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Glögg och pepparkakor
En kulen måndagseftermiddag i december, exakt en vecka innan 
julaftonen var det varmt och trivsamt inne på distriktskansliet. Alla 
som ville var välkomna in på adventsfika. I korridoren doftade det av 
glögg, lussebullar och pepparkakor. Ett trettiotal hade hörsammat 
inbjudan och minglade runt i lokalerna.
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Nytt år – gamla utmaningar?

Ett alldeles nytt år ligger framför oss. Igen. Vad det kan 
bära med sig för oss och våra frågor kan man undra. 
Kommer vi att få bättre tillgänglighet i offentliga loka-
ler? Fler textade filmer? Fler tolkar? Bättre hörbarhet på 
TV? 

Ibland känns det som om ingenting händer men en 
tillbakablick visar ju att det inte är riktigt sant. Det tar 
bara väldigt mycket längre tid än man tror. Om inte 
HRF skulle jobba med de här frågorna vore läget helt 
annorlunda. Nu pratas det faktiskt om ljudmiljö, musik 
i butiker, tinnitus och hörselscreening för små barn. 
Det finns hotellkedjor som har slinga i receptionen och 
lånar ut väckarklockor med vibrator och SJ blir bättre 
och bättre på att informera visuellt när det blir förse-
ningar. Helt nyligen har det öppnats en restaurang där 
man använder god ljudmiljö som ett marknadsförings-
argument. Det finns mycket kvar att göra förstås och vi 
jobbar för fortsatt positiv utveckling vad gäller hörseltill-
gängligheten.

Hörselrehabiliteringen har däremot utvecklats i 
negativ riktning. Visserligen finns många fler mot-
tagningar och köerna är borta men systemet är otyd-
ligt och svårt för många att förstå. Vårdgivarna käm-
par med för låg ersättning som tvingar fram snabbast 
möjliga utprovning och en rehabilitering som ibland är 
mer inriktad på att sälja finesser än att prova ut det som 
faktiskt behövs. Företag inom hörselrehabiliteringen 
använder marknadsföringsmetoder som kraftigt ifråga-
sätts av juridiskt sakkunniga. Vi som söker hörselvård 
kallas allt oftare för kunder och konsumenter i 
stället för vårdsökande, brukare eller patien-
ter. Forskare, brukarorganisationer, pen-
sionärsorganisationer, SVT, Råd och Rön 
och många andra som företräder brukare 
kritiserar utvecklingen. 

Det vore bättre att ge skälig ersätt-
ning till auktoriserade vårdgivare som, 

enligt regelboken, ska behovsbedöma, prova ut och re-
habilitera personer som drabbats av hörselnedsättning. 
En ersättning som räcker till mer än något enstaka be-
sök. Att blanda in privat försäljning och sortiment är 
inte rimligt när det gäller produkter som måste provas 
ut av professionella audionomer. 

Under 2013 jobbar vi med att politikerna ska förstå 
konsekvenserna av nuvarande modell och börja fundera 
över en förändring. Att man snabbt kommer igång med 
uppföljning och kontrollsystem och rensar ut de felak-
tigheter som uppenbarats.

Vår gemensamma vision måste bli en ärligare hör-
selvård, fullgod rehabilitering och ett system där bru-
karnas behov står i centrum.

Agneta Österman, distriktsordförande 

Ny utbildning för syn- och hörselinstruktörer
I februari startar en ny utbildning för syn- och 
hörselinstruktörer. I denna första kurs på elva veckor är 
antalet begränsat till 10 deltagare. Utbildningen ingår i 
ett Arvsfondsprojekt som bedrivs av Förbundet Sveriges 
Dövblinda, Synskadades Riksförbund och Hörselskadades 
Riksförbund i samarbete med Hagabergs folkhögskola.
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En strålande vacker förmiddag i sep-
tember möter DistriktsNytt mamma 
Berit Hagström och Erik 3,5 år vid 
porten till Skansens bergbana. An-
ledningen till besöket är att se hur 
tillgängligheten är ur hörselsyn-
punkt på Lill-Skansen.

Erik berättar genast att på skylten 
står det Skansen. Det är inte första 
gången han är här. När vi ser lite 
tvivlande ut bokstaverar han S, K, A, 
N, S, E, N... Där fick vi!

Vi är inte ensamma i bergbanan, 
det är fullt med barn och barnvag-
nar med tillhörande vuxna. Sakta 
åker vi upp och slipper gå uppför 
den dryga backen. Det är uppenbart 
att tiden är lämplig för den yngre 
publiken att besöka Skansen. 

Målet för de flesta är Lill-Skan-
sen som startade 1955 men som nu 
är helt omgjort med större utrym-
men och bättre hägn. Här finns till 
exempel kaniner, marsvin, fåglar, 
höns och insekter. Här finns också 
skulpturer i form av en ekorre eller 
en groda, som är klättervänlig för 
såna som Erik.

Vid kaninerna och råttorna finns 
en inbyggd gång i barnhöjd att gå in 
i och se mer av djuren. Här tycker 
hörselskadade mamma Berit att det 
blir jobbigt ur hörselsynpunkt. 

– Om något händer inne i gången 
hör jag inte det! Det kan vara många 
barn samtidigt där inne.

