenskap

Föreläsare:
• 13.00  Jerker Rönnberg: 

  ”Hörselskada, minne och demens”.
• 13.30 Elaine Ng: ”Kognition hos hörapparats- 

  användare: Att minnas talade vardags- 
  meningar”.

• 14.00 Thomas Lunner: ”Kognitiva hörapparater”.
• 14.30 Björn Lyxell: ”Kognitiv och språklig utveck- 

 ling hos döva och hörselskadade barn med  
 cochleära implantat och/eller hörapparat”.

• 15.00 – 15.30 Paus
• 15.30 Stefan Stenfelt: ”Hur hörselnedsättningen   

  påverkar signalen till hjärnan”.
• 16.00 Elina Mäki Torkko: ”Cochleaimplantat –  

 ett genombrott inom audiologi”.
• 16.30 Mary Rudner: ”Uppmärksamhet!”
• 17.00 Cecilia Henricson: ”Nonsensord och rutiga   

 mönster – aspekter av språk och minne hos   
  barn med Ushers syndrom typ 1 och CI”.

• 17.30 Avslutning

Föreläsningarna teckenspråks- och skrivtexttolkas

Bengt Westerberg - Moderator

Arbete: Ordförande i Institu-
tet för handikappvetenskap 
sedan institutet startade 
år 2000. Socialminister 
1991-1994 med ansvar för 
bl a handikappfrågorna och 
andlig ”pappa” till  LSS- och 
assistansreformerna.



Jerker Rönnberg
Arbete: Professor i psykologi, med inriktning mot handikapp-
vetenskap. Föreståndare för Institutet för handikappveten-
skap och Linnécentrum HEAD.

Elaine Ng
Arbete: Audionom och post doc inom handikappvetenskap 
samt tidigare medlem i HEAD forskarskola.

Thomas Lunner
Arbete: Adjungerad professor i kognitiv hörselvetenskap. 
Seniorforskare och projektledare på Oticons forsknings- 
centrum Eriksholm.

Björn Lyxell 
Arbete: Professor i psykologi, biträdande föreståndare för 
Linnécentrum HEAD.

Stefan Stenfelt
Arbete: Professor i teknisk audiologi.

Mary Rudner
Arbete: Biträdande professor i handikappvetenskap. Studie-
rektor för forskarskolan HEAD och biträdande forsknings- 
ledare på Linnécentrum HEAD.

Cecilia Henricson
Arbete: Leg. psykolog och doktorand inom handikappveten-
skap samt medlem i HEAD forskarskola.

Elina Mäki-Torkko
Arbete: Överläkare i medicinsk audiologi på ÖNH-kliniken, 
hörselvårdsavdelningen vid Linköpings Universitetssjukhus. 
Adjungerad lektor i audiologi vid Linnécentrum HEAD.

Föreläsare Studiebesök på SVT Undertext.

Arbetsplatsen hos SVT Undertext.  Foto: Peter Fischier

Den 31 januari var delar av HRF 
Linköping och Östergötland på 
studiebesök hos SVT Undertext. 
Resultatet är många nya insikter 
om allt det som händer bakom 
kulisserna innan textningen når oss 
i rutan. 

Vi fick höra direkttextarna berätta 
om sitt arbete och hade möjlighet 
att ställa frågor. Jämförelser 
gjordes mellan skrivtolkning och 

Nytt på Facebook

Ett hett inlägg i ”HRF: 
Diskussionsgrupp för 
hörselskadade” handlar om 
huruvida man berättar för nya 
bekantskaper om att man hör 
dåligt. I de 69 kommentarerna 
tas skilda aspekter upp. Ett av 
argumenten för att berätta är att den 
man talar med lätt kan tro att man 
är ouppmärksam eller nonchalant 
när man hela tiden missar saker i 

direkttextning. Vid skrivtolkning 
har tolken mer frihet i hur han/hon 
skriver och talaren kan anpassa sitt 
tempo så att tolken hinner med. 
Vid direkttextning ska allt få plats 
på två rader med högst 37 tecken 
per rad. Även teknikfrågor togs 
upp och vi fick information om de 
system som används för textning. 
En annan utmaning för Undertext 
är att rekrytera personal, då det 

idag inte finns någon utbildning till 
undertextare och det är ett jobb som 
ställer stora krav på stresstålighet, 
allmänbildning mm.

