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Ny kanslichef
Distriktet har anställt Arne Kanth som ny kanslichef. Han börjar i 
samband med Höstmötet den 31 augusti. 

Arne är statsvetare och kommer från en tjänst som 
Public Affairs-ansvarig, det vill säga med ansvar 
för politiskt påverkansarbete, hos Rädda Barnen. 
Tidigare har han varit kanslichef för Folkpartiet 
i Stockholms stad samt projektledare hos både 
DHR och Unga Synskadade. Sammantaget har 
Arne femton yrkesverksamma år bakom sig 
inom den ideella sektorn samt att han har egen 
erfarenhet av ideella uppdrag inom olika folk-
rörelser, både i olika roller på såväl fören-
ings- som förbundsnivå. 

Arne är 48 år och bor med fru och två 
barn (5 och 8 år) i Bagarmossen. Sin fri-
tid använder han gärna till friluftsliv, trä-
ning och kultur.

– Vad jag var beredd att 
betala var viktigare än min 

hörsel, verkade det som.



ledare
Rapport som ruskat om

Välkomna tillbaka efter sommaren! 
En spännande höst väntar, inte minst på grund av det 
stundande valet, men även för distriktets del när det gäl-
ler frågan om hörselvården som tack vare HRF:s hörsel-
vårdsrapport ”Myternas marknad” fått medial uppmärk-
samhet. Politikerna har blivit mer medvetna om att det 
nuvarande systemet utnyttjas av vissa hörselvårdsföre-
tag och flera partier aviserar nu en tydlig vilja att rätta 
till det som blivit fel. 

Landstingsråd Stig Nyman (KD) uttalade sig i DN i 
juni och hans uppfattning är att auktoriserade mottag-
ningar i första hand ska erbjuda hörapparater ur lands-
tingets breda sortiment. Så fungerar det inte, tvärtom 
ser vi hur de största aktörerna redovisar att upp till 98 
procent av deras patienter ”valt” att köpa privat i stäl-
let. På nätet finns möjlighet att jämföra landstingets 
olika hörapparatmodeller, men det krävs att man har 
tekniska kunskaper och erfarenhet. Information om de 
privata alternativen saknas helt så patientens val baseras 
huvudsakligen på den muntliga information som ges 
under behovsbedömningen. För företagen är det inte 
lönsamt att prova ut landstingsapparater.

I regeringens proposition (prop. 203/14:67) står att 
”Hälso- och sjukvårdspersonal har en skyldighet att 
förhålla sig konkurrensneutrala”. Detta rimmar dåligt 
med det faktum att de tre största hörselvårdsföretagen 
har kopplingar till ett och samma hörapparatföretag. 

Mottagningar med dokumenterad koppling till ett 
visst fabrikat varken ska eller kan tillhandahålla kon-
kurrensneutral hälso- och sjukvård. De erbjuder inte ett 
fritt vårdval och ska därför inte heller vara auktorisera-
de av landstinget eller erbjuda hörselvård i landstingets 
namn.

Distriktsstyrelsens ledamot Barbro Eriksson testade 
systemet i början av sommaren och provade en köpeap-
parat som skulle göra det möjligt att höra bra även i sor-
lig miljö. För att få prova några veckor tvingades hon 

betala och ligga ute med 11 000 kronor under provpe-
rioden. Barbro upptäckte snart att apparaten inte höll 
vad försäljaren lovat och lämnade tillbaka den. Barbro 
är van hörapparatanvändare och kunde efter testperio-
den göra ett kunskapsbaserat val. Det blev en kostnads-
fri hörapparat ur landstingets sortiment som hon är 
mycket nöjd med. Men vad händer med alla som inte är 
kunniga och vana, som inte vet att man får prova först 
vilket självfallet bör få göras utan att betala först? 

Fritt Vårdval har gjort att vi fått bort köeländet och 
det är bra. Hörselchecken slår däremot helt fel. Skatte-
medel ska gå till att stärka den offentliga hörselvården 
inte till privata företags vinstmarginaler. 

Som patient i vården måste man kunna känna trygg-
het och tillit till sin läkare eller audionom.  Det 
behövs en fristående och landstings-
driven hörselmottagning för alla 
som inte känner trygghet på 
sin nuvarande mottag-
ning. Fritt Val av hörap-
parater måste avskaf-
fas och brukarna få 
sina behov tillgodo-
sedda inom ramen 
för den offentliga 
hälso- och sjukvår-
den.

Agneta Österman

distriktsordförande

Mässan ”Allt för Hälsan” 
6–9 november 
på Stockholmsmässan

Hörselskadades distrikt kommer 
att finnas i monter B03:58.
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Hörselbesök på åland

HYViS har fått kontakt med HiA, Hörselskadade i Ar-
betslivet, en förening inom Svenska Hörselförbundet i 
Finland. En helg i maj bjöds vi in för att delta på deras 
årsmöte på Åland, se ön och umgås. Vi var fyra ur styrel-
sen som skulle åka men en blev sjuk samma dag.

Vi tog bussen från Cityterminalen till Kapellskär, 
där vi tog färjan klockan 20.00 till Mariehamn. Vi möt-
tes av vår kontaktperson Anne som körde oss till hotel-
let där vi hade bokat rum.

Trodde vi – personalen hade ingen notering om bo-
kade rum, trots bekräftelse. Internt missförstånd an-
tagligen. De tipsade om ett annat hotell (där HiA-med-
lemmar också bodde) och Anne körde oss dit trots sena 
timmen, vilket vi var oerhört tacksamma för. 

