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Blodomloppet
I juni deltog distriktet med två lag i Blodomloppet som genomför-
des på Djurgården. Lagdeltagarna gick fem kilometer och därefter 
njöt man i gröngräset av innehållet i den picknick-kasse alla lag 
får att förtära. 
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Stort beslut fattat
Distriktsstyrelsen beslutade på sitt möte den 22 juli 2013 att distrik-
tet ska flytta till andra (större) lokaler i Solna i slutet av året. Loka-
lerna kommer att rymma både kansli, samlings- och styrelserum. 
Mer information kommer i nästa nummer av DistriktsNytt.

Ulla Sand



Ledare
Sommaren har som vanligt gått lite för fort. Det har 
varit huvudsakligen lediga veckor men mitt i juli sam-
mankallades distriktsstyrelsen till ett extra möte för att 
avgöra en viktig fråga. Mötet handlade enbart om di-
striktskansliets kommande flytt. Vårt nuvarande kon-
trakt för kanslilokalerna sträcker sig fram till slutet av 
2014 och kommer inte att förlängas. Sedan en tid har 
vi därför letat efter nya och en av dem verkade extra 
intressant. Vid mötet beslutades med stor majoritet att 
föreslagna lokaler i Solna kommer att bli vår framtida 
hemvist och att flytten genomförs redan i år. Det känns 
mycket spännande att få vara delaktig i detta och de fina 
mötesrummen ger stora möjligheter för både distriktet 
och alla föreningar att arrangera båda små och stora ak-
tiviteter.

Mer information om detta kommer i nä s ta nummer 
av DistriktsNytt.

Hösten kommer att bli intensiv med deltagande på 
Seniormässan i Älvsjö 15–17 oktober och Allt för Hälsan 
7–10 november. Genom att delta på båda når vi en 
mycket bred målgrupp och fokus kommer att läggas 
på hörseltest och hörselvård där det finns stort behov 
av information. Givetvis kombineras detta med en rejäl 
satsning på medlemsvärvningen. 

För många av oss som har svårt att höra på TV och 
radio har internet på senare år erbjudit alternativa lös-
ningar med aktuella nyhetstexter och reportage att läsa 

via dator. Under årets Almedalsvecka blev det uppenbart 
att tidningar och även organisationer nu alltmer satsar 
på så kallad webb-TV i stället för skrivna artiklar om 
vad politiker, forskare eller seminariedeltagare sa och 
gjorde. Eftersom webb-TV sändningarna inte textades 
var de otillgängliga för hörselskadade som behöver text, 
enligt vårt riksförbund bortåt 700 000 personer. Dess-
utom tillkommer personer som av andra skäl kan ha 
svårt att uppfatta talspråk och dialekter, till ex-
empel personer med annat modersmål. 

Textning i TV har HRF länge arbe-
tat för och fortfarande finns mycket 
att göra vad gäller lokalnyheter som 
ABC-nytt som idag inte textas alls.  
När nu även övriga nyhetsmedier 
använder sig av otextad webb-TV 
i allt större utsträckning kommer 
fler och fler att utestängas från 
mer och mer information.  Utveck-
lingen av textade webbsänd-
ningar måste därför prio-
riteras, annars utesluts 
en stor grupp från da-
gens nyhetsflöde.

Hörseln i framtiden
Audiologisk Dag genomförs i år den 7 november  
på Södertörns högskola i Huddinge.

Bland föreläsningarna kan nämnas: 
 ■ Våra svindlande vindlingar – Om Nanoteknik, 

stamceller och inneröreimplantat,  
professor Helge Rask-Andersen. 

 ■ Framtidens benledningsimplantat,  
forskare Sabine Reinfeldt. 

 ■ Nationellt kvalitetsregister för  
hörselrehabilitering – resultat och erfarenheter,  
civilingenjör Peter Nordqvist.

 ■ Hörsel och stress under hela dygnet,  
professor Barbara Canlon.

 ■ Koltrasten som trodde den var en ambulans,  
författare och journalist Anders Mildner.

 ■ Att förstå det jag hör – the hard problem,  
professor Martin Ingvar.

Agneta Österman, 

distriktsordförande

Konferensfakta
Anmälan senast 7 oktober på  
www.hi.se/audiologiskdag131107
Kostnad: 1 300 kronor exklusive moms.

