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1177 Vårdguiden

Vårdguiden, en tjänst för dig som bor i 
Stockholms län, har gått ihop med den 
nationella motsvarigheten 1177 och heter 
nu 1177 Vårdguiden.

Boende i Stockholms län som 
behöver sjukvårdsråd ska ringa 
1177. Samma nummer gäller för 
sjukvårdsrådgivning i hela landet.

Webbplatsen är gemensam med 
adressen 1177.se. Precis som tidigare 
finns här kvalitetssäkrad information 
om sjukdomar, undersökningar, 
behandlingar och läkemedel.

Det går att ställa anonyma frågor och få ett 
personligt svar, leta adress och telefonnummer 
till olika vårdmottagningar och använda 
e-tjänsten Mina vårdkontakter.

Tidningen Vårdguiden blir 1177 Vårdguiden och 
kommer som vanligt i brevlådan.
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Ny folder!
Distriktet har även tagit 
fram  en ny folder om 
Vårdval Stockholm. Här 
beskrivs vad primär 
hörselrehabilitering 
innebär och vad som 
händer när man kommer 
till hörselmottagningen.

Ny hemsida!
Distriktet har nu nya hemsidan igång! 
Den finns på webbadressen  
www.distriktet.info.
De flesta föreningar i distriktet har 
också egna sidor med nytt utseende. 
Alla sidor kommer att fyllas på och 
uppdateras med aktuella uppgifter.
Välkommen in för att titta!

Ny broschyr!
Distriktet har tagit fram 

en ny broschyr över 
lokaler med hörslingor i 

Stockholms län. Allt från 
biografer och kyrkor till 
konferensanläggningar 

och bibliotek. Lokalerna 
redovisas kommunvis.

Jag blir då och då inbjuden till informationsmöten hos 
våra lokalföreningar eller andra organisationer. De fles-
ta vill veta mer om hur hörselvården fungerar och vad 
man ska tänka på eftersom de hört talas om risken att 
få betala för mycket för sina hörapparater. Därför känns 
det bra att konstatera att det faktiskt är ganska billigt 
med hörselrehabiliteringen i Stockholms län. Under 
förutsättning att man vet vad som gäller, ställer krav 
och att man nyttjar sitt fria val inom landstingets sorti-
ment får man, precis som tidigare låna en eller två hör-
apparater som täcker hörselbehoven för endast 600 kr.

En man tog vid ett möte upp den viktiga frågan om 
att få stopp på fusket, att lyfta fram var någonstans det 
gått snett. Och visst ska vi reagera, det håller nog alla 
med om. Vi kan alla hjälpas åt! Att ställa krav direkt på 
vårdgivaren är förstås effektivast. För att ställa krav be-
hövs kunskap.

Vid distriktets deltagande på Seniormässan i oktober 
var väldigt många intresserade av att få veta mer om vil-
ka krav man har rätt att ställa. Distriktets rykande färska 
vårdvalsfolder fick strykande åtgång och när Teater Hipp 
Happ spelade den specialbeställda sketchen ”Fritt val el-
ler fritt fall” var åskådarplatserna fyllda till sista plats.

Nu vet många fler att det inte behöver kosta mer än 
600 kronor för två utmärkta hörapparater och att lands-
tingets sortiment är upphandlat för att täcka alla nor-
mala behov. Påstår någon mottagning att det bara finns 
en gammal omodern modell att låna från landstinget så 
är det lögn!

Under Seniormässan bemannades vår monter dels 
av personal från kansliet dels av frivilliga från ett stort 
antal föreningar som med stort engagemang hjälptes åt 
att genomföra de tre, tuffa utställningsdagarna tillsam-
mans. Ett stort tack till er alla!

Vill gärna passa på att välkomna alla till 
nästa arrangemang och distriktets monter 
på Allt för Hälsa i Älvsjö 7–10 november. 
Ta gärna med en anhörig eller en bekant! 
Distriktet erbjuder även denna gång hör-
seltest på plats och annat smått och gott för 
både gamla, nya och blivande medlemmar.

I december ligger fokus på distriktets 
efterlängtade flytt till nya lokaler där vi öpp-
nar efter trettondagshelgen.

2014 är det valår, då väntar nya 
spännande utmaningar!

Vi ses!

Agneta Österman, 

distriktsordförande

Ledare
Faktiskt ganska billigt

Hörslingor 
i Stockholms län

Svårt att höra?
Gå och kolla hörseln!   

