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Tinnitusstyrelsen
På Tinnitusföreningens årsmöte valdes styrelsen som består av 
Ale Eriksson, Lars-Erik Thellnér, ordförande Ingrid Litzén van 
Asperen, Marie Nordstrand, Uno Svensson och Björn Grönroos. 

Vi behöver din hjälp 15–17 oktober deltar distriktet i 
Seniormässan i Älvsjö. Det blir ett unikt tillfälle att presentera och 
marknadsföra vår verksamhet. För att lyckas med det behöver vi 
din hjälp.

Vi söker dig som vill medverka som volontär. Uppdraget 
består främst av att informera om HRF och berätta om varför just 
du är medlem. För att du ska få de rätta verktygen genomför vi 
en utbildning i höst där du också får lära dig mer om distriktets 
arbete.

Anmäl ditt intresse (namn, adress, e-post och telefon) till dis-
triktskansliet på telefon 08-702 30 50, via sms till 070-556 01 42 
eller via e-post: kansli@hrf-sthlmsdistrikt.se. Som ämne/rubrik 
ange: Volontär. 
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Ledare
När detta skrivs är det några veckor kvar till vårt års-
möte och vår verksamhetsberättelse har just kommit 
från tryckeriet. Redan en snabb titt på det fina omslaget 
visar tydliga spår av nya rutiner för design och tryck. 
Innehållet vittnar om hur bred vår verksamhet faktiskt 
är. Ett stort lyft är att DistriktsNytt numera skickas ut 
till samtliga föreningsmedlemmar i distriktet. Därmed 
får väldigt många fler insyn i verksamheten. Från in-
tresseföreningarnas friskvårdssatsningar, distriktets 
föreningsutbildningar och intressepolitiska arbete. Mo-
tionsskrivande och kongress har vi också hunnit med. 
En verksamhet alla kan vara stolta över. Kanske är det 
därför vi faktiskt ser en medlemsökning sista kvartalet? 
Tack alla som bidragit till ett fantastiskt år!

Vår absolut största fråga under 2012 har varit hörsel-
vården. Den lär bli minst lika aktuell under 2013 och i 
det arbetet är våra lokala föreningar extra värdefulla och 
bidrar till informationsspridning genom olika aktivite-
ter och nära kontakter med både brukare och vårdgi-
vare. Viktigt är också vår närvaro i de kommunala han-
dikappråden ute i kommunerna.

Vårdvalsreformen har gett distriktet många fler mot-
tagningar och köerna har minskat i den primära hör-
selrehabiliteringen. Å andra sidan ser vi en oroande 

utveckling vad gäller neddragningar av hörselinstruk-
törstjänster och hörselpedagoger och i den fördjupade 
rehabiliteringen verkar köerna ha ökat. Det finns också 
oklarheter kring kriterierna för fördjupad rehabilitering 
och en tendens är att de som är i störst behov av hjälp 
ibland får vänta längst.

Dagens vårdmodell tenderar att öka trycket på lokala 
hörselinstruktörer i kommunerna. De får nu ta hand 
om sådant som hörselvården tidigare skötte. Samtidigt 
minskar möjligheten för kompetensutveckling vad gäl-
ler hörselhjälpmedel när förskrivningen är fördelad på 
så många aktörer där flera också har egna sortiment. På 
flera håll i distriktet görs enastående insatser av fören-
ingar och enskilda medlemmar för att hjälpa individer 
som inte fått rätt stöd och på många håll har det också 
etablerats goda relationer med lokala hörselmottagning-
ar. Men det finns mycket kvar att göra.

2014 är det valår. Hur ställer sig de olika partierna 
till utvecklingen? Vilka av dem tar itu med uppföljning 
och kontrollsystem? Hur tänker man rensa ut de felak-
tigheter som uppenbarats hittills?

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

Texttelefoni.se
I mars presenterade Texttelefoni.se på 
Post-och telestyrelsen, PTS, nya texttele-
fonitjänsten som är gratis och möjliggör 
kommunikation över hela världen via in-
ternet.

Tjänsten är helt kostnadsfri och man 
behöver inte registrera sig som användare 
för att använda den. Man kan även använ-
da IP-baserad telefoni via sitt bredband. 
Det har tidigare varit krångligt att använda 
IP-telefon men nu slipper man alltså detta.