I ett hus är många olika saker och 
djur samlade, det är bås med ormar, 
rum med katter, en damm med fis-
kar att titta på och mycket annat. 

Även här har man gjort gångar 
i barnhöjd att springa in och ut 
i. Ljudnivån är bedövande, här är 
många barn som springer runt och 
pratar och sprudlar mer eller min-
dre högt. Trätak, trägolv och många 
väggar täckta med glas – inte det 
mest optimala när det gäller en ljud-
dämpande miljö. 

– Idag är det inte så många barn 
här inne, men ljudnivån är ändå så 
man blir helt slut!

Att kunna föra ett samtal som 
hörselskadad här inne är knepigt. 

– Man skulle ju vilja prata med 
sitt barn om sådant man ser här 
inne, säger Berit. Men det är svårt i 
den här ljudmiljön.

Erik, liksom många andra i hans 
ålder, gillar att åka rutschkana ner-
för den kulle man klätt med konst-

gjort gräs utanför. Den stora ormen 
som man kan kliva in i munnen på 
och åka nerför inne i ormkroppen 
är däremot alldeles för läskig, tycker 
han. 

Tillgänglighet är bra, men hand-
lar oftast bara om att det ska vara 
tillgängligt för rullstolar. 

– När man gjorde det nya Lill-
Skansen, tänkte man på ljudmiljön 
i huset då?

Ljudmiljö Lill-Skansen

Titta där! Lill-Skansen 
är en spännande värld 
för de minsta och allt är 
gediget och pedagogiskt 
uppbyggt. Föräldrar med 
hörselproblem kan få 
svårt att hänga med och 
dolda och mörka utrym-
men skapar oro.

Mycket att se. Också vatten är intressant för en kille på tre och ett halvt …

Kan stava. S k a n s e n 
bokstaverar Erik och det 

är ju alldeles rätt. Fo
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Där är du ju! Om 
Ormen Långe är 

läskig för Erik så är 
dolda prång och 

utrymmen minst lika 
läskigt för mamma 

Berit.



Slingbroschyr uppdaterad
Den slingbroschyr som distriktet tagit fram för ett 
antal år sedan har uppdaterats under hösten och 
kommer att finnas upptryckt i en första upplaga 
i början av året. Den kommer att finnas dels på 
distriktets hemsida och dels i pappersupplaga på 
distriktskansliet (20 kr).

Arbetet med att uppdatera broschyren fortsätter 
löpande, och all information om fungerande/icke 
fungerande slingor i Stockholms län är välkommen!
seija.bexar@hrf-sthlmsdistrikt.se

Gymnasiet till Midsommarkransen
I förra numret av DistriktsNytt fanns en artikel 
om förslaget till start av ett gymnasium för 
hörselskadade och döva i Stockholm och att det 
skulle lokaliseras till Frans Schartau. Nu är det 
klart att gymnasiet ska ligga i Midsommarkransens 
gymnasium då Frans Schartau ska flytta dit. 
En webbsida är under uppbyggnad om hörsel/
dövgymnasiet. Hur personalen ska hinna utbildas till 
starten hösten 2013 är en intressant fråga…

CI-föreningens 20-årsjubileum
Lördagen den 10 november samlades ett hundratal personer på Clarion 
Hotel Sign, vid Norra Bantorget för att fira CI-föreningens 20-årsjubileum.

Styrelsen hade haft mycket jobb 
och många bollar i luften för att allt 
skulle klaffa. Lite nervöst var det 
innan om tekniken skulle funka 
och skrivtolkarna och alla talare 
skulle vara på plats, men därefter in-
fann sig ett lugn och så var det bara 
att flyta med.

Efter lite mingel var det fri pla-
cering förutom vid VIP- borden där 
bland annat vår förbundsordförande 
Jan-Peter Strömgren satt samt några 
av de första som CI-opererades.

Tal hölls av föreningens alla ord-

förande, först nuvarande Britt Edoff, 
föreningens grundare Anita Wal-
lin, Agneta Österman och Anders 
Hansson.

Under tiden en italiensk buffé 
serverades avlöste talen varandra. 
Förbundsordförande höll tal och 
överlämnade en gåva till förening-
en. Kvällens sponsorer Möllerström 
Medical och Cochlear berättade om 
ny teknik och mycket mera. Erik 
Pihl ingenjör, bjöd på tal och solo-
sång. Helena Lanzer-Sillén berät-
tade om hur hennes stora engage-

mang för CI började.
Bosse Lindström talade om pion-

järandan på SÖS och vilka fram-
gångar som har uppnåtts.

Dr Eva Karltorp, CI- kliniken på 
Huddinge berättade bland annat 
om att få dubbla implantat, att eko-
nomin i slutet av året kan resultera 
i operationer. Först prioriteras bar-
nen.

Föreningen har gett ut en en bok 
tillägnad Ulla Ståhlbergs minne, 
”CI betyder för mig: En berusande 
känsla att höra fåglar igen”. Boken 
delades ut till alla festdeltagare och 
består av berättelser om hur livet har 
påverkats efter CI-operationen.

HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf – förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf -material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer �nns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bild�lerna på cd -skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-�lerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-�lerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrf etc Kan illustrera: hörapparatbärare, hrf -medlemmar,
personer med nedsatt hörsel etc

03 
Kan illustrera: hörapparat, 
nedsatt hörsel etc

04
Kan illustrera: vuxendöva, hörselteknisk 
utrustning, tillgängliga möten etc

07
Kan illustrera: ljudöverkänslighet, störande 
bakgrundsljud, kommunikationsstörande buller etc

10
Kan illustrera: yrkesverksamma, bullriga 
arbetsplatser, hörselskydd, arbetsmiljö etc

05
Kan illustrera: tinnitus, 
hrf s tinnitusgrupper

08
Kan illustrera: person med
cochlea implantat, ”planta” 

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrf s menière-
verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-
skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,
hrf s föräldragrupper

12
Kan illustrera: gemenskap, 
hrf -möte, studiecirkel etc

2,101,10 02
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Det var ett regnigt Göteborg som tog emot 280 delta-
gare från hela landet när det var dags för Audiologisk 
dag den 7 november 2012. Som namnet på dagen an-
tyder riktar den sig till verksamma inom audiologi och 
”hörselvärlden” i allmänhet. Dagens tema var ”Yrkesliv 
och hörsel”. 

Pia Uhlin, ordförande i Svenska audiologiska sällska-
pet, delade ut silverörat till en man som vunnit SM-guld 
i orientering, Bo Håkansson numera professor vid in-
stitutionen för Signaler och System vid Chalmers. Han 
tilldelades utmärkelsen för sina vetenskapliga bidrag 
för överföring av ljud till innerörat via benledning.

Hörsel- och dövverksamheten i Västra Götaland 
presenterades av verksamhetschef Gunilla Jansson. 
Geografiskt täcker regionen 1,6 miljoner människor 
som ska servas i hörselhabilitering och hälsa. En viktig 
paroll i Västra Götaland är att ”En hörapparat ska inte 
kosta” och ”Det ska vara gott att leva” samt att all hör-
selvård ska vara gratis. Allt är samlat under ett tak i ett 
hörselns hus där ingen remiss krävs och hörselrehabi-
literingen/habiliteringen gäller åldrarna 3 månader och 
uppåt. Honnörsord är att behovet och hjälpmedlen ska 
styra.  Man jobbar i team med barn och ungdomar, vux-
enteam och i grupper såsom föräldragrupper. Det finns 
även dövteam och dövblindteam samt text- och bildtele-
foniteam. Det finns 160 audionomer och det finns inga 
köer, service är att inte behöva vänta. Patientavgiften är 
100 kr och den är kopplad till högkostnadsskyddet.

Anders Pojkas, specialist arbetshjälpmedel på För-
säkringskassan Karlshamn, berättade om rätten till ar-
betshjälpmedel. Man strävar efter en enhetlig bedöm-
ning i hela landet och hjälpmedlet man behöver ska inte 
ingå i den normala verksamheten eller i arbetsmiljön. 
Under de 12 första månaderna i en anställning söks 

om arbetshjälpmedel hos Arbetsförmedlingen, däref-
ter görs ansökningen till Försäkringskassan. Det kan 
handla om telefonhjälpmedel, konferenshjälpmedel 
med mera. Ansökningarna ökar kraftigt inom hörsel-
området. 2011 fattades det 4 300 beslut och 75 procent 
av dessa bifölls.

Christina Magnusson, Specialfunktion Hörsel Ar-
betsförmedlingen Stockholm, betonade att det är indi-
viden som styr vad ett hjälpmedel kan vara – syftet är 
att få/behålla ett jobb. Arbetshjälp och arbetslivsorien-
tering kan också ingå. Arbetsförmedlingen kan infor-
mera på arbetsplatsen om exempelvis varför en person 
inte är med på kafferasten, hjälpa till att hitta strategier 
och anpassa arbetsuppgifter. Det handlar om att se hel-
heten.

Jobbet är kommunikation var ett ämne som Sif Bjar-
nason, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 
Örebro Universitet, tog upp. Det kan handla om att 
informera om hur det är att jobba med en hörselned-
sättning, omedvetenhet och konsekvens av att hörsel-
skadan är ett osynligt funktionshinder. Själva ansträng-
ningen med att lyssna tar mycket mental energi. Det är 
viktigt hur man använder sitt hjälpmedel i ett samtal. 
Hörhjälpmedel är ett villkor för att kommunikationen 
ska fungera, men samtidigt är det viktigt hur man an-
vänder hjälpmedlen.

Kommunikationsintensiva arbetsmiljöer som för-
skolor och andra arbetsplatser med dålig ljudmiljö är 
den fjärde vanligaste orsaken till ohälsa. Det behöver 
inte vara ljud som ger hörselskador men som är jobbiga, 
störande. Varannan förskollärare är utsatt för dessa ljud.

Sofie Fredriksson, doktorand och audionom knuten 
till Göteborgs Universitet, berättade om riskmiljöer i 
kommunikationsintensiva arbetsmiljöer och kunska-

Yrkesliv och hörsel
på Audiologisk dag i Göteborg
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per baserade på riskbedömning på individnivå och på 
populationsnivå. Med den kunskapen kan man handla 
i förebyggande syfte.

