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Lokalerna är invigda
Tisdagen den 11 februari slog distriktet upp portarna ”officiellt” 
med öppet hus och invigning i de nya lokalerna på Södra Lång-
gatan 21 i Solna.

Efter att distriktsordförande Agneta Österman hälsat alla väl-
komna fick förbundsordförande Jan Peter Strömgren ordet och ef-
ter ett kort tal förklarade han lokalerna invigda. 

Det var ett hundratal som kom och gick under eftermiddagen, 
det var medlemmar, förtroendevalda, politiker och samarbetspart-
ners av allehanda slag. Alla bjöds på snacks och snittar samt alko-
holfri bubbel. 

Det var liv och rörelse när alla besökare vandrade runt och be-
kantade sig med lokalerna. Många uttryckte sin glädje över loka-
lerna och att de verkade funktionella. Nu är allt samlat på ett och 
samma ställe, och snart har de flesta som deltar i olika möten vant 
sig med den nya adressen. 

Det kan vara ett antal olika möten samtidigt, slinga finns i tre 
rum. Dessutom finns ett antal bord i den öppna delen av lokalerna 
där man kan fika exempelvis.

För dig som är nyfiken på lokalerna men inte kunde komma på 
det öppna huset, besök oss gärna! Kontakta oss gärna innan, på 
sista sidan i DistriktsNytt hittar du kontaktuppgifter.

Ulla Sand
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Minns ni teckenspråkstolken vid Nelson Mandelas be-
gravning. Många reagerade på att han hittade på egna 
tecken som inte gick att förstå. 

Naturligtvis är det ett stort bekymmer om tolkar inte 
gör det som är deras uppdrag, att tolka mellan tal- och 
teckenspråk och därför väckte det uppmärksamhet när 
SVT i en av Melodifestivalens delfi naler helt nyligen 
drev med teckenspråket tillsammans med en tolk. Nå-
gon tyckte inte tolken hade något ansvar i det hela efter-
som ”hon får betalt”. Med risk för att uppfattas som stel 
och humorbefriad tycker jag absolut inte att tolkar ska 
anpassa sin tolkning eller sina tecken mot betalning. 
Var hamnar annars alla som behöver tolkning?

Distriktet har haft en politikerhearing med deltagan-
de av landstingspolitiker från M, FP, S och V. Ämnet 
var naturligtvis hörselvården och de problem vi upple-
ver med FrittVal-reformen. Det är tydligt att vår kritik 
nått fram. 

Vi påpekade att hörselvårdsföretagen faktiskt kan 
tjäna mer på varje utprovning där de förmår brukarna 
att välja att köpa en hörapparat ur det privata sortimen-
tet. Något som kan påverka den information som läm-
nas vid utprovningen. Man berättar helt enkelt inte att 
det går att låna apparater eller att landstingssortimentet 
kontinuerligt byts ut när äldre modeller utgår. Köp blir 
enda alternativet. Är det ett fritt val?

De närvarande politikerna höll med om att det fi nns 
en del att göra för att förbättra situationen och vi enades 
om att hjälpas åt med detta framöver.

Detta att vi mer och mer drivs att köpa märks ty-
värr på fl era sätt. Företag marknadsför sig som bekant 
med reklam för att få fl er kunder. För ett par veckor se-
dan fi ck ett antal HRF-medlemmar i distriktet direkt-

reklam. Företaget lockade med gratis batterier om man 
kollade upp sin hörapparat. Varifrån adressuppgifterna 
kom har ifrågasatts av fl era. Även landstingspolitikerna 
undrade. 

Vi fi ck en uppmaning från samtliga politiker som 
jag hoppas alla kan hjälpa till att sprida: Vi måste bli 
bättre på att anmäla till Patientnämnden när något bli-
vit fel, när vi upplever oss lurade eller inte fått korrekt 
bemötande eller helt enkelt inte fått korrekt informa-
tion om utbud, priser och vill-
kor. Kontakta distrikts-
kansliet om du har 
frågor eller vill ha 
hjälp – vi kan bistå 
som ombud om 
du funderar på 
att anmäla.