Ny barnbok
Tove Va-Va och hörapparaterna

Tove Lagerqvist (tidigare Kullberg) 
har nu kommit med sin andra barn-
bok om att vara hörselskadad. 
Den första heter ”Tove Va-Va” 
och handlar om Tove i femårsål-
dern som har en hörselskada. 
Föräldrarna förstår inte att hon 
hör dåligt och det bli en hel 
del missförstånd. Efter besök 
hos öronläkare och audio-
nom får hon så prova ut en 
hörapparat. Boken beskriver hur 
hörseln fungerar.

Tove Lagerqvist, som arbetar som bildlärare, har 
både författat och gjort bokens illustrationer. Denna 
barnbok kommer säkert hörselskadade barn känna 
igen sig i. Dessutom är boken ett bra sätt för barn 
som inte är hörselskadade att få kunskap om hörsel 
och hörapparater. Rekommenderas!
Boken ges ut av Kikkuli Förlag. Ulla Sand
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Hörselrehabilitering på Rosenlund
Britta, Ann-Christine, Gösta och Maud är ett gäng 
seniorer som just avslutat en utvidgad hörselrehabili-
tering på Hörsel och Balanskliniken enheten Hörsel-
rehabilitering Vuxna som finns på Rosenlund. De har 
träffats sex förmiddagar, tre timmar per gång under 
två veckor.

– Först träffade vi hörselpedagog Inger Tillberg för 
personligt samtal och sedan blev vi kallade till hör-
selrehabiliteringen som sker i grupp, berättar Gösta.

När gruppen sedan startade började Inger Tillberg 
med att informera om syftet med rehabiliteringen 
och om örat och hörseln.

När gruppen jämförde sina audiogram konstate-
rade de hur olika de hörde. När ”talbananen” ritades 
in förstod de ännu bättre svårigheterna med att upp-
fatta ord.

Som hemläxa läste gruppen Berth Danermarks 
”Att (åter)erövra samtalet” och diskuterade sedan 
strategier och förhållningssätt för att leva med hörsel-
nedsättning. Hur gör man för att familj och vänner 
ska förstå hur det är att vara hörselskadad?

Hjälpmedel och begränsningar
Under ämnet teknik gick man igenom hörapparaten 
och dess begränsningar samt vilka andra hjälpmedel 
som finns såsom slinga till tv, brandlarm, dörr-, tele-
fon- och väckarklockor med vibrator och optiska sig-
naler. Vad är ett CI (cochlea implantat), vilka kan få 
CI och hur fungerar det? Om man inte kan använda 
vanlig telefon, finns möjlighet med text- och bildtele-
fon?

Utöver Inger Tillberg har gruppen fått informa-
tion av kurator Lena Anmyr från CI-enheten, audio-
nomerna Vanja Nyström och Ching Huang, psykolog 
Thomas Nordlöv och hörselpedagog Gunilla Suwe 
om Alternativ telefoni. Dessutom har distriktet träf-
fat gruppen och informerat om HRF i stort och verk-
samheten i länet.

Reflektioner
På frågan om hur det känns efter att ha genomgått hör-
selrehabiliteringen svarar gruppen att mest positivt är att 
man inte är rädd för att tala om att man är hörselskadad.

Lite ledsamt var det när man ritade ”talbananen” i sitt 
audiogram, och då förstod hur man egentligen hörde. 
Men att man fått både bekräftelse och bra tips på hur 
man kan underlätta att leva med en hörselskada. 

Gruppen har bestämt sig för att återerövra samtalet, 
till exempel genom att fråga efter slingor i offentliga lo-
kaler som museum och teatrar. 

– Det är inte skämmigt att ha en hörselnedsättning!
Här hade fyra helt olika personer träffats – det enda 

gemensamma var hörselnedsättningen. Gruppen hop-
pas att så småningom få bli kallade till en återträff med 
uppföljning av sin hörselrehabilitering.

Gruppdeltagarna
Britta fick sin hörselnedsättning för 15 år sedan och fick 
då hörapparat, efter sju–åtta år behövde hon två och förra 
året försämrades hörseln ytterligare. Britta berättar att 
hon under sitt yrkesaktiva liv var en ”gammaldags” sek-
reterare (det vill säga gjorde allt) som jobbade närmast 
chefen.

Ann-Christine blev hörselskadad efter påssjuka när 
hon var tre år, men har gått i hörande klass hela tiden. 
Hon har arbetat inom bankvärlden och i sjukvården, även 
inom hörsel.

Gösta fick Ménières sjukdom för fyra år sedan, och då 
försvann hörseln. Dessförinnan var han ”ettöring” (hör-
selskadad på ett öra). Yrkesmässigt har Gösta jobbat som 
tekniker inom den grafiska världen – och han gillar att 
baka!