Anders Jönsson, civilingenjör och teknisk audiolog 
talade om ”Hörsel och folkhälsa”. Han konstaterade att 
det är dödlig fara med ensamhet och endast TV som in-
slag i vardagen, likaså med ett vacklande socialt nätverk. 

Det är 40 procent högre risk för förtidspension vid 
sjukskrivning gällande öra/hörsel. Anders tog upp flera 
punkter som kan förhindra förtidspensionering: teknik, 
förståelse, acceptans, hantering av hinder, hjälpmedel 
och dess förutsättningar, kommunikationsfärdigheter 
och träningsstrategier, många hörselaspekter.

När det gäller teknik är det pinsamt att 2012 behöva 
påminna om att hörselrehabilitering inte betyder enbart 
hörapparatutprovning. Det är först när vi har en bra 
akustisk miljö som vi kan dra nytta av tekniken. Han 
tog även upp ”ankdammsperspektivet”, det vill säga att 
bara se uppifrån och ur ett dumsnålt perspektiv då det 
gäller att bryta isolering och utanförskap. Tittar man på 
sjukvårdskostnader i stort är hörselvårdens så liten att 
den knappt syns. Och ändå pratar man om ökade egen-
kostnader i olika landsting. 

Milijana Lundberg, audionom och doktorand, berät-
tade om nyttan av internet som ett komplement till re-
habilitering. Det är mycket vanligt att man söker infor-
mation på nätet. Hörselscreening online togs upp som 
exempel. Det är intressant att undersöka korttidseffek-
ter av att komplettera en pedagogisk insats via nätet.

En intressant föreläsning höll Håkan Hua, dokto-
rand vid Linköpings Universitet där han påvisade att 
arbetsminnet blir påverkat av nedsatt hörsel.

Går det att träna upp så att den hörselskadade inte 
upplever ansträngningen på jobbet? En mycket viktig 

iakttagelse som gjorts i en undersökning visar att den 
hörselskadade inte presterar mindre än en normalhö-
rande, men upplever själv att jobbet är ansträngande ur 
hörselsynpunkt.

David Lega fick avsluta en mycket diger Audiologisk 
dag och alla fick ett uppiggande skratt. 

Han konstaterade att han haft många namn på sig 
under åren: först handikappad sedan rullstolsbunden, 
rullstolsburen, nu brukare... David undrade om han 
skulle kallas missbrukare efter att ha gjort slut med sin 
flickvän...?

På frågan om det inte är jobbigt med höga trottoar-
kanter svarar David ” Men jag letar inte efter såna, jag 
använder låga!” Ordet ”bemötande” finns inte på eng-
elska, kanske speglar det vår syn på funktionshinder? 

Han avslutade med ”glada ögon speglar sig i barns 
självkänsla”.

På kvällen besökte vi, Berit Hagström, Robert Sand-
ström och Ulla Sand, HRF Göteborgs föreningslokaler. 
I de trevliga lokalerna som ligger mycket centralt be-
lägna i stan pågick ett informationsmöte om tekniska 
hjälpmedel med ett flertal besökare. Samma informa-
tion hade getts tidigare på dagen för främst äldre.  Kans-
list Ann Svedberg guidade oss runt och därefter utbytte 
vi erfarenheter tillsammans med distriktsordförande 
Hans Hedström och kassör Reine Thorell. Vi fick bland 
annat bekräftat att hörselvården verkligen fungerade 
som vi tidigare på dagen förundrat fått beskrivet. Di-
striktet består av 18 föreningar indelat i tre kretsar och 
ca 3 500 medlemmar. Då distriktet är geografiskt stort 
sker distriktsmöten på en lördag på olika platser i länet. 
Distriktet har också ett väl fungerande intranät för de 
förtroendevalda vilket underlättar kontakten.

Trevlig, tänkvärd och utvecklande dag!



Med i HRF

 ■ Information om vad som händer inom 
hörselområdet.

 ■ Erfarenhetsutbyte med andra som har hörselskador, 
tinnitus mm.

 ■ Råd och stöd i hörselfrågor.

 ■ Behöver inte känna sig ensam som hörselskadad.

 ■ Föreningsverksamhet som föreläsningar, kurser, 
social samvaro.

 ■ Hitta nya vänner. 

 ■ Påverkar samhället som medlem.

 ■ Stödja genom medlemskap. Ju fler, ju starkare 
påtryckare.

Målet för HRF:s arbete är ett samhälle där landets 
cirka 1,4 miljoner hörselskadade respekteras som 
individer och får stöd efter behov. Ett samhälle där 
alla hörselskadade kan vara fullt delaktiga i arbetsliv, 
studier, kultur, politik med mera – på sina villkor. 
HRF:s vision är ett samhälle där alla hörselskadade 
kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle 
där våra mänskliga rättigheter respekteras och där vi 
kan förverkliga oss själva utan att hindras av okunskap, 
otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel.

Från välgörenhet till medborgarrätt
Dövas Väl ägnade sig först åt välgörenhet, till exempel 
bidrag till hörhjälpmedel och att hjälpa hörselskadade 
få arbete. Men 1947, då organisationen bytte namn till 
Hörselfrämjandet, hade det blivit en patientorganisa-
tion, som drev medicinska och tekniska frågor. År 
1990 ändrades namnet igen, till Hörselskadades Riks-
förbund (HRF), och blev då mer av en intressepolitisk 
organisation.