Efter lördagens frukostbuffé stötte vi ihop med HiA-
gänget från finska fastlandet. Vi promenerade genom 
staden, till Handicampen, ett slags distriktskansli för 
Åland, även för andra handikapporganisationer. Där 
hade HiA bokat lokal för sitt årsmöte, som varade i 
drygt en timme. Därefter blev det rundtur med buss på 
Åland.

Först bar det av mot Notvikstornet och resterna av 
fästningen vid Bomarsund. Notvikstornet, ett ryskt för-
svarstorn som sköts sönder av engelsmän/fransmän 
år 1854, ligger högt på en kulle över vattnet som var 
vackert blågrönt. Inne i en valvbåge fick man en härlig 
Greklands-känsla. Sedan åkte vi till restaurang Smak-
byn, där de från Finland ville pröva på kändiskocken 
Michael Björklunds maträtter. Det blev rätter som nöt-
burgare och jägarsmörgås som uppskattades av som-
liga, fast ganska dyra, 16 euro plus dryck.

Efter lunch och ett kort besök på en hembygdsgård 
(de har tradition med midsommarstång på Åland, den 
är dock mer dekorerad än den i Sverige), bar det av 
via småvägar till Stallhagen som har ett eget bryggeri 

med åländskt öl. I en paviljong vid en strand söder om 
Eckerö, bjöds på åländska pannkakor med grädde och 
plommonkräm. Besök gjordes på Post- och Tullmuseet, 
en herrgårdsliknande byggnad som utgjorde Tsar-ryss-
lands utpost västerut på 1800-talet. Så åkte vi vidare mot 
ett fritidshus (som heter villa på Åland, det vi kallar villa 
heter egnahemshus) som ägs av en HiA-medlem. Där 
bjöd HiA på ett grillparty. Fram emot kvällen blev det 
småningom körsång inne vid öppna spisen, då en del-
tagare bördig från Danmark var körledare. Vi kom sent 
till hotellet och efter en stunds uppesittare med HiA-
gänget drog vi oss tillbaka.

På söndagen besöktes sevärdheter på egen hand. 
Anne körde oss först till Sjökvarteret på Mariehamns 
östra sida. Där hittade jag en gammal träbåt som min 
pappa hade ägt i drygt 40 år innan han för några år 
sedan sålde den till en åländsk allmogebåtbyggare. Vi 
kostade också på oss ett besök på Sjöfartsmuseet och 
segelfartyget Pommern. 

Jag blev imponerad av hur duktiga HiA var på att an-
söka om och få pengar från stiftelser för olika medlems-
evenemang. Det finns en spontanitet i styrelsen, med 
kort tid från beslut till handling, och de har e-postadres-
ser till samtliga cirka 200 medlemmar. Verksamhetsbe-
rättelsen för 2013 listade en mängd evenemang som de 
genomfört och likaså stiftelser som de fått pengar från.

De var däremot inte lika bra på att driva intressepo-
litik, exempelvis gick det inte att ordna skrivtolkar till 
årsmötet, kanske för att svenska är ett marginellt språk 
i Finland trots allt.

Åland påminner om Roslagen och mycket liknar 
Sverige. Och det finns många fästingar. Anne sa att 
man inte blir riktig ålänning förrän man fått borrelia 
minst en gång.

Göran Blomberg

Fakta: 
HiA – Hörselskadade i Arbetslivet rf grundades i Vasa 2009 och är medlem i Svenska 
Hörselförbundet rf. Föreningen ska arbeta för ett samhälle där hörselskadade kan vara 
fullt delaktiga i arbetsliv, studier, kultur och politik. HiA ska också sprida kunskap om 
hörselskadade och hörselskador samt vara en mötesplats som erbjuder medlemmarna 
råd och stöd i hörselfrågor, kunskaper om nya hjälpmedel och stärkt självförtroende.
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krönika 
av Gunilla Hall

Blå, blå happar och hav! 
Lämnade stan, jobb och den heta diskussionen 
om hörapparatutprovning vid primära hör-
selmottagningar kontra landstinget. Surrats 
ordentligt har det gjorts under våren, ungefär 
som tinnitus när den är som värst. Vilka hör-
apparater är bäst? Vad ska en bra hörapparat 
kosta? Är landstingets hörapparater gamla? 
Blir man lurad eller inte? Många frågor men 
inga klara svar. Som audionom och hörsel-
skadad har jag försökt att hålla mig neutral i 
diskussionen. Har i ärlighetens namn faktiskt 
varit runt på både på den privata sidan som på 
landstinget, på jakt efter den bästa hörappa-
raten! Enligt reklamen finns det hörapparater 
för alla, enligt en audionom fanns det inget att 
göra för mig, eftersom jag är barndomshörsel-
skadad och min hörsel är som den är. Och så är 
det kanske, att även med den bästa hörappara-
ten kan jag ändå inte höra allt. Och den bästa 
hörapparaten finns kanske inte, utan det är du 
själv som bestämmer hur du vill höra, utifrån 
din hörsel, dina förutsättningar och behov. 
Kanske behövs det extra hjälpmedel, som är viktiga att 
de fungerar, som T-slingan, kommunikationsutrust-
ningar, textning, saker som vi inom HRF tillsammans 
kan arbeta för.

Jag har två fina blå happar, hör inte allt, hänger oftast 
inte alls med i småpratet, kan höra helt uppåt väggarna 
fel. Har dock nära till skratt och kanske åldern och yrkes-
erfarenhet spelar en viss roll, att man ler när man hört 
fel. Lever i min egna lilla värld, säger sambon om mig.