Agneta Österman, 

distriktsordförande

Ledare
Vårt fria val… 

SÄKRARE I SAMTALET
Kursen ”Säkrare i samtalet” som skulle ha börjat den 
12 februari blev inställd på grund av för få anmälning-
ar. Kursen vänder sig till personer som inte tycker att 
kommunikationen fungerar bra varken med eller utan 
hörapparat. Syftet med kursen är att få ökade kunska-
per om hur hörsel och hörselnedsättningar fungerar, få 
handfasta tips och råd och därmed känna sig säkrare i 
samtal. Du ska bli experten och ha redskap för att han-
tera olika situationer. Anhöriga och närstående är också 
välkomna att delta. 

Kursledare är hörselpedagog Inger Tillberg med lång 
erfarenhet av rehabilitering av vuxna personer med hör-
selnedsättning. Nästa kurs planeras till september, men 
är du redan nu intresserad kontakta kansliet för intres-
seanmälan på tel. 702 30 50 (tis–fre 9.00–11.30) eller 
e-post kansli@distriktet.info. Ange gärna också om 
du önskar att kursen ska vara på eftermiddagstid eller 
kvällstid. 

Närmare fakta om kursen kommer i ett kommande 
nummer av DistriktsNytt.
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Dålig uppslutning 

– Många klargöranden
Uppslutningen var liten på politikerdebatten som genomfördes på 
distriktet 18 februari. Men de närvarande både upplyste politikerna 
om hur verkligheten ser ut idag, och ville också ha svar på frågor om 
framtiden när det gäller hörselområdet. 

Panelen bestod av Torun Boucher, 
vänsterpartiet, Catarina Carbell, so-
cialdemokraterna, Jessica Eriksson, 
folkpartiet och Marie Ljungberg-
Schött från moderaterna. 

Miljöpartiets representant hade 
fått förhinder. Det framkom i pre-
sentationen att både Torun och Ca-
tarina var hörapparatbärare.

Inger Tillberg, moderator under 
kvällens möte, inledde med att be-
rätta att hon är hörselpedagog och 
numera följer hörselvården som 
pensionär.

Sedan förra valet har två stora re-
former genomförts i vårt landsting, 
vårdvalet och fritt val av hjälpmedel. 
Blev det som man tänkt? Ska det 
vara kvar efter valet? 

Och, om det ska vara kvar hur 
ska det kvalitetssäkras? 

Detta är frågeställningar som 
kan vara intressanta för oss hörsel-
skadade inför det kommande valet, 
och viktigt för Hörselskadades di-
strikt att få veta.

Jessica (FP): Ja, vårdvalet ska vara 
kvar och vidareutvecklas – det hand-
lar om att styra sin egen vardag. 
2008 gjordes en utvärdering med 
goda resultat. Vårdvalet har medfört 
att fler fått hörselrehabilitering, kö-
erna är borta, 

Catarina (S): Vi vill bygga vidare 
på självbestämmande. Tillgänglig-
heten har blivit högre med kortare 
köer till det man behöver, och det är 
bra. Men vi måste följa upp det vi 
ansvarar för.

Torun (V): Vi är inte emot, utan 
gick ju med på att vårdvalsreformen 
skulle införas. Men vi sa också att 
det kunde bli problem. Personliga 
erfarenheter har gjort att frågan 
väckts i landstinget om att det finns 
problem med att mottagningar er-
bjuder både landstingets sortiment 
av hörapparater och säljer egna. Ett 
förslag är att öppna en egen hör-
selklinik i landstingets regi för att 
kunna jämföra. Detta har ju också 
HRF gjort. 

Marie (M): Vårdvalet är jättebra! 
Det har gjort det lättare för alla. Fritt 
val av hjälpmedel är bra då alla ges 
möjlighet själv välja. Men det finns 
avarter när det gäller just hörsel. Det 
är bra att HRF hjälper till att hålla 
koll och informera om rättigheter 
och skyldigheter.

VÅRDVALET
Det är bra med många hörselmottag-
ningar då de flesta har nära till någon 
av dem, men förr fanns flera kompe-
tenser samlade vid de audio logiska 
avdelningarna. Hur går uppföljning-
arna till, känner de olika partierna 
till hur de olika mottagningarna skö-
ter sig?

Torun (V): Vårdvalet är en stor 
organisation och det är problem att 
följa upp alla vårdgivare.
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Catarina (S): Svårt för gemene 
man att veta vart man ska vända sig. 
Det är också olika datasystem så man 
kan inte ens ”prata med varandra” 
mellan vårdgivarna. 

Jessica (FP): Statistik visar att 
nöjdheten är hög. Hur lång tid man 
som patient kan vara hos sin t ex lä-
kare ska styras av patienten.