Medlemmarna är grunden i HRF:s verksamhet. De 
flesta är hörselskadade, det vill säga har nedsatt hörsel, 
tinnitus, Ménières sjukdom och ljudöverkänslighet 
eller är vuxendöva. HRF är också till för anhöriga, inte 
minst föräldrar till hörselskadade barn. 
Föreningarna finns i nästan alla kommuner, men 
också på länsnivå. Det finns i dag över 200 HRF-fören-
ingar i Sverige. 

HRF:s föreningar
 ■ erbjuder råd, stöd och möjlighet att träffa andra 

hörselskadade för att utbyta erfarenheter, under 
tillgängliga former.

 ■ bedriver intressepolitiskt påverkansarbete på 
lokal nivå, framför allt gentemot kommunen – till 
exempel genom att kräva hörselinstruktörer och 
bättre tillgänglighet i form av hörselslingor.

HRF:s distrikt
 ■ bedriver intressepolitiskt påverkansarbete framför 

allt gentemot landstinget till exempel genom att 
ställa krav på en bra hörselvård.

 ■ samordnar och stödjer föreningarnas arbete.

 ■ ger ut tidningen DistriktsNytt för medlemmar i 
HRF Stockholms län.

Förbundet (förbundsstyrelsen med förbundskansli) 
bevakar hörselskadades frågor på riksplanet, sprider 
kunskap om hörselskadade, samordnar verksamhet 
inom organisationen samt ger stöd till föreningar och 
distrikt.

Bland annat arbetar förbundet med att
 ■ bedriva intressepolitiskt påverkansarbete gentemot 

riksdag, regering, myndigheter och andra 
beslutsfattare i hela samhället.

 ■ sprida kunskap i hela samhället om hörselskadade 
och hörselskadades behov.

 ■ samarbeta med andra handikapporganisationer, 
såväl nationellt som internationellt.

 ■ stödja verksamhetsutveckling och studier i 
föreningar och distrikt.

 ■ bedriva insamlingsverksamhet, bland annat 
via telemarketing, för att möjliggöra HRF:s 
påverkansarbete och verksamhet.

Hörsellinjen är en service för alla som har frågor om 
hörsel och hörselskador. Här kan man även berätta om 
hur man blir bemött hos audionomen, både positivt 
och negativt. Hörsellinjen nås på tel 0771-888 000, 
vardagar kl 9–15, eller horsellinjen@hrf.se, hemsida 
www.horsellinjen.se

Auris är en facktidskrift om och för hörselskadade 
med nyheter och reportage om teknik, forskning, 
vårdpolitik, och annat som berör hörselskadade. Auris 
skickas automatiskt till alla HRF-medlemmar. 

HRF Hörteknik AB är ett HRF-ägt företag som 
säljer en rad olika hörseltekniska produkter, som gör 
vardagen lite enklare och bekvämare. Produkterna 
finns på www.hrfteknik.se.

– varför då?
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HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf – förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf -material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer �nns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bild�lerna på cd -skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-�lerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-�lerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrf etc Kan illustrera: hörapparatbärare, hrf -medlemmar,
personer med nedsatt hörsel etc

03 
Kan illustrera: hörapparat, 
nedsatt hörsel etc

04
Kan illustrera: vuxendöva, hörselteknisk 
utrustning, tillgängliga möten etc

07
Kan illustrera: ljudöverkänslighet, störande 
bakgrundsljud, kommunikationsstörande buller etc

10
Kan illustrera: yrkesverksamma, bullriga 
arbetsplatser, hörselskydd, arbetsmiljö etc

05
Kan illustrera: tinnitus, 
hrf s tinnitusgrupper

08
Kan illustrera: person med
cochlea implantat, ”planta” 

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrf s menière-
verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-
skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,
hrf s föräldragrupper

12
Kan illustrera: gemenskap, 
hrf -möte, studiecirkel etc

2,101,10 02
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Distriktsstyrelsen – vad har de gjort?

Distriktskansliets omorganisation har dominerat distriktsstyrelsens arbete 
under 2012. Det har bland annat inneburit att DistriktsNytt trycks och dist-
ribueras externt, och att alla medlemmar i distriktet numera får tidningen.

Ombudsmännens arbete med in-
tresseföreningarna ses också över, 
liksom förtäringen vid mötena; för 
att spara tid för personalen och peng-
ar för distriktet.

En Vårdvalsfolder gällande hör-
sel har tagits fram och en ombuds-
träff inför förbundskongressen har 
genomförts. I likhet med tidigare 
år har en teambuilding med sty-
relsen hållits. Dock inte i maj som 
brukligt varit – på grund av för få 
anmälningar – däremot i augusti 
då styrelsemötet också flyttades till 
Huddinge.

Styrelsen har godkänt rapporten 
om nya regler vid lån av lokal på di-
striktskansliet, vilket bland annat 
inneburit att förening som lånar 
lokal själv måste städa och ställa 
lokalen i ordning efter genomförd 
aktivitet.

