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HoR  HiT!..

2018

Denna tidning är en hälsning från föreningen HiA – Hörselskadade i arbetslivet.
Genom Hör hit! vill vi lyfta fram, synliggöra och öka kunskapen om hörselskador. 
En hörselskada är en dold funktionsnedsättning. Ju mer kunskap vi skaffar oss 
desto lättare blir det att förklara behov, möjligheter och begränsningar. 
Välkommen med på en resa när ljuden blir svagare!

Hör du havets 
brus, Rut?

Nee, jag hör 
ingen blues. Det 
är nog dags att 
skaffa nya hör-

apparater. 
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HiA – hörselskadade i arbetslivet är  en förening 
för dig som har en hörselskada och är mitt uppe i 
livet, i aktiv ålder eller bara annars är intresserad 
av hörselfrågor. 

HiA är medlem i Svenska hörselförbundet. Föreningens 
syfte är att arbeta för ett samhälle där personer med
hörselnedsättning kan vara fullt delaktiga i arbete, studier, 
kultur och politik.

Föreningen sprider hörselkunskap och erbjuder med-
lemmarna råd och stöd i hörselfrågor. 

HiA har kontaktpersoner runt om i Svenskfinland och på 
Åland. Kontaktpersonerna i de olika regionerna arrangerar 
aktiviteter som förenar och stärker gemenskapen. Kamrat-
stöd kan inte nog betonas som en faktor som höjer livskva-
liteten.

Ta kontakt med personen i din region och gör något 
trevligt tillsammans. Du hittar din regionala kontaktperson 
på HiAs hemsida: www.hia.horsel.fi

HiA på sociala medier:

   hia_09

           hia_2009

HiA-hörselskadade i Arbetslivet
HiA- Hörselskadade i Arbetslivet - diskussionsgrupp

HiA-grupper 
HiA-grupper i olika regio-
ner i Svenskfinland ordnar 
lokala aktiviteter. 

I detta nu finns fem 
regionala grupper: Jakob-
stadsnejden, Vasanejden, 
Västnyland, Åboland och 
Åland. Kontaktpersoner 
till grupperna hittar du på 
HiAs hemsida www.hia.
horsel.fi.

HiA - föreningen med glimten i örat

Att göra roliga saker tillsammans med andra som förstår hur det är att inte höra så bra är guld värt. Här är ett gäng HiA-iter 
som strax ska få skrivtolkad guidning på Dramaten under ett Stockholmsbesök i maj 2017. 

Hörselrådgivare 
inom HiA
HiA har egna, utbildade 
hörselrådgivare på olika håll 
i Svenskfinland. Hörselråd-
givarna hjälper till att reda 
ut problem och svarar på 
frågor om hörseln, hörappa-
raten eller andra hjälpmedel.

Helsingfors
Johan Wikström 
johan.wikstrom@hotmail.fi

Västnyland
Bodil Selenius 
bodil@gmail.com  
Clara Westerlund-Hortana  
clarawh60@gmail.com

Vasa med omnejd
Siw Östman 
siw@ostmans.net
Ann-Charlotte Willför 
ancha.willfor@gmail.com
Eivor.Larpes 
eivor.larpes@gmail.com

Åland
Ann-Christine Johansson 
anki.johansson@aland.net

HoR  HiT!.. Utgivare: Föreningen HiA – hörselskadade i arbetslivet
Redaktionellt material och grafisk utformning: HiA-medlemmar

Pärmbild: Solveig Sandvik-Nyberg
Tryckeri: Korsholms Tryckeri Ab, 2018

Bli medlem
Vill du också bli en del av 
HiA:s glada gäng? Det är 
lätt fixat.  Skicka e-post till 
hia.horsel@gmail.com och 
skriv namn, adress och 
att du vill bli medlem. Då 
skickar vi en ansöknings-
blankett åt dig och när du 
fyllt i den och returnerat 
bekräftar vi ditt medlem-
skap med ett litet välkomst-
paket. Välkommen!
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Pärmbild: Solveig Sandvik-Nyberg
Tryckeri: Korsholms Tryckeri Ab, 2018

Därför är vi unga med i HiA
HiA är unik som hörselförening genom att den lockar 
också riktigt unga att delta i verksamheten. Hälften av 
styrelsemedlemmarna är unga vuxna mellan 20 och 30 
år. Ibland ordnas speciella aktiviteter för de unga men 
oftast är allt föreningen ordnar för alla medlemmarna. 
Så här svarar några unga på frågan varför de är med i 
HiA. 
– Jag trodde aldrig att jag skulle vara med i något sådant 
som en hörselförening. Jag gillade inte att träffa många hör-
selskadade utan ville liksom vara mig själv som en ”normal 
människa”. Men jag fick så många meddelanden om roliga 
aktivteter och resor hit och dit och det lät så lockande.  Det 
var Umeåresa, ridläger och gemensamma träffar på olika 
ställen i Finland. Så jag blev medlem och jag har hittills 
varit med på ridläger, Stockholmsresa och andra träffar. Vi 
har så roligt tillsammans och så är det ju mycket lättare att 
umgås med andra hörselskadade. Alla vet hur det är så då 
kan man slappna av och bara ha roligt tillsammans. 

– För att träffa andra med hörselnedsättning. Det tycker 
jag är viktigt för då märker man att man inte är enda med 
hörselskada. I den umgängeskretsen ser ingen konstigt på 
en om man säger ”va?” en extra gång.  Dessutom träffar 
man jätteglada och trevliga människor!

– Jag valde att gå med i HiA för att kunna delta i Guldhel-
gen. Vem vill inte vara med om en riktig guldhelg? Den hel-
gen ger mycket skratt och man har en särskild gemenskap 
som bara vi med erfarenhet av hörselnedsättning förstår. 
Och så tycker jag också att Hör Hit-tidningen är intressant.

– Att vara med i HiA känns som en självklar grej, särskilt 

Ungdomsträff på bastuflotte i Gloskär, Larsmo i augusti 2017. 

Döva finska rapstjärnan Signmark 
föreläste på HiAs Guldhelg i Vasa.

med tanke på den gemenskap och de trevliga aktiviter som 
erbjuds. Det är av yttersta vikt att ha ett forum för denna 
målgrupp! Tack för medlemskapet!

Berätta om en höjdpunkt under din tid i föreningen. 
– En höjdpunkt var Stockholmresan vi gjorde i maj 2017. 
Två av mina bästa vänner och jag var på Gröna Lund och vi 
var tillsammans i stora staden i Sverige. 

– Köra gokart i Power Park med trevligt folk!
– Ett trevligt minne var turen med bastubåten Gloskär i 

augusti 2017. Det var skönt att bada bastu, äta god mat och 
sällskapet var också bra. 

– Guldhelgen! 

Vad skulle du säga åt andra 
som funderar på att gå med 
i föreningen?
– Gå med! De ordnar så 
många roligheter och 
HiA tänker också på att 
ungdomar ska få mycket 
aktiveter. 