Marie (M): Landstinget är före-
taget, politikerna är styrelse men 
är inte verkställande. Inom kort ska 
man kunna se patienterfarenheter 
och inte bara kötiden för utprovning 
av hörapparat på 1177 Vårdguiden. 
Det ska också redovisas öppet vad 
företaget erbjuder, till exempel hur 
många besök som ingår för utprov-
ning av hörapparat.

Inger Tillberg påpekade att det är 
svårt att hitta om hörsel på 1177 Vård-
guiden.

Torun (V) undrade hur man ska 
kunna jämföra hörapparater? Det 
finns en lista på vilka hörapparater 
som ingår i landstingets sortiment, 
men de innehåller en massa teknis-
ka fakta – helt obegripligt att förstå 
för de flesta lekmän.

Kerstin Malmgren, tjänsteman på 
Hälso och sjukvårdsnämnden, berät-
tade att det pågår ett projekt där man 
ska ta fram förslag på hur det ska bli 
mer publikt och begripligt jämföra 
olika hjälpmedel. 

Inger Tillberg menade att det är 
bra att väntetiderna minskat med fler 
mottagningar, men på Rosenlund 
är det kö. Det innebär att de som är 
mest behövande får vänta längst.

Yrkesverksamma med en relativt 
lindrig hörselnedsättning fastnar 
många gånger i den primära hörsel-
vården och kommer inte vidare till 
en specialist. Yrkesverksamma med 
kommunikativa yrken kan behöva 
mer resurser.

Catarina (S) ansåg att graden av 
hörselnedsättning inte alltid är sty-
rande av behov. Kanske behöver man 
mer resurser trots lindrigare hörsel-
nedsättning.

Marie (M) ansåg att om man är 
yrkesverksam och behöver ytterli-
gare specialistinsats ska man själv-

klart få det! 
Kerstin Malmgren upplyste om att 

kriterierna anger vilka som tillhör 
primär hörselrehabiltering. Men att 
det inte finns gränser. Det är audio-
nomen som bedömer om mer insat-
ser behövs.

Torun (V) berättade att hon hade 
gått hos en mottagning, och när 
man skulle lista sig gjorde hon det 
hos dem. ”– Jag är van hörapparatan-
vändare sedan många år och påläst 
i allmänhet.” Men efter att ha provat 
ut en hörapparat och uppmanats att 
skriva under att hon fått information 
som inte getts, kände hon sig lurad. 
”– När man känner sig lurad trots att 
man är påläst känns det svårt att göra 
en anmälan till patientnämnden.”

FRITT VAL
Marie (M) menar att fritt val är bra, 
men att det kan finnas företag som 
utnyttjar situationen.

Inger undrade hur är det med au-
diomens dubbla roller? Dels finns då 
landstingets ”bassortiment” av hör-
apparater till priset av 600 kronor, 
men även mottagningens ”avancera-
de hörapparater av senaste modell” 
för många tusenlappar mer.

Marie (M): Som brukare ska man 
veta sina rättigheter, som företaga-
re ska man veta sina skyldigheter. 
Detta borde audionomen också vara 
medveten om och vilja att kunden 
blir nöjd.

Jessica (FP): Vi vill värna män-
niskans egen förmåga där man vet 
vad man vill.

Catarina (S): Problemet med 
många aktörer finns, men man 
måste lyssna till de problem som 
uppstår.

Torun (V) menar att man kan 
vara nöjd med sin dyrt inköpta hör-
apparat, men att man säkert kunde 
fått en lika bra fungerande hörappa-
rat för 600 kr.

De flesta partier ansåg att hörap-
paratutprovningen ska ingå i fritt 
val, men socialdemokraterna ansåg 
att en översyn ska göras. Enligt en 
enkät som besvarats av 73 procent 
av de som provat ut hörapparater var 
92 procent nöjda. 

Någon menade, att det skulle 
vara intressant att veta vad de cirka 
30 procenten som inte besvarat en-
käten tycker. 

Inger Tillberg uttryckte oro för 
utvecklingen av hörselvården som 
varit högt ansedd i världen. Det 
gäller forskning om hur det är att 
leva som hörselskadad, som yrkes-
verksam med mera. Förr fanns fyra 
sjukhus med forskning, nu finns 
ett. Att hörapparatutprovningen för-
svinner ut på många olika mottag-
ningar innebär en nedrustning.

