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Samling med  
överkänsliga för ljud

LIDeR DU Av MeNIèReS SjUkDoM?
Deltagare söks till en läkemedelsstudie där en ny behandling av 
Menières sjukdom ska utvärderas.  

För information:
Telefon: måndag–onsdag kl 16–18  
0736-77 56 45
email: studycontact01@gmail.com 
Hemsida: www.synphora.com

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 finns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bildfilerna på cd-skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-filerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-filerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 
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Ledare

Det är konstigt det där med tid. Den går så olika 
fort. När man väntar på att se resultat av sitt intres-
sepolitiska arbete går den erbarmligt långsamt, 
men medan man jobbar med de just då aktuella 
frågorna går det undan desto mer, liksom när det 
gäller samhället i övrigt. Det gäller att hänga med!

För bara några månader sedan var det val – HRF på-
minde överallt om att ”Svensk politik hörs för dåligt” med 
hänvisning till otextade valdebatter och webbsändningar. 
Ett tag såg det ut som det skulle bli extraval, om det hade 
blivit mer tillgängligt den gången är svårt att sia om men 
det vi nog kan känna oss ganska säkra på är att om vi inte 
driver våra frågor aktivt (gärna hela tiden) så händer inget 
alls. Vi arbetar för Stockholms läns alla 209 000 hörsel-
skadade enligt vår ändamålsparagraf som är att tillvarata 
hörselskadades intressen. Vi är alla en del i detta arbete 
och alla behövs. Varje litet steg framåt är viktigt!

När det gäller hörselvården har vi en bit kvar att gå 
innan vi får en jämlik och rättvis vård efter behov. Vi är 
överens med politikerna om att systemet måste ses över 
och egentligen är det inte så svårt att förstå. Det är svårt 
att hitta en enda fördel med att det i Stockholm kostar 
32 000 kronor för exakt samma hörapparater som i Väs-
tra Götaland upphandlats för ett par tusen och lämnas 
ut gratis. Det blir dyrare för landstinget och dyrare för 

Den 3 december var det distriktsmöte med avslutande 
julbord på kansliet. Ett trettiotal representanter från 
föreningarna deltog i samrådsmötet som tog upp verk-
samhet och budget. 

Distriktet står inför fl era utmaningar de närmaste 
åren. Kansliet behöver utvecklas för att bli mer effektivt 
och ny teknik kommer att införskaffas till kansliet och 
personalen. Tre områden kommer att prioriteras: det 
intressepolitiska arbetet, stärka vårt kommunikations-
arbete genom att bilda opinion och sprida kunskap i 
våra frågor samt inte minst att stärka organisationen 
genom att öka värdet av att vara aktiv medlem hos oss.

En särskild målgrupp är att rekrytera studerande 
och yrkesverksamma med hörselskada. Rekrytering av 
framtida ledare är prioriterat.

Under 2014 deltog distriktet i mässan ”Allt för hälsan”. 
Under 2015 ska olika kampanjer i samband med hör-

selveckan istället 
genomföras.

Under året ska 
distriktet prioritera 
områden i HRF:s 
intressepolitiska 
program såsom 
hörselvård efter 
behov, utbildning 
på lika villkor och 
ett arbetsliv för alla. 
Stor satsning kommer att ske inom skola och utbild-
ning, men även skolan som arbetsplats. Förhoppnings-
vis kommer distriktet att nå yngre målgrupper inom 
dessa områden. 

Nöjda medlemmar kommer att ge goda ambassadö-
rer. Vid julbordet ses några av dem!

patienten. Priset har inget med kvaliteten att göra. 
Forskare har visat att den tid som läggs på utprovning 
och rehabilitering är mycket viktigare än själva hörap-
paraten för att man ska få ett riktigt bra resultat i tal-
uppfattning och livskvalitet. Tiden för utprovning får 
alltså inte gå för fort. 