– Tveka inte att gå 
med! Ge det en chans, 
du kommer inte ångra 
dig. Du får lära känna 
nya människor och 
vara med på roliga 
evenemang.
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Örat

Ljudnivå eller decibel
Decibel, dB, ljudnivå används som mätetal för buller – 
dels för ljudeffektnivån, dels för ljudtrycksnivån som är den 
ljudstyrka vi hör i en punkt. Ljuddämpningsförmågan i en 
vägg och dämpningseffekten av en bullervall anges också i 
decibel.

Ljud karaktäriseras av sin styrka, ljudtryck (p, Pascal) och 
antalet svängningar per sekund, ljudets frekvens (f, Hertz). 
En ljudkällas ljudeffektnivå är dess totalt utstrålade ljudef-
fekt åt alla håll. Styrkan mäts med en ljudtrycksmätare och 
mätetalet Lp anges i decibel, dB.

Decibelskalan för ljudtrycksnivåer är logaritmisk med 
nollpunkten vald vid det lägsta hörbara ljudet (hörtröskeln)
för en människa med god hörsel. 

Det svagaste ljud en människa med god hörsel uppfattar 
har ljudtrycksnivån 0 dB. Smärtgränsen för örat nås vid 
cirka 125-130 dB.

Hur man upplever buller varierar från person till person, 
och det beror på många faktorer. Det finns två sätt att mäta 
buller på: med ekvivalent ljudnivå eller maximal ljudnivå 
Ekvivalent ljudnivå visar medelvärdet för alla ljud under 
en viss period, till exempel en 5-minutersperiod. Maximal 
ljudnivå är det högst uppmätta värdet under en viss period, 
till exempel ett dygn.

Klassificering av hörselskada
0-20 dB  normal hörsel

20-40 dB lätt hörselskada

40-60 dB måttlig hörselskada

60-90 dB grav hörselskada

90 dB- döv

Örat består av tre delar. Ytterörat om-
fattar öronmusslan och hörselgången. 
Trumhinnan bildar gräns till mellanörat 
med hörselbenen hammaren, städet och 
stigbygeln. I innerörat finns hörsel-
snäckan samt balansorganet. Här börjar 
också hörselnerven.

När vi hör leds ljudvågor in genom 
hörselgången till trumhinnan som 
kommer i svängning. Hörselbenen leder 
sedan ljudvågorna in i hörselsnäckan, 
till hörselns sinnesceller, hårcellerna.  
En del celler tar emot höga ljud, andra 
låga. Hörselnerven transporterar ljudsig-
nalerna till hörselcentrat i hjärnan som 
tolkar vad vi hör. 

En person utan hörselnedsättning hör 
ljud mellan 20 och 20.000 hertz (Hz). 
Känsligheten är störst mellan 500 och 
4.000 Hz där talet ligger. 

Källa:  Lyssna till vad du hör

Decibelskalan är en logaritmisk skala. Det betyder att en 
ökning med 3 decibel knappt kan uppfattas av örat medan 
en ökning med 10 decibel ger ett ljud som örat uppfattar 
som dubbelt så starkt.

Källa: trafikverket.se
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Örat Orsaker till hörselnedsättning
Nedsatt hörsel orsakas antingen av att ljudet inte 
fortleds normalt till innerörat (ledningsfel), ett fel i 
innerörat, i hörselnerven eller i hjärnan (sensorineural 
hörselnedsättning), eller  skada i bådadera (kombine-
rad hörselnedsättning).  

Våra arvsanlag, generna, står för en stor del av de medfödda 
sensorineurala hörselfelen, som även kan orsakas av mo-
derns sjukdomar under graviditeten. Generna bestämmer 
också takten och formen av den hörselnedsättning som vi 
alla i någon grad drabbas av när vi åldras, så kallad ålders-
hörseln. Behandlingen består av hörapparat som oftast sätts 
i båda öronen. Medfödd dövhet kan även behandlas med 
hörselimplantat. 

I övrigt kan hörseln påverkas av miljöfaktorer eller 
sjukdom. Bullerskada är den vanligaste miljöorsakade 
hörselskadan, och den individuella, genetiskt bestämda 
känsligheten avgör graden av den sensorineurala hörsel-
nedsättning som uppkommer. Även vissa läkemedel kan 
skada innerörat, liksom yttre våld som leder till skallbas-
fraktur.  Sådana hörselskador kan behandlas med hörsel-
hjälpmedel.

Återkommande akut öroninflammation samt kronisk 
öroninflammation kan leda till mellanöraskador med 
ledningsfel som följd. Ibland kan hörselnedsättningen vara 
av den grad att hörselhjälpmedel behövs, och vissa tillstånd 
kräver en operation. 

Otoscleros är en delvis ärftlig sjukdom som leder till 
fixering av mellanörats hörselben genom en växande, 
avvikande benmassa som fäster det innersta hörselbenet, 
stigbygeln, i det ovala fönstret som vetter mot innerörat.  
Från denna benmassa kan det utlösas ämnen som skadar 
innerörats hörselceller och den sakta tillkommande hörsel-
nedsättningen är då av kombinerad typ. 

Ledningsfelet vid otoscleros kan behandlas med en opera-
tion där man ersätter stigbygeln med en protes. För övrigt 
kan hörselnedsättningen behandlas med hörapparat. 

Vid Meniéres sjukdom leder 
det återkommande anfallsvist 

ökade trycket i innerö-
rat till attacker med 
tinnitus, hörsel-
nedsättning och 
karusellyrsel med 
illamående och 
kräkningar.  Även 
om den akuta 
hörselnedsättning-
en lättar efter ett 
anfall skadas en 
varierande del av 
innerörats hörsel-
celler oåterkalle-
ligt vid anfallet, 
vilket leder till att 

hörseln sakteligen 
försämras. De akuta 

attackerna kan lättas med mediciner som minskar illamå-
endet. Betahistidin är en medicin som förbättrar innerörats 
blodcirkulation och fungerar väl hos en del patienter i före-
byggande syfte, liksom vätskedrivande mediciner.  

Man kan också sköta svåra fall genom att spruta in an-
tingen cortison eller antibiotika i mellanörat. Gentamycin 
som sprutas i mellanörat används för att komma åt svåra 
och täta yrselanfall, och genom inverkan på innerörats 
balansceller kan behandlingen leda till lindring eller till och 
med anfallsfrihet, men medför dock en risk för tilltagande 
hörselnedsättning.  För övrigt är regelbunden livsrytm, 
framför allt sömn-/vakenhetsrytmen viktig liksom saltfattig 
kost. 

Plötslig hörselnedsättning kan orsakas av virusinfektio-
ner, blodcirkulationsrubbningar, genetiska faktorer eller au-
toimmuna sjukdomar där kroppens immunförsvar attack-
erar de egna hörselcellerna. Hörselnedsättningen upplevs 
som en plötslig eller inom några timmar uppkommande 
lockkänsla i örat, och ibland drabbas man också av yrsel.