Catarina (S) ansåg att det är vik-
tigt med samverkan. 

Jessica (FP) menade att forskning 
inte måste ske på specialistsjukhus, 
att man kanske ska uppmuntra 
vårdcentraler att satsa på hörsel.

Marie (M) tyckte att lärosäten och 
marknadens hörselföretag kan satsa 
på forskning kring hörselfrågor.

Ulla Sand



6 DISTRIKTSNYTT #2 20146 DISTRIKTSNYTT #2 2014

Distanstolkning
En av de sista dagarna i februari hade Tolkcentralen sitt samverkansmöte 
med brukarorganisationerna. Enhetschefen Rigmor Hedenström hälsade 
välkommen till de nya ljusa, moderna och trevliga lokalerna på Observato-
riegatan 18.

Under mötet visades hur distans-
tolkning går till. Distanstolkning 
innebär att skrivtolkarna inte befi n-
ner sig på samma plats som mötet 
där skrivtolkning ska ske. Tolkarna 
kan i princip vara var som helst i 
Sverige. Vi som var med om detta 
historiska ögonblick såg hur texten 
växte fram på en stor skärm. På kon-
ferensbordet hade vi iPhones och 
mikrofoner som tog upp talet från 
den som hade ordet.

Förutom viss teknisk utrustning 
såsom särskild skärm, iPhones, pad-
da eller laptop så är det viktigt att 
tala tydligt så att tolkarna kan höra 
vad som sägs och att en i taget talar.

Denna typ av skrivtolkning kan 
inte som metod ersätta vanlig tradi-
tionell skrivtolkning. Det kan vara 
bra om det är brist på skrivtolkar el-
ler vid sjukdom kunna kalla in dist-
anstolkning. Andra exempel kan 
vara rättegångar som måste klaras 

av med kort varsel.
Då och då uppstod en fördröj-

ning som förklarades med att tolk 
”rättade” stavfel och att man slapp 
se när de ”suddade”.

Under mötet togs sena avbok-
ningar upp som ett kostsamt dilem-
ma. I huvudsak beror sena avbok-
ningar på sjukdom hos brukaren 
eller uppdragstagaren, vård av sjukt 
barn med mera. Under januari och 
februari i år har sena avbokningar 
minskat med 252 timmar jämfört 
med förra året vid samma tidpunkt. 
Detta är en besparing på 189 000 
kronor!

Ibland vill man ha bekräftat om 
det blir skrivtolkning till ett möte dit 
fl era brukare har anmält sig. Då går 
det att få bekräftelse på tolk via sms 
eller e-post, men man måste begära 
detta.

När det gäller rangordningslis-
tan får Tolkcentralen kringgå denna 

vid akuta uppdrag, samt vid bröl-
lop, dop och begravning om man 
har särskilda önskemål.

Har man synpunkter på en 
tol kning skickar man dessa till 
Tolk  centralen som gör en snabb 
handläggning, kanske behövs ut-
bildningsinsatser.

Det är viktigt att tala om att 
man är missnöjd med en tolkning, 
hur ska de annars kunna rätta sig?

Berit Hagström

Marianne Risberg, 
samordnare på Tolkcentralen: 
marianne.risberg@sll.se
Önskar man vara anonym kan 
man e-posta till 
tolkcentralen.synpunkter@sll.se
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Ubah valde bort hörsel-
gymnasiet för att plugga 
med kompisarna
– Hade jag valt hörselgymnasium hade jag helt säkert 
fått bättre studieresultat, men det gjorde jag inte. Jag 
identifi erade mig inte då som hörselskadad.

Ubah Robleh är barndomshörselskadad, född och 
uppvuxen i Sverige med somaliska föräldrar. Hon gick 
integrerad tillsammans med hörande elever i grundsko-
lan och gymnasiet. Då fanns en ”reselärare” som hade 
kontakt med de hörselskadade eleverna som var integre-
rade. 

Ubah har i efterhand insett att det var den lärare som 
fi ck henne att skärpa till sig och plugga. Det blev stu-
diebesök till både Örebro och Alviksskolan när det blev 
dags att välja gymnasium. 

Somrarna med Väddölägret var dock viktiga. Hörsel-
vården samlade då hörselskadade elever som gick inte-
grerade för att de skulle få träffa andra i samma situa-
tion och att ha roligt tillsammans. Under en kort tid var 
hon med i dåvarande Hörselfrämjandets ungdomsverk-
samhet, HiSUS när de hade verksamhet i Järfälla. 