Vid årsskiftet införs en lag om bristande tillgänglig-
het för personer med funktionsnedsättning som en ny 
form av diskriminering. Diskrimineringsförbudet gäl-
ler inom alla samhällsområden och som en direkt följd 
av detta har SF Bio och Svenska Bio beslutat att alla 
svenska fi lmer ska sändas textade när det fi nns text. 
Äntligen kan vi som behöver text ta del av det svenska 
fi lmutbudet utan att vara hänvisade till särskilda vis-
ningar. En stor seger för alla hörselskadade och andra 
som behöver text.

Men det fi nns mycket kvar att göra som alla vet!

Agneta Österman
distriktsordförande

Det är konstigt det där med tid. Den går så olika 
fort. När man väntar på att se resultat av sitt intres-
sepolitiska arbete går den erbarmligt långsamt, 
men medan man jobbar med de just då aktuella 
frågorna går det undan desto mer, liksom när det 
gäller samhället i övrigt. Det gäller att hänga med!

För bara några månader sedan var det val – HRF på-
minde överallt om att ”Svensk politik hörs för dåligt” med 
hänvisning till otextade valdebatter och webbsändningar. 

patienten. Priset har inget med kvaliteten att göra. 
Forskare har visat att den tid som läggs på utprovning 
och rehabilitering är mycket viktigare än själva hörap-

Varje steg framåt är viktigt

Distriktet satsar framåt
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kNÖkFULLT I kUNgSäNgeN!
Vår förening hade lördagen den 15 november ett med-
lemsmöte med information om hur man sköter sin hör-
apparat med mera. Även icke medlemmar var välkomna. 
Folk bara strömmade in på Dagcentralen i Kungsängen, 
vilket verkligen visar att informationen behövs. 

Flinka fi ngrar dukade snabbt för fl era allteftersom 
folk kom. Efter ett kort rådslag om 2015 års planerade 
verksamhet introducerades dagens tema som var hörap-
parater.

Anette Holm, Upplands Bros heminstruktör, visade 
instruktionsfi lmer och berättade om hur man rent prak-
tiskt tar hand om sina hörapparater för bästa funktion. 
Hon berättade även om sina erfarenheter av svårighe-

terna med vårdval hörsel/
fritt val.  Folk vet inte vad 
som gäller och litar på att 
de får rätt information.

Föreningens teknikex-
pert Erik redogjorde sedan för hur en teleslinga fungerar 
och berättade att man kan låna slinga och sändare i re-
ceptionen på Järfälla kommun om man vill kunna höra 
en guide på en visning på museum exempelvis.

Vi avslutade dagen med att föreningen bjöd på smör-
gåstårta, och föreningen fi ck 5 nya medlemmar! Ett tack 
till alla som var med!

Inga Hägerbring, HRF Järfälla-Upplands Bro

15 september 1969 bildades Hörselfrämjandets länsför-
ening i Stockholms län, som numera heter Hörselska-
dades distrikt i Stockholms län. 
Första årsmötet

 ■ Vid årsmöte 15 maj 1970 valdes formellt den första 
distriktsstyrelsen med Per Edvin Friberg som ord-
förande.

 ■ 2014 omfattar distriktet 17 föreningar varav fem är 
intresseföreningar/länsföreningar, med totalt 3 472 
medlemmar.

 ■ Fram till HRF kongress 1996 fanns även föräldra-, 
vuxendöv- och ungdomsdistriktet. Genom kon-
gressbeslut upphörde sektionerna och distriktssek-
tionerna upphörde eller omformades.

Exempel på kurser som hållits genom åren
 ■ 1970-talet: samhälle för alla, kommunal förvalt-
ning, socialförsäkring och vardagslagen, arbets-
marknadsfrågor.

 ■ 1980-talet: vilken självkänsla kan vi ge våra hörsel-
skadade barn, kurs för vuxendöva, skolsituationen 
för hörselskadade elever, hur fungerar du på din ar-
betsplats.

 ■ 1990-talet: tal- och mikrofonteknik, praktisk bokfö-
ring, informatörskurser.

 ■ 2000-talet: tolkanvändarkurs, medlemsvärvning, 
stresshantering och mental träning, medierelatio-
ner.