Akusticusneurinom är en ovanlig, 
godartad tumör i hörselnerven. Den 
leder till sakteligen tilltagande 
hörselnedsättning, men kan 
också yttra sig som enskild 
eller återkommande 
plötslig hörselnedsätt-
ning.  Små tumörer 
med föga symptom 
uppföljs, medan större 
kräver operation.

Kaija Kuurila-Svahn
MD, specialist 

i öron-, näs- och 
halssjukdomar

Mehiläinen, Vasa

Kaija 
Kuurila-Svahn.
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Talbananen
Den gula ”talbananen” visar lokaliseringen av olika ljud 
(konsonanter och vokaler). Det ger en ökad förståelse för 
varför språkförbistringar och missförstånd kan uppstå vid 
kommunikation med en person med hörselnedsättning 
eller vid inbördes kommunikation mellan personer med 
hörselnedsättning. Talbananen visar talljudens frekvens och 
ljudstyrka vid konversation på en meters avstånd.

Tal finns inom frekvenserna 500-4000 hertz (Hz). En 
måttlig och grav hörselnedsättning innebär stora problem 
för taluppfattningen. 

Vokalerna (a, e, i, o, u, y, å, ä, ö) är utspridda över ett brett 
frekvensområde och har dessutom större ljudstyrka än kon-
sonanterna vilket i praktiken betyder att vokalerna uppfattas 
lättare än konsonanterna. Det är dock konsonanterna som 
behövs för att göra ett samtal begripligt. Konsonanterna f, 

k, p, s och t är viktigast för att uppfatta tal och för att kunna 
skilja på ord. 

Förutom att de högrekventa konsonanterna k, t, p, f, s och 
h är synnerligen svåra att uppfatta så hör även de ljud som 
bildas inne i munnen (d, g, h, j, k, l, r och s) och de ljud 
som låter lika (n-l, j-y, m-n-ng...) till de ljud som är svåra att 
uppfatta i ett samtal. 

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå att det kan ske 
missförstånd i kommunikationen. En hörselnedsättning 
gör det svårt att höra, speciellt i en störande miljö vilket 
innebär både ökad ansträngning och svårigheter att komma 
ihåg det man uppfattat. Dessa svårigheter kan till viss del 
reduceras genom bra akustik och lämpliga hörseltekniska 
hjälpmedel samt inte minst ett insiktsfullt bemötande! 

Källa: www.barnplantorna.se och Hörselboken
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Så inverkar hörselskadan

Hörselnedsättning kan vara allt från lindrig lomhörd het 
till fullständig dövhet. Grad och typ av hörselskada identifie-
ras i hörselundersökningar och illustreras på hörselkurvan 
i decibel.  

Hörselkurvan avslöjar emellertid inte direkt hur personen 
klarar sig. Följderna är mycket individuella, beroende på 
egenskaper, rehabilitering och omgivning, men beskriv-
ningarna här nedan är riktgivande.

En person med lätt eller måttlig hörselnedsättning hör tal 
med hjälp av hörapparat och kan kommunicera med stöd av 
läppläsning. De flesta hörselskadade hör till denna grupp.

Svårt/gravt hörselskadade personer hör endast starka 
ljud utan hörapparat och barn som har skadan från födseln 
behöver ofta både hörapparat eller cochlea-implantat och 
visuellt stöd för att lära sig talspråk. 

Lätt hörselskada: 20 db-40 db
•  Har nytta av hörapparater och läppläsning
•  Kan behöva individuell talterapi
•  Svårt att höra lågmält tal, i synnerhet i en 
 gruppsituation
•  Svårt att urskilja tal i en bullrig omgivning

Måttlig hörselskada: 40-70 db
•  Särskilt svårt att i hört tal urskilja konsonanter.
•  Behöver hörapparat
•  Behöver oftast individuell talterapi
•  Drar märkbar nytta av att kunna läsa på läpparna
•  Kan behöva tecken som stöd för tal
•  Svårt att höra tal, i synnerhet i en gruppsituation

Svår hörselskada: 70-95 db
•  Hör eventuellt högljutt tal på nära avstånd
•  Behöver hörapparat. Behovet av cochleaimplantat   
 utreds individuellt

•  Svårt att urskilja tal ens med hörapparat, särskilt  
  svårt att urskilja konsonanter
•  Viktigt att kunna läsa på läpparna
•  Kan behöva visuella metoder som stöd för tal
•  Individuell talterapi behövs oftast som stöd för  
 talutvecklingen

Grav hörselskada: >95 db
•  De flesta barn med grav hörselskada får vid cirka   
 ett års ålder cochleaimplantat i det ena eller båda  
 öronen. Individuell talterapi är i så fall av särskild  
 betydelse.
•  Med hjälp av cochleaimplantatet är det möjligt att  
 höra, kommunicera och använda FM-apparat.
•  Viktigt att förhållandena för att höra är goda och att 
   läppläsning är möjlig.
•  Behöver i synnerhet i början visuella stödmetoder  
 för kommunikation

Källa: Bearbetning av Kuuleminen, kommunikaatio ja tukitoi-
met. Päivähoidossa on kuulovammainen oppilas. Kuuloliitto ry

 Foto: 
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Konsekvenser av     nedsatt hörsel
Det är inte alltid som en välfungerande hörapparat 
kompenserar fullt ut för en persons hörselnedsättning. 
Trots att man kanske har full hörbarhet i ett samtal, så 
är den kognitiva ansträngningen högre än för en nor-
malhörande person, speciellt i miljöer där bakgrunds-
bullret på grund av akustiska och semantiska likheter 
är krävande och störande. 

Det går åt mycket uppmärksamhet för att hänga med, vilket 
bland annat visat sig i minnesexperiment med olika typer 
av material som presenterats auditivt. 

I en tvärsnittsstudie med 160 hörselskadade individer, 
tagna från den svenska databasen Betula (Rönnberg et al., 
2011), testade vi uppmärksamhetshypotesen samtidigt med 
en minneshypotes. Alla personer testades med den egna 
hörapparaten påslagen. Det visade sig att inte bara inlär-
ning via det man hört, utan även det man sett, eller till och 
med lärt in motoriskt var relaterat till graden av hörselned-
sättning. 

Det verkar alltså vara ett mer generellt minnesproblem 
snarare än  bara ett uppmärksamhetsproblem, som är rela-
terat till hörselnedsättningen. 

Det visade sig att inte alla minnesfunktioner påverka-
des. De ovanstående effekterna refererar till vad vi kallar 
episodiskt långtidsminne. Arbetsminnet, som handlar om 
att bearbeta och lagra information under korta tidsperioder, 
verkar opåverkat av hörselskadan. 

Anledningen till detta resultatmönster kan vara att när 
en person inte uppfattar insignalen via hörselsystemet så 
matchas inte motsvarande fonologisk-lexikala representatio-
ner i långtidsminnet. Detta gör att personens arbetsminne 
tvingas bli aktiverat för att via de fragment som ändå upp-
fattats pussla ihop vad som sagts, här och nu.  