Telefonisterna på Texttelefoni förmed-
lar samtalen ordagrant mellan texttele-
fonanvändaren och den hörande. Det är 
alltså mycket viktigt att man skriver och 
stavar rätt för de läser upp exakt det du 
har skrivit i meddelandet, även om det 

är felstavat! De förmedlar tal till text och text till tal. Med texttelefoni 
via internet öppnas nya dörrar mot hela världen. Man kan ringa vem 
som helst och överallt med datorns hjälp. Förmedlingen sker endast på 
svenska och engelska, ej översättning! 

›› Fortsättning på sidan 10

Agneta Österman, distriktsordförande

Anders Franzén, PTS 
och Daniel Svensson, 
produktionsansvarig
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Störst brist på skrivtolkar
Sedan det nya tolkavtalet trädde i kraft den 1 november 
2012 har tolkbristen totalt minskat och just nu är tolk-
bristen på låga 0,8 procent. Siffrorna för november för-
ra året var 8,4 procent. När det är stor tolkbrist kan det 
handla om att tolkbolagen har många andra uppdragsgi-
vare, vilket innebär färre tolkar till vardagstolkning. Det 
kan också vara ett högt tryck på antalet tolkbeställningar 
en viss månad. 

När det gäller gruppen hörselskadade och vuxendö-
va är bristen på tolkning högre i förhållande till antal 
beställningar och utförda än för målgrupperna tecken-
språkiga och dövblinda. Under perioden 1 januari – 19 
mars såg det ut så här: 

■ Teckenspråkstolk 0,9 procent brist
■ Dövblindtolk 1,6 procent brist
■ Skrivtolk 9,7 procent brist 

Under den här perioden inkom 300 beställningar på 
skrivtolk varav 169 uppdrag utfördes, 29 blev bristade. 
51 uppdrag blev avbokade i god tid och 22 bokades av 
sent, det vill säga inom 24 timmar.

Tolkcentralen har avtal med tre tolkbolag för vuxen-
döv- och skrivtolkning samt med ett tolkbolag som utför 
skrivtolkning med personer som inte har någon formell 
tolkutbildning.

Totalt har dessa tolkbolag för få personer som kan 
utföra tolkning trots att volymen på timmar i deras an-

bud skulle ha täckt behovet. Tre tolkar har försvunnit 
på grund av flytt, mammaledighet, annat arbete vilket 
blivit ett stort tapp.

Det pågår just nu en skrivtolkutbildning på Söder-
törns folkhögskola och dessa elever blir klara i juni. 
Dessutom håller ett tolkbolag på att fortbilda tecken-
språkstolkar i skrivtolkning. Med dessa två grupper 
som tillskott ska det förhoppningsvis bli en förbättring 
i Stockholmsområdet.

Distanstolkning är ett alternativ som diskuteras, 
men det kräver att platsen som ska ha tolk måste ha tek-
nik för detta. 

Ulla Sand

ÖFLs enkät 
För en tid sedan genomförde styrelsen för ÖFL (Intres-
seföreningen Överkänslighet För Ljud) en enkätunder-
sökning bland sina medlemmar. Nedan följer en kort 
redovisning av resultatet. Vi har valt att redovisa de frå-
gor där svarsfrekvensen varit hög och som vi tror att vi 
kan åtgärda.

– Bör vi ha en kontaktperson i ÖFL? Det vill säga en 
person som man kan vända sig till och diskutera sina 
ljudöverkänslighetsproblem.

De flesta svarade ja.
– Artiklar som vi presenterar i DistriktsNytt; vad vill 

du att de ska handla om?
De flesta svarade: som nu. Det fanns även förslag om 

ljudöverkänsliga erfarenheter, råd och rön och faktaar-
tiklar. 

– Har du tillgång till Internet?
En majoritet svarade ja.

– Var bör föreläsningar 
redovisas?

De flesta svarade  DistriktsNytt. Därefter kom mail, 
hemsidan, via post.

– För övrigt finns det önskemål om:
Träffa andra i samma situation.
Hjälp vid kontakt med Försäkringskassan och sjuk-

vården.
Information om hjälpmedel.
Information om aktuell forskning.
Hjälp med vart man ska vända sig i olika frågor som 

till exempel dålig ljudmiljö på jobbet, ventilationspro-
blem hemma, skränig musik i och utanför restauranger 
och affärer.

En fullständig rapport om enkäten kommer att fin-
nas på hemsidan.

