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Besök på skrivtolkutbildningen
Rådet för text- och tolkfrågor har besökt Södertörns Folkhögskola som 
har en filial i Gamla stan för skrivtolksutbildning. Marita Moberg, 
tolklärare, tog emot och vi träffade elever som går utbildningen. Rådet 
fick berätta om sin verksamhet och hur de arbetar med att informera 
om skrivtolkning som ett bra alternativ då man inte hör. 

Skrivtolkutbildningen är på ett år och i år var det 16 elever som 
antogs, vilket är maximum. Det krävs att den sökande har fullgod syn 
och hörsel samt gör ett antagningsprov i svenska och skrivhastighet. 
Nästa år kommer det att vara antagningsprov i form av hör- och läsför-
ståelse samt rättstavning. Den som vill kan få lära sig undertextning 
inom media. 

Rådet undrade vad som 
lockade med utbildningen och 
några svarade att de påbörjat 
teckenspråksutbildning, men 
sadlat om till skrivtolkning. En 
var utbildad tolk och utvidgade 
sitt arbetsfält med skrivtolk-
ning. 

Undervisningen innehåller 
maskinskrivning, tolknings-
processen och en hel del stu-
diebesök bland annat på Alviks-
skolan. Praktik och ”prova på” 

Forts. sid 9



ledare
Val i politiken, men val av hörselhjälpmedel…
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Det har väl knappast undgått någon att det är valår i år. 
Supervalår till och med enligt kvällstidningarna. Att få 
välja är bra och viktigt i många sammanhang, inte bara 
när det gäller demokrati och partipolitik. Fritt val har vi 
tjatat om många gånger i DistriktsNytt, på möten och 
i denna ledare. Fritt val av hjälpmedel (läs hörapparat) 
– ett val som blir mindre och mindre fritt eftersom de 
största företagen nu gått samman och dessutom ägs av 
hörapparatföretaget Oticon. Hur påverkar det valfrihe-
ten och utbudet, kan man undra.

Den hörselcheck som ingår i konceptet ”Fritt val” 
disponeras ju inte av den enskilda brukaren, utan går 
direkt till företaget där man blivit listad redan i samband 
med hörselkontrollen efter avslutad utprovning. Någon 
närmare specifikation av vad som provats ut finns inte, 
och därmed inte heller någon möjlighet att avgöra om 
brukarens behov lika väl hade kunnat tillgodoses med 
hörapparat ur landstingets fria sortiment. 

Nyligen kom ett pressmeddelande att det Oticonägda 
hörselvårdsföretaget etablerat samarbete med statliga 
apoteket och erbjuder något som kallas ”hörselkoll”. Om 
apoteken har skyldighet att rekommendera billigare al-
ternativ, precis som de gör med mediciner framgår inte.  

När denna ledare skrivs har vi precis haft årsmöte 
och jag tackar för fortsatt förtroende att leda distriktet 
ytterligare ett år. Årsmötet valde en betydligt mindre 
styrelse än tidigare och förändringen ger distriktet nya 
möjligheter att utvecklas vidare. Förvaltningsutskott 
och verksamhetsutskott behövs inte längre, arbetet blir 
öppnare och beslutsvägarna rakare. Nu kan föreningar 
och förtroendevalda i stället träffas vid mer informella 
möten några gånger om året för att tillsammans med 
distriktet samla upp idéer och aktuella frågor utan att 
en formell dagordning styr 
agendan. 

Alla möten be-
höver ju inte vara 
formella styrelse-
möten – dialog 
och kommuni-
kation är det vik-
tigaste. Förutom 
vårt intressepoli-
tiska arbete förstås!

Agneta Österman, 

distriktsordförande

KURS: SäKRARe I SAMTALeT
Detta är kursen för dig som inte tycker att kommuni-
kationen fungerar bra varken med eller utan hörap-
parat. Här kan du få ökad kunskap om hur hörsel och 
hörselnedsättningar fungerar, få tips och råd för att bli 
säkrare i samtal. Du ska bli experten och ha redskap 
för att hantera olika situationer. Anhöriga och närstå-
ende är också välkomna att delta. 
Kursledare är hörselpedagog Inger Tillberg med lång 
erfarenhet av rehabilitering av vuxna personer med 
hörselnedsättning. 