Så här går det till…

Vårdval Stockholm

DistriktsNytt #5 2013
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namntävling, flytt och invigning
Direkt som Allt för Hälsan gått av stapeln börjar di-
striktskansliet att packa ned sina pinaler på Tidelius-
gatan 12 på söder i Stockholm för vidare transport till 
Södra Långgatan 21 i Solna. En stor händelse eftersom 
HRF-distriktet inte har för vana att flytta allt som oftast.

Runt millennieskiftet, efter några år på anrika Ble-
kingegatan på Söder, där lokalerna delades med minst 
lika anrika Stockholmsföreningen – 75 år 2014! – bo-
satte sig distriktskansliet högst upp på Rosenlund med 
vidunderlig utsikt över Stockholm.

9 december i år går flyttlasset till Solna och därmed 
börjar en ny era i nya lokaler som kommer att inrymma 
all verksamhet distriktet bedriver.

Stort lyft
Det blir ett stort lyft och intentionen är att Södra Lång-
gatan 21 i Solna ska bli en central och samlande plats för 
HRF:s medlemmar i distriktets 17 föreningar runt om i 
länet. Tolv på olika orter och fem intresseföreningar: CI, 
Ménière, Tinnitus, ÖFL och HYViS.

Förutom kanslipersonalens arbetsrum inrymmer 
de nya lokalerna fyra mötes- och sammanträdesrum. 
Dessa har ännu inga namn, men det hoppas vi att du 
som läser det här ska hjälpa oss med.

Namntävling
Vad tycker du är ett passande namn? Ska det ha anknyt-
ning till öron, hörsel, hörselorgan eller personer/platser 
som på olika sätt gjort avtryck i vår verksamhet?

Skicka in ditt förslag till DistriktsNytt via mejl: 
ulla.sand@distriktet.info

Bästa förslag belönas vid distriktets öppna hus i de 
nya lokalerna på Södra Långgatan 21 i Solna tisdag den 
11 februari 2013 till vilket du som medlem i HRF själv-
klart inbjuds.

Dina namnförslag vill vi ha senast till lucia, den 13 
december 2013.

Välkommen!
Robert Sandström, verksamhetsledare
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Kö tiLLhörseltest
Det var många som passade på att göra 
HRF:s hörseltest i distriktets monter på 
Seniormässan 15–17 oktober. Tidvis var 
det kö till datorerna med hörlurar. Det 
var viktigt att poängtera att testet inte är 
exakt, utan resultatet kan vara en indi-
kation på att man bör kontakta en hör-
selmottagning för en undersökning. Ett 
flertal hörselmottagningar fanns också 
som utställare på mässan.

Mässbesökarna i vår monter hade 
många frågor kring hörsel som volon-
tärerna och kanslipersonalen gjorde sitt 
bästa att besvara. Många fick också med sig vår röda 
kasse med informationsmaterial, och karamellerna 
hade strykande åtgång.

Flera monterbesökare fyllde i vår frågesport i för-
hoppning om att vara just den dagens vinnare av boken 
”Hörsel” – tre böcker har nu postats till vinnarna.

Under mässdagarna pågick ett antal seminarier på 
olika scener, märkligt nog fanns inte hörselslinga på nå-
gon av dem. Detta är något som distriktet självklart ska 

påtala för kommande mässor.
Alla tre dagarna uppträdde HRF Stockholms teater-

grupp Hipp Happ på stora scenen med hörselsketcher 
följt av kommentarer av distriktsordförande Agneta 
Österman samt tidigare distriktsordförande Jan Lamby. 
Sketcherna ”Fritt val eller fritt fall 1” och ”Fritt val el-
ler fritt fall 2” finns att se på YouTube. För att få fram 
texten finns i menyn på filmrutans nedre del en ruta att 
klicka i.

Problem med textning
Rådet för text och tolkfrågor har kontaktat Magnus 
Rönnlid på SVT för att få svar på några frågor kring text-
ning.
Varför är direktinslagen exempelvis i Rapport inte textade?
– Utgångspunkten är att allt ska vara textat, men om-
ständigheter runt enskilda sändningar gör att vissa in-
slag eller delar av sändningarna inte kan textas. Ibland 
ställer tekniken till det så att texten går ut osynkronise-
rat eller i värsta fall inte alls. Vi arbetar på att avhjälpa 
felen, men det tar tid.
Direktsändningar som textas är inte textade i reprisen, 
varför? 
– Vi hoppas att den nya tekniken ska hjälpa oss att få 
text även på repriser av direktsändningar samt regiona-
la sändningar. Den nya textningstekniken håller just nu 
på att fasas in, men vi kämpar med att få grundtjänster 
som textning av de program som textas sedan tidigare, 
att fungera på ett bra sätt. När dessa problem blivit lösta 
ska vi arbeta med att få igång de nya funktionerna.
Hur får man fram text på SVTPLAY?
– Förproducerade program, inte direkttextade, har ett 
T bland knapparna som finns för att starta och pausa 
programmet. Via den knappen slår man på eller av text-