Åke Gannemo

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
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SHIBA (Svenska hörselskadade med invandrarbakgrund)
Så var det dags för en Shiba-träff igen. Ulla Sand, Tanja 
Ilic och jag hade några veckor tidigare varit och hälsat 
på eleverna på Grundläggande vuxenutbildning för hör-
selskadade och döva i Huddinge (som ni kunde läsa om 
i förra numret av DistriktsNytt). Vi välkomnade dem till 
Shiba-träffen den 3 mars på Aktivitetshuset på Norr-
tullsgatan.

Det var många som kom, både ”stammisar” som va-
rit med förr och flera från skolan som aldrig varit med 
på Shiba-träffarna eller någon annan HRF-aktivitet. Det 
var väldigt roligt att träffa så många nya. Extra roligt att 
så många män också kom.

Som det ofta brukar vara på träffarna var det mycket 
glädje och skratt, och försök att kommunicera med både 
TSS och den svenska man kan. Det var också en hel del 
frågor om till exempel hörseln, hörselvården, arbete el-
ler oro som man hade. En del ville bara prata lite om hur 
livet är för dem i det nya landet.

Vi kan inte svara på allt men kan ibland ge råd och 
tips om vart man kan vända sig. Vi har ju en hel del 
erfarenheter av att vara nyinflyttad i Sverige och allt vad 

det innebär, dessutom med en hörselnedsättning. 
Nu är det Tanja Ilic som ansvarar för Shiba-träffarna 

efter Tara Ahmed som har hållit i träffarna under flera 
år. Shibas nya värdinna Tanja är lika omtänksam och 
hjälpsam som Tara! 

Vi hoppas att många känner sig välkomna till nästa 
träff den 19 maj! 

Sue Öhrström

SHIBA-träff. Vi träffas, fikar och pratar om sådant 
som är intressant för oss.
Träffen är på Aktivitetshuset (FSDB) på Norrtullsgatan 
14 K, nära Odenplan.
Du måste anmäla dig före träffen.
Söndag 19 maj kl. 14–16.
Sista anmälningsdag: 16 maj.
Anmäl dig till:
kansli@hrf-sthlmsdistrikt.se, sms 070-566 01 42.
Varmt välkommen!

Fika kostar 15 kr.

Insamling av vardagsbilder 
Nordiska museet vill samla in vardagsbilder på personer 
med olika funktionsnedsättningar. I museets samlingar 
finns sex miljoner bilder, men alltför få visar hur livet ser ut 
och har sett ut för personer med en funktionsnedsättning. 

Bildinsamlingen sker inom ramen för projektet 
Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, som drivs 
gemensamt av Handikapphistoriska föreningen och 
Nordiska museet. Ett av syftena är att synliggöra hur 
livet har sett ut och ser ut för funktionshindrade och 
få in den berättelsen i samhällets allmänna historia. På 
www.livsbild.se har över 260 livsberättelser samlats in . 
Men fler fotografier behövs! 

Bilderna kan vara från fotoalbum, mobiltelefoner 
eller skrivbordslådor. Bilder som visar människor i 
olika situationer, i vardagen eller på fest, på sjukhus 
eller i arbete. Det kan vara nytagna bilder som kan 
mejlas eller gamla bilder som kan skickas per post. 
Om du har en bild/bilder:

Ange var eller i vilket sammanhang bilden är tagen, 
ungefär vilket år den togs och vilka som är med på bilden.

Om du har flera bilder, numrera dessa och skicka 
med en lista med nummer och bildtexter.

 Skriv numret på baksidan av bilden med en mjuk bly-
ertspenna eller lägg skrivna lappar med uppgifter bakom 
varje bild. Du kan också skicka in bilderna digitalt. 

Ange om du tagit bilden själv. Om du skickar in fo-
tografier där någon annan är fotograf, till exempel en 
anhörig, måste du ange namnet. Vet du inte vem som 
tagit en bild skriv foto: Okänd. 

OBS! Om du har bilder som du vill skicka in, kon-
takta först Gun Norrback på telefon 08- 5195 4564 eller 
gun.norrback@nordiskamuseet.se. Detta för att få in-
formation om vilka villkor som gäller kring upphovsrätt 
med mera. Dessutom måste du fylla i ett medgivande 
om att du ger Nordiska museet rätt till bilden.

Senast den 1 september ska bilderna vara inskickade.
Ulla Sand
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Inger Tillberg är hörselpedagog och arbetar just nu deltid med 
rehabiliteringsgrupper på hörselkliniken på Rosenlunds sjuk-
hus.

