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Har du frågor om något som rör hörsel? Då ska du vända
dig till Hörsellinjen, en kostnadsfri rådgivnings tjänst som
drivs av Hörselskadades Riksförbund (HRF).

Välkommen att ringa till Hörsellinjen på tel: 0771-888 000,
vardagar kl. 9–15 (vanlig samtalstaxa), eller mejla frågor till
oss via formuläret på www.hörsellinjen.se

Fråga Hörsellinjen!

hörselsmart
– några tips som underlättar samtalet
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Hörapparater, hjälpmedel, tolk med mera gör det lättare höra
och samtala. Men det finns också en rad enkla, hörselsmarta
 vanor som gör att du enkelt kan underlätta kommunikationen
om en eller flera i samtalet har nedsatt hörsel.

1. Prata om det. Om du har en hörselnedsättning – berätta det för de
du möter. Var tydlig med vad det innebär och vilka behov du har när det
gäller placering, belysning och så vidare. Om du vet att någon har ned-
satt hörsel  – våga fråga om hur ett visst hjälpmedel fungerar eller hur
du kan underlätta samtalet. Tänk på att alla som deltar i ett samtal har
ansvar för att det fungerar, inte bara den som hör dåligt.

2. Undanröj onödiga ljudkällor. En radio i bakgrunden, ett öppet föns-
ter mot gatan. Dämpa eller ta bort störande ljud genom att stänga av
och stänga igen.

3. Välj samtalsvänliga miljöer. Ett stökigt, skramligt café eller en ljud-
dämpad hotellounge med heltäckningsmattor? Låt inte slumpen avgöra:
Välj mötesplatser med omsorg i förväg. Att kunna höra varandra utan
ansträngning lägger grunden för ett bra och positivt samtal. 

11 hörselsmarta vanor för bättre samtal i vardagen
4. Belysning. Placera er så att den/de som har nedsatt hörsel tydligt
kan se ansiktet på alla som talar. En bra tumregel är att aldrig placera
en hörselskadad person mitt emot någon som har ryggen mot fönstret.
Ljuset ska alltid falla i ansiktet på den/de som andra behöver kunna av-
läsa. Om teckenspråkstolkar är med  ska även de vara väl belysta.

5. Sunt samtalsförnunft. Tala inte förrän du befinner dig i samma rum
som den du vill tala med och har den personens uppmärksamhet. Tala
tydligt och i normal samtalston – skrik inte! Tänk också på att inte hålla
handen framför munnen när du talar. Om någon visar bristande samtals-
förnuft –upplys hen om hur det kan bli bättre, på ett vänligt sätt.

6. Skriftliga underlag. Se till att de som deltar vid möten, utbildningar
med mera får skriftliga sammandrag, digitalt eller på papper. Då kan alla
känna sig trygga med att de inte har missat något av det som sagts.
Våga också be om skriftliga underlag.

7. Textkommunikation. Varför ringa om ljudmiljön är dålig? Skicka ett
textmeddelande istället! Använd sms, e-post, chat, Twitter med mera 
– i dag finns det en mängd möjligheter.

8. Läs på webben. De flesta nyheter finns i textversioner och ibland
som textade klipp på webben. Om du själv lägger ut ett filmklipp – var
noga med att texta och lägga in en sammanfattande text.  Tips om hur
du själv kan texta korta klipp enkelt och gratis hittar du på www.hrf.se 

9. Välj textat via text-tv. En rad svenska tv-kanaler erbjuder textning
av svenska program via text-tv, sidan 199. Läs mer på 
www.horsellinjen.se/textning

10. Ta missförstånd med en gnutta humor. Ibland blir det lite fel, så
är det bara. Oavsett hur vi hör händer det att vi missförstår varandra.
Försök se humorn i det hela. En felhörning är inget misslyckande, det
är bara ett av livets små skämt.

11. Fråga Hörsellinjen om råd. Har du frågor om hur du kan  under -
 lätta kommunikationen? Välkommen att gå in på www.hörsellinjen.se
eller kontakta HRFs hörselinformatörer på Hörsel linjen! Ställ dina
 frågor på www.hörsellinjen.se eller ring 0771-888 000.
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