– Så här efteråt ångrar jag att jag inte var med mer 
i ungdomsverksamheten, det hade jag behövt! Men det 
var annat som lockade då…

Ubah har gått ett fl ertal utbildningar, bland annat 
pluggade hon i England. Men det fungerade inte bra ef-
tersom hon inte hade någon hörselteknisk utrustning. 
Tillbaka i Sverige fi ck hon gå en hörselrehabiliterings-
kurs på Rosenlund. Detta var en mycket viktig fas i 
hennes liv. Här fi ck hon lära sig olika strategier för att 
hantera sin hörselnedsättning och hittade sin hörseli-
dentitet. 

– Jag kontaktade HRF eftersom jag ville försöka 
samla hörselskadade med invandrarbakgrund. Den 
gruppen har även andra problem än bara hörselskadan. 

HYViS tyckte att det var ett bra initiativ och så star-
tades SHIBA-gruppen som är en förkortning av svenska 
hörselskadade med invandrarbakgrund. Det var många 
som kom på träffarna, och några är fortfarande aktiva.

Ubah började så studera till socionom, men denna 
gång väl förberedd med hörselteknik och skrivhjälp på 
lektioner vilket innebar att hon kunde plugga på egna 
villkor. Praktiken gjorde hon i Sydafrika.

Sedan har hon arbetat som socialsekreterare, bi-
ståndshandläggare och projektledare på HYViS med 
invandrarprojekt. 

När Ubah vikarierade på ytterligare ett projekt bör-
jade hörseln försämras markant. Nu började tankar på 
förändring då jobbet var mycket hörselkrävande. Efter 
lång tids funderande beslöt Ubah att göra den cochela 
impantatoperation hon föreslagits. Hon har nu CI på 
ena örat, på andra hörapparat.

– Det är en spännande process, jag upplever att jag 
är mindre trött idag. Första tiden fi ck man vara ljudde-
tektiv för att lista ut vad det var och var ljudet kom ifrån.

Ubah fungerar bra med sitt CI men anser att hon 
fortfarande är hörselskadad. Det kan vara jobbigt i bull-
riga miljöer, men hon anser att hon kan slappna av vid 
lyssnande då hon hör omgivningsljud på ett annat sätt 
än förr. Just nu arbetar Ubah som kurator på ett habili-
teringscenter i Mörby. En ny utmaning då hon inte tidi-
gare haft en tjänst som kurator. Hon trivs bra med att 
arbeta i team. 

Ulla Sand

Fakta
Namn: Ubah Robleh
Ålder: 42 år
civilstånd: pojkvän
Älskar: att resa



Vårupptakt med positiv slutkläm
Första mars hade distriktet passande nog en vårupptakt med ett tjugotal 
representanter från de fl esta av distriktets föreningar. Bakgrunden till träf-
fen var att få igång ett samtal kring den enkät som alla föreningar besvarat.

Resultatet av enkäten visar bland 
annat på vikande medlemsantal 
och svårigheter att få ihop styrelser. 
Tanken med vårupptakten var att 
diskutera kring hur detta ska kunna 
brytas. 

I ett grupparbete blev uppgiften 
att i mindre grupp diskutera hur ett 
samarbete mellan föreningar skulle 
kunna se ut. Botkyrka-Salem berät-
tade att en grupp som är svåra att 
nå är hörselskadade med invandrar-
bakgrund. 

Nacka-Värmdö berättade att de-
ras föreningslokal låg mycket bra 
till då bussar från både Nacka, Ty-
resö och Haninge stannar utanför. 
Detta skulle kunna vara en grund 
till samarbete.

Nacka-Värmdöföreningen har 
också samarbete med Lidingöfören-
ingen.

Flera föreningar visade på proble-
met att äldre människor vill ha verk-
samhet nära där de bor. Exempelvis 
Täby med omnejd täcker många 
kommuner, och trots att man för-
sökt ha möten i alla kommuner är 
det till lokalen i Täby centrum de 
fl esta kommer till. 

Samarrangemang
Att gå samman fl era föreningar om 
en större föreläsning var ett förslag 
som kom upp. Även att öppna upp 
sin egen verksamhet för fl era i di-

striktet att delta genom att annonse-
ra i DistriktsNytt och på distriktets 
hemsida.