Kursstart: 16 september
Kursavgift: 300 kr. ev tillkommer kursmaterial till 
ringa kostnad.
Anmälan: senast 25 augusti på tel. 702 30 50  
(tis–fre 9.00–11.30) eller e-post kansli@distriktet.info. 
Ange om du önskar att kursen ska vara på eftermid-
dagstid eller kvällstid. 

Var är undantaget som bekräftar 

regeln att funktionshindrade och till-

gänglighet ska sättas på undantag?
13

Kan illustrera: stadgar, årsmöten etc

16
Kan illustrera: hrf-möte, fika,
gemenskap etc

19
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otillgänglig kultur etc

22
Kan illustrera: köer för att prova ut hörapparat,
hörselvårdens kris etc

23
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Dålig uppslutning 

– Många klargöranden

Om man bor i Haninge kommun och får den lokala 
tidningen ”Mitt i Haninge” kan man på kommunens 
informationssida nästan alltid läsa att det blir Hörsel-
rådgivning på någon av Träffpunkterna i kommunen.  
Seniorträffpunkterna finns i Handen, Dalarö, Vendelsö, 
Västerhaninge samt Muskö. De är för dem som är 65+ 
och här har man olika aktiviteter som informationer, 
underhållning med mera. 

Ann-Louise Järleström är anställd som hörselin-
struktör inom kommunens äldreomsorg och håller i 
hörselrådgivningen. Här kan man komma och få hjälp 
med enklare översyn och service av hörapparaten såsom 
byta sladd och hörapparatsbatterier om man tycker att 
det är svårt. Hon kan också ge information om var man 
kan vända sig för hörapparatutprovning. Ibland görs 
hembesök för att exempelvis hjälpa till med att koppla 
in slingkudden till teven eller rengöra hörapparaten 
med mera.

– De allra flesta jag träffar är så tacksamma för allt 
de får hjälp med, säger Ann-Louise. Att slippa åka in till 
stan för att göra en enklare justering. Kanske har man 
inte färdtjänst, och då kan det kännas besvärligt att ta 
sig med kollektivtrafiken till Stockholm. 

Ingen hörselklinik har etablerat sig söder om Glo-
ben, vilket gör att det kan kännas väldigt långt att ta 
sig till en hörselmottagning för den som är bosatt i 
Haninge kommun. Nacka eller Södertälje där mottag-
ningar finns är inte heller för många så självklart enkelt 
att ta sig till. 

– På senare tid har vi i annonseringen för hörselråd-
givningen skrivit att det är hjälp med hörapparat och 
inte hörapparatutprovning, då en del har trott det, berät-
tar Ann-Louise.

Haninge kommun är positiva till hörselinstruktörs-
verksamheten och tycks vara lyhörda för om behovet av 
hörselrådgivning skulle öka. Ann-Louise Järleström är 
anställd på 75 procent och då ingår att arbeta på Träff-
punkt Dalarö med även annat än hörsel. Kommunen 
har också en syninstruktör som ger hjälp och rådgiv-
ning för gruppen synskadade.

Ann-Louise började som vårdbiträde och har arbetat 
inom hemtjänsten. Hon har även arbetat med frivillig-
föreningen Väntjänsten som har volontärer som hjälper 
till med olika saker som stöd vid promenader, läkarbe-
sök, läsa med mera. Ann-Louise tillfrågades om hon 
ville arbeta som hörselinstruktör och fick genomgå en 
tredagarskurs för hörselinstruktörer på dåvarande hör-
selklinik på Huddinge sjukhus. 

En grupp som också är viktig är personal som arbe-
tar med hörselskadade personer. När äldreboenden vill 

ha information till sin personal kan Ann-Louise med-
verka med att instruera hur man kan åtgärda lätt av-
hjälpta problem kring hörapparater. 

Det är väldigt olika i kommunerna i länet om man 
har någon hörselinstruktör, de kan också kallas hemin-
struktör. På en del ställen är det en kombinerad tjänst 
med både syn och hörsel. Tjänstens omfattning är allt 
från någon timme i veckan till heltid. Likaså är det olika 
om de vänder sig till alla medborgare eller bara äldre. 
Det finns ingen enhetlig arbetsbeskrivning för hörsel-
instruktörer utan varje kommun utarbetar sin egen.