ningen. Direktsända program har bara i vissa fall text-
ning i PLAY som till exempel Rapport och Aktuellt. 

Spärrar borta
Texttelefonsamtal till utlandet hade tidigare en spärr så 
att samtalet endast kunde vara i två minuter. Den spär-
ren är nu borttagen.

Nummerupplysningen 118 400 var tidigare spärrad 
för texttelefon, men även den spärren är borta, det går 
dessutom att nå 118 400 med TIP och SIP.

Det ska bli enklare att komma ihåg vilken text-tvsida 
som SVT och TV4 använder. Från januari 2014 textas 
alla deras program på sidan 199.
Slinga i tunnelbanehissar
Några i rådet har testat en slinga installerad i en hiss vid 
tunnelbanestationen Rådhuset. Avsikten är att installe-
ra slinga i flera tunnelbanehissar, så man kan kommu-
nicera med personal om det skulle behövas. En nyhet 
som Ditte Kahlström Jansson, SLs Tillgänglighetsex-
pert, förmedlade var att man ska kunna använda bild-
telefoni om man vill tala teckenspråk i kontakt med SL 
Kundtjänst. PTS tjänsten texttelefoni finns sedan länge 
hos SL kundtjänst.

Ingrid Bengtsson, Rådet för text och tolkfrågor
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Åter i Georgien
Det är svårt att tänka tillbaka på hur kallt det var, hur vi frös vid vårt 
besök i Georgien. Vi kom till Gori i slutet av mars och hade räknat 
med att vädret skulle vara lite bättre än här hemma men även i Geor-
gien var det en ovanligt lång och snörik vinter. 

Precis som tidigare bodde vi hos 
ett äldre par i ett litet radhus med 
georgisk standard, där all värme 
kom från en gammaldags spis i kö-
ket. Det innebar att det var iskallt i 
våra sovrum. Visserligen hade vi 
många täcken i sängarna, men ack 
så kallt när man skulle kliva upp på 
morgonen. Varmvatten gavs bara på 
morgonen, så att vi kunde duscha. 
Familjen hade fostrat två barn un-
der dessa villkor och säkerligen haft 
det betydligt sämre. De var dessut-
om lyckligt lottade eftersom deras 
område hade klarat sig från bomb-
ningar vid det korta kriget 2008. 
Frun betonade tacksamt, att det vi 
betalade dem för logi under våra tre 
veckors vistelse räckte i det närmas-
te till nästa vinters inköp av ved.

Vi hade vid vår föregående vis-

telse i Gori startat en liten hörcen-
tral, där en doktor och en tekniker 
skulle finnas under några timmar i 
veckan, göra audiogram, ta avtryck 
och anpassa hörapparater. En föräld-
raförening lyckades vi bilda, vilken 
framför allt ska verka för en bättre 
skolsituation för de hörselskadade/
döva barnen.

Då stadens löfte att bidra med 
pengar för att bemanna hörcentra-
len inte infriats, hade arbetet där 
inte blivit så kontinuerligt som vi 
hade tänkt. Vårt arbete startade där-
för denna gång med att träffa den 
nye borgmästaren Zurab Rosebash-
vili. Han lyssnade intresserat och 
lovade att skaffa fram pengar så att 
hörcentralen kommer att kunna ha 
öppet regelbundet. Han informera-
des också om att de hörselskadade 

barn som av olika anledning inte 
besöker någon av landets två döv/
hörselskolan, går i vanliga klasser 
utan stöd. Vi planerade därför att 
testa så många barn vi hinner med i 
en vanlig grundskola för att försöka 
få en uppfattning hur många hörsel-
skadade skolbarn som skulle kunna 
finnas i Gori. Borgmästaren tyckte 
det var intressant och vi lovade att 
återkomma till honom med resulta-
tet i förhoppningen att skolmyndig-
heten tillsammans med föräldraför-
eningen vidtar åtgärder.