Kom ut till landet, möttes av helt andra ljud, eller 
ickeljud. Tyst blir det ju aldrig. Vågorna som kluckar 
mot strand, snipans motordunk, vindens sus i tallarna, 
och i hörapparat. Och jag tänker till, vad har vi för ljud 
runtom kring oss? Fundera på det, vad hör du och vad 
hör du inte? För mycket ljud kan göra oss trötta, speci-
ellt om man hör dåligt, alltid öronen på helspänn för att 
inte missa något. Jag blir i alla fall trött av ljud, och då 
behöver jag ro. Bokstavligt!

Har hittat en kraft som ger mig mod att inte höra 
allt. Roddkraft! Något jag blir glad av, är att ro. Jag ror 
gärna och mycket, har alltid gjort, ända sen jag var liten. 
Kanske fanns det redan då, ett sätt för mig att jag ville 
finna ro, slippa ifrån hörapparatslivet.

Det är avkopplande att ro, att höra årornas gnissel, 
vattnet på fören, måsar som skriar, någon broms far för-
bi. Samtidigt måste man kunna hantera vågorna, träna 

upp sin styrka. Mina spända axlar som i vanliga fall är 
uppe vid öronen, faller ner på sin ordinarie plats efter 
några roddturer. Att ro, att få ro, att få ro i örat, ro i krop-
pen och att få kraft. Det är att få vila för mig. 

För många år sedan såg jag en dokumentär om en 
kvinna som börjat ro. En fantastisk vacker film med 
mycket glittrande vatten men även starka känslor. Fil-
men bygger på Bodil Stefanssons bok, Roddkraft – Att 
göra det man verkligen vill. Bodil skriver i boken ”Jag är 
trött och tom, att få ro gör att jag kan öppna mig och ta 
in – inte ständigt ge ut. Jag behöver ro för att få ro”.

Och jag kände en stark gemenskap, att det fanns nå-
gon som kände som jag. Och det ska vi komma ihåg att 
man aldrig är ensam.

Sedan några år tillbaka ror jag och min sambo till-
sammans, i samma båt, med fyra åror. Det kräver att 
man måste hålla takt och rytm, och känna tillit till var-
andra, annars kommer vi inte framåt. Vi ror oftast en ö 
runt, cirka en timmes rodd, oftast i tystnad. Eftersom 
han sitter bakom mig, och jag är beroende av läppavläs-
ning, kan det bli svårt att höra vad han säger, även om 
hörapparatmikrofonerna sitter bakom örat. 

Hitta din ro och utmaning, i det lilla och nära, och 
du kommer även att finna din hörapparat som passar 
dig bäst, både ljud och i färg. 

(Happ = hörapparat)
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”Myternas marknad” 
– en avslöjande rapport

– Hur mycket är du beredd att betala för att höra bra? 
Du kan välja mellan fyra olika prisnivåer: Standard, Plus,  
Avancerad eller Best-in-class.

Hörselskadades riksförbund tar regelbundet fram statistik om hörselska-
dade, hörselvård med mera. ”Myternas marknad” är den senaste rapporten 
och handlar om Sveriges hörselvård, inte minst i Stockholms län.

Allt fler har hörapparater
I Sverige finns ungefär 1,4 miljo-
ner hörselskadade. 209 000 bor i 
Stockholms län och 46,6 procent 
av dessa har hörapparat, många har 
två. Hörapparater och hörapparatut-
provning är en växande marknad.

Många söker lösningar för att 
höra lite bättre för att kunna hänga 
med i samtal och inte känna sig ut-
anför. De blir lätt sårbara i en hör-
selbransch som lockar med mirakel 
och påstår att ju nyare och dyrare en 
hörapparat är, desto bättre är den.

Från köelände till valfrihet
För 20 år sedan kom digitala hör-
apparater och de kostade lite mer. 
Landstingen drog öronen åt sig och 
en del började ta ut särskilda avgifter 
för hörselskadade, utanför högkost-
nadsskyddet – i strid med både hälso- 
och sjukvårdslagen och riksdagsbe-
slut om prioriteringar inom vården.

Vårdval skulle fixa köproblemet, 
samtidigt som det ökade patientinfly-
tandet. Hörselcheckarna skulle lösa 
problemet med begränsade sortiment. 
Det skulle inte bli dyrare för landsting-
et, kanske till och med billigare.

Hörselvård med vårdval finns i 
Stockholms läns landsting och Re-
gion Skåne. Vårdvalet innebär att 
den som behöver hörselvård ska 
vända sig till en av de hörselmot-
tagningar som är auktoriserade av 

landstinget. Mottagningarna drivs i 
huvudsak av privata företag.

Mottagningen har både ett lands-
tingsfinansierat hörapparatsortiment 
och ett privat sortiment där appara-
terna har marknadsmässiga priser. 
Den som behöver hörapparat ska er-
bjudas att välja 
mellan dessa 
sortiment. Vid 
utprovning av 
hörapparater 
ur landstingets 
sortiment be-
talar patienten 
ingenting för själva hörapparaten, 
bara landstingets avgifter.

Myt att kunna välja själv
De flesta väljer hörapparaten som 
audionomen föreslår. Hörappa-
ratutprovning är ett samspel där 
den hörselskadades upplevelse 
möter audionomens professionella 
kompetens. Detta är en grundläg-
gande del av audionomens arbete, 
oavsett om det är privat eller lands-
tingsdriven verksamhet. 