En del kommuner har haft någon form av hörselin-
struktör men antingen dragit in den eller inte besatt den 
som exempelvis i Nynäshamn där tjänsten inte tillsatts 
sedan den tidigare anställde gått i pension förra året.

Ulla Sand

Ny utbildning
Hörselskadades riksförbund tillsammans med Förbun-
det Sveriges Dövblinda och Synskadades riksförbund 
har i ett Arvsfondsprojekt tagit fram en ny utbildning 
för syn- och hörselinstruktörer. 

Utbildningen omfattar 8 veckor och vänder sig till 
personer med grundutbildning från vårdutbildning eller 
motsvarande kunskaper, eller personer inom kom-
munens verksamhet med erfarenheter av arbete med 
äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kursen genomförs på Hagabergs folkhögskola i 
Södertälje och nästa utbildning genomförs i oktober. 

Ann-louise, hörselinstruktör i Haninge
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Distriktet hade sitt årsmöte den 23 april och detta var för-
sta gången i lokalerna på Södra Långgatan. Ett femtio-
tal personer från hela länet hade samlats, så vårt största 
rum Auditoriet var helt fyllt. Alla föreningar i distriktet 
utser ombud som har rösträtt på distriktsårsmötet, dess-
utom deltar också distriktsstyrelsen på mötet.

Mötet leddes av förbundsstyrelseledamoten Sune 
Wadenheim som dessutom är distriktsordförande i 
Skånedistriktet. Årsmötespunkterna verksamhetsbe-
rättelse och bokslut över 2013 gicks igenom och godkän-
des och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Den stora 
frågan på mötet var förslaget om att ändra storleken på 
distriktsstyrelsen. Den har sedan distriktet startade be-
stått av en ordinarie ledamot med personlig ersättare 
från varje förening i distriktet. Idag består distriktet av 
17 föreningar vilket innebär en stor styrelse, dessutom 
tillkommer ordförande och kassör samt en ordinarie le-
damot från landstinget. En person från Text- och tolkrå-
det och Unga Hörselskadade även adjungerats. 

Distriktsmötet på hösten 2013 gav styrelsen i upp-
drag att uppmana valberedningen att ta fram två förslag 
till distriktsstyrelse. Ett förslag enligt tidigare utseende 
men också ett bestående av åtta ledamöter utöver ordfö-
rande, kassör och landstingsrepresentant. 

Efter en diskussion beslöt så årsmötet att tillsätta en 
distriktsstyrelse enligt den mindre modellen med val-
beredningens namnförslag.

Valberedningens sammankallande Helena Lanzer-
Sillén avtackades med blommor för alla sina år som di-
striktets valberedare. Till ny valberedning utsågs Uno 
Svensson, Ingrid Litzén van Asperen, Ludvig Ahlström 
och Niklas Wikman.

Årsmötet beslutade också att använda medel från 
Testamentsfonden till att utöka rummet Auditoriet ge-
nom att ta bort en fast, men ej bärande, vägg. Behov 
fi nns av ett rum med större yta men också kunna avdela 
det till två rum.

Efter att mötesordförande avslutat mötet inbjöds till 
en vårtallrik som intogs på bord runt om i distrikts-
lokalerna.

Ulla Sand

Den nya distriktsstyrelsen
Agneta Österman, ordförande  1 år
Jonas Sahlberg, kassör 1 år
Ledamöter:
Arne Hall    2 år
Jan Lamby    2 år
Lars Lindén    2 år
Lars-erik Thellnér   2 år
Barbro eriksson   1 år
Roland Hedman   1 år
eivor Rådberg    1 år
clas Viotti    1 år

Historiskt beslut fattat

beredningens namnförslag. clas Viotti    1 år
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Syftet med Haningeföreningens föreläsning i april om vardags-
buller var att föreningen vill försöka starta en grupp som arbetar 
med buller och hörsel för att kunna se över närmiljön. Kanske 
kan en studiecirkel om detta starta så småningom.

Professor Ulf Rosenhall har arbetat 
många år som öronläkare på Ka-
rolinska sjukhuset och är numera 
pensionär men eftersom det är brist 
på audiologer jobbar han fortfaran-
de en hel del.

Ulf Rosenhall började med att be-
skriva önskvärd respektive oönskad 
effekt av ljud. Bland det önskvärda 
finns till exempel kommunikation, 
omgivningsorientering och estetisk 
effekt. Bland det oönskade finns stö-
rande ljud både dag och natt, störade 
så att kommunikationen inte fung-
erar, skadlig effekt som kan ge hör-
selnedsättning, tinnitus och andra 
hälsoeffekter.