Frågan om att föreningen ska 
ha verksamhet för att vårda sina be-
fi ntliga medlemmar kontra att ha 
verksamhet för att försöka hitta nya 
diskuterades. Ett önskemål var att 
tillsätta en arbetsgrupp med perso-
ner från fl era föreningar för att på 
ett lättsamt sätt kunna diskutera 
föreningars verksamhet. Att ha en 
större distriktsträff med övernatt-
ning med innehåll som kan passa 
alla grupperingar, var ett annat öns-
kemål.

Distriktsordförande Agneta Öst-
erman menade att om några fören-
ingar gör något ihop skulle distriktet 
kunna hjälpa till. I föreningsrum-
met som fi nns i våra lokaler kan för-
eningar komma och använda dator 
och få hjälp med annat. Mycket kun-
skap fi nns på kansliet.

Värvning och marknadsföring
Ombudsman Seija Bexar föreläste 
om att värva folk till styrelsen. Vik-
tigast är att det fi nns en väl funge-
rande valberedning som kan föreslå 
namn till den kommande styrelsen. 
Om det är knepigt att hitta personer 
som vill sitta i valberedning måste 
styrelsen vara beredd att hjälpa till.

När det gäller marknadsföring 
är det viktigt att tala om att fören-

ingen fi nns och sprida information 
om vad föreningen är bra på, kan 
erbjuda med mera. Varumärket ska 
vara tydligt, det ska framgå vad verk-
samhetsidén är.

Agneta Österman meddelade att 
en kurs för de som ska sköta fören-
ingens hemsida kommer att genom-
föras inom kort. Om det blir många 
kan det bli två kurser.

Jonas Sahlberg, kassaförvaltare 
i distriktsstyrelsen, tog upp frågan 
om en kassörskurs. En kartläggning 
kommer att göras bland föreningar-
na om behovet.

Positivt engagemang
Som slutkläm på dagen ställde om-
budsman Berit Hagström en fråga 
till alla deltagare: Vad är positivt 
med att vara förtroendevald i fören-
ingen? Svaren blev

 ■ möjlighet att påverka
 ■ få träffa nya människor
 ■ får så mycket tillbaka
 ■ lär mig mer
 ■ ansvaret
 ■ förtroendet
 ■ intellektuellt utbyte.

Trots att fl era föreningar har problem 
i form av vikande medlemsantal, svå-
righet att hitta personer till styrelser 
med mera kändes vid dagens slut 
att det fi nns mycket positivt! Att så 
många från olika föreningar slöt upp 
denna lördag och diskuterade med 
varandra under lättsamma former 
kändes väldigt bra.

Ulla Sand

8 DISTRIKTSNYTT #2 2014
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HÖRSeLGeMeNSKAPSHeLG 
Yrkesverksam-grupper från HRF HYViS, HRF Dalar-
na och HRF Gävleborg har under ett fl ertal år träffats 
under en Hörselgemenskapshelg. Under dessa träffar 
hålls föreläsningar och information kring hörselfrågor 
som är relevant för gruppen. Inte minst viktigt är den 

sociala samvaron under trivsamma former. Planering 
pågår nu inför årets Hörselgemenskapshelg där HRF 
Dalarnas distrikt är värdar den 8–10 augusti på Västan-
viks folkhögskola i Leksand.

MIN HÖRSeL – eTT LÄRoMeDeL
Min hörsel är ett läromedel i två delar för grundskolan. 
Den första delen handlar om hur örat fungerar, vad 
ljud är och vad nedsatt hörsel kan bero på. Här får man 
också vetahur en hörselmätning går till, att prova ut en 
hörapparat och hur den fungerar.

I den andra delen berättas om vad ett cochleaimplan-
tat (CI) är och fungerar. Annica, som ska få ett CI berät-
tar om innan och efter operationen.

Tinnitus, hörseltekniska hjälpmedel, ljuddesign, 
forskning, akustik och hörtaktik är andra ämnen som 
tas upp.

Alla inslagen diskuteras i en panel, bestående av 
unga hörselreportrar som varit ute och intervjuat au-
dionomer, forskare, läkare, tekniker och personer med 
nedsatt hörsel. 

Filmerna visas med svensk text eller på teckenspråk.
För närmare information: Mediacuben 08-7566800 

NATIoNALRoMANTIK ocH LANDSKAPSMÅLeRI 
Teckenspråkstolkad visning på Waldemarsudde den 
 3 april kl. 18.00, cirka 90 minuter. Visning av Karl 
Nordström – Konstnärernas konstnär samt prins 
eugens sällskapsvåning. 