Så satte vi igång. Alla läkare och 
övriga som hade deltagit i vår utbild-
ning 2011 hade inbjudits att delta i 
denna testning, vilken vi kombine-
rade med en teoretisk del den sista 
veckan. Även några ytterligare lä-
kare tillkom under den teoretiska 
delen, Då yngre barn tar betydligt 
längre tid att testa än något äldre, 
började vi med klass 3. I en jämn 
ström testade vi klass efter klass och 
hann med drygt 300 barn. Jag, som 
var så orolig att vi kanske inte skulle 
finna ett enda hörselskadat barn, 
vilket ju var viktigt om vi skulle få 
skolmyndigheterna att sätta in stöd-
åtgärder för de hörselskadade bar-
nen, blev förvånad, ja nästan chock-
ad över resultatet.

Vi har nu analyserat samtliga au-
diogram. Det visade sig att två barn 
var mycket gravt hörselskadade och 
ytterligare sju hade nedsatt hörsel 
på båda öronen. På dessa anpassade 
vi hörapparater. Dessutom hade fem 
barn dålig hörsel på ett öra, men 
hörde normalt på det andra. Det 
fanns ytterligare några barn, vars 
audiogram visade vissa avvikelser, 
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”
och även de borde därför hållas un-
der observation.

Vi ville träffa föräldrarna till den 
pojke som var gravast hörselskadad 
och som vi planerade 
att ge två hörapparater. 
Läraren meddelade då 
att hans föräldrar ar-
betade i Turkiet så han 
bodde hos sin mormor. 
Vi bad att hon skulle 
komma, vilket hon 
gjorde nästa dag. Då hände följande: 
Hon sa mycket bestämt ifrån att 
hennes barnbarn inte skulle ha nå-
gon hörapparat. Hon uppbar en liten 
handikappersättning för pojken och 
då skulle den försvinna. Vi förkla-
rade att pojken även med hörapparat 
var mycket gravt hörselskadad och 
att vi inte kunde tänka oss att man 
skulle dra in ersättningen om han 
fick en apparat. Tillsammans med 
pojkens klassföreståndare kunde vi 
så småningom övertyga henne om 
detta. Pojken fick en apparat på var-
je öra och många batterier. Läraren 
berättade att denna elvaårige pojke 
gjorde allt i hemmet – tvättade, stä-
dade, lagade mat med mera, medan 

mormodern som hade svårt att gå, 
lät sig helt betjänas av denna lilla 
knatte. Han var ofta så trött när han 
kom till skolan att han somnade un-

der lektionstimmarna. Ack, vilken 
barndom. Förhoppningsvis kom-
mer han nu i varje fall att höra lite 
bättre.

Detta var något helt nytt för oss 
att vi fick kämpa för att ge bort 
hörapparater. I allmänhet är för-
äldrarna oerhört tacksamma över 
barnens hörapparater. Alldeles spe-
ciellt minns jag att flera föräldrar 
var gråtfärdiga av tacksamhet och 
förklarade att deras största önskan – 
en hörapparat till deras barn – hade 
gått i uppfyllelse.

Ett annat öde träffade vi också 
på i Gori. En mycket duktig elev 
enligt lärarna, en 12-årig flicka, fick 
beskedet att hon var hörselskadad 

och behövde två apparater. Hon på-
stod att hon inte hade märkt att hon 
var hörselskadad. I varje fall hade 
klassläraren inte uppfattat det. Även 
här frågade vi om en förälder kunde 
komma för att få information. Då 
visade det sig att också denna flicka 
hade föräldrarna arbetande i Tur-
kiet. Arbetslösheten är mycket hög 
i Georgien. Hon bodde ihop med en 
något äldre syster. Vi förklarade då 
för flickan att det var angeläget att 
hon använde apparaterna vi provade 
ut på henne och försåg också henne 
med många batterier. Flera av lä-
rarna vid skolan ville bli testade och 
fem av dem fick hörapparater av oss.

Veckosluten tillbringade vi i Tbi-
lisi och hade mottagning på Döv-
föreningen. Här kände vi igen många 
av ungdomarna. Många fick sina ap-
parater utbytta, då det hade gått några 
år sedan vi sett dem senast.

Vi hann också träffa CI-förening-
ens fadderbarn Maia Mamedov, som 
nu är en skolflicka. Till vår glädje 
hade hon gjort stora framsteg sedan 
vi träffat henne sist. Såvitt vi kunde 
bedöma talade hon nu rätt bra.