Inger är utbildad folkskollärare 
med speciallärarutbildning för hör-
sel och döv. Hon har arbetat som 
mellanstadielärare där hon hade en 
hörselskadad elev och fick då kon-
takt med ambulerande hörsellärare 
– kallades även för reselärare.

Inger jobbade själv som reselä-
rare mellan 1983–87. Det fanns då 
fyra heltidstjänster i Stockholm som 
åkte runt till hörselskadade elever 
som gick integrerade i klasser med 
hörande barn.

Inger hade också avläsekurser 
med pensionärer på Danderyds 
sjukhus en gång i veckan. 1984 be-
slutades att pedagogisk hörselvård 
skulle finnas på Karolinska sjukhu-
set i Solna och den byggdes upp av 
hörselvårdskonsulent Vera Nilsson, 
välkänd av många hörselskadade i 
länet. I augusti 1987 började Inger 
Tillberg på KS som hörselpedagog 
för vuxna på halvtid. Hon menar att 
det var en bra erfarenhet att ha ar-
betat med hörselskadade skolelever 
innan.

Hörselpedagog – ett utdöende 
släkte?
Numera finns det inte någon särskild 
hörselpedagogutbildning, men hös-
ten 2012 startade en ny specialpeda-
gogutbildning med inriktning mot 

hörsel/döv. Utbildningen är dock en-
bart riktad mot barn, inte vuxna. 

Inger Tillberg har egentligen gått 
i pension, men när det blev perso-
nalbrist på hörselkliniken blev hon 
tillfrågad om att arbeta på deltid 
med rehabiliteringsgrupper och det 
gör hon nu en tid framöver. 

Inger berättar att gruppreha-
biliteringen för yrkesverksamma 
i den utvidgade hörselrehabilite-
ringen, som det numera heter, un-
der 1980–90-talet pågick under tre 
veckor samt efter ett halvår ytterliga-
re en vecka. Sedan blev det två veckor 
och en uppföljningsvecka efter två 
månader för att idag vara en vecka. 
För pensionärer var den lite kortare.

Innan omorganisationen i bör-
jan av 2000-talet fanns, som många 
säkert kommer ihåg, hörselkliniker 
på Danderyd, Huddinge, Karolinska 
och Södersjukhuset. Alla hade sina 
egna hörselrehabiliteringskurser men 
på snarlika sätt.

Idag finns många hörselmottag-
ningar, men den utvidgade hörselre-
habiliteringen erbjuds endast till hör-
selskadade som har behov av insatser 
från fler vårdgivare under längre tid. 
Den utvidgade hörselrehabilitering-
en finns på Rosenlund (det korrekta 
namnet är Hörsel- och Balansklini-
ken Karolinska sjukhuset. Enheten 

Hörselrehabilitering Vuxna). 
På hörselkliniken arbetar man i 

team, och rehab-veckans innehåll 
speglar detta. Kursdeltagaren får 
fylla i ett frågeformulär och en in-
dividuell rehabiliteringsplan upprät-
tas. Utifrån kunskaper om personen 
sätter man samman en grupp, det 
kan handla om personen är yrkes-
verksam eller ej, när man fått sin 
hörselnedsättning i livet med mera. 
Under kursen får deltagarna infor-
mation av alla i hörselvårdsteamet; 
audionom, sjukgymnast, hörsellä-
kare, hörseltekniker, kurator, psy-
kolog. Dessutom ingår information 
om kommunikationssätt och nät-
verkande i exempelvis hörselorga-
nisationer. Syftet med rehab-veckan 
är att deltagarna ska få kunskaper, 
bli motiverade att göra förändringar 
som gör dem säkrare i kommuni-
kationen och för att fungera ännu 
bättre som människa med en hör-
selnedsättning. 

Naturligtvis kan man reflektera 
över att det blir lite av korvstoppning 
med all information under en vecka 
och att tid för reflektioner och diskus-
sioner i gruppen har krympt. Kurs-
deltagare som inte träffar så många 
andra hörselskadade vanligtvis bru-
kar få många aha-upplevelser. Att få 
information och diskutera kring hör-
sel med människor som har erfaren-
heter och som förstår är uppskattat. 

Text och bild: Ulla Sand

Hörselpedagog
– ett utdöende släkte?
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Fakta
Primär hörselrehabilitering 
erbjuds då hörselrehabilitering till 
stor del kan klaras med utprov-
ning av hörapparat. Det innefattar 
också information om hörselned-
sättningen, tinnitus, om orsaker och 
konsekvenser samt enstaka stöd-
samtal. All primär hörselrehabilite-
ring för vuxna i länet utförs av privat 
leverantör. 