 ■ 2010-talet: funktionärskurser, webbredaktörskur-
ser, TSS-kurser.

Intressepolitik då och nu
 ■ 1997 – TV-kanaler tillskrevs angående textning av 
program med hörselfrågor.

 ■ 2014 – vi arbetar fortfarande med bättre textning, av 
alla svenska program. 

 ■ 1998 – skrivelse om fungerande hörselslinga i alla 
offentliga lokaler.

 ■ 2014 – ständigt påverkansarbete om fungerande 
hörselslinga. 

 ■ 2000 – skrivelse till landstinget angående föränd-
ringar i hörselvården.

 ■ 2014 – tät dialog med politiker och tjänstemän om 
vårdvalsreformen och konsekvenserna. 

 ■ 2002 – tillstyrker landstingets hjälpmedelspolicy 
om utprovningsavgift för hörapparat ingår i besöks-
avgiften

 ■ 2014 – utprovningsavgiften om 600 kronor ingår i 
besöksavgiften.

 ■ 2004 – skrivelse till landstinget med krav på rätt-
visa och lagliga vårdkostnader, individuell rehabili-
teringsplan samt hörselscreening för alla nyfödda 
barn i länet.

 ■ 2014 – dialogen om hörselvården pågår fortfarande. 
Hörselscreening görs rutinmässigt.

Hörselslingor – första slingfoldern gavs ut 1975. 2013 
trycks en uppdaterad slingfolder med ny layout.

Heminstruktörsverksamheten – första kartläggning-
en görs 1997–1998 och en förnyad under 2013. Distrik-
tet initierar ett projekt för utbildning av hörselinstruk-
törer som senare övertagits av förbundet.

Utvecklingsarbete
 ■ 2010 påbörjas förändringsarbete till en modernare 
organisation.

 ■ 2012 produceras DistriktsNytt i fyrfärg på professio-
nellt tryckeri och distribueras till samtliga förening-
ars medlemmar. 

 ■ 2013 deltar distriktet med monter på Seniormässan 
och mässan Allt för Hälsa. I december lämnar di-
striktet Rosenlund och fl yttar till nya lokaler i Solna.

 ■ 2014 beslutas att distriktsstyrelsen minskas och val-
beredningen nominerar ledamöter. 

Distriktet 45 år

gunnel Wingbro och Marie karlbom från Lidingö tillsammans med 
Arne kanth, Agneta Österman och Berit Hagström

järfälla
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Texttelefoni har funnits i många år och förmedlar sam-
tal mellan texttelefoner och taltelefoner. Det är en tjänst 
för barndomsdöva, dövblinda, hörselskadade eller tal-
skadade personer att kommunicera med samhället som 
inte kan nås via texttelefon. Texttelefoni är kostnadsfri. 
Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total 
sekretess.

Idag går det att ringa kostnadsfritt från utlandet 
både från texttelefon och taltelefon och få samtalen för-
medlade på svenska eller engelska. En fördel om man 
har anhöriga på resa eller själv är utomlands. Num-
ren är för texttelefon +46 776 600 600 och taltelefon 
+46 776 600 650.

Inom Sverige är telefonnumren för texttelefon 020 
600 600 och taltelefon 020 600 650.

Har man frågor ringer man kundtjänst på texttele-
fon 020 600 600 och taltelefon 020 1184 73.

På hemsidan www.texttelefoni.se meddelas eventu-
ella förändringar med mera.

Om texttelefonen är ansluten till ett analogt sys-
tem och konstiga tecken dyker upp är det förmodligen 
omlagt till IP-system. Kontakta då hörselvården på 
Rosenlund för byte av texttelefonen. När det kommer  
uppdateringar från JAVA ska man avvakta och inte lad-

da ner dessa utan kontakta Eniro så att de hinner säker-
ställa kompatibiliteten, vilket kan ta några dagar.