När man tittar på åldersgruppen 
20–90 år idag i Sverige visar det sig 
att män hör sämre nu än tidigare, 
och att kvinnor generellt hör bättre. 

Troligen kan det bero på vardagsbul-
ler, som faktiskt fått ett eget namn, 
sociaaccusis. Man vet inte om det 
beror på ärftlighet eller miljö, kan-
ske en kombination.

I en undersökning som statistis-
ka centralbyrån (SCB) gjort svarade 
cirka 14 procent av de tillfrågade att 
de ansåg sig ha en hörselnedsätt-
ning, vilket innebär ungefär 1,26 
miljoner. Enligt de audiogram som 
gjorts har 128 000 en svår nedsätt-
ning, 512 000 har en måttlig ned-
sättning, 1,4 miljoner har en lättare 
nedsättning vilket ger cirka 2 miljo-
ner personer hörselskadade.

Antalet personer med hörselned-
sättning kommer att öka dramatiskt 
då antalet äldre ökar hela tiden. Det-
ta kräver mer hörselvård för att möta 
behovet – en stor utmaning!

Deltagarna fick också en beskriv-
ning av hur örat är uppbyggt och 
fungerar.

Det finns också sådant som ge-
nom åren blivit bättre när det gäller 
hörselområdet som att man numera 
hörselscreenar nyfödda och kan då 
upptäcka hörselskador snabbt och 
sätta in åtgärder. Vaccinationer mot 
mässling och påssjuka har också 
bidragit till mindre antal hörselska-
dade. Man lever generellt lite hälso-
sammare, fler använder hörselskydd 
vid bullrigt arbete, hög musik med 
mera.

Man har undersökt mönstrande 
värnpliktiga under åren 1971–2010 
och bland annat ingick hörselmät-
ning. Det visade sig att 1971 hade 
cirka 10 procent en lättare hörsel-
nedsättning sedan minskade anta-
let under 20 år. På åttiotalet ökade 
antalet för att i mitten av 90-talet 
minska igen och plana ut. Man vet 
inte varför, om det kanske kan vara 
genetiska faktorer som fått genom-
slagskraft.

När det gäller bullerskador finns 
påverkande akustiska faktorer så-
som ljudstyrka och exponeringstid 
(kan vara bra med pauser). Det beror 
också på om ljudet är kontinuerligt 
eller impulsljud, diskantljud är farli-
gare för hörseln än basljud.

Tillfälliga hörselnedsättningar 
kan återhämta sig på kort tid, till ex-
empel om man varit på konsert kan 
vila hjälpa. Långvarigt kan det bli 
om man exponerats av långtidsbul-
ler och impulsljud.

Klassiska bulleryrken är meka-
nisk industri, tillverkningsindustri, 

Hur vardagsbullret 
påverkar vår hörsel

en föreläsning med professor Ulf Rosenhall
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byggnadsyrken, transport, militär, 
lantbruk och fiske. Hörselskydds-
program har gjort det bättre och en 
viktig faktor är företagshälsovården.

Nya riskområden är musikrela-
terade yrken, skola – förskola, upp-
levelsesektorn. Ofta förekommer 
tinnitus, ljudkänslighet och ljudför-
vrängningar och detta är inte alltid 
lätt att se vid ett hörselprov. 

Lärarna, och då speciellt gym-
nastik, är mycket utsatta. Vad man 
vet om buller i skolan är att miljön 
ofta är bullrig och stökig, men i re-
gel inte i de nivåer som uppmäts i 
industrin. Bullernivåerna påverkar 
taluppfattning och inlärningsför-
måga. Man har idag inte kunskaper 
om långvarigt måttligt starkt buller 
orsakar permanent skada.

Fritidsrelaterade hörselskador 
kan komma från musiklyssning vid 
amatörspelning, konsert, disco, fes-
tivaler, restaurang. Det kan också 
vara vid jakt och skytte, smällare, 
snö/vattenscootrar och båtar.