Detta innebär att alla gånger under en dag som hörsel-
nedsättningen bidrar till att tvinga fram en användning 
av arbetsminnet så tränas detta system i förhållande till 
långtidsminnet. 

Det episodiska långtidsminnet kommer alltså att tränas 
relativt färre gånger under en hel dag eftersom man inte 
hört så kan man inte heller förstå eller plocka fram infor-
mationen. Långtidsminnet används helt enkelt i mindre 
utsträckning, med relativt lägre frekvens under en normal 
vardag.

Genom att vi fått tillgång till en stor internationell databas, 
UK Biobank, kunde vi gå vidare med att testa minneshypo-
tesen genom att använda visuellt-spatiala minnestest enbart 
(Rönnberg et al, 2014). Databasen består av cirka 500 000 
individer 39-70 år, varav 138 098 ingick i vårt urval.  Dessa 
individer var testade på ett funktionellt hörseltest, där upp-
giften var att försöka uppfatta och återge tripletter av siffror 
i ett talbrus. 

En kortmatchningsuppgift användes som arbetsminne-
suppgift, där sex par kort visades under fem sekunder och 
sedan vändes på datorskärmen. Uppgiften var därefter att 
försöka para ihop korten genom att vända på ett i taget. 

Antalet fel innan man lyckades para ihop de sex olika paren 
var det mått som användes. 

Långtidsminnesuppgiften var en prospektiv minnesupp-
gift som byggde på att en visuell symbol som visats i början 
av hela testsessionen återkom en timme senare, i slutet av 
sessionen. När man såg denna symbol var uppgiften att 
komma ihåg att peka på en annan symbol.

Resultaten visar entydigt att prestationen i den episo-
diska/prospektiva långtidsminnesuppgiften påverkades 
negativt av den funktionella hörselnivån och att arbetsmin-
nesuppgiften inte påverkades. 

Givet att episodiska minnesstörningar är en mycket vik-
tig och tidig indikator på mild kognitiv störning, men även 
så i utvecklingen av Alzheimers sjukdom, så finns här en 
möjlig pusselbit, nämligen att hörselnedsättningen bidrar 
till att skynda på denna sjukdomsutveckling. 

I ljuset av denna hypotes skall man då se de studier som 
utförts av Frank Lin med kollegor, vilka i en tolvårig longi-
tudinell studie visat att redan moderata hörselskador ökar 
risken för från början icke-diagnosticerade personer att vid 
slutet av perioden utveckla Alzheimers sjukdom med 4–5 
gånger (Lin et al., 2011).  

Lin et al har också visat att hjärnans grå celler atrofierar till 
följd av hörselskada, vilket preliminärt kan var ett korrelat 
till att långtidsminnesfunktionen går ner (Lin et al, 2014).

Vid Linköpings universitet bedriver vi sedan fem år tillba-
ka den longitudinella n200-studien, där vi studerar hur hör-
selnedsatta individer åldras kognitivt och kommunikativt 
(Rönnberg et al., 2016). 

Vi använder en tregruppsdesign, där en grupp består av 
200 hörselskadade hörapparatbärare, en grupp består av 
100 hörselskadade utan hörapparat och slutligen en grupp 
om 200 normalhörande matchade kontrollpersoner. 

Studien är världsunik på så sätt att vi i detalj testar 
en mängd olika hörselfunktioner och olika aspekter på 
kognition som vi tidigare visat är viktiga för personer med 
hörselnedsättning. 

Det handlar om fonologiska funktioner, exekutiva 
funktioner och arbetsminnes- och inferenstest med olika 
komplexitet, som sedan sätts i relation till olika kommuni-
kativa mått. 

I tillägg görs syntest och demenstestning.Vi förväntar oss 
att på ett mycket analytiskt sätt kunna bestämma effekten 
av hörselnedsättningen, den eventuellt skyddande effekten 
av hörapparat, samspelet med kognitiva funktioner och 
kommunikativa utfall, hur allt detta förändras över tid samt 
vilka personer som ligger i riskzonen för utveckling av 
demenssjukdom.

Jerker Rönnberg
Institutionen för Beteendevetenskap och Lärande, 

Avdelningen för Handikappveteskap (AHV), 
Linköpings universitet

Referenser: Lin, F.R., Ferrucci, L., An, Y., Goh, J.O., 
Doshi, J., Metter, E.J., et al. (2014). Association of hea-
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Konsekvenser av     nedsatt hörsel

Jerker Rönnberg har en bakgrund i minnespsykologi och har inriktat sin forskning på studier om kommunikation, handikapp och 
kognitionens betydelse för hörsel. Han har bland annat studerat samspelet mellan signalbehandlingen i hörhjälpmedel och arbets-
minnets kapacitet, vilket ökar möjligheterna att anpassa hörhjälpmedel individuellt. Rönnberg räknas som världsledande inom sitt 
område och har etablerat kognitiv hörselvetenskap som ett nytt vetenskapsområde.      

ring impairment with brain volume changes in older 
adults. Neuroimage 90, 84–92.doi:10.1016/j.neuroi-
mage.2013.12.059 Lin, F.R., Metter, E.J., O’Brien, R.J., 
Resnick, S.M., Zonderman, A.B.,& Ferrucci, L.(2011). 
Hearing loss and incident dementia.  Arch. Neurol. 68, 
214– 220. doi:10.1001/archneurol.2010.362Rönnberg, 
J., Danielsson, H., Rudner, M., Arlinger,S., Sternäng, 
O., Wahlin,Å., et al. (2011). Hearing loss is negatively 
related to episodic and semantic long- term memory 
but not to short-term memory.  J. Speech Lang. Hear. 
Res. 54, 705– 726. doi:10.1044/1092-4388(2010/09-
0088) Rönnberg, J., Hygge, S., Keidser, G. & Rudner, 

M. (2014). The effect of functional hearing loss and age on 
long-and short-term visuospatial memory: evidence from 
the UK Biobank resource. Front. Aging Neurosci. 6:326. 
doi: 10.3389/fnagi.2014.00326Rönnberg, J., Lunner, T., Ng, 
E.H.N., Lidestam, B., Zekveld, A.A., Sörqvist,P., Lyxell, B., 
Träff, U., Yumba, W.K., Classon, E., Hällgren, M., Larsby, 
B.,Signoret, C., Pichora-Fuller, M.K., Rudner, M., Daniels-
son, H. & Stenfelt, S. (2016). Hearing impairment, cogni-
tion and speech understanding: exploratory factor analyses 
of a comprehensive test battery for a group of hearing aid 
users, the n200 study. International Journal of Audiology, 
DOI: 10.1080/14992027.2016.1219775

     B
ild: Linköpings U

niversitet



10

Vart vänder jag mig
med hörselproblem?
Denna text beskriver förfarandet för den som bor inom 
Vasa sjukvårdsdistrikt men gången är ungefär den 
samma i alla sjukvårdsdistrikt. 