Maud har en ärftlig hörselskada och några år efter att 
ha haft en hörapparat var det dags för ytterligare en. Maud 
jobbade som sekreterare med mycket telefonkontakter, 
och sista arbetsåret vad det mycket svårt med telefonen.

Ulla Sand 

Hörselned- 
sättning inte  
skämmigt”



5DISTRIKTSNYTT #4 2013 5DISTRIKTSNYTT #4 2013

”
Ina – kunnig och inte 
rädd att ställa krav
När Ina Churchill märkte att hon började höra dåligt 
kontaktade hon en av hörselklinikerna i länet för att få 
sin hörsel kontrollerad. Det visade sig mycket riktigt att 
hon behövde hörapparat. Audionomen meddelade att 
billigast var utprovningsavgiften 600 kronor för lands-
tingssortimentet med en enda hörapparat, men att det 
fanns fler och bättre apparater i det andra sortimentet 
som kostade. Ina bad att få testa en hörapparat som låg 
i kostnaden mitt emellan dyrast och billigast. De två ap-
parater hon valde att testa skulle kosta cirka 12 000 kro-
nor efter att ha utnyttjat fritt val-pengen.

Ina var dock inte nöjd med apparaten, återvände och 
sa att hon ville prova en annan hörselklinik. Då fick hon 
veta att det fanns ytterligare två apparater i landstings-
sortimentet. Detta sades inte vid första besöket. 

På nästa hörselklinik berättade man att det fanns fle-
ra olika apparater i landstingssortimentet. Efter att Ina 
testat två hörapparater här har hon nu hittat den hon 
trivs med. Två hörapparater för 600 kronor. 

Vid första hörselkliniken blev hon listad när utprov-
ningen började, men nu har hon bytt då hon valt att byta 
klinik. Trots att man inte behöver ombesörja bytet själv 
ville Ina ringa och meddela att hon valt en annan. Man 
kan lista om sig, liksom 
man kan byta vårdcentral, 
bank eller tandläkare.

Ina Churchill är verk-
sam som hörselombud i 
SPF (Sveriges Pensionärsförbund), och tycker att det är 
mycket intressant att själv uppleva detta med att skaf-
fa hörapparater för första gången. Hon är kunnig och 
inte rädd att ställa krav. Men erfarenheterna gör henne 
orolig för hur många det kan vara som fått felaktig in-
formation att det ”finns bara en apparat i landstingets 
sortiment”, och därmed fått betala dyra pengar för en 
hörapparat som är ”fantastisk”. 

Med det system som Stockholms läns landsting valt 
att ha för hörselskadade som behöver hörapparat, måste 
de auktoriserade hörselklinikerna ge både korrekt och 
begriplig information. Provar man en hörapparat man 
inte trivs med, ska man alltid påtala detta. Ibland kan 
en justering av hörapparatens inställning räcka. Ibland 
kan man behöva prova en helt annan apparat – även ur 
”landstingssortimentet”.

Väljer man, efter att ha fått information, att köpa sin 
hörapparat ska man naturligtvis också prova tills man 
är nöjd.

Kom ihåg – en utprovning  
är inte klar förrän du är nöjd! 

Fakta om vårdval – fritt val
Idag finns möjlighet att välja mellan över 30 hörselmot-
tagningar i Stockholms län. Detta innebär att vänteti-
derna för utprovning av hörapparater minskat. Du listar 
dig på en mottagning som hos husläkaren/vårdcentra-
len. Du träffar en audionom som påbörjar en behovs-
analys, det vill säga flera hörselmätningar, utreder be-
hov av hörapparat samt andra hjälpmedel beroende på 

hur din livssituation ser ut.
Under pågående utprovning 

bör du inte byta mottagning, 
men om du inte trivs med din 
audionom har du rätt att byta au-

dionom på samma mottagning.
Det finns två olika sätt att få hörapparat, antingen lå-

nar du av landstinget eller så köper du din apparat. Vid 
köp äger du apparaten och du får en rekvisition med ett 
belopp att handla för. Är apparaten dyrare får du betala 
resten själv.

Om du lånar ingår reparationer. Om du köper din 
hörapparat får du en reparationscheck till ett visst be-
lopp, resten får du stå för själv. Viktigt är också att se 
över sitt försäkringsskydd för köpta apparater.

Du betalar i båda fallen en hjälpmedelsavgift på 
600 kronor. 

Är du inte nöjd kan du häva köpet enligt Konsu-
mentköplagen. Du kan även anmäla till Patientnämn-
den. Vänd dig till enhetschefen på hörselmottagningen 
om du tycker att bemötandet varit dåligt eller att infor-
mationen varit otillräcklig.