Texttelefonsamtal kan ringas via Internetportalen 
(TIP) på texttelefoni.se. Här kan dock tjänsten Tala di-
rekt inte användas. Så småningom ska man kunna göra 
egna inställningar för typsnitt, storlek och byta färg på 
text med mera.

Jag har haft texttelefon sedan början av 1980-talet. 
Då fick man ringa ett nummer hos Hörselskadades di-
strikt som under dagtid förmedlade samtal. Tekniken 
går framåt och det är bra för oss som behöver denna 
tjänst.

Ingrid Bengtsson, Text och tolkrådet

Tolkcentralen nya tider
Tolkcentralen har öppet vardagar  
08.00–16.30 från och med 1 januari.
Tolkcentralen, Observatoriegatan 18,  
113 29 Stockholm.

RÖReLSe I RäTT RIkTNINg
– ett seminarium anordnat på självaste internationella 
funktionshinderdagen den 3 december på Myndighe-
ten för delaktighet i Sundbyberg.

Förväntansfulla skulle vi testa den utlovade och 
fungerande slingan som vi försäkrat oss om att de 
hade på myndigheten. För säkerhets skull hade vi 
egen slingutrustning med oss. Det visade sig vara 
klokt för deras slinga fungerade inte. De hade inte hel-
ler något mätinstrument för att kontrollera slingan. vi 
hängde på föreläsaren vår mikrofon utöver den vanliga 

mikrofonen som var ansluten till högtalare. 
Det blev genast jobbigt för 

föreläsaren att 

hålla rätt på två mikrofoner då hon ”endast hade två 
händer”. Bökigt när panelen bestående av juridisk 
expertis skulle växla över till nästa talare. vi var framme 
ett antal gånger och korrigerade och försökte få något 
att fungera. Droppen kom då en i panelen ansåg sig 
diskriminerad (menat som ett skämt) eftersom hon 
var tvungen att hålla reda på två mikrofoner, mycket 
lustigt!

vi gick efter det inslaget, heligt upprörda. Det är 
inte förvånande att det ser ut som det gör i Sverige 
med diskriminering när inte ens Myndigheten för del-
aktighet klarar tillgängligheten!

Synd att mötet var innan den nya diskrimineringsla-
gen träder i kraft, annars hade det varit ett bra tillfälle 
att pröva lagen.

En som var där

Efter kontakt svarar Mats Gleisner, kommunika-
tionschef på Myndigheten för delaktighet: 
– Denna typ av teknik ska fungera hos oss. Slingan 
provades två dagar innan seminariet då den fung-
erade. Självklart måste vi titta närmare på både teknik 
och rutiner så att vi med säkerhet vet att det fungerar 
vid nästa tillfälle.

Texttelefon och taltelefon
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Textad kultur

STockHoLMS STADSTeATeR
Chicago
29/1 19.00, 12/2 19.00, 4/3 19.00, 20/3 19.00, 
26/4 19.00
Karl Gerhard 
14/2 13.00, 20/3 13.00, 26/4 13.00, 12/5 19.00
Bibeln
20/1 19.00 
Ronja Rövardotter
16/1 18.00, 23/1 18.00, 31/1 13.00, 13/2 18.00, 
3/3 18.00, 22/3 13.00
En Folkefiende (Lilla scenen)
31/1 18.00  
VD (klarascenen)
15/1 18.00, 30/1 19.30
Gösta Berlings saga
8/4 19.00, 23/4 19.00, 17/5 19.00, 3/6 19.00
Slutspel (klarascenen)
22/3 17.00, 24/4 19.00

vid frågor, kontakta kundtjänst 
e-post: kundtjanst@stadsteatern.stockholm.se 
(biljetter kan inte bokas via e-post). 
Telefon (ej texttelefon): 08-506 20 200,  
mån–sön kl. 12.00–16.00

HÖRSLINgA
På Stora scenen, klarascenen och Lilla scenen 
finns IR-system med speciella hörlurar och har man 
hörapparat med T-spole finns halsslingor.