Misstänker du nedsatt hörsel, skall du vända dig till din 
egen läkare på hälsovårdscentralen, till  arbetsplatshälsovår-
den eller till en privatläkarstation för  preliminär hörselun-
dersökning. Vid behov görs det en remiss till öronpoliklini-
ken vid Vasa centralsjukhus.

Remissen registreras och skall granskas inom 21 dagar. 
Det är överläkaren eller biträdande överläkaren på öronpo-
likliniken, som avgör hur brådskande vård du behöver och 
ordinerar eventuella undersökningar.

Sjukskötaren på öronpolikliniken tar hand om den god-
kända remissen och placerar dig i remisskön. Du får infor-
mation per brev om mottagningstiden/beräknad väntetid.

Audionomen bekantar sig med remisserna i den ordning 
de kommer in och du får ett meddelande per brev, om tiden 
då du skall komma till rehabiliteringsbedömning. 

Audionomen gör en hörselgranskning och rehabilite-
ringsbeslutet görs utgående från audiogrammet, men även 
din livssituation är viktig för vad du behöver för teknisk 
hjälp och rehabilitering;   arbetsuppgifter och arbetsförhål-
landet har betydelse, familjelivet, vilka hobbyn du har, är 
bara några exempel.

Audionomen informerar om hörapparater och visar olika 
modeller. Tillsammans kommer ni överens om, vilken hö-
rapparat du behöver och vilken passar bäst din hörsel. 

Vasa centralsjukhus köper hörapparatstjänster från 
FinFonic Oy. Där tar man avtryck på ditt öra/dina öron, för 
en individuell snäcka eller allt-i-örat-apparat. Efter några 
månader får du din hörapparat.  Hörapparaten programme-
ras efter din hörselkurva. Barn och ungdomar kommer på 
återbesök enligt läkarrekommendation.  Vuxna kontrolleras 
vid behov.

Om du är du nöjd med din hörapparat/dina hörapparater, 
skrivs det ett låneavtal, av vilket du får en kopia. FinFonic 
Oy sköter om reparationer, service och omprogrammering 
av olika hörapparater.

Du har rätt att få en ny hörapparat efter fem år. Till det 
behövs ingen ny läkarremiss utan då kan du ta direkt kon-
takt till hörselstationen vid Vasa centralsjukhus, telefon-
nummer 213 1376 telefontid måndagar kl 8-10.

Habilteringshandledare sköter om andra hjälpmedel till 
hemmet. Hon sköter om fasta installationer som dörrklock-
or, telefoner, brandalarm och liknande. Hon gör ett hembe-
sök hos dig och tillsammans går ni igenom vilka hjälpme-
del som behövs. 

Sjukhuset bekostar tv-hörlurar, kommunikatorer av olika 
modeller och väckarklocka med vibrator. Kommunernas 
socialbyråer bekostar fasta installationer. Vissa kommuner 
kräver ett läkarutlåtande innan de beviljar dessa hjälpme-
del. 

Om du inte kan ta dig till polikliniken finns det möj-
lighet till hembesök. Om du inte tidigare har haft något 
hörselhjälpmedel behövs det en läkarremiss för besöket. 
Hörselundersökare tar kontakt med dig, dina anhöriga eller 
vårdpersonal på vårdenheten och kommer överens om en 
hembesökstid. 

På hembesöket kan man göra hörselundersökningar, 
avtryckstagningar på örat och hörapparatutprovningar. Om 
du är nöjd med hjälpmedlet, så skrivs det ett låneavtal.
Patienten eller anhöriga kan kontakta hörselstationen och 
kontrollbesök kan göras vid behov.   

Texten har godkänts av 
överläkare Christian Fremling

vid öronpolikliniken, Vasa.

B
ild: Lunds universitet
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Vilka hjälpmedel passar mig?
Vid val av hörapparater är det många faktorer som har 
betydelse. Graden och formen av hörselnedsättningen 
styr alltid valet. Andra viktiga faktorer man även bör ta 
i beaktande är örats form och anatomi samt om man 
är döv på ena örat eller om man har tinnitus. Ljudmil-
jön man vistas i är också en viktig faktor vid valet av 
hörapparat. 

När du besöker en audionom är det viktigt att tänka igenom 
vissa saker innan: 

– I vilka situationer du upplever hörselnedsättningen  
   som jobbigast!
– Ta reda på innan vad det finns för hörapparatsmodeller      
   och vad du har för önskemål gällande hörapparatens  
   funktion, utseende, storlek och modell.
– Bör hörapparaten fungera tilsammans med mobil-
   telefon? Med jobbmobil och/eller privat?
– T-slinga borde alltid finnas på hörapparaten för att du  
   ska kunna använda alla allmänhetens tjänster. Fråga 
   om det om inte audionomen nämner det. 
– Berätta vad du jobbar med och vad du tycker om att  
   göra på fritiden där du behöver höra  även om 
   audionomen inte frågar  om din livssituation!

Det finns många olika typer av hörapparter och hörhjälp-
medel:

BTE, bakom öra hörapparat med en formgjuten snäcka 
som leder ljudet i örat via plastslang eller tunnslang.
RIC/RITE, bakom öra hörapparat  med en formgjuten 
snäcka med hörtelefon som leder ljudet i örat.
AIÖ, allt i örat hörapparat som man får som concha-, 
halvconcha- eller kanalmodell.
CIC, hörapparat i örongången.
Fickhörapparat som kan kopplas till öronsnäcka eller 
benledningstelefon som limmas fast bakom örat.
Glasögonhörapparat som kan kopplas från skalmen till 
öronsnäcka eller med benledningstelefon
CI, Cochleaimplantat som opereras in i hörselsnäckan.
BAHA, som opereras i hörselbenet.

Det är audionomens jobb att tillsammans med dig avgöra 
vilken typ av hörapparat som passar bäst för din hörselska-
da och din livssituation. 

Dagens hörapparater är mycket bättre  än förr på att sor-
tera ljud i en sorlig eller bullrig miljö. Trots det kan det vara 
svårt att uppfatta enskilda personers röster i ett sorl.Det är 
därför viktigt att använda sin hörapparat för att hjärnan ska 
få en chans att träna på att urskilja enskilda röster.

Andra hörhjälmedel
Det finns också ett stort utbud av hjälmedel som kan an-
vänds med eller utan hörapparat.

Kommunikatorer eller talförstärkare, kan man använda 
som första hjälp före man behöver hörapparat eller med 
hörapparat som tilläggsmikrofon. Till dessa kan man 
även koppla trådlös mikrofon som kan användas i bilen, 
vid föreläsningar eller guidningar.
Tv-/radioförstärkare som kan användas med trådlösa hör-
lurar eller halsslinga till hörapparat med T-läge.
Handsfree till mobiltelefoner som kan kopplas till 
hörapparatens T-läge med halsslinga eller direkt.
Väckarklockor.  Det finns olika varianter av väckarklockor 
till hörselskadade. En variant har en vibrationskudde 
kopplad till sig som stoppas under huvudkudden och 
vibrerar när alarmet går. Alarmet är också extra högt. An-
dra väckarklockor är utrustade med starkt blinkande ljus.
Dörrklockor och brandvarnare kan kopplas ihop med ett 
system med ljus- eller vibrationssignaler. Om det exem-
pelvis ringer på dörren börjar vissa lampor att blinka.