Översyn av regelverk
Agneta Österman har informerat om 
landstingsstyrelsens remiss Översyn 
av regelverk och beredningsformer 
för bidraget som Landstingsstyrel-
sen delar ut för intressepolitik till or-
ganisationer som företräder person 
med funktionsnedsättning.

Distriktsstyrelsen föreslog års-
mötet ersättningsregler vid förlorad 
arbetsinkomst. Robert Sandström, 
verksamhetsledare, har utsetts till 
ständig sekreterare vid distriktssty-
relsen sammanträden.

Mässan Alla Möjliga Medel, i 
samarbete med HRF Stockholm, 
ställdes in 2012. Styrelsen hoppas 
kunna genomföra den vid senare 
tidpunkt. Den pedagogkonferens 
som skulle genomföras tillsam-
mans med UHiS i november fick 
ställas in, även här på grund av för 
få anmälningar.

Reglerna för Femkronan har dis-

kuterats och slingbroschyren har 
uppdaterats för att att tryckas upp 
i en mindre upplaga. Under hösten 
genomfördes en kurs för förenings-
kassörer och två TSS-kurser, en för 
nybörjare och en konversationskurs.

Hemsidan
När det gäller omarbetning av di-
striktets hemsida har styrelsen be-
slutat att avvakta förbundets nya 
sida som kongressen beslutat ska 
utgöra mall för hela landet.

Agneta Österman har informerat 
om att planeringsarbetet gällande 
hörselinstruktörer fortsätter.

Vuxendövrådet har rapporterat 
att man vid tolkbeställning ska be-
ställa extra skärm så att ordförande-
bordet också kan se textningen och 
att en tolkbrist i länet befaras till 
följd av nya upphandlingar av tolkar. 
Rådet följer även frågan om färd-
tjänstens organisering. Distriktssty-
relsen har tillstyrkt att Vuxendövrå-
det bytt namn till Rådet för tolk- och 
textfrågor.

Då Agneta Österman invalts 
i HRF:s förbundsstyrelse har di-
striktsstyrelsen beslutat utse Lars 
Lindén till ny distriktsrepresentant 
till HRF förbundsmöte.

Medlemskampanj
Distriktsstyrelsen har uttalat sitt gil-
lande över ett förslag till medlems-
kampanj och beslutat att ett med-
lemsvärvningsprojekt i någon form 
ska finnas med i 2013-års verksam-
hetsplan. Fyra styrelseledamöter 
har deltagit i en workshop på Søder 
Reklambyrå där projektet diskute-
rats.

En skrivelse till Försäkringskas-
san gällande tillgänglighet på mö-
ten har gjorts. Styrelsen har även 
tagit fram ett bokslut att förelägga 

årsmötet. Budgeten för 2013 kom-
mer att beslutas vid 2013-års första 
styrelsemöte då 2012-års sista styrel-
semöte, som skulle besluta om bud-
geten, fick ställas in på grund av det 
snöoväder som medförde en klass 
2-varning för Stockholmsområdet 
och förorsakade omfattande stopp i 
kollektivtrafiken.

Anm.
I styrelseprotokollen kan man se 
vad styrelsen arbetat med och vad 
som beslutats under året. Ovanstå-
ende är en resumé för 2012.

Fakta:
Distriktet är en paraplyorganisation 
för länets 19 HRF-föreningar. Sty-
relsen väljs på årsmöte och består 
av en ledamot och en ersättare från 
respektive förening.

Styrelsen handlägger övergri-
pande frågor som berör hela di-
striktet. Under den finns två utskott, 
Förvaltningsutskottet, FU, som 
bereder personalfrågor och eko-
nomi, och Verksamhetsutskottet, 
VU, som diskuterar intressepolitik, 
kursverksamhet med mera.

US
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Textad kultur

STOCKHOLMS STADSTEATER 

I sista minuten 
30/1 18.00, 14/2 18.00, 10/3 13.30
Markurells
21/2 19.00 
Peter Pan och Wendy 
26/1 13.00, 13/2 18.00, 20/2 18.00
West Side Story
27/3 19.30 , 12/4 19.30, 27/4 19.30, 5/5 19.30, 
15/5 19.30
Körsbärsträdgården
27/4 13.00. 16/5 19.00, 26/5 19.00
Demoner
17/2 19.00, 2/3 19.00, 21/3 19.00
Peer Gynt
20/1 18.00, 2/2 19.00

Biljettkvot finns för hörselskadade  
till de textade föreställningarna
E-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se 
OBS: Svar kan dröja upp till två dagar.  
Telefon (ej texttelefon): 08-506 20 200,  
tis–sön kl 12.00–16.00. 
Ange: TEXTAD FÖRESTÄLLNING

Hörslinga
På Stora scenen, Klarascenen och Lilla scenen 
finns IR-system med speciella hörlurar och har 
man hörapparat med T-spole finns halsslingor. 
Hjälpmedlen finns att låna av publikvärdarna utanför 
salongen.

DRAMATEN
Chéri 
27/1
Spöksonaten 
9/2, 20/2
Som löven i Vallombrosa 
17/2 och 27/2
Farliga förbindelser 
16/3 och 28/3
Samhällets stöttepelare 
21/3 och 24/3

Biljettkvot finns för hörselskadade  
till de textade föreställningarna
publikservice@dramaten.se, 
telefon 08-667 06 80

Hörslinga
Stora scenen, Lilla scenen och Målarsalen är 
utrustade med IR-slingor. IR-mottagarna finns 
tillgängliga för utlåning via publikvärdarna. 
Stora scenen och Lilla scenen är även utrus-
tad med teleslinga som ställs in till den egna 
hörapparaten.