HRF har även Hörsellinjen som kan ge råd på telefon 
0771-888 000 eller via hemsidan www.horsellinjen.se

Ulla Sand
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Frågan om hur många som har arbete och hur många som av olika 
skäl inte har arbete bland HRF:s medlemmar kom upp i en arbets-
grupp där man diskuterade funktionshinder och arbete.

Fakta, inte antaganden och 
tycka nden, är viktigt när man av 
olika skäl ställer krav på samhället. 
HYViS styrelse beslöt därför att un-
der hösten 2012 ta reda på hur det 
ser ut bland sina egna medlemmar 
eftersom de allra flesta befinner sig i 
yrkesverksam ålder. Förhoppningen 
var att få så många svar att det skulle 
kunna bidra till att få en någorlunda 
bild av hur det ser ut i hörselskade-
gruppen. Glädjande nog besvarades 
enkäten av över 60 procent av med-
lemmarna.

Alla kommentarer som 
deltagarna bifogade i svars-
enkäterna finns nedtecknade 
och kommer att sparas, men 
är avkodade så de kan inte 
kopplas till någon individ. 
Kommentarerna är ett vik-
tigt komplement till de siffor 
som kan utläsas av enkätfrå-
gor. Inte minst är det viktiga 
röster om verkligheten för 
många människor med hörselska-
dor. 

Enkäten sändes ut till HRF HY-
ViS 281 medlemmar och 174 svara-
de, det vill säga 62 procent. Andelen 
kvinnor som svarade var 67 procent 
och män 53 procent och medelål-
dern var 54 år.

De som svarat har varit hörsel-
skadade i genomsnitt i 30 år och 
av dessa har 58 procent tinnitus, 5 

procent har menières, 7 procent har 
cochlea implantat och 33 procent är 
ljudöverkänsliga.

77 procent av de som svarat har 
arbete och av dem jobbar 21 procent 
heltid och 18 procent deltid. 21 pro-
cent har inget arbete. 12 procent är 
egna företagare och 8 procent är ar-
betssökande.

”Jag är oerhört tacksam för att jag 
har haft möjlighet få jobba mindre, 
jobbar 75 procent. Jag känner att jag 
hinner med mig själv, tinnitus har 

blivit mycket bättre tack vare att jag 
jobbar deltid.” Man. 

I SCB:s undersökning av lev-
nadsförhållanden (ULF/SILC) gör 
man en redovisning efter kön, ålder 
och svensk/utländsk bakgrund för 
personer med funktionsnedsätt-
ning och övriga i befolkningen. I 
gruppen personer med nedsatt hör-
sel 25–64 år framkommer att cirka 
76 procent har arbete som sin hu-

vudsakliga sysselsättning. Det är 
överraskande att siffrorna i HYViS 
enkät stämmer så bra överens med 
siffrorna i SCB:s undersökning.

10 procent är sjukskrivna, 3 pro-
cent på heltid och 6 procent på del  tid. 
Av de 25 procent som har sjuk-
ersättning är 13 procent hörselrelat-
erad. 3 procent har ersättningen på 
heltid, 17 procent på deltid.

”I mitt fall blev resultatet av den 
enorma trötthet och oerhörda stress 
som hörselnedsättningen orsakade 
sjukskrivningar lite till och från, 
sedan sjukersättning på 25 procent 
och är nu sjukskriven på heltid. Jag 
kollapsade bokstavligen och kom 

inte upp ur sängen. Jag 
går snart i pension så 
jag ”slipper” gå tillbaka 
till jobbet. Jag önskar att 
jag hade förstått tidigare 
och kanske kunnat byta 
yrke/jobb eller gått ner i 
tid.” Kvinna

På frågan om vad 
man gör på rasterna på 
jobbet svarade 62 pro-
cent att man umgicks 

med arbetskamrater, 25 procent att 
man var ensam och 13 procent an-
nat.

”Raster tillbringas med arbets-
kamrater men har mycket svårt att 
uppfatta vad som sägs. Men vill inte 
isolera mig.” Kvinna.

När det gäller attityder på arbets-
platsen visar svaren att 71 procent av 
arbetsgivarna har en bra attityd till 
hörselnedsättning men också att 17 
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procent har en dålig attityd. Sifforna 
för arbetskamraternas attityd visar 
ungefär detsamma, 71 procent bra 
och 16 procent dålig.

På frågan om skyddsombudet är 
medveten om hörsel/ljudmiljön på 
arbetsplatsen svarade 34 procent ja, 
10 procent nej. 36 procent vet ej.