De flesta hjälmedel är numera digitala och har mycket bra 
ljudkvalitet och är lätta att koppla och använda.
Redan nu och ännu mera i framtiden kommer Bluetooth att 
spela en stor roll i hjälpmedlens trådlösa funktioner direkt 
till hörapparaterna från alla ljudkällor.

Dick Lundmarkl

l

l

l

l

l

l

l

Det finns hörapparater av många slag numera. Kolla runt 
på nätet själv före och begär att audionomen visar vad det 
finns för urval på ditt sjukhus. Dessa är från Siemens.

l

l

l

l

l

Exempel på varseblivningssystem för hemmet. Vibrerande väck-
arklocka och manicker som vibrerar och blinkar när det ringer 
på dörren eller brandlarmet går är till stor hjälp när man inte 
hör så bra.
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Teleslingor och andra bra hjälpmedel
Teleslinga är en enkel och bra lösning 
för att göra lokaler tillgängliga för hö-
rapparatanvändare. En teleslinga gör 
att ljudet går trådlöst direkt till hörap-
paraten och hörapparatanvändare kan 
höra mycket bättre i olika samman-
hang. Är slingan rätt installerat går 
talet klart och tydligt direkt in i hörap-
paraten utan störande bakgrundsljud. 
I och med att ljudet går trådlöst till 
hörapparaten direkt från till exempel 
en mikrofon minskar talavståndet 
rejält för den som lyssnar.

Teleslinga kan finnas i allmänna 
lokaler som till exempel biografer, kyr-
kor och föreläsningssalar och där de 
finns ska också en skylt med symbolen 
till höger finnas.

Se till att teleslinga finns i din hörap-
parat när du provar ut för tyvärr är det 
ingen självklarhet att det är så även om 
det går att installera i så gott som alla 
hörapparater.  

Man kan oftast välja mellan T- och 
MT-läge där T innebär att du endast 
hör ljudet genom teleslingan. I MT-lä-
ge kan du också höra ljud runtom, 
till exempel bänkgrannen som säger 
något. 
En del institutioner som inte har fasta 
teleslingor kan istället ha portabla 
teleslingor att låna. Till exempel på 
museum för en guidad visning. Det 
lönar sig alltid att fråga efter och också 

uppmana olika ställen till att skaffa 
ett sådant system så att kunder med 
hörselproblem också kan ta del av 
utbudet. 

Bärbara kommunikationssystem 
består av sändare och mottagare. 
Mottagaren är en dosa som hänger i 
en halsslinga (teleslingan) runt hörap-
paratanvändarens hals. Sändaren är 
mikrofonen som till exempel guiden 
pratar i. Sändaren skickar ljudet 
(talarens röst) trådlöst till mottagaren, 
och hörapparaten i sin tur fångar upp 
ljudet från halsslingan.

De finlandssvenska proffsteatrarna 
erbjuder alla textning av vissa föreställ-
ningar. Det lönar sig att fråga när man 
bokar. 

Wasa Teater, Svenska Teatern, Åbo 
Svenska Teater, Lilla Teatern och Vii-
rus erbjuder textning via appen THEA 
som man kan ladda ner i sin egen 
smarttelefon eller platta eller också 
låna en platta av teatern.

Wasa Teater har teleslinga på stora 
scenen medan Svenska Teatern har 
t-slingor på alla scenerna. Säg till vid 
bokningen så får du en plats där sling-
an fungerar bäst.  

Åbo svenska teater har inga t-slingor 
men textar musikaler och operor på 
Stora scen både på svenska och finska. 
Texten visas ovanför scenen. 

Genom HiA kan du få 
pröva på olika hjälpmedel. 
Ta kontakt med Siw via
e-post så får du veta mera: 
siw@ostmans.net

Symbolen för att det finns en te-
le-slinga. Där denna finns ska du 
kunna höra via slingan rakt in i 
dina hörapparater under förutsätt-
ning att den som pratar använder 
mikrofon. 

När det är textad fö-
reställning på Wasa 
Teater får man hjälp 
vid ingången. Appen 
THEA som du kan 
ladda ner i din egen 
telefon fungerar på 
alla teatrar. Men alla 
föreställningar textas 
inte så kom ihåg att 
fråga vid bokningen. 
Här får HiA:s ordfö-
rande Siw Östman 
hjälp med appen. 

Testa innan du köper

 Foto: 
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Tips från Johan: 

Så sköter du din hörapparat
I mitt dagliga arbete med kundservice på ett hörap-
paratsföretag träffar jag mellan 20-30 personer  som 
kommer in för att göra hörselundersökningar eller 
granska att hörapparaten är anpassad enligt kundens 
hörselnedsättning. Själv har jag haft hörapparater hela 
mitt liv och jag kräver mycket av dem.På basen av mina 
egna erfarenheter kommer här några konreta råd och 
tips till personer som använder hörapparater. 

En hörapparats uppgift är att förstärka ljudet i din omgiv-
ning. En hörapparat återskapar inte den förlorade hörseln. 
När man börjar använda en hörapparat kräver det att man 
tränar upp sin hörselförmåga med den. Detta brukar oftast 
ta tid och kräver en viss ansträngning av dig. Genom att 
använda den dagligen gör att man sakteligen blir van med 
alla ljud. 

Det bästa sättet är att i början använda den vid sådana till-
fällen där det är tyst, till exempel hemma. Att låta hjärnan 
bli van med små ljud är mycket viktigt. Plötsligt kanske du 
hör väggklockan, eller något annat svagt ljud i hemmet.

Du måste vänja dig med din hörapparat och acceptera din 
försämrade hörsel. Genom att lära använda din hörapparat 
på rätt sätt blir det lättare att klara av vardagliga situationer. 
När du sedan lärt dig förstå och höra olika ljud i lättare 
miljöer, kan du sedan sakteligen börja använda den i såda-
na tillfällen där det förekommer mera ljud, till exempel på 
restauranger eller fester med mera människor. 

När ljudnivån stiger blir det svårare att höra, vilket det 
blir för vem som helst, även för dem som inte har nedsatt 
hörsel. Oftast tänker vi på att vi skall höja på volymen för 
att kunna höra bättre. Detta är fel, när vi höjer på volymen 

för att kunna höra de andra i vår omgivning så förstärks alla 
ljud. Det blir mera oväsen och ljudet kan kännas obehag-
ligt. I stället bör man sänka på volymen. Då man sänker 
volymen blir basljuden mindre och själva talljudet förstärks. 
Vi hör ju hellre på våra vänner än på skrälljud.

Det är viktigt att kunna använda sin hörapparat och förstå 
hur den fungerar. Likaväl är det viktigt att kunna sköta om 
hörapparaten på rätt sätt. I mitt arbete ser jag dagligen 
personer som säger att de inte hör röster tydligt eller att alla 
ljud ekar. I det här fallet lönar det sig att vända sig till en 
audionom som är en hörselexpert. Hörselexperten kollar 
att inställningarna är rätt programmerade enligt personens 
hörsel. 