Vi hann också träffa  
CI-föreningens fadderbarn 
Maia Mamedov, som nu är  
en skolflicka.

 Fortsättning på sidan 9
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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 hjälp-
medel 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.

Krönika
av Jan Lamby

Globalt och lokalt
Nyligen avverkade vi hörselveckan 14–19 oktober, med 
flera aktiviteter. Både föreningarna i länet och vårt di-
strikt var aktiva på olika sätt. Jag var med som volontär 
på ett par ställen: På Seniormässan under veckan, och 
på Stockholmsföreningen lördagen den 19:e, Hörselska-
dades dag.

Besökarna fick möjlighet att göra hörseltester, uppfölj-
ning med information och samtal i vissa fall. Båda dessa 
aktiviteter gav mersmak. Ett fantastiskt bra sätt att visa 
upp oss, tala om att vi finns!

En sådan här dag har många funktionshinderorgani-
sationer också internationellt. Det finns ett kalendarium 
på FN:s hemsida som visar alla dessa av något FN-organ 
sanktionerade märkesdagarna. Inom de internationella 
hörselorganisationerna har det en tid pågått diskussioner 
om att få till en ”International Hearing Awareness Day” 
eller vad det nu skulle kunna heta. Inte helt enkelt att 
hitta en bra tidpunkt som passar, och där dagen ifråga är 
”ledig”. Minns bara (ni som var med gör det säkert!) vilka 
långa diskussioner som föregick HRF:s dag, den tredje 
lördagen i oktober. Det talades om älgjakt och annat som 
ansågs omöjliggöra aktiviteter denna månad, åtminstone 
i vissa delar av landet.

Teknikutvecklingen är ett kärt samtalsämne oss hör-
selskadade emellan: Vad som händer rent allmänt med 
mobiler och annan elektronik; pratar vi hörapparater och 
hjälpmedel finns hur mycket åsikter som helst: Vad som 
är bra och mindre bra; varför vi får vissa saker av lands-
tinget men inte andra.

Inget konstigt med det, tillgängligheten ute i samhäl-
let är för oss starkt kopplat just till teknik; hörselslingor, 
visuell information med mera.

Den vanliga gamla slingan har under senare år ofta 
dömts ut som föråldrad; håller inte tillräckligt bra ljud-
kvalitet, är känslig för störningar. Jag tror detta är fel, en 
hörselslinga är fortfarande den bästa lösningen för större 
rum såsom samlingssalar, teatrar och biografer. En pas-

siv teknik som inte fordrar att du skaffar en särskild mot-
tagare som ska hämtas och lämnas.

Allt detta fick jag bekräftat när jag var på den tredje 
internationella slingkonferensen i Eastbourne, England 
i oktober.  Det var uppenbart att tillverkarna och instal-
latörerna fortfarande tror på hörselslingan, och förbättrar 
sina produkter. Intresset var det inte heller något fel på, 
över 200 deltagare från olika delar av världen kom för 
att diskutera de senaste rönen. Särskilt i USA är intresset 
växande, och där slingor än så länge är ganska ovanliga. 
I varje fall om man jämför med Västeuropa.

Det är sant att det kommit många bra produkter, mer 
individuella hjälpmedel som ”streamers” med en mycket 
bra ljudkvalitet, och som minimerar risken för störning-
ar. Dessa tillbehör förutsätter att man har en modern av-
ancerad hörapparat. Inte alla har det, och höjer vi blicken 
ut i världen så är den stora majoriteten av hörapparaterna 
av en enklare modell. Där måste vi slå vakt om telespolen 
i apparaten, så att dessa användare kan utnyttja de slingor 
som finns. Nya kommer också till, de svenska byggreg-
lerna till exempel föreskriver numera att slinga ska fin-
nas vid receptioner.

Slingan har definitivt en framtid, det är vi många som 
vill kabla ut!

HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf – förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf-material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer finns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bildfilerna på cd-skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-filerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-filerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrf etc Kan illustrera: hörapparatbärare, hrf-medlemmar,
personer med nedsatt hörsel etc

03 

Kan illustrera: hörapparat, 
nedsatt hörsel etc

04
Kan illustrera: vuxendöva, hörselteknisk 
utrustning, tillgängliga möten etc

07
Kan illustrera: ljudöverkänslighet, störande 
bakgrundsljud, kommunikationsstörande buller etc

10
Kan illustrera: yrkesverksamma, bullriga 
arbetsplatser, hörselskydd, arbetsmiljö etc

05
Kan illustrera: tinnitus, 
hrfs tinnitusgrupper

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

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrfs menière-
verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-
skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,
hrfs föräldragrupper

12
Kan illustrera: gemenskap, 
hrf-möte, studiecirkel etc

01,1 01,2 02
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Vi inbjöds även till Hälso- och sjukvårdsministeriet, 
där man fått kännedom om vårt projekt. Vi träffade vice 
ministern Mariam Jashi och handläggare Lela Sere-
bryakova, vilka var angelägna att få ta del av våra erfa-
renheter beträffande den befintliga hörselvården i Geor-
gien. Vi omtalade att det inom kort kommer att behövas 
mycket stora utbildningsinsatser i Georgien, då tidigare 
all undervisning avseende stöd till hörselskadade har 
bedrivits i Moskva och Leningrad samt att flertalet av 
dessa personer inom kort når pensionsåldern. Det gäl-
ler såväl audiologer, speciallärare som audionomer och 
hörseltekniker. Vi framhöll också att det var angeläget 
att hörselvården inte enbart var centraliserad till Tbilisi, 
som för närvarande är fallet, utan att den måste spridas 
till fler orter. Vår lilla hörcentral i Gori ska ses som ett 
led i detta.

Det ska bli intressant se om resultatet av våra hör-
seltester i en slumpvis utvald skola i Gori kommer att 
påverka myndigheterna att förbättra skolsituationen för 

de hörselskadade eleverna. Även Hälso- och sjukvårds-
ministeriet kommer att hållas informerad om resultatet 
av vår undersökning.

Denna gång deltog förutom projektledaren, hörsel-
pedagog Ewa Martony, hörseltekniker Karl-Erik Spens 
samt audionomerna Monica Bengtsson, Rasoul Met-
ram och Daniel Palma Rivera.

Förhoppningsvis får vi ytterligare tillfälle att följa 
verksamheten i ”vår” hörcentral på plats. Projektet fort-
sätter alltså. Det innebär att såväl hörapparater som 
penninggåvor tas emot med tacksamhet. Apparater kan 
lämnas in på distriktskansliet eller på HRF Stockholms 
expedition. Penninggåvor insättes på HRF Stockholms 
pg 15 66 88-4. Skriv ”Georgien” på talongen.

Slutligen vill jag uttrycka vårt tack till Svenska Insti-
tutet för ekonomiskt bidrag, Lufthansa för många kilos 
övervikt samt Avesina som lät två av sina medarbetare 
delta i projektet.

Helena Lanzer-Sillén, projektledare

nordiskt Ménièremöte med mersmak

Sista helgen i augusti träffades Ménière-föreningar från 
hela Norden i Danmark för att utbyta erfarenheter och 
lära av varandra. Från Sverige deltog Yvonne Olsen och 
Karin Henning från Menièreföreningen i Stockholms 
län och Bernt-Erik Spelbacken från Dalarna.

Vi träffades i Tåstrup tre mil från Köpenhamn. För-
sta kvällen fick vi besöka deras nyinvigda handikapphus. 
Det är världens största mest tillgängliga handikapphus i 
tre våningar, där 32 organisationer håller till. Bland an-
nat finns teleslinga överallt och ljusslingor i golvet för 
synskadade. Pengar till huset har kommit genom olika 
fonder.

Vi var sexton representanter från de nordiska länder-
na, inklusive en person från Färöarna.

Lördagen började med information där vi berättade 
för varandra hur våra organisationer var uppbyggda.

Norge har till exempel en paraplyorganisation för Mé-
nière inom Hlf (Hörselshemmedes Landsförbund), deras 
motsvarighet till HRF och Ménière har en representant i 
förbundsstyrelsen. Det finns tolv ménièreföreningar ut-
spridda i hela landet och de satsar mycket på hälsovård. 
Föreningarna får många medlemmar via kampanjer, 
radio, TV och broschyrer som delas ut på sjukhus och 
vårdcentraler. Det finns många kontaktpersoner att ringa 
till och det finns långa rehabkurser upp till nio månader.

Danmark har fem sjukhus som har specialister på 
Ménière. Det finns också tolv kontaktpersoner att ringa 

till. Man har fått mycket peng-
ar till förbundet bland annat 
från spelbolag och Lotto. De 
har även fått pengar från Ma-
ersk (som är en stor industri 
och rederi, som också finansie-
rat den Danska Operan).