Obs! 
föranmälan på mejl bokningen@waldemarsudde.se 
senast 28 mars. Visningen ingår i entréavgiften. Hör-
selslinga fi nns inte.

eN UNDeRBAR HoVMÄSTARe!
I början av hösten hade jag nöjet att vara med om en 
vinkryssning på Mosel/Rhen. Fartyget verkade mycket 
trevligt och det såg ut att bli en bekväm resa. Så kom 
vi ner i matsalen och skulle äta middag. Och vad fi n-
ner vi där? En mycket eldig ungersk violinist med till-
hörande pianoackompanjatör. Mina ljudkänsliga öron 
protesterade omedelbart. Alltså, hitta ett bord så långt 
från musiken som möjligt. Maten var det inget fel på 
men min förmåga att njuta av den var inte på topp. Fick 
tag på hovmästaren och frågade om det skulle vara så 
här varje kväll. Svar ja. Nästa morgon var det inspelad 
fi olmusik till frukost. Fick tag på hovmästaren och frå-
gade om man möjligen hade någon annan sorts musik. 
Svar nej, men volymen dämpades. Till lunchen var det 
samma sak. Min entusiasm för att äta avtog påtagligt. 
Till middagen satt jag bara vid bordet under tiden jag 

åt. Nästa morgon inspelad musik. 
Kallade på hovmästaren. Förkla-
rade att fi oler för mig är som att få 
huvudet strimlat med en vass kniv. 
Han stängde av musiken. Lunch – 
ingen musik. Middag ingen musik!!! 
Ungraren hade förpassats till loungen!!! 
Resten av veckan var matsalen musikfri och 
denne fantastiske hovmästare fi ck en bamse-
kram. Efterhand fi ck jag veta att ett antal av dom 
övriga gästerna tyckte det var väldigt skönt med 
musikfria måltider. Tänk vad underbara männ-
iskor det fi nns!

Birgitta Ragnar, ÖFL

www.mediacuben.se
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Textad kultur

DRAMATeN
Amadeus
30/3
Dödspatrullen
27/3
Textdisplay finns att låna hos publikvärdarna.
Bokning av biljetter: publikservice@dramaten.se, 
tel. 08-667 06 80.
Vid en gruppbokning av minst 10 kan man få 
föreställningen textad – under förutsättning 
att den varit textad tidigare. Kontakta 
Gruppbokningen för närmare information på 
telefon 08-667 06 80 (tal) eller e-post 
publikservice@dramaten.se.

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

TexT-TVSID oR 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
Någon gång under 2014 kommer alla kanaler 
att ha samma text-tvsidor: 199.

STocKHoLMS STADSTeATeR
Mig äger ingen
6/4 13.00, 24/4 19.00, 4/5 19.00
Candida (Stora scenen)
25/3 19.00, 27/8 19.00, 7/9 13.00, 20/9 19.00, 
28/9 13.00
V.D. (Klarascenen)
26/3 19.00, 16/4 19.00
I sista minuten
24/4 13.30, 15/5 13.30
Chicago
5/10 19.00, 15/10 19.00, 26/10 19.00, 5/11 19.00
Djungelboken
4/4 19.00, 23/4 19.00, 4/5 13.00
From Sammy with love
16/5 13.00 (även eng. text), 4/6 19.00
Parkteatern (Rålambshovsparken)
27/6, 28/6
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 hörap-
parat med T-spole finns halsslingor. 

RuMMen äR nu DöPtA
Grupprummen i distriktets nya lokaler har fått sina 
namn. Distriktsstyrelsen fick alla namnförslag på våra 
grupprum som inkommit, utan att se vem som föresla-
git. Bland alla förslagen valdes nedanstående som kän-
des rätt för respektive rum. De döpta grupprummen 
har en skylt med sitt namn.

Största rummet: Auditoriet. Inkommit av Håkan 
Zetterquist.
Grupprum 1: Slingan. Inkommit av Britt edoff.
Lilla rummet: Snäckan. Inkommit av Håkan 
Zetterquist, Wera Sjöström, Britt edoff.
Grupprum 2: Hammaren. Inkommit av Wera 
Sjöström, Britt edoff.