Tinnitus och ljudkänslighet är 
vanligt. Inre faktorer som kan vara 
orsaker till ljudkänslighet är gene-
tiska faktorer, åldrande, hälsofak-
torer, sjukdom, kroppstemperatur. 
Yttre faktorer kan vara tidigare 
hörselnedsättning, vibrationer, lös-
ningsmedel, rökning, läkemedel, 
fysisk träning, klimatfaktorer. Om 
stress och dieter också kan vara or-
sak till ljudkänslighet vet man inte.

Man har tittat på små isolerade 
folkgrupper som inte levt i stökiga 
miljöer för att se hur deras hörsel är. 

Det var bland annat en grupp i södra 
Sudan, i södra Indien samt en grupp 
på Påskön. På Påskön hade de även 
i hög ålder bättre hörsel. Om det 
beror på att det finns mindre ljud, 
livsstil med lågt fettintag, genetiska 
faktorer eller annat vet man inte. 

En folkgrupp i Surinam hade dä-
remot sämre hörsel, vilket kanske 
berodde på diet av casava.

Mätningarna har gjorts under 
flera år, och hörseln har blivit sämre 
för varje gång mätningen gjorts.

Vardagsbuller behövs, men vi kan 
störas av det. Det går inte att minska 
antalet åldershörselnedsättningar ge-
nom att minska vardagsbuller. Men 
vi måste se upp för bullret och exem-
pelvis ha tystare vid vila. 

Ulla Sand

Påverka tillgängligheten i kollektivtrafiken
SL, Waxholmsbolaget och Spårvägsmuseet bygger 
just nu upp en panel som får vara med och utveckla 
en kollektivtrafik för alla. Panelen är tänkt att bli en stor 
grupp av personer som vill tycka till om olika frågor. 
Paneldeltagarna blir inbjudna att svara på olika under-
sökningar via exempelvis e-post, telefon eller brev.

är du intresserad av att ingå i panelen, e-posta till 
tillganglighet@sl.se eller ring 020-120 20 22. 



Det ligger en ordentlig bullermatta över staden. Bland 
annat har biltrafi ken i länet tilltagit och andelen perso-
ner som störs av trafi kbuller i sin bostad har ökat kraftigt 
under åren. Cirka 180 000 stockholmare (varav hälften 
bor i innerstaden) utsätts för ljudnivåer som överskrider 
riktvärdet 55 dB i genomsnitt under ett dygn. De bullri-
gaste områdena är där det fi nns både spår- och vägtrafi k. 
Kungsholmen och delar av Södermalm påverkas också 
av ljud från Brommas fl ygtrafi k.

Bullernätverket i Stockholms län är ett nätverk för 
samverkan i bullerfrågor. Nätverket, som startade år 
2005, är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Stock-
holms län, Stockholms stad, Centrum för arbets- och 
miljömedicin vid Stockholms läns landsting samt Kom-
munförbundet i Stockholms län.

Nätverket arbetar för att öka den regionala kompe-
tensen inom bullerområdet och ska stimulera till erfa-
renhetsutbyte och utveckling av metoder för att lösa oli-
ka bullerproblem och att bidra till kunskapsspridning 
om buller. 

Några exempel på bullerforskning inom projektet:
Ett projekt kallat CEANS (Cardiovascular Effects of 

Air pollution and Noise Study) kartlade hälsoeffekter av 
bullerexponering samt undersökning av eventuell inter-
aktion mellan buller och luftföroreningar (Karolinska 
Institutet).

Ett annat projekt heter ”Effekter av buller och vibra-
tioner från tågtrafi k”, TVANE. Det startade 2006 och 
avslutades 2011 (fi nansierades av Banverket).

Kartläggning av omgivningsbuller är en viktig aspekt 
i bullerskyddsarbetet, bland annat för att undvika att en 
alltför stor andel av befolkningen utsätts för hälsoskad-
liga ljudnivåer. För närvarande kartläggs buller antingen 
enligt EU:s bullerdirektiv eller på kommunernas eget 
initiativ. Användbarheten och kvalitén på kartläggning-
arna varierar. Ett omfattande arbete har genomförts där 
bullerdata har samlats in från bland annat länets kom-
muner vilket har resulterat i en länstäckande bullerkarta. 
Insamlingen av material skedde år 2011. Kartan presente-
ras i fyra olika lager: tysta områden, vägbuller, spårbuller 
och i några kommuner sammansatt buller från väg och 
spår. Olika färger står för olika decibeltal. Kartan fi nns 
på miljö förvaltningens hemsida.