”Det är svårt för arbetsgivare och 
arbetskamrater att förstå hur en hör-
selskada fungerar. Jag har till exem-
pel inga problem att höra om vi är två 
som samtalar i ett tyst rum eller om 
man är många och en i taget pratar 
i ett tyst rum. Men på en restaurang 
eller i en foajé hör jag nästan ingen-
ting på grund av bakgrundsbuller. 
Det är svårt för många att förstå hur 
jag kan höra perfekt ibland och ing-
enting ibland.” Man.

68 procent har genomgått för-
djupad hörselrehabilitering på hör-
selklinik, 24 procent har inte gjort 
det. Bland dem som gått rehabilite-
ringen tyckte 66 procent att det var 
positivt. 50 procent ansåg att rehabi-
literingen varit till hjälp, 17 procent 
tyckte inte att det hjälpt dem.

”Min hörapparat har gett mig en 
bättre självkänsla och rehabilitering-
en hjälpte mig att bli mer öppen om 
min nedsättning i sammanhang 
där jag känner mig bekväm.”

66 procent anser inte att de blivit 
särbehandlade på arbetsplatsen på 

grund av hörselnedsättningen, men 
22 procent anser att de blivit det. 

”Man har glömt slinga, gjort 
”bikups”-uppgifter, ordnat arbets-
aktivitet där hörapparat ej kan an-
vändas. Dålig slinga, slarvar med 
förhållningssätt med mera.” Kvinna.

61 procent anser att hörselned-
sättningen varit ett hinder i karriä-
ren, 30 procent anser inte det.

”Jag upplever att jag har valt bort 
många karriärmöjligheter på grund 
av hörseln.” Kvinna.

70 procent använder hörseltek-
niska hjälpmedel i sitt arbete. 21 pro-
cent saknar hörselhjälpmedel.

75 procent känner till var man 
kan få hjälp med arbetstekniska 
hjälpmedel, men 17 procent vet inte 
hur man kan få hjälp.

”Känns knepigt att ställa krav på 
hörselmiljön på arbetsplatsen.”

På frågan om man berättade om 
sin hörselskada vid anställningsin-
tervjun svarade 53 
procent ja och 22 
procent nej.

82 procent har 
informerat om sin 
hörsel ned sättning 
på arbetsplatsen och 
77 procent av dem 
har gjort det själva. 
I 4 procent av fallen 
var det hörselvården 

som informerade, 1 procent facket 
och 3 procent annan.

8 procent har inte informerat om 
hörselskadan på arbetsplatsen.

”Bjöd in arbetskamrater och chef 
till kvällsinformationen som Rosen-
lunds Hörselrehab anordnade i sam-
band med min hörselrehabilitering. 
Var jättebra!” Kvinna.

”Om jag berättat om min hörsel-
skada vid intervjun hade jag aldrig 
fått tjänsten.” Kvinna.

I HRF:s årsbok 2009 uppges att 
64 procent inte talar om sin hör-
selskada på jobbet (HRF/Synovate 
2008).

HYViS styrelse har nu ett bra 
material att utgå ifrån när det gäl-
ler att arbeta vidare. Bland medlem-
marna finns mycket erfarenhet, 
både positiva och negativa. Rappor-
ten från enkätundersökningen får 
inte bli något som läggs in i en pärm 
och glöms bort.                    Ulla Sand
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Krönika
av Anne-Marie Persson
Nu skriver jag på mitt livs allra första krönika! Vad kan
jag bidra med, jag som nästan har skrivkramp när jag 
sitter vid datorn. Men jag har ju fått uppleva så mycket, 
tycker jag själv. Många tycker nog att jag är en rastlös typ 
som flyttar runt i hela Sverige (nåja, halva då…). Fler flytt 
blir det säkert men jag blir nog kvar här i Stockholms-
trakten där alla mina goaste vänner finns. Det var dem 
jag saknade mest när jag bodde i Sollefteå, Härnösand 
och via Kumla och Örebro hittade tillbaka till Stockholm
igen. Att jag dessutom blivit farmor och barnbarnen nu-
mera bor här också gjorde ju sitt till. 

På alla dessa flyttningar har jag fått träffa massor av 
människor och många av dem har jag fortfarande kon-
takt med. Jag har också tagit chansen att påverka när det 
gäller min hörselskada på exempelvis arbetsplatser och 
även inom föreningslivet i HRF. Jag hann med ett gäst-
spel hos VIS Västernorrland, också som dess ordförande. 
För det mesta har allt gått min väg men en och annan 
gång har jag stångat pannan blodig (inte bokstavligt)! 