HRF anser att hörapparater med 
telespole ska vara standard inom 
hörselvården. Ingen hörapparat, 
hur avancerad den än är, kan mäta 
sig med lyssning via en bra tele-
slinga. Hörapparater löser inte alla 
problem, men är en viktig del av re-
habiliteringen.

Gärna vårdval, men…
Vårdval är i grunden positivt, anser 
HRF. Det är bra om fler kan få hör-
apparater och andra hörhjälpmedel 
snabbare och enklare. Men patien-
tens intressen skyddas inte tillräck-
ligt i ett system där vårdgivare också 
är säljare. Audionomen ska bedöma 
behoven och ge neutral rådgivning 
om hjälpmedel, att samtidigt sälja 
hjälpmedelsprodukter är oförenliga 

roller. Många 
vårdgivare re-
kommenderar 
patienten att 
köpa hörappara-
ter privat, trots 
att de kan få 
likvärdiga från 

landstinget. Hörselcheckar fördju-
par problemen då de uppmuntrar 
till att söka vård utanför hälso- och 
sjukvården. Hörselcheckarna fung-
erar i praktiken som ett företags-
stöd. 

Hjälpmedel bättre för ”fritt val”
Andra hörhjälpmedel än hörappara-
ter kräver inte en individuell utprov-
ning. Det är enklare att jämföra och 
ta ställning till hörhjälpmedel som 
förstärkare till telefon, varsebliv-
ningssystem med mera, än att välja 
hörapparat. En försäljare kan tillfrå-
gas, men valet kan man ändå göra 
själv.

HRF anser att alla som behöver 
hörhjälpmedel utöver hörapparaten 
ska kunna få sådana via landstinget, 
inom ramen för högkostnadsskyddet.

– Du behöver hörapparater, 
konstaterade audionomen 
bestämt, och plockade fram ett 
blad med gröna staplar. Under 
varje stapel skrev hon ett pris. 
Ju högre stapel, desto dyrare.
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Bluffen med hörapparatlådan
Många berättar att audionomen vi-
sar en klumpig, ful hörapparat som 
påstås vara typisk och den enda hör-
apparaten i landstingets sortiment. 
Bluffen är effektiv. Den ”gamlafula-
dåligaapparaten” avskräcker, och pa-
tienten betalar ur egen ficka för att 
få en ”tekniskt bättre” och snyggare 
apparat.

På en auktoriserad hörselmottag-
ning ska alla få information om hur 
vårdvals- och hörselchecksystemen 
fungerar samt att landstinget erbju-
der hörapparater. Stockholms läns 
landsting har informationsfoldrar 
om detta. 

Bara 57 procent av de privatan-
ställda audionomerna i Stockholms 
län som svarat på HRF:s audiono-
menkät lämnar skriftlig informa-
tion till patienten. 

Bäddat för aggressiv 
försäljning
Ersättningen som landstinget beta-
lar till auktoriserade mottagningar 
för primär hörselrehabilitering är 
lågt. Den täcker i stort sett kostnader 
för personal och själva vårdtjänsten, 
men knappast kostnader för lokaler, 
utrustning med mera. Det är inte 
lönsamt att prova ut landstingets ap-
parater, de måste även ha intäkter 
genom försäljning.

Resultatet har blivit att hörsel-
mottagningar i Stockholms län upp-
muntrar patienterna att bli kunder, 
och köpa hörapparater med hörsel-
check.

Avskaffa hörselcheckarna 
Hörselcheckarna och det system 
som kallas ”fritt val av hörapparater” 
måste avskaffas, anser HRF. Lands-
tingens sortiment ska hålla hög kva-
litet, vara brett och flexibelt. Ingen 
ska behöva köpa hörapparater privat 
för att landstinget inte kan erbjuda 
de hjälpmedel som behövs.

Den som vill köpa hörapparater 
privat ska givetvis kunna göra det, 
men det ska inte subventioneras 
med offentliga medel. Skattemedel 
ska stärka den offentliga hörselvår-
den, så att den kan hålla hög och 
jämn kvalitet, oavsett inkomst och 
oavsett var vi bor. 

Förtidspension vanligt
Undersökningar visar att dålig all-
mänhälsa är mer än dubbelt så van-
ligt bland hörselskadade som i hela 
befolkningen. Förtidspension är 
dubbelt så vanligt bland hörselska-
dade som bland alla i yrkesverksam 
ålder.

En av tre anställda uppger att de 
inte har testat hörseln på över tio år. 
Om företagshälsovård finns är det 
inte självklart att hörseltest ingår i 
hälsokontrollerna. 

Kostnad beror på var du bor
I Stockholms län är utprovnings-
avgiften 600 kr och ingen besöks-
avgift. I Västra Götaland finns 
ingen utprovningsavgift, endast en 
besöksavgift på 100 kronor.  I Gäv-
leborgs län kostar det 1 500 kr i ut-
provningsavgift och första besöket 

200 kr. Detta är några exempel på 
vad det kostar att skaffa hörapparat 
i Sverige.

HRF anser att
 ■ en reform behövs så att hörsel-
vården sätter patientens bästa 
främst.

 ■ hörselcheckarna och systemet 
med ”fritt val av hörapparater” 
måste avskaffas.

 ■ hörhjälpmedel utöver hörappara-
ten ska fås via landstinget, inom 
ramen för högkostnadsskyddet.

 ■ 50–60 procent av alla med hör-
selnedsättning behöver hörap-
parater.

 ■ för få vuxna erbjuds cochle-
aimplantat.

 ■ anställda ska erbjudas regel-
bundna hörselkontroller i alla 
delar av arbetslivet, oavsett bul-
lernivå.