TEXTAD BIOFILM
På SF hemsida kan man se vilka filmer 
som textas och var de visas: www.sf.se/
textadefilmer

TEXT-TVSIDOR FÖR TEXT I TV

199  SVT1
299  SVT2
793  SVT24/Barnkanalen 
794  Kunskapskanalen
890  TV4, Sjuan, TV4 Fakta, TV11, 
 TV4 Film, TV4 Sport 
 (vad som textas: sid 658)
199  TV3, Kanal 5, Kanal 9.

TEXTADE REGIONALA NYHETER 
DRÖjER
Hörselskadades distrikt och Rådet för text- och tolkfrå-
gor har kontaktat Sveriges Television för att få besked 
om frågor kring textning av program. För distriktets 
del handlar det om textning av regionala och lokala 
sändningar. 

Magnus Rönnlid, chef på SVT undertext, svarar att 
anledningen till att de inte textas hänger samman med 
både teknik och ekonomi. Problemet är att det är upp 
emot 19 samtidiga regionala nyhetssändningar och det 
är en utmaning att kunna texta så många program 
samtidigt. 

SVT har 22 direkttextare anställda som arbetar 
skift, framför allt med de många rikssända nyhets-, 
sport- och aktualitetsprogrammen. 

För att kunna texta de 19 regionala direktsändning-
arna skulle behövas 19 textare på plats den korta stund 
sändningarna pågår. Dessa skulle inte ha en menings-

full sysselsättning före och efter de korta sändningar-
na. Dessutom är det svårt att hitta direkttextare med 
rätt kompetens. SVT arbetar med att förbättra kompe-
tensförsörjningen men det tar tid.

Ny teknik för att kunna direkttexta regionalt är un-
der utveckling och förhoppningen är att det ska kunna 
börja användas om några år. Man arbetar med att få 
fram en svensk taligenkänningsmjukvara, i likhet med 
som idag finns i exempelvis England.



HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf– förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf-material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer �nns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bild�lerna på cd-skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-�lerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-�lerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrfetc Kan illustrera: hörapparatbärare,hrf-medlemmar,
personer med nedsatt hörsel etc

03 
Kan illustrera: hörapparat, 
nedsatt hörsel etc

04
Kan illustrera: vuxendöva, hörselteknisk 
utrustning, tillgängliga möten etc

07
Kan illustrera: ljudöverkänslighet, störande 
bakgrundsljud, kommunikationsstörande buller etc

10
Kan illustrera: yrkesverksamma, bullriga 
arbetsplatser, hörselskydd, arbetsmiljö etc

05
Kan illustrera: tinnitus, 
hrfs tinnitusgrupper

08
Kan illustrera: person med
cochlea implantat, ”planta” 

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrfs menière-
verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-
skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,
hrfs föräldragrupper

12
Kan illustrera: gemenskap, 
hrf-möte, studiecirkel etc
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På gång… Frågan

Jubileum även för dansarna 
HYViS linedancegrupp uppmärksammade 
att de hållit på i 10 år under 2012. Allra första 
linedancekursen startade 19 mars 2002, och 
Eva Svanström har genom alla år varit kursledare. 
Distriktet bjöd på tårta på höstterminens sista 
kurskväll 2012. Yiiiiihaaaaa, det här är ett jättekul 
sätt att motionera både kropp och hjärna hälsar 
hela linedance-gänget!

Föreläsning om Ménières sjukdom
med dr Mikael Sandström, Stockholms Privata 
Hörselklinik
onsdagen den 20 mars kl. 17.30 på Tanto 
seniorlokus, Rosenlundsgatan 44  
(mitt emot Södra station).
Arrangör: HRF Ménièreföreningen i Stockholms län

Synpunkter på Vårdval/Fritt val?
Om du ångrar dig har du rätt att häva köpet 
inom 30 dagar och få pengarna tillbaka enligt 
konsumentköplagen.

Om du känner dig felaktigt bemött ska du kontakta 
Patientnämnden 
Box 17535, 118 91 Stockholm 
E-POST registrator2pan.sll.se 
TELEFON 08-690 67 00.

Har du haft kontakt med en hörselmottagning och 
skaffat hörapparat och vill dela med dig av din 
erfarenhet, positivt eller negativt? Vi tar gärna emot 
dina erfarenheter av Vårdval/Fritt val.
Hörselskadades distrikt 
Box 38180, 100 64 Stockholm 
E-POST ulla.sand@hrf-sthlmsdistrikt.se
TELEFON 08-702 30 54.

Är det något du undrar över, som är re-
laterat till vår ”hörselvärld” – skicka in 
frågan till DistriktsNytt! Adresser hittar i 
Redaktionsrutan på sidan 2.

Fråga: 
Kan alla hörselskadade få handikappersättning?