Jag är född med min hörselskada som man dock 
upptäckte först när jag skulle börja skolan. De hängde 
då på mig en kroppsburen hörapparat som jag hatade. 
Jag gick i en hörande småskola och sen blev det realsko-
lan. Men det fungerade inte alls då jag inte kunde hänga 
med. Fick då förmånen att börja på Alviksskolan som 
då var gymnasium för hörselskadade. Och för 45 (!) år 
sedan tog jag den riktiga studentexamen med muntliga 
och skriftliga förhör som det var på den tiden! Gissa om 
mina föräldrar var stolta över mig, speciellt min döva 
far! Och givetvis firar jag och mina studentkompisar 
45-årsjubileet detta i år!

Det här med att vara aktiv inom HRF började först 
när min döve son fick vara kollobarn och då hade en viss 

Ulko som ledare. Då sonen var vuxen kände jag att jag 
hade tid att själv försöka påverka när det gällde hörseln. 
Sen dess har jag varit förtroendevald på olika nivåer 
och platser och detta har lärt mig otroligt mycket. Mina 
flyttningar har också gett mig större självsäkerhet och 
självkänsla så idag vet jag oftast vad jag vill och kan. Jag 
har också fått möjlighet att jobba på olika företag och de 
som gett mig mest är nog Arbetsförmedlingen och Iris 
Hadar AB. Även Manpower gav mig mycket som vågade 
anställa mig trots min hörselskada. Jag var ute på flera 
olika kontorsarbetsplatser och fick lära mig olika saker 
som jag sen haft stor nytta av. 

Nu stundar pensionen snart men jag kommer troli-
gen inte att lägga av med jobb, kanske lite mindre bara. 
Golfklubborna är redan inköpta, de fick dock tillfälligt 
läggas på hyllan då jag blev erbjuden jobb igen… 

Något som jag har tagit med mig hela livet är att vara 
positiv och lösa eventuella problem vartefter. Det finns 
inga hinder egentligen som hörselskadad, det går bara 
du är envis och vill. Men du måste bjuda mycket på dig 
själv, det vill säga tala om hur du vill ha det. Det hand-
lar om att ge och ta, ömsesidighet och respekt för alla 
människor.

Rådet för text och tolkfrågor 
Färdtjänst
Vid möte med färdtjänst var flera han-
dikapporganisationer representerade. 
Det diskuterades tillgänglighet, hur 
Resebeställningen tar emot beställ-
ningar, hur chaufförernas bemötande 
är samt önskemål om förändringar.

Resebeställningen ska upprepa 
beställningen så att all information 
är korrekt, viktigt för hörselskadade 
för att undvika missförstånd. Önske-
mål är också att chauffören talar och 
förstår svenska. 

Telefoni
De som endast har IP-telefon kan 
vända sig till Hörsel och Balanskli-
niken på Rosenlunds sjukhus, av-
delning Alternativ telefoni för dis-
kussion om byte till texttelefon som 
klarar IP. 
Telefon: 08-616 56 23,  
texttelefon 08-616 62 93.  
E-post: alternativ.telefoni@ 
karolinska.se 
Hemsida: www.karolinska.se/ 
alternativ-telefoni.

Tolkfrågan
Förhoppningsvis ska tolkbristen för-
bättras när en grupp skrivtolkar just 
utexaminerats från Södertörns folk-
högskola. Anmäl till Patientnämn-
den om du inte får skriv/teckentolk.
Ju tidigare tolkbeställningar kom-
mer in desto lättare har tolkcentra-
len att boka tolkar från tolkfirmorna. 
Glöm heller inte att avboka i god tid.

Ingrid Bengtsson

ingrid.bengtsson@bredband.net
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Vandringsutställningen Livsbild – 20 röster i tid och rum
Visas på Nordiska museet i Fatburen fram till 30 september.

I utställningen berättar människor med olika funk-
tionsnedsättningar om sina vardagsliv. Under ett år har 
Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen 
samlat in 260 berättelser om att leva med funktionsned-
sättning nu och förr.

Utställningen är unik både till innehåll och pedago-
giskt upplägg. Alla besökare ska kunna ta till sig inne-
hållet, oavsett syn-, hörsel- eller läsförmåga.

Tjugo berättelser har valts ut till utställningen. De 
visas i text, tal och på teckenspråk, samt på lätt svenska 
i text och tal. Tidningar på svenska och lättläst svenska 
med de tjugo berättelserna finns att ta med sig hem. 