 ■ invandrare/ flyktingar bör erbju-
das hörseltest i samband med att 
de påbörjar utbildning i svenska.

 ■ hörapparater med telespole ska 
vara standard inom hörselvår-
den.

HRF-rapporten ”Myternas mark-
nad” finns att läsa/ladda ner på 
www.hrf.se. Den kan också bestäl-
las på 08-457 55 00.

MIRAKELMYTEN: Nej, hörapparater kan inte 
återställa hörsel, så att det går att höra allt som sägs 
även i miljöer med bakgrundsljud. Hörapparater är bra 
hjälpmedel, men inga mirakelmanicker. 
JU-NYARE-DESTO-BÄTTRE-TESEN: Nej, att 
en hörapparat är ny innebär inte att den självklart är 
bättre för alla än en som kom för ett par år sedan. Olika 
personer har olika behov. Det är hur användaren hör 
med den som spelar roll. 

LYXLÖGNEN: Nej, hörapparater kan inte delas in i 
”standard” och ”lyx”. Hur bra vi hör med en apparat beror 
inte bara på modellen, utan också på audionomens 
inställningar, som utgår från individuella behov. Inte ”nöja 
sig med en enklare”, eller ”unna sig en lite lyxigare”. 
MONOKELMYTEN: Nej, det räcker inte med en enda 
hörapparat om man hör dåligt på båda öronen. Den 
som ser dåligt på båda ögonen får ju inte rådet att ha 
monokel istället för glasögon.

Jag var villig att betala vad 
som helst för en hörapparat 
som gjorde att jag kunde höra 
vad folk säger. Vad som helst. 
Kerstin
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HRF HANINge
”Bullerkällor i vår vardag”
den 3/9 kl. 18.00 i Handikappcenter,  
Handenterminalen 4, Haninge
ett informationsmöte om vardagsbullret och hur man 
kan åtgärda det. Detta är möte två i ett projekt som 
ska leda till förbättringar av bullermiljön. Om intresse 
finns startas en studiecirkel för att samla fakta och 
sprida information.

TSS-cAFé
Kom in och ta en fika hos oss och prova 
på TSS; Tecken Som Stöd! TSS är ett bra 
stöd när man inte hör allt som sägs.

Torsdagen den 18 september  
kl. 14.00–15.30 på Hörselskadades  
distrikt, Södra Långgatan 21, Solna.

KAMRATTRäFFAR
Tinnitusföreningen och ÖFL (överkänsliga för ljud) har 
gemensamma kamratträffar under hösten. På någon 
av träffarna kommer det att vara föredrag. Deltagarna 
bjuds på fika och smörgås.

Välkommen klockan 17–19 tisdagarna 23/9, 21/10 
samt torsdag 20/11 på Hörselskadades distrikt, 
Södra Långgatan 21, Solna.

BOWLINg
är du intresserad av att bowla? Oavsett 
vilken förening i distriktet du tillhör kanske 
vi kan få ihop ett gäng för att spela. 

Välkommen att anmäla intresse! Ta 
kontakt via e-post hyvis@distriktet.info 
eller distriktskansliet (se sista sidan).

HYVIS LINeDANce
Att stå i rad och utföra danssteg tillsammans – det är 
linedance. ett härligt sätt att röra på sig!
HRF HYViS har linedancekurs för hörselskadade i 
Liljeholmshallen. 

Visst är det skoj att dansa linedance – men varför 
har vi en särskild kurs för hörselskadade? Hos oss är 
det inget konstigt med att höra dåligt! Många tycker 
att det är tryggt att veta att hos oss kan man hänga 
med och uppfatta vad vår kursledare lär ut. Alla är 
välkomna att delta oavsett ålder och hur man hör. 
Förutom fortsättningskurs blir det nybörjarkurs om 
tillräckligt många anmäler sig.

Höstkursen startar den 6 oktober och pågår 10 
måndagar mellan kl. 18–20 i Liljeholmshallen. 
Anmälan senast 15 september till distriktskansliet (se 
sista sidan).

Kursavgiften är för medlem i HRF HYViS 600 kr, 
medlem i annan HRF-förening 800 kr och 
ej HRF-medlem 900 kr.

på gång…

VATTeNgYMPAN 
Fortsätter med början 1 september 
2014 klockan 15.30 i bassängen på  
gerontologen på Danderyds Sjukhus. 

Information: Kerstin Nelsäter,  
tel. 08-580 332 32 eller  
kerstin@nelsater.net

Kom ihåg för föreningarna
 ■ Funktionärsuppgifter in till både 
riksförbund och distrikt!

 ■ "5-kronefonden" för särskild aktivitet.
 ■ ”Att söka bidrag till föreningen” finns på 
distriktets hemsida.

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

 ■ Uppdatera föreningens hemsida.



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

05Kan illustrera: tinnitus, 
hrfs tinnitusgrupper

08Kan illustrera: person med
cochlea implantat, ”planta” 

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrfs menière-

verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-

skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,

hrfs föräldragrupper

12Kan illustrera: gemenskap, 

hrf-möte, studiecirkel etc

01,1

01,2

02

Cl-teamet har fyllt 30 år
CI-användare och andra med intresse av CI var inbjudna till 
jubiléet, som gick av stapeln den 22 maj 2014. CI-teamet vid 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge hade för firan-
det hyrt den stora aulan i Södertörns Högskola. Värd för da-
gen var överläkare Eva Karltorp, chef för Cochleaimplantat-
sektionen.

Historiken under CI-åren vid avdelningen delade Eva 
Karltorp in i olika milstolpar.