Finland får också mycket 
pengar från olika företag. Den 
finska föreningen är fortfarande under utveckling. Man 
har ”anpassningsgrupper” och en Facebooksida, som 
man dock måste vara medlem för att komma in på. Fin-
ländarna satsar också mycket på ”sisu”, kämpaglöd och 
hälsoinriktning.

Färöarna har en yrselläkare på Öron Näsa Hals-avdel-
ningen, annars är det tyvärr inte så stor förståelse för vår 
sjukdom.

Vanliga behandlingsmetoder i alla länder är Betaserc, 
vätskedrivande medel, vitaminer, mineraler, vissa antide-
pressiva medel, Gentamycininsprutningar och åksjuke-
medicin.  I Danmark kan man även få Menietten gratis 
om så krävs.

Detta var ett litet sammandrag av en mycket intres-
sant, lärorik och informativ helg. Om två år är vi välkom-
na till Färöarna. Vi ska till dess ha flitig mailkontakt av 
alla slag.

Yvonne Olsen, ordförande Ménièreföreningen

 Fortsättning från sidan 7 (Åter i Georgien)

HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf – förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf-material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer finns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bildfilerna på cd-skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-filerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-filerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrf etc Kan illustrera: hörapparatbärare, hrf-medlemmar,
personer med nedsatt hörsel etc

03 

Kan illustrera: hörapparat, 
nedsatt hörsel etc

04
Kan illustrera: vuxendöva, hörselteknisk 
utrustning, tillgängliga möten etc

07
Kan illustrera: ljudöverkänslighet, störande 
bakgrundsljud, kommunikationsstörande buller etc

10
Kan illustrera: yrkesverksamma, bullriga 
arbetsplatser, hörselskydd, arbetsmiljö etc

05
Kan illustrera: tinnitus, 
hrfs tinnitusgrupper

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

11
Kan illustrera: äldre hörselskadade

06
Kan illustrera: Menières
sjukdom, hrfs menière-
verksamhet

09
Kan illustrera: familjeliv, föräldrar till hörsel-
skadade barn, barn till hörselskadade föräldrar,
hrfs föräldragrupper

12
Kan illustrera: gemenskap, 
hrf-möte, studiecirkel etc

01,1 01,2 02
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textad kultur

STOCKHOLMS STADSTeATeR 
i sista minuten 
16/11 19.00
From Sammy with love (Klarascenen)
27/11 19.00
Kung Lear
6/11 19.00, 16/11 13.00, 28/11 19.00
Jag ringer dina bröder
30/11 18.00, 18/12 18.00
Sweeney todd
15/1 2014 19.00, 30/1 2014 19.30,
11/2 2014 19.00, 22/2 2014 19.30
Macbeth
19/1 2014 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
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
Från och med 2014 har SVT och TV4 samma 
text-tvsidor: 199.

Glimtar…

teknik och  
kommuni kationsmässa
Det var många som kom förbi teknik- och 
kommunikationsmässan i Studion på 
Kulturhuset vid Sergels torg i september. 
ett flertal företag ställde ut hörselteknik av 
allehanda slag. Förutom hörsel- och döv-
organisationer fanns även hörselpedagoger 
och skolor bland utställarna.

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

Ulla Sand
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Ungdomarna 50!
HiSUS, det vill säga Unga Hörselska-
dade i Stockholm, firade dels att de 
fyller 50 år och dels att de flyttat in i 
nya lokaler i Axelsberg. Det var ett an-
tal ”gamla” ungdomar som hörsammat 
inbjudan, många var aktiva på 80-talet. 
Många skratt blev det när fotoalbumen 
gicks igenom. Distriktet uppvaktade 
med lite nyttigheter att använda i ”ba-
ren” såsom toastjärn och våffeljärn.

Ulla Sand

Möte om ljudöverkänslighet
Torsdagskvällen den 3 oktober samlades ett trettiotal 
personer för att höra hörselpedagog Inger Tillberg be-
rätta om ljudöverkänslighet. Ett finare namn är hypera-
cusis.

Definitionen på ljudöverkänslighet/hyperacusis är 
helt enkelt extrem känslighet för vardagliga ljud. De 
punkter som tilldrog sig mycket uppmärksamhet var 
orsaker och behandlingsmöjligheter.

Orsaker
 ■ Audiologiska – skador i hörselsystemet.
 ■ Neurologiska – fonofobi till exempel migränsymtom.
 ■ Psykiatriska exempelvis posttraumatiskt  
stressymtom, depressioner, autism.