Men det finns också vissa saker man kan göra hemma 
innan man springer in till hörselmottagningen. Först och 
främst bör man kolla att man inte har vax inne i örongång-
en. Vax stoppar alla ljud och får en känsla av att nånting är 
fel i apparaten, i själva verket lönar det sig att putsa öronen 
med öronolja. Oljan mjuknar upp öronvaxet och det blir 
lättare att få ut det. 

Det finns också en möjlighet att hörapparatens snäcka 
har smuts och vax, vilket hindrar ljudet från att komma 
igenom. Att regelbundet rengöra snäckan i varmt vatten 
och tvål håller den ren. 

Slangen som går mellan hörapparaten och hörselsnäckan 
bör bytas två gånger i månaden. Det är viktigt att slangen 
är mjuk. Ifall den blir hård blir talljud obekväma och det 
bildas skrällande ljud. Hörapparatsbatteriet bör kontrolleras 
att det ännu har effekt, oftast måste man byta batterier efter 
7–10 dagar beroende på storleken.

Hoppas dessa råd och tips hjälper dig att använda och sköta 
om din hörapparat bättre.

Johan Wikström

Johan Wikström är 28 
år och har en medelsvår 
hörselnedsättning sedan 
födseln. Han använder 
hörapparater i båda 
öronen dagligen och 
har varit verksam inom 
hörselbranschen i över 
tio år. För tillfället jobbar 
han på GN Resound Oy 
Ab, ett företag som säljer 
hörapparater, och vid 
sidan av detta håller han 
föreläsningar om hörsel 
och kommunikation.

På Hörseslskadades förening i Stockholms sida www.horsel.info 
kan du ladda ner denna broschyr och se på filmer med tips på 
hur du tar hand om din hörapparat. 
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Cochleaimplantat
CI eller cochleaimplantat är ett hörselhjälpmedel som 
delvis kan återställa hörsel hos personer med nerv-
hörselnedsättning. CI innebär att en elektrod förs in i 
hörselsnäckan (i själva verket består den av 12 till 22 
elektroder). 

I snäckan finns normalt 15 000 sinnesceller kopplade till 
35 000 nervceller. Nervhörselnedsättning innebär som 
regel att sinnescellerna inte fungerar. Däremot finns oftast 
hörselnerven kvar. Det är den som stimuleras med ett CI. 
Metoden ger inte en normal hörsel eftersom hårcellerna har 
en fantastisk precision att återge tonhöjd och de är svåra att 
ersätta. CI fungerar främst för att återställa det mänskliga 
talet men även andra ljud. 

CI består av en mottagare med mikrofon placerade vid 
örat och en processor. De gör om den akustiska signalen till 
högfrekventa impulser som sänds trådlöst till en mottagare 
under huden bakom örat. Sändaren sitter fast med en mag-
net mot huden. Mottagaren är kopplad till flera elektroder i 
snäckan. 

Nerverna i hörselsnäckan sitter som strängar på ett 
”klaviatur”. De mörka eller lågfrekventa ljuden stimulerar 
normalt nervceller djupt inne i snäckan medan de ljusa lju-
den och tonerna stimulerar nervtrådar som sitter längre ut, 
nära basen i snäckan. CI-mottagaren spjälkar upp signalen 
efter tonhöjd och sänder dem till olika elektroder i form av 
korta elektriska pulser. Ljusa och mörka toner aktiveras på 
samma sätt, fast nu direkt till nerverna i snäckan. 

Att elektriskt stimulera hörselnerven hos döva är en gam-
mal tanke. Fyra grupper i världen har spelat en avgörande 
roll för utvecklingen: En i USA, en i Australien, en i Frank-
rike och en i Österrike.  Ingen har ännu fått nobelpriset.

Det första CI:et sattes in redan i slutet på 1960-talet och i 
början på 70-talet. Redan på 80-talet var man starkt kritisk 
till metoden och de mest skolade hörselfysiologerna och 
specialisterna i talakustik ansåg det omöjligt att erhålla tal-

förståelse. Pionjärerna fortsatte dock som tur var.  En halv 
miljard människor har idag fått ett CI. 

Allra bäst fungerar metoden hos barn, som kan uppvisa 
närmast normal talförståelse och talproduktion. Det trodde 
man inte var möjligt eftersom barndomsdöva vuxna inte får 
talförståelse eftersom de saknar hörselminne. Det visade 
sig dock att barnens unika hjärnkapacitet som är under 
utveckling är mer dynamisk än man trodde och den kan 
”lära” sig att tolka signalen. Barn verkar också kunna upp-
fatta musik bättre.

En förutsättning för att CI skall fungera är att det finns 
kvarvarande hörselnerver i innerörat. Nerverna finns oftast 
men kan ibland vara få, vilket kan innebära att resultatet 
blir sämre. Någon metod att före en operation fastställa 
antal nervtrådar finns inte.

I framtiden hoppas man kunna operera in samtliga delar 
av ett CI innanför huden. Ett problem är att CI förbrukar 
mycket batterikraft eftersom elektroderna sänder en så stor 
mängd elektriska pulser varje sekund. Dessa pulser sprids 
och det är svårt att stimulera bara det fåtal nervceller som 
tolkar de aktuella frekvenserna. Det gör att man inte kan 
skilja olika tonhöjder. Man försöker att utveckla ljus- och 
laserstimulering istället men det har ännu inte fått ngn 
kommersiell lösning.

Ett stort framsteg är att man kan spara kvarvarande hörsel 
vid CI genom finare elektroder och utan att behövs borra ett 
hål på snäckan. Istället förs elektroden in genom det runda 
fönstret.

Helge Rask-Anderssen 
professor i experimentell otologi

Akademiska sjukhuset

År 2012 fick 
professor Helge 
Rask-Andersen 
Stora Hörsel-
priset av Hör-
selskadades 
Riksförbund 
och Hörsel-
forskningsfonden 
”för hans fram-
synta forskning 
om innerörats 
hemligheter”.
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När jag föddes på Vasa centralsjukhus 1997 testades 
min hörseln som man gör på alla nyfödda. 

Personalen misstänkte att det var något fel på min hörsel 
och gjorde så att hälsovårdaren i min hemkommun Närpes 
fick fortsätta med hörseltesterna. De berättade dock inget åt 
mina föräldrar som trodde att det var helt vanliga kontroller 
som hälsovårdaren ville göra. Jag var ungefär tio månader 
när min hörselskada kom till deras vetskap.

Först fick jag helt vanliga hörapparater men hörde bara 
höga ljud och vokaler med dem. Så år 2000, när jag var tre 
år, inopererades ena cochleaimplantatet. Implantatet är inte 
till hjälp för alla men i mitt fall var det lyckat eftersom jag 
började höra mer ljud och mina föräldrar har berättat att jag 
började tala cirka ett år efteråt. 