Den 8 april hölls ett halvdagsseminarium om buller-
kartläggningen i Stockholm. Seminariet handlade om 
hur man ska kunna kvalitetssäkra och harmonisera de 
bullerkartläggningar som görs i länet och om hur man 
kan göra bullerdata mer tillgängliga. Bland annat be-
rättade representanter från WSP akustik om resultaten 
från ett projekt om standardisering av bullerkartlägg-
ningar som genomförts på uppdrag av Centrum för Ar-
bets- och Miljömedicin. Stockholms läns landsting och 
Sweco position informerade om ett pågående projekt 
som syftar till att göra den regionala bullerkartan mer 
lättillgänglig. 

Bullerkartläggningen kan användas på många områ-
den, exempelvis skyddsåtgärder som skärmar och bättre 
fönster, för åtgärder i trafi ken, samt i byggplaneringen.

Seija Bexar

tioner från tågtrafi k”, TVANE. Det startade 2006 och 
avslutades 2011 (fi nansierades av Banverket).

den, exempelvis skyddsåtgärder som skärmar och bättre 
fönster, för åtgärder i trafi ken, samt i byggplaneringen.

Seija Bexar

Bullernätverket i stockholms län
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TRäNA ocH UTÖKA TecKeNFÖRRåDeT
– fortsättningskurs i TSS
För att delta i denna kurs krävs att man kan hand-
alfabetet, siffror, handformer och läst minst häfte 1 av 
Merakoms material eller motsvarande.
Fortsättningskursens mål är att träna och utöka sitt 
teckenförråd samt avläsning av tecken. 
Kursledare: Anne-Marie Persson.
Kursdag: 10 tisdagar kl. 15 och/eller 17.30. Meddela 
vid anmälan vilket klockslag som passar bäst. 

Start beräknas till 16 september.
Kursavgift: 300 kr. ev tillkommer kursmaterial till 
ringa kostnad.
Kursplats: Hörselskadades distrikt, Södra Långgatan 
21, Solna.
Anmälan: senast 25 augusti till kansli@distriktet.info 
eller 08-702 30 50.

äLSKADe SLINgA…
När jag anmäler mig till en kurs eller föreläsning (som inte 
arrangeras av HRF) skriver jag alltid att anmälan endast 
är under förutsättning att hörselslinga finns. Jag tillhör den 
grupp som älskar slinga som hjälpmedel. en föreläsning är 
ju oftast en eller några som talar från en scen eller liknande, 
så det brukar inte vara några större problem. Värre är när 
de vill att man snabbt i bikupor ska diskutera något med 
närmast sittande… Men den minuten kan man ju överleva. 

När man som jag däremot skulle delta på en kurs där 
jag blivit garanterad slinga och upptäcker att det finns två 
headsets till kursledarna, då är det värre. Särskilt som da-
gens kursledare oftast lägger upp det så att deltagarna ska 
vara mycket delaktiga. Man utnyttjar deltagarnas erfarenhe-
ter som ett sätt att lära. Mycket bra – om man nu kan höra. 

Populärt är också att sitta i grupparbeten i samma rum, 
en grupp i varje hörn exempelvis. Ibland kanske inte mindre 
grupprum finns, men framför allt praktiskt att ha allt i närhe-

ten. om man bara kunde höra, eftersom det blir en aning 
stimmigt i rummet. I mitt fall fick båda headseten finnas i 
min grupp, det funkade bra då gruppen var fem personer.

Min lärdom till nästa kurs är att inte lita på ”slinga finns” 
– min personliga konferensslinga ska också med! Det 
skulle ha underlättat. Dock fick mina kurskamrater en lek-
tion i hörselproblematiken.

Naturligtvis påtalades i utvärderingen om slingproble-
met. Kursledarna gjorde så gott de kunde med den teknik 
som fanns. Konferensstället, som går ut med att de har 
slinga, har också fått veta att de ska se över hur utrust-
ningen ser ut. 

en av de yngsta deltagarna i kursen, som ingick i min 
arbetsgrupp, sa vid utvärderingen: ”Du har väl tagit med om 
slingproblemet – det har jag!”. Det finns hopp om dagens 
ungdom!

/ Luttrad

Blivande webb-redaktörer
Distriktet hade den första kursen i att sköta förening-
arnas hemsidor lördagen den 5 april.