 ■ Inneröresskador.
 ■ Skador i centrala hörselbanor.
 ■ Sjukdomstillstånd i mellanörat.

Här blev det diskussion huruvida skador i stapedius-
muskeln och/eller tensor tympani-muskeln orsakar 
ljudöverkänslighet.

Behandlingsmöjligheter
 ■ Avslappning (ljudtoleransen ökar).
 ■ Ljudstimulering. Det vill säga gradvis exponering för 
ljud. Här nämndes TRT som egentligen används vid 
tinnitusbehandling. Man har då en bakom-örat-appa-
rat som levererar ett vitt brus. Detta brus kan varieras 
i styrka. Att det är vitt betyder att bruset är en bland-
ning av alla hörbara frekvenser.

Avsikten vid tinnitusbehandlingen 
är att bruset ska maskera tinnituslju-
den och därmed åstadkomma en 
lättnad. Vid flitig använd-
ning så kan tinnitusljuden 
faktiskt dämpas. TRT kan 
också användas vid ljudöverkänslig-
het. Man ställer in ljudvolymen 
på ett läge som man klarar av. 
Efter en tid har öronen vant 
sig och man kan öka brusni-
vån något. Denna metod innebär att man får ha stort 
tålamod. Man ska lyssna på bruset helst hela dagen. De 
som har provat det här med lyckat resultat säger att efter 
ungefär 1 år har ljudöverkänsligheten minskat. Ett en-
kelt sätt att åstadkomma vitt brus är att på en FM-radio 
ställa in radion mellan två radiostationer.

En fråga från publiken var om akupunktur är verk-
sam. Här finns endast begränsad erfarenhet. En del 
personer uppger att akupunktur har haft effekt.

Beträffande forskning
Det pågår forskning på Akademiska Sjukhuset i Upp-
sala. Linda Jüris disputerar den 31 oktober med ”Psychi-
atric comorbidity and personality traits in patient with 
hyperacusis”.

Mötet avslutades med att ÖFL:s ordförande Monica 
Åberg överlämnade blommor till Inger. Monica höll 
också ett avslutande anförande på denna intressanta 
afton.

Åke Gannemo

HRF-illustrationer 
av Kenneth Andersson

Hela hrf– förbund, distrikt, och föreningar – får använda följande illustrationer kostnadsfritt.
Dock endast i hrf-material. Det går bra att använda hela eller endast delar av illustrationerna. 
Samtliga illustrationer �nns både i färg och i svartvitt.
Förslag till användningsområden anges under varje bild.
Bild�lerna på cd-skivan är sparade i olika format – tif och eps. Tif-�lerna kan användas 
i worddokument och liknande. Eps-�lerna bör användas om illustrationerna ska tryckas, 
eftersom de ger bättre kvalitet. 

Kan illustrera: hörselskadade, hrfetc 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

2, 10 1, 1002



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@distriktet.info
www.distriktet.info

eXPeDITION
CATHRIN JANSON
08-702 30 56
cathrin.janson@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

VeRKSAMHeTSLeDARe
ROBeRT SANDSTRÖM
08-702 30 51
robert.sandstrom@distriktet.info

Posttidning B
Porto betalt

Shiba-träff
Nu träffas vi hörselskadade med invandrarbakgrund för 
att prata, fika och ha trevligt tillsammans. 

tid: Söndag 24 november kl. 14–16.

Plats: Aktivitetshuset (FSDB) på Norrtullsgatan 14 H 
(obs! Norra infarten), nära Odenplan. 

Fika kostar 15 kr. Du måste anmäla dig till SHIBA-träffen 
senast 21 nov. Anmäl dig till kansli@distriktet.info eller 
sms 070-566 01 42. 

Programöversikt
För ytterligare information om program,  
kontakta distriktets expedition.

November
7/11 kl. 18–20  HYViS pubträff
13/11 kl. 18  CI-föreningens  

medlemsmöte
24/11 kl. 14–16  Shibaträff

December
3/12 kl. 17.30–19.30  Ménièreföreningens  

medlemsmöte
4/12  Distriktsmöte
5/12 kl. 18–20  HYViS pubträff

Januari 2014
2/1 kl. 18–20  HYViS pubträff

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.

i nästa nummer
Kungsholms Västra gymnasium planerar att inför 
hösten 2014 ta emot hörselskadade och döva 
elever.