Ett stort tack till alla som engagerat sig i lokalnamnen, 
och grattis till er som fanns bland de vinnande nam-
nen.
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Föreläsning med  
Helge Rask-Andersen 
5 april 2014 kl. 13 i Jakobsbergskyrkan

Idag kan många hörselskadade och döva höra med hjälp 
av hörselimplantat tack vare Helge Rask-Andersen.

Helge Rask-Andersen, professor i experimentell oto-
logi vid Uppsala Universitet samt överläkare vid Aka-
demiska Sjukhuset i Uppsala, har fått pris ”för hans 
framsynta forskning om innerörats hemligheter, som har in-
spirerat och utmanat en hel forskarvärld samt banat väg för 
utvecklingen av hörselimplantat, behandling av Menières 
sjukdom och framtida möjligheter att återskapa förlorad 
hörsel.”

Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth är en av de 
hörselskadade som idag kan höra igen tack vare Helge 
Rask-Andersen och hans forskning om så kallad ”elek-
troakustisk stimulering” (EAS), en banbrytande hör-
selbevarande operationsteknik som gör det möjligt att 
sätta in ett hörselimplantat utan att skada de hörselres-
ter som finns kvar.

I dag forskar Helge Rask-Andersen bland annat 
kring stamcellsterapi. Målet är att ”odla” nya hörselner-
ver, för att förbättra möjligheterna att höra med hörse-
limplantat och, på sikt, kanske kunna bota hörselned-
sättning. Sedan tidigare är han internationellt känd för 
att löst en del av gåtan bakom Ménières sjukdom – en 
sjukdom som medför yrsel, hörselnedsättning och tin-
nitus. Han var också först i Europa med att operera in 
hjärnstamsimplantat. 

Arrangör: HRF Järfälla–Upplands Bro

Blodomloppet 3–4 juni
Vill du vara med i distriktets lag?
Blodomloppet genomförs på Djurgården med start 
och mål vid Djurgårdsbrunn. Löpare, joggare och 
promenerare – alla är välkomna att delta i loppet 
som hjälper till att uppmärksamma den livsviktiga 
blodgivningen.
om man är ett lag får man en välfylld picknick-kasse 
att dela på efter loppets målgång.
förra året hade vårt HRf-distrikt två ”hörsellag” 
– och hoppas på minst det i år också. Distriktet 

subventionerar deltagaravgiften och sponsrar med 
lagtröjor, så syns vi från ”hörsel” också.
Avgift: HRf-medlem 100 kr, ej HRf-medlem 250 kr.
Anmälan till laget: Senast 25/4 till distriktskansliet 
på kansli@distriktet.info eller 08-702 30 50 
(tis–fre kl. 9.00–11.30) – så får du ytterligare 
information.

Häng med du också!
Mer info: www.blodomloppet.se



Posttidning B
PORTO BETALT

Programöversikt
för ytterligare information om program, 
kontakta distriktets expedition.

Mars
27/3 kl. 18  ÖfL årsmöte

April
3/4 kl. 18–20  HYViS pubkväll
5/4 kl. 13  föreläsning HRf Järfälla-

Upplands Bro
8/4 kl. 14–16  Ménières tisdagsträff
23/4  Distriktets årsmöte
26/4 kl. 13  cI medlemsmöte

Maj
6/5 kl. 14–16 Ménières tisdagsträff, 

avslutning
8/5 kl. 18–20  HYViS pubkväll

Juni
5/6 kl. 18–20  HYViS pubkväll

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 (onsdagar föräldraledig)
berit.hagstrom@distriktet.info

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

oRDfÖRANDe
AGNeTA ÖSTeRMAN
08-702 30 51
agneta.osterman@distriktet.info

Inte nöjd med Vårdval och Fritt val?
Se till att få öppet köp om du väljer ”fritt 
val”. om du inte är nöjd med utprovningen 
ska du kontakta hörselmottagningen. 
om du känner dig felaktigt bemött 
på hörselmottagningen ska du 
kontakta Patientnämnden. om du 
behöver stöd, kontakta gärna Berit 
Hagström på Hörselskadades 
distrikt.

Patientnämnden 
Box 17535, 118 91 Stockholm 
e-post: registrator@pan.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 
Södra Långgatan 21, 169 59 Solna
e-post: berit.hagstrom@distriktet.info
Telefon: 08-702 30 53.

Hörselskadades distrikt i Stockholms 
län tackar Robert Sandström för 
hans arbete och önskar 
honom lycka till. välkommen