Hörapparatutprovningen kostar 
600 kr (engångsavgift) då hörsel-
mottagningen har avtal med Stock-
holms läns landsting. 

De godkända hörselmottagning-
arna kan både prova ut hörappa-
rater ur landstingets sortiment och 
ur ett privat sortiment. Skillnaden 
är att hörapparaten i första fallet 
är ett lån från landstinget men om 
du köper hörapparaten så äger du 
den. Du väljer själv om du vill köpa 
och kostar den mer än landstingets 
hörapparat betalar du mellanskillna-
den. Det finns också privat hörsel-
vård som inte har avtal med lands-

tinget och då får du betala både 
hörapparaten och utprovningen. 

De godkända hörselmottagning-
arna finns på Vårdguiden www.
vardguiden.se.

Utvidgad hörselrehabilitering 
erbjuds till personer med behov 
av omfattande hörselrehabilitering 
som ofta kräver insatser från flera 
vårdgivare och under längre tid. 

Hörsel- och Balanskliniken vid 
Karolinska Universitetssjukhuset 
ansvarar för utvidgad hörselrehabi-
litering i Stockholms län. 

Först utreds behovet av reha-
bilitering ur ett helhetsperspektiv. 
Därefter provas hörhjälpmedel ut 
från ett kvalitetssäkrat sortiment 
med modernaste tekniken. Det 
finns resurser till indivi duellt stöd 
och rehabilitering i grupp. Informa-
tion ges om hörselnedsättning, 
tinnitus och dess konsekvenser till 
den hörselskadade och även till 
närstående.

Vem kan få hjälp på Hörsel- och 
Balanskliniken?
Person som är över 18 år och bo-
ende i Stockholms län som har
■ omfattande besvär av hörsel-

nedsättning och/eller tinnitus
■ ytterligare funktionsnedsättning 

som påverkar kommunikationen
■ en ny/hastigt förvärrad ensidig 

hörselnedsättning/dövhet
■ chochlea implantat
■ benförankrad hörapparat

Har man inte tidigare varit på 
Hörsel- och balanskliniken krävs 
en remiss från vårdcentralen, öron- 
näs- och halsläkare eller från någon 
av Hörsel- och Balansklinikens 
andra enheter. Även hörselmottag-
ningarna kan skicka remiss. 

Den som tidigare varit på Hör-
sel- och Balanskliniken kan själv 
kontakta kliniken.

Om Inger
Är 69 år. 

Bor på Ekerö med maken.

Är matte till Sigge.

Har två barnbarn.

Har varit engagerad i olika 
yrkesföreningar såsom 
hörselpedagogföreningen 
och Svenska Audiologiska 
Sällskapet.
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Krönika
av Ann Norrby

Vilken tur att jag började på TSS-kursen för snart tio 
år sedan tillsammans med min syster! Det viktigaste är 
förstås att tecknandet gör det möjligt för oss att nå var-
andra. Men tecknandet har också öppnat en ny värld. 
En värld där talet inte räcker för att förmedla orden. En 
värld där man måste använda hela kroppen och visa vad 
man menar. 

Som syster var det så frustrerande att inte nå fram 
till henne. Skrivna lappar kändes inte som ett vettigt 
alternativ. Men tecknen är det. Nu är det enkelt att be-
skriva att det är dags för lunch eller fika. Och att säga 
god morgon och god natt. Eller att bara teckna första 
bokstaven i en persons namn för att hon ska förstå vem 
jag talar om. Tecknen fungerar som stöd, precis som 
det är tänkt.

På kurserna har jag inte bara lärt mig TSS. Vi tragg-
lade med alfabetet – jag trodde aldrig att bokstavsteck-
nen skulle fastna – och med ”jag”, ”du”, ”är”, ”trött”, 
”pigg”, ”mat”, ”hem”, ”sova” och ”vakna”. Det går ju an 
att lära sig att teckna själv, att läsa av är så mycket svåra-
re. Men så småningom blev det ändå möjligt att teckna 
och förstå en hel mening. Och sedan en hel berättelse. 
Lärarnas tålamod är beundransvärt. Efter varje avslutad 
termin har jag sett fram mot nästa, ibland med oro för 
att det inte ska bli fler kurser. Distriktet har lyckligtvis 
fortsatt med kurserna, nu kallas de med rätta ”konver-
sationskurser”. 