1984 utförde professor Göran Bredberg de två första ope-
rationerna. Året innan hade han varit i Wien och övat på pa-
tienter.

1990 opererades det första barnet.
2002 började de operera in CI på båda öronen. 58 vuxna 

och 280 av de hittills opererade barnen har fått två implantat.
För barn gäller tidig operation, helst före 12 månaders ål-

der med tanke på förbeningen i snäckan. Teckenspråksstöd 
behövs för barnen. Det finns nu en utbildning i hur man 
kommunicerar med barn, så kallad AVT-utbildning. AVT 
står för Auditory Verbal Therapy. 80 logopeder har nu utbil-
dats i den tekniken.

2007 kom rapporter om att tinnitus kan fås att försvinna 
med CI. Tio patienter har nu fått CI mot sin tinnitus.

2008 noteras den senaste milstolpen, CI-operation på 
grund av ingen hörsel i diskanten.

CI växer lavinartat runt om i världen, Afrika undantaget. 
Cirka 2 000 personer är för närvarande opererade i Sverige. 
1 500 av dessa har CI-teamet i Huddinge opererat, av dem 
530 barn.

Eva Karltorps önskningar inför framtiden är mindre stor-

lek på implantat och processorer, lägre batteriförbrukning på 
CI, mera fukttåliga apparater, helt inopererade implantat och 
att kunna bevara hörseltrådar och även förnya dem.

Programmet fortsatte med att de allra första patienterna, 
vuxna som barn äntrade scenen och berättade om hur de 
upplevt sin tid med CI. En ung flicka, som fick sina två CI 
vid ett och ett halvt års ålder åker konståkning på skridsko 
och har god balans. En äldre man, som tappat både syn och 
hörsel tidigare i livet fick sina två CI 2004 och 2005. Samord-
ning mellan de båda sidorna skedde efter några månaders 
användning. Sedan kunde han lyssna obehindrat på sporten 
på radio.

Max Rosling 5 år klev upp på scenen tillsammans med 
sin pappa Ola, som berättade att sonen hade blivit helt döv 
efter en hjärnhinneinflammation vid ett års ålder. Max blev 
skyndsamt opererad av Eva Karltorp och klarar sig nu bra. 
Han hade tänkt hålla föredrag för oss, något som farfar är så 
bra på, men glömde vad han hade tänkt säga, så det fick vara 
bra ändå. Pappa passade i stället på att å allas våra vägnar 
tacka CI-teamet för allt de gör för att ge oss möjlighet att höra 
igen och för den trevliga dagen vi fått vara med om.

Dagen avslutades med en lätt förtäring och mingel i foa-
jén. Där fanns utställningsbord med klinikens tidigare och 
senaste CI-modeller, op-instrument och annat av intresse.

Representanter från MedEl, Cochlear och företaget Ad-
vanced Bionics hade sina apparater och broschyrer på ett bord 
och erbjudande om att få deras nyhetsbrev hemskickade.

Kerstin Berglund
Rådet för text och tolkfrågor

HrF Ménièreföreningen i stockholms län fyller 15 år
Föreningen startade 1999 och har nu, 2014, funnits i 15 år. 
Innan dess hade vi en gemensam Yrsel/Tinnitusgrupp i 5 år.

Yvonne Olsen har va-
rit ordförande i Ménière-
föreningen i alla år. Våra 
medlemmar är spridda 
över hela landet. Vår mål-
sättning är att sprida kun-
skap om Ménières sjuk-
dom och att kunna hjälpa 
varandra genom råd och 
tips.

Under årens lopp har vi haft en mängd olika aktiviteter:
Studiecirklar: till exempel. ”Leva med Ménières sjukdom”, 

”Mental träning” och ”Stresshantering”.
Konferenser: Internationella i Holland och Danmark och 

en Nordisk konferens i Danmark 2013 som utmynnade i ett 
fortsatt Nordiskt samarbete.

Studiebesök på olika sjukhus.
Information till andra Föreningar om Ménières sjukdom.
Föreläsningar: av stort intresse med bland annat Johan 

Bergenius, Helge Rask Andersen och Mikael Sandström som 
alla är kända läkare inom Ménière/yrsel.

Samarbete: Vi har ett nära samarbete med Hörselklini-
kerna i Stockholm.

Kontakter: Vi har inbjudit representanter både från För-
säkringskassan och Färdtjänsten och informerat dem om vår 
sjukdom. Vi har även haft en representant för Ménièrefören-
ingen i Färdtjänstnämnden i Stockholm.

Vårdplan: Under nästan tre års tid har vi deltagit i möten 
på Karolinska tillsammans med läkare för att utforma en ny 
vårdplan för yrselpatienter.

Rehabgrupper: Flera gånger per år blir vi inbjudna till Ka-
rolinska/Rosenlund för att informera deras Rehabgrupper 
om vår förening och vår verksamhet.

Öppet Hus: En gång i månaden har vi ”tisdagsträffar “då 
våra medlemmar är välkomna att fika, umgås och ge varan-
dra tips och idéer.

Medlemsutskick: Fyra gånger/år får våra medlemmar ett 
utskick med senaste nytt, information och ordförandehäls-
ning.