Som avslutning fick vi titta på 
förberedelserna inför Rapports 
16:00-sändning, hur direkttextarna 
ta emot manus och bearbetar 
texten till lämpliga textblock. 

Låter det intressant? Läs mer i 
nästa nummer av Östergyllen.

konversationen. Om man berättar 
kan kommunikationen istället 
flyta smidigare. En annan skribent 
föredrog att först lära känna nya 
personer lite innan man berättar. 
Då får man chansen att visa att 
det går att kommunicera med 
hörselskadade. Om man berättar 
direkt kanske personen går sin 
väg för att det verkar besvärligt. 
Diskussionen innehåller även 

exempel på hur man kan visa 
att man hör dåligt för att slippa 
upprepa sig varje gång man träffar 
nya människor.
Du hittar gruppen genom sökning 
på namnet. Gruppen är sluten, 
och man kan bara läsa inläggen 
om man har blivit medlem i 
gruppen. HRF har även grupper 
för Tinnitus, CI och föräldrar.



Returadress:
Föreningshuset Fontänen
Västra vägen 32
582 28 Linköping

Vi finns på Facebook. 
Sök oss på:

HRF Östergötland

TRÄFF CI-GRUPPEN

EN GRUPP FÖR DIG MED  
COCHLEA IMPLANTAT OCH ANHÖRIGA. 
En träff för dig om frågor om och  
upplevelser med Cochleaimplantat. 
Fika finns!på plats

 • Tisdagen den 8 april  
kl 16.00-18.00

Plats: Bergqvists rum 138,  
Föreningshuset Fontänen,  
Västra vägen 32, Linköping

För frågor kontakta:  
Peter Fischier 
pelle62@gmail.com eller  
sms: 070-494 66 22

Välkommen 
Kerstin Asp, Peter Fischier

Synpunkter
Om du har synpunkter på hur Vårdvalet fungerar eller 
inte fungerar, på Landstingets information, på företa-
gens marknadsföring eller annat som gäller vårdvalet 
är du välkommen att kontakta HRF Östergötlands di-
strikts Vårdvalsgrupp:

Susanna Ahlström, Linköping
Marianne Eriksson, Linköping

Peter Grahn, Mjölby
Ariann Jönsson, Norrköping

Mejl: hrf.ostergotland.vardval@gmail.com 
Hemsidan: www.hrf.se/ostergotland
Post: HRF Östergötland, 
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Kontaktuppgifter i medlemstidningen Östergyllen.
Via din närmaste HRF-förening.

Evenemang i distriktet och i föreningarna

MENIÈREGRUPPEN Våren 2014

FÖR DIG SOM VILL TRÄFFA ANDRA I SAM-
MA SITUATION!
Här kan du träffa andra med Menières 
sjukdom (yrsel, tinnitus och hörselnedsätt-
ning) för en stunds prat och fika!

• Onsdag 26 mars: 
Må bra med Menière.

• Tisdag 22 april: 
Fråga doktorn. Mikael Schulin, överläkare 
ÖNH-kliniken deltar

Träffarna är kl 18.30 – 20.00 i Bergqvists rum 
138/ Hellströms rum 141 på Fontänen, Västra 
vägen 32, Linköping

För att vi ska kunna planera lokal och fika får du 
gärna anmäla dig men ingen anmälan krävs

www.hrf.se/ostergotland

Kontakt: e-post: hrf.ostergotland@gmail.com 
 Susanna Ahlström 070-882 81 53 
 Ariann Jönsson 073-316 28 15


