
För de flesta hörselskadade med hörapparater
eller hörselimplantat räcker det inte med hög-
talare för att höra bra. Hörapparaten förstärker
alla ljud i lokalen: steg, fläktar, skrapande stolar
och bakgrundsorl. Ett långt avstånd till den
som talar gör också att det blir svårt att höra
det som sägs. 

Men med en tele slinga blir hörupplevelsen
mycket bättre. Bak grunds    ljuden försvinner och
det blir istället ungefär som att lyssna på radio
med hörlurar. Talet går klart och tydligt direkt
från ljudkällan in i hörapparaten/implantatet.

Så funkar det!
En teleslinga är en tunn kabel som vanligtvis
placeras längs väggarna eller i/under golvet i
en lokal. Slinga kan även läggas utomhus.

En ljudkälla, till exempel ljudet från mikro-
foner på en scen, kopplas till en slingförstär-
kare som sitter ihop med teleslingan. När
ljudkällan går igång uppstår en elektrisk sig-
nal, som gör att slingförstärkaren driver ström
genom slingan. Ett elektromagnetiskt fält ska-
pas, som hörapparaten  plockar upp. Och voilà:
ljud direkt in i hör apparaten!

Alla som har hörapparater eller hörselim-
plantat med tele spole kan lyssna på teleslinga,
på apparatens T-läge. Tyvärr har inte alla hör-
apparater tele spole. 

Anlita en riktig slinginstallatör
Att installera en teleslinga är en smart investe-
ring, eftersom det finns närmare en halv mil-
jon hörapparatanvändare i Sverige – i alla
åldrar, i alla delar av samhället.

Det finns dessutom krav på att teleslinga
ska installeras vid ny- och ombyggnation av
samlingslokaler som rymmer mer än 50 per -
soner (BBR, Boverkets byggregler 3:145).

Tänk på att alltid anlita en erkänd installatör
med specialkunskap, så att det görs på rätt sätt. 

För att att undvika fallgropar vid köp av
 teleslinga kan det vara bra att först läsa Hörsel-
linjens checklista, som finns på
www.horsellinjen.se/horsellinjen/teleslinga 
Där finns också information om mobila sling-
system och andra trådlösa lösningar.

Kontrollera och informera 
En teleslinga behöver regelbunden tillsyn och
underhåll, precis som all annan elektrisk ut-
rustning. Ha därför som rutin att inför varje
arrangemang kontrollera
att slingan är på och att
den fungerar som den
ska. Det finns olika
 system för att kolla om
 teleslingan är igång och
 fungerar – Hörsellinjen
kan ge råd.

Det är också viktigt att
personal har kunskap om
hur teleslingan fungerar
och att någon har ansvar
för teleslingan vid varje
 arrangemang. 

Glöm inte att skylta om att det finns teles-
linga. Om slingan inte täcker hela lokalen,
ange det tydligt.

Fråga Hörsellinjen!
På www.hörsellinjen.se kan du läsa mer om
teleslingor och andra tips för att skapa tillgäng-
lighet för hörselskadade. 

Hörsellinjen är en rådgivningstjänst från
Hörsel skadades Riksförbund (HRF), som
också svarar på frågor via webben och på tel:
0771–888 000 (vardagar kl. 9–15).

Teleslinga (hörslinga) är en enkel och bra lösning som gör att personer med
 hörapparater hör betydligt bättre. För varje arrangör och lokal ägare är det därför
viktigt att se till att det finns teleslinga och att den också fungerar som den ska 
– annars stängs hörselskadade ute.
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