Klotterplank: Vi har skapat ett eget informations- och dis-
kussionsforum på nätet: menieresklotterplank.se

Facebook: Genom HRF finns vi på facebookgruppen HRF: 
Ménières sjukdom

E-post till vår förening är: meniere@distriktet.info
Vi vill nu varmt tacka alla medlemmar för att ni finns 

och att vi tillsammans kan fortsätta att sprida kunskap och 
erfarenheter om vår sjukdom. När vi ser tillbaka på våra 15 år 
tillsammans kan vi konstatera att kunskapen om Ménières 
sjukdom är betydligt större idag på våra sjukhus och vårdcen-
traler. Det känns ju bra men eftersom vi är en så pass liten 
grupp, 0,5 procent av Sveriges befolkning, är det viktigt att 
föreningen finns kvar och fortsätter att sprida kunskap och 
kräva mer forskning för en ljusare framtid!

Vi hoppas att alla haft en skön sommar!
Ménièrestyrelsen

Ménièregänget från senaste träffen. 
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textad kultur

STOcKHOLMS STADSTeATeR
Candida
7/9 13:00, 20/9 19:00, 28/9 13:00
Chicago
5/10 13:00, 15/10 19:00, 26/10 19:00, 5/11 19:00
Höstsonaten (Klarascenen)
3/9 19:00, 25/9 19:00, 23/10 19:30 
Kameliadamen
20/9 13:00, planerade föreställningar: 11/10 19:00, 
24/10 19:00
Karl Gerhard (Klarascenen)
24/9 18:00, 10/10 18:00, 25/10 18:00
Happy end  (Klarascenen)
21/11 18:00
Kvinna känn din kropp (Lilla Scenen)
9/10 19:00, 21/10 18:00

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

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

DRAMATeN
Rickard III 
sön 14/9, fre 3/10, lör 11/10, tis 21/10
Dödspatrullen 
fre 12/9, lör 20/9, sön 5/10
Utvandrarna 
sön 7/9, fre 19/9, sön 19/10, sön 31/10
Den girige 
fre 5/9, ons 10/9, tis 30/9
Hej det är jag igen 
sön 21/9, ons 24/9 
Tre systrar
tors 9/10, ons 15/10
Måsen 
ons 29/10, lör 29/11, ons 3/12

För biljettbokning, kontakta biljettkassan.
e-post: publikservice@dramaten.se
Telefon: 08-667 06 80

HÖRSLINgA
Stora scenen, Lilla scenen och Målarsalen är utrustade 
med IR-slingor. IR-mottagarna finns tillgängliga för 
utlåning via publikvärdarna. Stora scenen och Lilla 
scenen är även utrustad med teleslinga.

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

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

bra att känna till
Det var säkert en och annan som påmindes om hur sårbara vi 
är när det händer hemska saker som branden i Västmanland. 
Här är tips från SOS Alarm som kan vara bra att känna till. 
Mer information hittar du på www.sosalarm.se.

Viktigt Meddelande till Allmänheten
Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning 
till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand 
eller annan allvarlig olycka. Varningen sker med en var-
ningssignal, minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal 
omväxlande med 14 sekunders tystnad. Det anges då också 
på SVT:s text-tv sida 100.

Det går inte att få dessa meddelanden till mobiltelefonen, 
men man kan få meddelandet med mail om man är prenu-
merant på tjänsten som finns på SOS alarms hemsida www.
sosalarm.se.

Larma 112 med SMS
Tjänsten är endast öppen för dig som är hörsel- och talska-
dad och kräver att du som är behörig registrerar dig via SOS 
Alarms hemsida.

Efter att du registrerat dig kan du i en nödsituation sända 
ett sms till nummer 112 med så mycket information om hän-
delsen som möjligt. Berätta kort vad som har inträffat och var 
det är. SOS-operatören ställer sedan fler frågor för att kunna 
sända rätt hjälp till rätt plats.

In Case of Emergency 
Genom att ha en så kallad ICE-kontakt i sin telefon kan en 
anhörig snabbt kontaktas om du skulle hittas akut skadad 
eller sjuk. ICE är en förkortning av engelskans In Case of 
Emergency. Genom att lägga in ICE och ett nummer till en 
nära anhörig i din telefon kan till exempel ambulanspersonal 
snabbt få kontakt med dina anhöriga om du råkar ut för en 
olycka.

Idag finns det flera typer av telefoner och så kallade smart-
phones är ofta av säkerhetsskäl kodlåsskyddade. Om du har 
en telefon av äldre modell kan du lägga in en ICE-kontakt i 
adressboken.

Glöm inte att berätta för den du lagt in som ”ICE” så att 
personen vet om det.



Vilka är de i styrelsen?
Arne Hall, 70 år, gift. Är väg- och vattenbyggnadsingenjör
med ekonomisk utbildning och arbetat på entreprenad- och
konsultföretag, nu pensionär.

 ■ Medlem i HRF sedan 1980-talet, aktiv i SUS styrelse se-
dan 2007. Brinner för tillgänglighet för alla.

 ■ Fritidsintressen är att slöjda, fotografering, historia.

Jonas Sahlberg, 51 år, har familj. Arbetar som fastighetsför-
valtare.

 ■ Är medlem i HRF sedan 2003 och brinner för teknik-
frågor.

 ■ Fritidsintresse: Hinner inte med annat än HRF.

Barbro Eriksson, 70+, har 4 barn 7 barnbarn. Arbetat som
kyrkoskrivare och skattehandläggare.

 ■ Blev medlem i HRF på 1990 talet. Brinner för frågor 
kring fritt val och hörselslingor med mera.

 ■ Fritiden ägnas åt böcker, kultur, föreningar - även poli-
tiska och stugan på Åland.

Agneta Österman, 57 år. Skild, med två utflugna söner och
katten Skorpan som bor kvar hemma. Är egenföretagare som
IT-pedagog, skribent med mera.