Vi har inte bara gått på Stockholmsdistriktets kurser, 

utan också elva veckor på Wiks 
folkhögskola. Miljön på Wik 
– de vackra rummen i Stenhu-
set, sagoslottet med sina torn, 
matsalen med den goda ma-
ten och den fantastiska parken 
med sina stora träd alldeles in-
vid Mälaren – har tillsammans 
med de duktiga lärarna bidragit 
till att vi nu nära nog kan prata 
med tecken. 

Visserligen har det varit, och är fortfarande, mödo-
samt att få tecknen att fastna. Men den tillåtande atmos-
fären, värmen och humorn gör inlärningen lustfylld. 
Jag har sällan varit med om något liknande när jag för-
sökt lära mig något nytt.

På kurserna har jag inte bara lärt mig TSS. Utan ock-
så fått veta hur jag som hörande kan göra livet lättare för 
hörselskadade. Att tala långsammare och tydligare, att 
alltid titta på den jag talar med och att kolla att det jag 
säger blir förstått. Jag har också lärt mig att många ljud 
är plågsamma för hörselskadade. 

Allt det här önskar jag att fler skulle få chansen att 
uppleva. Det skulle också vara bra om de vanligaste 
tecknen blev allmän kunskap. Rent egoistiskt tycker jag 
att det skulle vara skönt om mina arbetskamrater i kon-
torslandskapet kunde teckna i stället för att ropa när vi 
ska äta lunch. 

På kurserna har jag 
inte bara lärt mig 
TSS.”

TSS-kurser 
Sedan några år har distriktet TSS-kurser (Tecken som 
Stöd) som hålls i kansliets lokaler. Konversationskursen 
är den som varat längst och den lär nog inte heller av-
slutas om deltagarna får bestämma! På den kursen för-
söker alla mer eller mindre att hela tiden använda TSS. 
Men vi har även tillgång till hörslinga i lokalen så det är 
alltså med hjälp av den hörsel vi har kvar, avläsning samt 
TSS som vi klarar vår kommunikation. 

Vi pratar mycket om vad som händer i samhället, oss 
själva och allt som hör till. De tecken vi inte kan letar 
vi fram gemensamt. Numera har vi en ypperlig tjänst i 
form av en app som kan hämtas från Stockholms uni-
versitet, Svenskt teckenspråkslexikon. Den fungerar 
på både Iphone och Android och det rekommenderas 
varmt. Snart blir de ofta stora och otympliga teckenlexi-
kon helt överflödiga!

Det har också startats en nybörjarkurs under termi-
nen, även om de flesta deltagarna i den gruppen redan 
kan en del sedan tidigare. Vi har dock en som är helt 
ny på detta och alla i gruppen hjälps åt så att den per-
sonen får så mycket tecken som möjligt! Vi kör mycket 
med bokstavering, tråkigt tycker många men ack så vik-
tigt tycker läraren! Man kommer långt med att kunna 
bokstavera om man inte kan ett visst tecken. Det blir 
mycket fniss och garv, humorn ligger högt här. Och det 
gör att det är roligt att vara kursledare!

Anne-Marie Persson

Elisabeth, Ann och Pocke



Tolkportalen
Det nya sättet att beställa tolk genom 
vårdguidens Tolkportal är nu i full 
gång. Tolkportalen är utprovad i sam-
arbete med brukarorganisationerna.

Nu pågår också anpassning av por-
talen så att inloggning även ska passa 
för dövblinda.

Distriktet hade bjudit in Kerstin 
Malmgren och Anna Karbin Lund 
från landstingets hälso- och sjukvårds-
förvaltning för att praktiskt visa hur 
man går tillväga för att beställa tolk på 
det nya sättet.

De poängterade att alla de gamla 
sätten att beställa tolk på finns kvar 
och ska inte tas bort, detta är ett er-
bjudande om att lättare få överblick på 
sina beställningar och fördelen är att 
beställningen går direkt till Tolkcen-
tralens bokningssystem.

Första gången man loggar in kan 
det var lite bökigt med många upp-
gifter som ska fyllas i, men i gengäld 
finns alla uppgifter kvar till nästa gång 
man beställer och då kanske man bara 
behöver ändra till exempel datum. Det 
finns också talsupport som kan hjälpa 

till. Detta är väl kanske inte så lätt om 
man inte hör.

Det kan vara ett praktiskt sätt att 
boka tolk om man till exempel går på 
en återkommande studiecirkel. Då är 
det lätt att avboka ett tillfälle, men öv-
riga beställningen ligger kvar.