Samtliga berättelser som samlats in finns i original 
på www.livsbild.se. Utställningen har gjorts av projek-

tet Handikapphistoria i kulturarvet, HAIKU, med stöd 
från Allmänna arvsfonden. 

Du hittar oss också
på Stora Scenen !

Varje dag mitt på dagen 
 hittar du Hörselskadades 
 distrikt i Stockholms län på 
S eniormässans stora scen. 

Vårdval, valfrihet och 
 kvalitet inom hörselvården 
står på vårt program – som 
inleds med ett specialskrivet 
 teaterframträdande av teater-
gruppen med  själv upplevda 
hörselerfarenheter: Teater 
Hipp-Happ. Välkommen!

Möt oss på  
Seniormässan!
Hörseln är ett av dina viktigaste sinnen. 
För att kunna leva ett aktivt liv bör du ta hand 
om den. Börja med att göra ett  kostnadsfritt 
hörseltest hos oss i monter C03:42 .

Teater Hipp-Happ spelar upp självupplevda 
berättelser om hur det är att leva med hörsel-
nedsättning. Läs mer på teaterhipphapp.se
 Foto: Joe Sundelin

Möt oss på 
Seniormässan!

distriktet .info  
Lanseras på 

mässan!

Seniormässan i Älvsjö  |  15–17 oktober 2013
Klockan 10–16  |  www.seniormassan.com
Läs mer i DN:s bilaga den 13 oktober
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Medlem i HRF?* Vi bjuder på inträdet !
*Gäller för medlem i någon av HRF-föreningarna 
i Stockholms län. Kontakta oss på Hörsel skadades 
distrikt i Stockholms län för att bli medlem eller 
hämta ut biljett: telefon 08–702 30 50 eller  
e-post kansli@hrf-sthlmsdistrikt.se

Annons_184x135_DistriktsNytt.indd   1 2013-07-09   11:16:25

Medlemsmöte och hörselteknik
CI-föreningen har medlemsmöte med sedvanliga  
mötesförhandlingar den 13 november kl 18 på  
Instrumentvägen 19, Örnsberg.
Tre hörseltekniker svarar på frågor om hjälpmedel och 
CI. Det kan exempelvis vara frågor om hjälpmedel 

fungerar tillsammans med CI/hörapparat. Möjlighet 
finns att kontrollera om de är trasiga, behöver service 
eller nytt batteri. Det går bra att fråga om all hörsel-
teknik.
Efter mötet bjuds det på fika.
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Textad kultur

STOCKHOLMS STADSTEATER 
I sista minuten 
7/9 15.00, 25/9 18.00
From Sammy with love (Klarascenen)
5/9 19.00, 14/9 19.00 
Även eng. text 5/11 19.00, 27/11 19.00  
(Stora scenen)
Kung Lear
6/11 19.00
Sweeney Todd
15/1 2014 19.00, 30/1 2014 19.30,  
11/2 2014 19.00, 22/2 2014 19.30
Stulna Juveler
6/9 19.00, 27/9 19.00, 13/10 13.00
Blodsbröder
12/10 19.00, 26/10 19.00

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

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

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

DRAMATEN
Amadeus 
29/9, 12/10, 22/10
De oskyldiga 
4/10, 27/10
Främmande språk 
20/10, 25/10
Other desert cities – Andra ökenstäder 
12/9, 1/10, 20/9 
Farliga förbindelser 
12/9, 11/9, 26/9, 5/10. 
Fanny och Alexander 
10/11, 27/11, 14/12

Textdisplay finns att låna hos publikvärdarna. 
För bokning av biljetter, kontakta biljettkassan.
E-post: biljettbokning@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.

Hörselombudsträff
I maj bjöd Hörselskadades distrikt in hörselombuden 
i SPF Stockholmsdistrikt (Sveriges Pensionärsförbund) 
till en träff om vårdval – hörsel. Kerstin Malmgren från 
Hälso- och sjukvårdsnämnden informerade om lands-
tingets vårdvalsreform. Distriktsordförande Agneta 
Österman pratade under rubriken ”Fritt val 
hur har det fungerat?”. Dessutom deltog 
SPF-distriktets hörselombud Karin Wilborg 
och distriktets ombudsman Berit Hagström.

De femtontal deltagarna på träffen var väl 
insatta i hörselfrågor och ställde en hel del frå-

gor. Flera av ombuden hade erfarenheter av att ge tydlig 
och korrekt information till SPF-medlemmar som var 
i behov av hörapparater så de inte skulle behöva betala 
mer än nödvändigt. 