 ■ Medlem i HRF sedan 2002 och brinner för frågor om 
tillgänglighet och rättvis hörselvård efter behov. Är även 
ledamot i HRF förbundsstyrelse.

 ■ Fritidsintresse är barnbarnen Gustav 4, tvillingarna Vil-
mer och Axel 14 månader och Emil 13 månader.

Eivor Rådberg, 70+, har man och dotter. Har arbetat med per-
sonal- och ekonomifrågor.

 ■ Medlem i HRF sedan 1979, är kassör i CI-föreningen. 
Brinner för att samhället ska ta mer hänsyn till oss hör-
selskadade och att alla ska få möjlighet att få två CI.

 ■ Är på fritiden en typisk “kulturtant” som går på utställ-
ningar, vandringar, kurser och läser mycket böcker.

Lars-Erik Thellnér, 71 år. Har fru och ett barn. Är civileko-
nom/byggnadsingenjör och varit verksam i olika befattningar
från försäljningschef till VD.

 ■ Har varit medlem i HRF sedan 2009 och brinner för 
frågor kring hjälpmedel och forskning.

 ■ Fritidsintressen är resor, skog och mark.

Lars Lindén, 74 år. Är sambo, 2 barn, 5 barnbarn. Har arbetat
på Handikapp-/Hjälpmedelsinstitutet.

 ■ HRF-medlem sedan 1950-talet. Haft styrelseuppdrag 
i HRF förbundsstyrelse, HRF Stockholm och IFHOH 
(internationella hörselorganisationen). Brinner för hör-
selvårdsfrågor särskilt nu när landstinget försämrar den.

 ■ Åker gärna utför eller går på fjället vintertid och på som-
maren oftast på golfbanan.

Clas Viotti, 78 år. Gift sedan 47 år med Catherine, 2 flickor
och 4 barnbarn samt 2 hundar. Väg-och vattenbyggnadsin-
genjör, till större delen yrkesverksam som arbetschef och där-
efter försäljningschef fram till pensioneringen.

 ■ Medlem i HRF sedan 1989 och brinner för tillgänglighet 
i samhället bland annat hörselslingor. Arbetar med dessa 
frågor i Täby kommun.

 ■ Fritidsintressen är trädgård, hundar, samhällsfrågor.

Jan Lamby, 60+, gift. Är arkitekt husprojektering och sakkun-
nig i tillgänglighet.

 ■ Medlem i HRF sedan 1984 och aktiv lokalt i Stockholm 
samt styrelseuppdrag i den europeiska hörselfederatio-
nen EFHOH. Brinner för tillgänglighet som slingor, 
textning med mera.

 ■ Fritidsintressen är huset och golf i mån av tid sommar-
tid, vintertid snö- och issporter. Men även konst och mu-
seer i Sverige och utomlands.

Roland Hedman, 71 år, är ogift, har 1 barn och 2 barnbarn.
Har arbetat som ingenjör/IT-utvecklare.

 ■ Medlem i HRF sedan 2012 och brinner för bullerfrågor 
i HRF.

 ■ Fritidsintresse utöver föreningsarbetet är att utveckla 
någon webbsite, sjunga i kör, släktforskning och passa 
mina barnbarn när tillfälle ges.

Distriktsstyrelsen samlades i Tallinn för att lära 
känna varandra och planera. Här presenteras de 
från vänster till höger (Roland hade förhinder).



Posttidning B
POrtO betalt

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

September
2/9 kl. 14–16 Ménièreföreningens 

tisdagsträff
3/9 kl. 18.00  HRF Haninge ”Bullerkällorna 

i vår vardag” 
3/9 kl. 18–20 HYViS pubkväll
13/9  HRF Södertälje sill- och 

surströmmingsfest
16/9 TSS fortsättningskurs 

beräknad start
16/9 Säkrare i samtalet, beräknad 

kursstart
18/9 kl 14.00–15.30 TSS-café
23/9 kl. 17–19 Tinnitus/ÖFL kamratträff
25/9 kl. 14.00  HRF Haninge medlemsmöte 

Oktober
2/10 kl. 18–20 HYViS pubkväll
6/10 kl. 18–20 HYViS linedancekurs startar
7/10 kl. 14–16 Ménièreföreningens 

tisdagsträff
11/10 kl. 10–15 Distriktets webbkurs
18/10 kl. 10–17 HRF Haninge info-bord i 

Haninge centrum
21/10 kl. 17–19 Tinnitus/ÖFL kamratträff

November
4/11 kl. 14–16 Ménièreföreningens 

tisdagsträff
6/11 kl. 18–20 HYViS pubkväll
20/11 kl. 17–19 Tinnitus/ÖFL kamratträff

December
2/12 kl. 17.00 Ménièreföreningens 

medlemsmöte
3/12 Distriktsmöte
4/12 kl. 18–20 HYViS pubkväll

distriktskansliet
ADRESS: 
HÖRSeLSKADADeS DISTRIKT
SÖDRA LåNggATAN 21 
169 59 SOLNA

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

exPeDITION
ISABeLLA NORDFORS
08-702 30 55 
isabella.nordfors@distriktet.info

OMBUDSMAN
SeIJA BexAR
08-702 30 52 
seija.bexar@distriktet.info

OMBUDSMAN
BeRIT HAgSTRÖM
08-702 30 53 (onsdagar föräldraledig)
berit.hagstrom@distriktet.info

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

KANSLIcHeF
ARNe KANTH
08-702 30 51
arne.kanth@distriktet.info

Hörselskadades distrikt i Stockholms 
län hälsar vår nya kanslichef 
Arne Kanth varmt 
välkommen! välkommen