Svar:
Om du behöver extra hjälp på grund av en sjukdom 
eller funktionsnedsättning kan du ansöka om 
handikappersättning från Försäkringskassan. 
För att ha rätt till handikappersättning måste du 
ha fått funktionsnedsättningen innan du fyllde 
65 år, om du fortfarande behöver hjälp får du 
behålla ersättningen även sedan du fyllt 65 år. 
Handikappersättningen är skattefri.

Med ansökan om handikappersättning ska du 
även bifoga ett läkarutlåtande om sjukdomen eller 
funktionsnedsättningen. Söker du ersättning för 
merkostnader ska du beskriva vilka kostnaderna är.
Om du är döv eller gravt hörselskadad är 
handikapp ersättningen 15 840 kronor per år (36 
procent av prisbasbeloppet). Med döv eller gravt 
hörselskadad menas att man med hörapparat 
inte kan eller har mycket svårt att höra vad andra 
människor säger.

Kontakta Försäkringskassan för mer information 
och blanketter.
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Vattengympa
på Danderyds sjukhus.
15 gånger med start måndag 28 januari  
kl. 15.30–16.30.
Pris: 450 kr.
Närmare info: 
Kerstin Nelsäter, tel. 580 332 32, 
kerstin@nelsater.net
Ingrid Litzén van Asperen, tel. 744 07 16  
litzen-asperen@datorpost.se 



Distriktskansliet
ÖPPETTIDER: 
TIS–FRE 10.00–13.30
LUNCHSTÄNGT  11.30–12.30

BESÖKSADRESS:
TIDELIUSGATAN 12, 9TR STOCKHOLM

POSTADRESS: 
HÖRSELSKADADES DISTRIKT
BOX 38180, 100 64 STOCKHOLM

EXPEDITION:
TELEFONTID: TIS–FRE  10.00–11.30 och 

12.30–13.30
08-702 30 50
kansli@hrf-sthlmsdistrikt.se
www.hrf-sthlmsdistrikt.se

EXPEDITION
CATHRIN jANSON
08-702 30 56
cathrin.janson@hrf-sthlmsdistrikt.se

EXPEDITION
ISABELLA NORDFORS
08-702 30 55 
isabella.nordfors@hrf-sthlmsdistrikt.se

OMBUDSMAN
SEIjA BEXAR
08-702 30 52 
seija.bexar@hrf-sthlmsdistrikt.se

OMBUDSMAN
BERIT HAGSTRÖM
08-702 30 53 
berit.hagstrom@hrf-sthlmsdistrikt.se

OMBUDSMAN 
ULLA SAND 
08-702 30 54
ulla.sand@hrf-sthlmsdistrikt.se

VERKSAMHETSLEDARE
ROBERT SANDSTRÖM
08-702 30 51
robert.sandstrom@hrf-sthlmsdistrikt.se

Posttidning B
Porto betalt

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

Januari
Månd 14 kl 18–20 Linedancekurs, start
Månd 28 kl. 15.30–16.30 Vattengympa, start
Tisd 29 kl. 14–16 Ménière, tisdagsträff

Februari
Onsd 5 kl. 18.00 ÖFL, årsmöte
Torsd 7 kl. 18–20 HYViS, pubafton
Torsd 21 kl. 18.00 HYViS, årsmöte

Mars
Tisd 5 kl. 17.30  Ménièreföreningens 

årsmöte
Tisd 12 kl. 18.00 CI, årsmöte
Onsd 13 kl. 17.30  Tinnitusföreningens 

årsmöte
Onsd 20 kl. 17.30 Ménière, föreläsning
Onsd 27 Sista dag för motioner 

till distriktets årsmöte

April
Lörd 6 HYViS, vårfest
Onsd 24 Distriktets årsmöte

Frågor kring medlemskap
Vid ändringar och frågor gällande medlemskapet 
i HRF hänvisas till medlemsregistret på 
Hörselskadades Riksförbund, telefon 08-457 55 48 
eller e-post medlemsregistret@hrf.se.

Ung med tinnitus
Tinnitus, ofta i samband 
med bestående hörskador, 
håller på att bli en ny folk-
sjukdom bland unga.  En 
stödgrupp har startats för 
tinnitusdrabbade mellan 17–35 år. Målet är att dela 
med sig av kunskap, behandlingar, praktiska tips 
och erfarenheter.

facebook.com/UngMedTinnitus

HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf – förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf -material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer �nns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bild�lerna på cd -skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-�lerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-�lerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrf etc Kan illustrera: hörapparatbärare, hrf -medlemmar,
personer med nedsatt hörsel etc

03 
Kan illustrera: hörapparat, 
nedsatt hörsel etc

04
Kan illustrera: vuxendöva, hörselteknisk 
utrustning, tillgängliga möten etc

07
Kan illustrera: ljudöverkänslighet, störande 
bakgrundsljud, kommunikationsstörande buller etc

10
Kan illustrera: yrkesverksamma, bullriga 
arbetsplatser, hörselskydd, arbetsmiljö etc

05
Kan illustrera: tinnitus, 
hrf s tinnitusgrupper

08
Kan illustrera: person med
cochlea implantat, ”planta” 

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrf s menière-
verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-
skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,
hrf s föräldragrupper

12
Kan illustrera: gemenskap, 
hrf -möte, studiecirkel etc
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