DRAMATeN
Johanna
18/1 16.00, 3/3 19.00, 1/4 19.00
Måsen
24/1 13.00
Ungefär lika med
15/2 16.00, 21/2 13.00, 17/3 19.00, 27/3 19.00
Den girige
17/2 19.00
Vintersolstånd
19/2 19.00, 1/3 15.00, 11/3 19.00
Markisinnan de Sade
10/3 19.00, 22/3 16.00, 11/4 18.00, 24/4 19.00
Trettondagsafton
14/3 19.00, 29/3 16.00, 16/4 19.00
Mannen utan minne
9/4 19.00, 19/4 16.00, 25/4 19.30
Och ge oss skuggorna
29/4 19.00

För biljettbokning, kontakta biljettkassan. 
e-post: 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 utrustad med 
teleslinga.

TexTAD BIoFILM
SF Bio, Zita Folkets Bio och Svenska Bio ska nu 
visa alla svenska filmer med text, om de är textade 
från början. Det ska framgå tydligt om filmen inte är 
textad.

TexT-TvSIDoR FÖR TexT I Tv
Samma text-tvsida, 199, för alla dessa kanaler: 
SvT1, SvT2, SvT24/Barnkanalen, 
kunskapskanalen, Tv4, Sjuan, Tv4 Fakta, Tv11, 
Tv4 Film, Tv4 Sport, Tv3, kanal 5, kanal 9

Under fyra intensiva dagar 6–9 november fanns di-
striktet i sin monter på mässan ”Allt för Hälsan”. 

Ett stort antal besökare hälsade på och ett flertal var 
ungdomar. Att under lång tid slita med att höra kan 
vara mycket påfrestande, både fysiskt och psykiskt. 

Om vi inte söker hjälp kan sådan ”hörselstress” 
leda till allvarliga hälsoproblem – till exempel trötthet, 
huvudvärk, ökade tinnitusbesvär och andra stressymp-
tom.

Därför är det viktigt att regelbundet testa sin hörsel. 
Detta informerade vi om under mässdagarna.

Det var drygt 650 mässbesökare som testade sin 

hörsel i vår monter. En 
del visste att de nog inte 
hörde så bra, och många 
tackade för listan över 
godkända hörselmottag-
ningar samt vår vårdvals-
folder som beskriver hur 
det går till och ger tips 
inför besök hos audio-
nom. Andra besökare ville ha information om tinnitus.

Distriktets monter under mässan bemannades av 
duktiga volontärer och kanslipersonal!

Att höra och höra till!
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På gång…

åRSMÖTeSDATUM 2015
(Några föreningar hade vid pressläggning inte 
bestämt datum)
17/2 ÖFL
21/2 järfälla-Upplands Bro
21/2  Södertälje
26/2  HYviS
26/2 Tinnitus
4/3  Menièreföreningen
7/3  Huddinge
7/3  Nacka-värmdö
12/3 Lidingö
14/3 Botkyrka-Salem
15/3 Solna-Sundbyberg
18/3  cI-föreningen
18/3  Stockholm
28/3 Täby med omnejd
29/3 Haninge
22/4 Distriktet

HRF STockHoLM
Medlemsförmån att köpa rabatterade biljetter till tex-
tade teaterföreställningar på Dramaten under våren.

Nya hörselföreläsningar med Hörselrehabilite-
ringen på Rosenlund under våren planeras.

välkomstmöte för 2014 års nya medlemmar ons-
dagen den 11 februari.

Mer information fi nns på www.hrfstockholm.se

MAH joNg – NågoT FÖR DIg?
Mah jong är ett brickspel, som härstammar från 
kina. Spelet är inte svårt och inga förkunskaper 
behövs. 

Inom HRF Stockholm fi nns en Mah jongklubb 
som gärna tar emot fl er spelare. klubben träf-
fas dagtid på onsdagar ojämna veckor på HRF 
Stockholm i Örnsberg.

För information kontakta Wera Sjöström, 
08-716 04 34 eller werasjostrom@gmail.com.