Åtta föreningar deltog för att lära sig sköta sin egen 
förenings hemsida. Trots att solen sken ute... Lite trix-
igt kan det vara, men alla fick veta hur man ska lägga 
in olika aktualiteter på sin förenings sida. För en del 
var det allra första gången att hantera programmet, 
andra hade testat lite innan. ”Datafröken” var Agneta 
Österman.

Forts. från sid 2

sker hos tolkfirmor från norr till söder i landet, därefter 
sker slutpraktik. 

När det gäller arbetsmarknaden för nyexaminerade 
skrivtolkar inser de flesta att det krävs ett extra jobb för 
att klara ekonomin, då det ofta är långt mellan uppdra-
gen och även långa reseavstånd. Då det är en klar sä-
songsbetonad verksamhet styr detta också inkomsterna.

Diskussion följde hur man kan göra för att uppmärk-
samma nyttan av skrivtolkning och kanske det kan ord-
nas ett samarbete mellan vårt distrikt och Tolkcentralen 
om en kampanj för att nå ut till så många som möjligt.

Ett givande och positivt möte!
För mer information se  

www.sodertornsfolkhogskola.se/skrivtolk
Berit Hagström



Textad kultur

STocKHoLMS STADSTeATeR
Candida 
27/8 19.00, 7/9 13.00, 20/9 19.00, 28/9 13.00
I sista minuten
15/5 13.30
Chicago
5/10 19.00, 15/10 19.00, 26/10 19.00, 5/11 19.00
From Sammy with love
16/5 13.00 (även eng. text), 4/6 19.00
Cyrano de Bergerac   
27/6, 28/6 Parkteatern Kärrtorp
Höstsonaten (Klarascenen)
3/9 19.00, 25/9 19.00
Kameliadamen  
20/9 13.00
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 
fi nns IR-system med speciella hörlurar och har man 
hörapparat med T-spole fi nns halsslingor. 

DRAMATeN
Rickard III 
23/5, 28/5, 14/9, 3/10, 11/10, 21/10
Svarta djuret sorg 
23/4, 11/5, 7/6
Dödspatrullen 
9/5, 12/9, 20/9, 5/10
Den girige 
5/9, 10/9, 30/9
Tre systrar 
9/10, 15/10
Måsen 
29/10
Ungefär lika med 
29/11, 3/12
Textdisplay fi nns 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 fi nns 
tillgängliga för utlåning via publikvärdarna. Stora 
scenen och Lilla scenen är även utrustad med 
teleslinga.

TeXTAD BIoFILM
På SF hemsida kan man se vilka fi lmer som 
textas och var de visas: www.sf.se/textadefi lmer

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

HYViS inbjuder alla som vill vara med till
brännboll och picknick på Djurgården
Ta med egen picknick, fi lt och ett glatt humör! Samt 
leklust för brännboll.
Fredag 30 maj från kl. 18.00.
Vi håller till på ängen vid Djurgårdskanalen, Djurgårds-
brunn (över lilla bron sedan på vänster sida).
Busshållplats Djurgårdsbrunn (buss 69). Begränsad 
möjlighet till parkering fi nns.
Vid regn, snö eller så – inställt... 

Jubileumsfest
Under 2013 fi rade Hörselskadades förening Botkyrka-
Salem 35 år. Föreningen bjöd in medlemmarna till en 
jul- och jubileumsfest i Kristallsalen på Rönningeborg i 
Salem. efter glögg och pepparkakor vid ankomsten bjöds 
på buffé med vin och vatten. 
Tre musikanter underhöll och det blev även allsång. ett 
lotteri med blandade vinster hade strykande åtgång. en 
av deltagarna på det trevliga jubiléet var Birgit Jansson 
som varit med sedan starten.

glimtar…
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lära ut om funktionshinder
– många yrkeskategorier behöver veta

Vid HSO:s årsstämma 2012 fanns en motion om att 
många yrkeskategorier kommer i kontakt med männ-
iskor med olika funktionshinder i sin yrkesroll.

Motionen kom från Epilepsiföreningen och önskade 
att HSO skulle kunna erbjuda utbildningar för olika yr-
keskategorier om funktionshinder. 

En utbildningsgrupp tillsattes och kom fram till oli-
ka ”spår” som skulle kunna ha nytta av utbildningen:

Handläggarspåret; LSS-handläggare, biståndsbedö-
mare med flera. 