Kan man logga in med vanlig bank-
id, så är detta inte svårt!

Det är också ett säkert sätt, där be-
ställningen inte kan komma i orätta 
händer. Sekretess gäller. Det finns 
även möjlighet att vid beställningen 
skriva saker som kan vara känsliga, då 
endast tolkcentralen kan ta del av med-
delandet. Det kan till exempel röra sig 
om att man inte vill ha en viss tolk. 
Ett villkor som brukare är att man bor 
inom länet. 

Vilka är det då som använder Tolk-
portalen? Jo, det är en övervägande 
majoritet kvinnor över 60 år! Förelä-
sarna var övertygade om att även män-
nen kommer att upptäcka fördelarna 
med det nya systemet att beställa tolk.

Berit Hagström
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Anna Karbin Lund

Elisabeth, Ann och Pocke

Fingrarna börjar mjukna

Micke, en av deltagarna i TSS-kursen berättar:
Jag började på TSS av flera skäl dels var jag nyfiken, 

både på hur det är och dels för att uppfatta vad mina 
vänner på Shamrock säger. Det kan vara livligt där på 
HYViS pubträffar att jag ibland behöver TSS för att 
hänga med. 

TSS är jättekul! Framför allt när Anne-Marie förkla-
rar bakgrunden till tecknen, då blir det plötsligt logiskt 
och lättare att minnas, man får något att hänga upp 
tecknet på. 

Det som är svårast är att jag på grund av min CP-
skada har lite stela och motsträviga fingrar så jag får ta i 
och tänka till i bland men fingrarna börjar mjukna nu.

Anne-Marie har en otroligt bra pedagogisk förmåga 
samt en ängels tålamod! 
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Textad kultur

STOCKHOLMS STADSTEATER 
I sista minuten 
18/5 13.30, 31/5 13.30 
West Side Story
15/5 18.00
Körsbärsträdgården
16/5 19.00, 26/5 19.00
From Sammy with love (Klarascenen)
5/9 19.00, 14/9 19.00 
En midsommarnattsdröm (Klarascenen)
17/5 19.00, 29/5 19.00
Sweeney Todd
15/1-14 19.00, 30/1-14 19.30

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.

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

DRAMATEN
Other desert cities – Andra ökenstäder 
22/5, 2/6, 1/9 och 20/9
Amadeus 
29/9 och 22/10
De oskyldiga 
4/10 och 27/10
Främmande språk 
20/10 och 25/10
Farliga förbindelser 
12/9 och 5/10

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.

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.

Förmedlingen av fax och SMS upphör. Förmedling 
till utlandet begränsas till korta samtal. Det går inte 
längre att ringa betalsamtal via texttelefoni.

Textelefoni kan nås dygnet runt, oavsett vilken ope-
ratör man har.

I samband med den nya lanseringen har man tagit 
fram nya telefonnummer, de gamla gäller dock jämsi-
des ungefär ett år framåt.

Från texttelefon till nummer 020-600 600.
Från en vanlig telefon till nummer 020-600 650.
Från din IP-baserade text- eller taltelefon: SIP URI … 

texttelefon@texttelefoni.se, taltelefon@texttelefoni.se
TIP Texttelefoni Internet Portal. Du går in på din 

dator på www.texttelefoni.se och klickar på Internetpor-
talen. 

Facebook. Du kan få samtal förmedlat direkt på Fa-
cebook. Gå in och bli vän med www.facebook.se/text-
telefoni. Du inleder en helt vanligt chattkonversation 
med en förmedlare som ser vad du skriver i din texttele-
fon och i en mobiltelefon som har en facebook-app som 
stödjer chat. Tänk bara på när du använder Facebook att 
du inte skriver känsliga samtal!

Vi var flera från olika brukarorganisationer som ef-
terlyste mer samarbete med oss innan man lanserar 
något sådant här. Vi kände oss lite överkörda tyvärr. Ex-
empelvis vill många kunna rösta på melodifestivalen, 
det kommer inte att gå i fortsättningen. Vi ser dock med 
spänning fram emot den nya lanseringen som ska kun-
na hjälpa många fler då det blir kostnadsfritt!

Anne-Marie Persson

›› Fortsättning från sidan 3
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Teknik- och kommunikationsmässan i 
Stockholm 2013
Allt inom hörsel, teknik, ljudmiljö, kommunikation 
och pedagogik.
25 september
Kulturhuset Stockholm
Mässan vänder sig till alla med någon typ av hör-
selnedsättning eller dövhet oavsett ålder samt till 
föräldrar, anhöriga och övriga intresserade.