Kom ihåg för föreningarna

 ■ HRF:s kongress kommer att vara den 27–29 maj 2016 i Linköping. Detta gör att 
kongress-ombud ska väljas på föreningens årsmöte 2015. Föreningen utser ett 
ombud för varje påbörjat 300-tal medlemmar.

 ■ Rapportera in funktionärsuppgifter snarast efter föreningens årsmöte – till 
förbundet och distriktet.

 ■ Logga in på HRF:s ”Hörnet” för föreningstips (se HRF-nytt).

 ■ Har föreningen skaffat sin inloggning till medlemsregistret?

 ■ Uppdatera föreningens hemsida. kontakta distriktskansliet om ni behöver hjälp.

 ■ 5-kronefonden – föreningen kan söka medel till särskilda aktiviteter.

 ■ en föreningshandbok är under arbete på distriktskansliet. 

 ■ vårupptaktsmöte 18 januari med av föreningen utsedda.

 ■ ordförandekonferens 25 april.



Posttidning B
Porto betalt

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

jANUARI
18  Distriktets vårmöte 
21 kl. 14–16  Menière onsdagsträff
24  HRF Huddinge medlemsmöte
26 kl. 18–20 HYviS linedance startar

FeBRUARI
11  Distriktsstyrelsen sammanträder
18 kl. 14–16  Menière onsdagsträff
26 kl. 17–19  Tinnitus kamratträff

MARS
4 Distriktsstyrelsen sammanträder
18 kl. 14–16 Menière onsdagsträff
19 kl. 15 Tinnitus föreläsning
19 kl. 17–19 Tinnitus kamratträff

APRIL
1 Distriktsstyrelsen sammanträder
11  HRF Huddinge medlemsmöte
15 kl. 14–16 Menière onsdagsträff
22  Distriktets årsmöte
22  Distriktsstyrelsen konstituerar sig
25 ordförandekonferens

MAj
20 kl. 14–16 Menière onsdagsträff

Distriktskansliet
ADRESS: 
HÖRSeLSkADADeS DISTRIkT
SÖDRA LåNggATAN 21 
169 59 SoLNA

EXPEDITION:
TeLeFoNTID: TIS–FRe  09.00–11.30 
08-702 30 50
kansli@distriktet.info
www.distriktet.info

exPeDITIoN
ISABeLLA NoRDFoRS
08-702 30 55 
isabella.nordfors@distriktet.info

oMBUDSMAN
SeIjA BexAR
08-702 30 52 
seija.bexar@distriktet.info

oMBUDSMAN
BeRIT HAgSTRÖM
08-702 30 53
berit.hagstrom@distriktet.info

oMBUDSMAN 
ULLA SAND 
08-702 30 54
ulla.sand@distriktet.info

kANSLIcHeF
ARNe kANTH
08-702 30 51
arne.kanth@distriktet.info

Samling med överkänsliga för ljud
Lördagen den 29 november hade föreningen ÖFL änt-
ligen en heldagsträff med våra medlemmar. Det blev en 
mycket givande dag. vi samlades klockan 10 med fika, 
och därefter var diskussionen igång. efter presentation 
av samtliga närvarande, framkom genast hur olika vi eröv-
rat vår överkänslighet för ljud, och hur det upplevs. vi be-
höver verkligen stödja varandra och hitta olika metoder, 
för att underlätta vår tillvaro. Finns det någon förståelse 
från våra anhöriga, grannar och övriga samhället? Några 
medlemmar fick i uppdrag att bilda en ”facebook-grupp” 
och Fia från Örebro har redan en blogg (snuttansblogg.
wordpress.com). 
Dit är ni alla välkomna. Önskemål fanns 
att göra ett flygblad, som kan sättas 
upp på vårdcentraler, tunnelbanor 
och allmänna platser.

efter en ljuvlig lunchbuffé och 
ytterligare diskussioner, var vi alla 
trötta och mätta av både mat och 
ljud.

Monica Åberg, ÖFL ordf 

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 finns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bildfilerna på cd-skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-filerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-filerna 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, 
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

01,1 01,2 02