Blåljusspåret; ordningsvakter, poliser, räddningsper-
sonal med flera.

Utbildarspåret; lärarhögskolan, socialhögskolan med 
flera.

Entreprenörspåret; trafikutövare, serviceyrken med 
flera.

Efter mycket jobb med att övertyga en yrkeskategori 
om vikten av utbildning i dessa funktionshinderfrå-
gor blev det så dags för Astma Allergiföreningen att 
informera blivande lärare och förskolepedagoger vid 
lärarhögskolan på Stockholms Universitet. Ett samar-
bete mellan Stockholms Universitet, Studenthälsan och 
HSO i Stockholms län.

Ombudsman Lena Ericson hade laddat med informa-
tionsmaterial så alla som tog del av det blev nästan full-
lärda på allergier. Under en presentation gavs en lektion 
i vad de som jobbar på en förskola/skola bör kunna om 

allergier. De fick veta hur man ska agera vid akuta situa-
tioner, om rutiner som ska skapas och om samarbetet 
med föräldrar, lärare och skolsköterska. Det egenvårds-
ansvar som åligger föräldrar övergår till personalen då 
barnet vistas på förskola/skola, därför är det viktigt att 
personalen känner till vilka barn som har allergier och 
vet var en allergispruta ligger exempelvis.

Bekymret är stort då allergi är ett osynligt funktions-
hinder och barnet, särskilt i tonåren, ofta vill dölja/neg-
ligera.

CAMM står för Centrum för arbets- och miljömedi-
cin. De arbetar för att minska ohälsa genom att före-
bygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön. De 
bedriver också forskning. Ett bra tips för skolor är att ta 
kontakt med dem för att utreda fuktskador, mathante-
ring med mera i skolor.

Allergironden är framtagen av Astma- och Allergi-
förbundet och är en digital checklista som kan hjälpa 
skolor och förskolor att tidigt upptäcka och åtgärda al-
lergirisker (www.allergironden.se).

Hörselskadades distrikt är beredd på att informera 
yrkesgrupper som finns i de olika ”spåren”. Det är yr-
keskategorierna själva som ska vara intresserade av att 
inhämta informationen och att de efterfrågar kunska-
pen.

Är du intresserad av att informera om hörsel, kon-
takta vårt kansli på kansli@distriktet.info.

Berit Hagström

Många åhörare i Järfälla
ett sextiotal personer deltog på föreläsningen 
med professor Helge Rask Andersen som HRF 
Järfälla-Upplands Bro arrangerade i Jakobs-
bergskyrkan den 5 april. åhörarna kom från 
egna föreningen och från andra föreningar 
men också en stor del helt okända personer. 
Helge berättade om sin forskning och visade 
bilder från det komplicerade och vackra inner-
örat. Han berättade om cI-operationer och att 
man numera även opererar personer som har 
hörselrester kvar som bibehålls efter operation. 
Helge berättade också om Ménères sjukdom 
och olika behandlingar.

US

Ménièreträff
På vårens sista tisdagsträff tas upp om högkänslighet 
och vårt ABc med mera.
Avslutningen är den 6 maj kl. 14–16 på Hörselskadades 
distrikt, Södra Långgatan 21, 2 tr i Solna. Vi bjuder på 
kaffe med dopp och frukt. 

HSO:  
Handikapp- 
föreningarnas  
samarbetsorgan
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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 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



Posttidning B
PORTO BETALT

Programöversikt
För ytterligare information om program, 
kontakta distriktets expedition.

Maj
21/5 kl 17–19 Tinnitus kamratträff
22/5  HRF Haninge utfl yktsresa
27/5 HRF Täby m omnejd musei-

besök
30/5 kl 18.00 HYViS brännboll & picknick

Juni
5/6 kl 18–20  HYViS pubkväll

Juli
3/7 kl 18–20 HYViS pubkväll

Augusti
9–10/8  HYViS hörselgemenskaps-

helg 

September 
2/9 kl 14–16 Ménière tisdagsträff

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.

RäTTeLSe
I artikeln om Distanstolkning i Distrikts-
Nytt nr 2 råkade fotot få helt fel namn. 
Korrekt ska vara Rigmor Hedenström, 

enhetschef på Tolkcentralen. 
Red.