Ulla Sand
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Distriktsstyrelsen 
Distriktsstyrelsen 
samlades under två 
majdagar i Södertälje för 
teambuilding. Lokalen var 
mycket trevlig och HRF 
Södertälje brukar ha sina 
medlemsmöten där.

Bland annat fick man i 
uppdrag att i grupparbete 
föreslå hur distriktets 
mässutrymme ska se ut på Seniormässan 
som går av stapeln 15–17 oktober. Det var 
full aktivitet i grupperna där det diskuterades, 
klipptes, veks och klistrades för att sedan 
redovisa hur drömutseendet av mässplatsen 
skulle se ut. 

Glimtar…

Hörselteater för blivande tolkar
Teatergruppen HippHapp framförde ”Hör upp – en kabaret 
för hörande” för ett femtiotal elever från tolkutbildningen 
på Södertörns folkhögskola den 16 maj. Föreställningen 
var sponsrad av distriktet och visades i Sensus teater 
på Medborgarplatsen. Kabaren tar upp många träffande 
hörselsituationer som problem att höra i mingel, känslan av att 
bli osynlig, tinnitusplågan, köpa ”bra” hörapparater samt mycket 
annat. Maud Holmbergs hemmasnickrade teckentolkning av 
”Lyckliga gatan” för att hjälpa hörselskadade att hänga med 
lockade fram många skratt i denna lite speciella publik.

Ulla Sand

Lördag den 28 september firar HiSUS 50 år och  
inviger samtidigt de nya lokalerna i Axelsberg.
Mellan kl. 14–17 är det öppet hus med lekar och aktiviteter 
för barnen.  Det kommer att finnas bilder från HiSUS historia, 

kul för både tidigare och nuvarande 
medlemmar att se. Ingen anmälan 

krävs för Öppet hus!
Från 17.30 bjuds på middag, 
då krävs anmälan senast 22 
september. Man anmäler sig 
genom att maila hisus@uh.se 
eller ringa 08-642 20 65.

Adress: Axelsbergs Torg 3 
(T-bana Axelsberg)

teambuilding. Lokalen var teambuilding. Lokalen var 

uppdrag att i grupparbete 

teambuilding. Lokalen var 

Norrtälje
En varm och vacker majkväll träffades 
Norrtäljeföreningens styrelse för att få information 
om HRF och distriktet. Hur organisationen är 
uppbyggd och vem som gör vad på vilken nivå är 
bra att veta för den som är ny som förtroendevald 
men även få lite repetition om man varit med ett tag.

Ulla Sand

Gerd Hope, Britt-Marie Åhman, Lars Skarin och Leif Samor

ÖFL:s styrelse
Årets styrelse för Intresseföreningen 
Överkänslighet För Ljud (ÖFL) i Stockholms län 
består av följande:
Från vänster sekreterare Kari Turander, 
ledamöterna Birgitta Ragnar, Sylvia Nordlander, 
kassör Göran Blomberg, ersättare Åke Gannemo 
samt ordförande Monica Åberg. Saknas på bilden 
gör ersättarna Tomas Salmson och Yarella Safar.



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

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 (onsdagar föräldraledig)
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.

September
3/9 kl. 14–16  Ménièreföreningens  

tisdagsträff 
5/9 kl. 18  HYViS pubträff
23/9 kl. 18-20 HYViS linedancekurs startar

Oktober
1/10 kl. 14–16  Ménièreföreningens  

tisdagsträff 
3/10 kl. 18–20  HYViS pubträff
3/10 kl. 18.00 ÖFL föreläsning
15–17/10  Seniormässa på  

Älvsjömässan
17/10 kl. 18.00 HYViS medlemsmöte

November
5/11 kl. 14–16  Ménièreföreningens  

tisdagsträff 
7/11 kl. 18–20  HYViS pubträff
13/11 kl. 18.00 CI-föreningens medlems-

möte

December
3/12 kl. 17.30–19.30  Ménièreföreningens  

medlemsmöte

ÖFL har en föreläsning torsdagen den 3 oktober 
kl. 18.00 i föreläsningssalen på plan 2, Rosenlunds 
sjukhus.

Hörselpedagog Inger Tillberg föreläser om 
ljudöverkänslighet.

Missnöjd med Vårdval? Utebliven tolk?
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.

Ménières tisdagsträffar För besked om  
lokal, kontakta distriktskansliet tel. 702 30 50.
3 sep kl. 14–16
Tema: Ménières sjukdom – diagnos och konsekvenser.
1 okt kl. 14–16
Tema: Ménières sjukdom – praktiska tips och idéer.
5 nov kl. 14–16
Tema: Hur är det att leva med Ménières sjukdom? 