Mässan arrangeras av Hörselhabilitering Barn 
och Ungdom, Hörselrehabilitering Vuxna och CI-
sektionen vid Karolinska Universitetssjukhuset, 
Barnplantorna, Unga Hörselskadade i Stockholms 
län, DHB Östra samt Specialpedagogiska Skol-
myndigheten råd och stöd.

Vårfestande
Så blev det äntligen dags för HYViS-fest. Vi brukar slå klackarna i 
taket på höstkanten men på något sätt snöade hela projektet in. Lör-
dagen den 6 april var det nästan lika mycket snö som i höstas men 
den här gången fanns det inget hinder för oss härdade HYViSar. Vi 
tog med oss t-slingan och drog till ”Dövas Hus”, ett mycket trevligt 
ställe beläget i före detta Slakthusområdet. Vänlig och proffsig per-
sonal i bar o kök. Vi var 36 festande som åt en god buffé och inte 
heller var vi sparsmakade med barsmakandet som sedan ledde oss 
ut i dansen. 

En liten parallell drog jag i min välkomsthälsning då flera av 
oss minns vårt 10-årsjubileum som gick av stapeln på Solnadals 
Värdshus för några år sedan. Då festade vi mitt emellan vaggan och 
graven, alltså mellan BB på KS och Norra Kyrkogården och nu hade 
vi alltså kommit fram till före detta Slakthusområdet. Fortsättning 
följer i sann HYViS-anda – var kan festen tänkas bli nästa gång?

Att vara medlem i HYViS är inte bara fest – det är även trevligt 
och meningsfullt på andra sätt och vi har möjlighet att vara med 
påverka vår hörselsituation i olika sammanhang. 

Ulla Thelander

Haninge
Det var fullsatt i föreningslokalen då Haning-
eföreningen hade sitt årsmöte den 7 mars. 
En motion hade inkommit om att Hrf ska på-
verka SL när det gäller ljudmiljön. Styrelsen 
förklarade att det redan fanns särskilda råd 
inom SL där Hrf är representerade, men att 
det är viktigt att även på lokalt plan verka för 
samråd då kommunen planerar olika föränd-
ringar som kan innebära bullerstörningar 
m.m. 

Föreningen fick en ny ordförande, Eva 
Andersson, och till ny kassör valdes Roland 
Hedman. Avgående ordförande Nancy Svens-
son och ledamot Kerstin Jansson avtackades 
med HRF:s förtjänsttecken i guld.

Efter årsmötet underhöll Fillie Lyckow 
med ett kåseri.

Berit Hagström

Lidingö –  
yngsta föreningen
Vid Hrf Lidingö årsmöte samlades 
ett 15-tal deltagare. Efter en ganska 
tuff start för distriktets yngsta för-
ening rullar det nu på bra. Styrelsen 
har fokuserat på öns skolor och har 
erbjudit föreläsning om Tinnitus för 
eleverna för att försöka förhindra att 
unga drabbas. Erbjudandet har mötts 
av motstånd från skolornas rektorer, 
vilket är mycket anmärkningsvärt. 
Styrelsen kommer dock inte att ge 
sig utan ska fortsätta övertala skol-
ledningen.

Efter årsmötet visade Anna Eric-
son från Hörteknik hörselhjälpme-
del och mötesdeltagarna bjöds på 
kaffe och smörgås.

Berit Hagström

På gång…



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.

Maj
Sön 19 kl. 14–16  Shiba-träff

Juni
Ons 4  Blodomloppet på  

Djurgården

Tors 6 kl. 18–20  HYViS pubafton

Juli
Tors 4 kl. 18–20  HYViS pubafton

Augusti
Tors 1 kl. 18–20  HYViS pubafton

September
Tors 5 kl. 18-20  HYViS pubafton

Gymnasiefrågan
Gymnasieskola med utbildningsplatser för hörsel-
skadade och döva planeras att kunna starta höst-
terminen 2014 i Konradsberg.

DistriktsNytt följer frågan och bevakar händelse-
utvecklingen.

Kansliet håller stängt
Fredagarna 10 maj och  
7 juni. 

Sommarstängt 
24 juni – 2 augusti.

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: 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 
Box 38180, 100 64 Stockholm 
E-post: ulla.sand@hrf-sthlmsdistrikt.se
Telefon: 08-702 30 54.