Förklaringen till varför man inte opererade in implantat 
på båda öronen samtidigt var troligen att det var ganska nytt 
på den tiden och man visste inte riktigt hurudant resultat 
man kunde få.

Jag har blivit opererad totalt fyra gånger, varav tre på 
vänstra sidan. Andra gången var 2002 då elektroder gick 
sönder utan förklaring och tredje gången år 2004 då im-
plantatet gått sönder att jag stött det mot något. 

År 2016 lade jag min under kniven igen och då fick jag  
implantat på högra örat inopererat.  Fram till dess hade jag 

Att leva med Cochleaimplantat

vanlig hörapparat på det örat men med den hörde jag bara 
högre ljud egentligen. Att jag bestämde mig för att fråga 
min audionom om ett andra implantat var helt enkelt för att 
andra som också har två rekommenderade det och jag ville 
ju höra bättre. Och jag började också höra ord med det nya 
implantatet. Två implantat gör att jag har lättare att höra va-
rifrån ljudet kommer och jag hör också lägre ljud än förut. 

Hur låter ljudet egentligen med Cochleaimplantat? Jag 
brukar säga att ljudet är metalliskt och lite Kalle Anka-aktigt. 
Det finns många klipp på Youtube som man kan kolla in 
om man är ntresserad av att lyssna på det.

Från dagisåldern till sjunde klass hade jag en assistent 
med mig i dagis och skola. Om det fanns något jag inte 
uppfattade kunde jag fråga av henne och i lågstadiet skötte 
hon om hörhjälpmedlen. 

På den tiden behövdes en stor kärra för alla hörhjälpme-
del som jag använde. Men tekniken har gått snabbt framåt 
sedan dess. Idag studerar jag till andra året till röntgen-
skötare i Vasa och tack vare mina CI behöver jag som extra 
hjälpmedel bara en liten mikrofon som läraren har på sig.

Jenny Bränn

Jenny Bränn, 20 år, berättar om hur det är att leva med två Cochleaimplantat. Hon föddes med grav hörselskada på båda öronen.

Namn: Jenny Bränn
Ålder: 20 år
Bor: I Pörtom och Vasa
Gör: Studerar till röntgenskötare i 
Vasa, är nu på andra året.
Familj: Mamma, pappa och hun-
den Rex.
Bästa med CI: Fantastisk uppfin-
ning som kan få döva människor 
att höra.
Sämsta med CI: Drar mycket 
batteri. Det finns laddningsbara 
batterier men de håller bara max 
12 timmar.
Hörhjälpmedel: Comfort Audio.
Det jag vill säga åt en som 
funderar på att skaffa CI: Jag 
rekommenderar det absolut, det 
är förstås större möjligheter
om man håller hörselnerven aktiv.
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Tinnitus är en ljudupplevelse som i allmänhet inte har 
sin upprinnelse i en yttre ljudkälla, utan ursprunget till 
den finns helt eller delvis inne i hörselsystemet.  
Eftersom hörselnerven är aktiv handlar det ändå inte 
om någon illusion eller hallucination, utan ljudupplevel-
sen är i högsta grad verklig. 

Ursprunget till ljud finns vanligen i en yttre ljudkälla, 
som genom ljudvågor åstadkommer en mekanisk retning 
av trumhinnan som via hörselbenen förmedlas till hör-
selsnäckan. Där omvandlas den mekaniska energin på 
kemisk-elektrisk väg till nervimpulser, vilka hörselnerven 
skickar till hjärnbarken. I hjärnbarken tolkas nervaktivite-
ten till en ljudupplevelse.

Tinnitusljudet däremot är alltså en ljudupplevelse som i 
allmänhet inte har sin upprinnelse i en yttre ljudkälla utan  
orsakas av aktivitet i hörselnerv och hörselorgan. 

Hörselorganets och hörselnervens celler uppvisar en 
viss spontan grundaktivitet hos alla. Hörselnerven är aldrig 
”tyst”. Den förmedlar impulser dygnet runt till hjärnan, 

även om det är tyst i omgivningen. De flesta lägger vanli-
gen inte märke till det normala bruset i hörselbanan, den 
neutrala tinnitusen, som maskeras av andra svaga ljud i 
omgivningen. 

Meningslösa ljud filtreras normalt bort innan de når vårt 
medvetande. Vi upplever dem som tystnad. Filtreringen är 
en perceptuell (varseblivnings-) process. Snäckan är egent-
ligen en ”riktigt bullrig plats”, och till det nyfödda barnets 
första uppgifter hör att sortera bort det meningslösa bullret 
från de viktiga ljuden. Barnet visar alltså att man kan lära 
sig vilka ljud som är viktiga och därför bör uppmärksam-
mas (höras), och vilka som är meningslösa och därmed 
onödiga att uppmärksamma. 

De strukturer i hjärnan som sköter om sorteringen kan 
jämföras med programmerbara filter. Det betyder att vi är 
”programmerade” för vilka specifika ljud vi lättast reagerar 
på till exempel när vi sover eller vistas i bullriga miljöer. 
Vårt namn är en signal med låg varseblivningströskel, lik-
som den egna babyns gråt är det för nyblivna föräldrar.  

Tinnitus och hur man 
lär sig leva med den
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Programmeringen av ”ljudfiltren” sker delvis automa-
tiskt och undermedvetet, men det hindrar inte att vi med 
olika åtgärder kan komma åt dem. Detta har i högsta grad 
relevans för uppgiften att komma till rätta med sin tinnitus, 
och i det följande ska jag kort beskriva hur psykologin kan 
vara till hjälp i det arbetet. 

Under de två senaste decennierna har man utvecklat 
och satt stort hopp till psykologiska/psykoterapeutiska 
metoder för att hjälpa personer med tinnitus. De bygger på 
det faktum att vi med vårt psyke kan ingripa, inte bara i för-
hållningssätt (anpassning till tinnitus), utan även i neurala 
processer på elementär och autonom nivå. 

Hjärnans musik eller alarmsignal? Omkring 85 procent 
av dem som har varaktig tinnitus upplever inte ljudet som 
påträngande, störande eller ångestprovocerande (vilket de 
övriga 15 procenten har mycket svårt att tro på!).

Orsaken till detta ligger inte i kvalitet eller styrka hos 
tinnitus; i själva verket visar forskning att tinnitusljudet är 
mycket lika både hos dem som besväras av det och hos dem 
som inte gör det. Den stora skillnaden är att de som verkli-
gen besväras av tinnitus, bedömer och varseblir den som ett 
hot eller en plåga, snarare än som någonting av ringa eller 
ingen betydelse.

Hur är det möjligt att tinnitusljudet kan upplevas så oli-
ka? Hörselintrycket av ljudet är bara en av tre olika aspekter 
av den totala upplevelsen av (tinnitus)ljudet.  De övriga är 
tankar och känslor som förknippas med tinnitusen.

Tyvärr är det fortfarande vanligt att personer som drab-
bats av tinnitus får höra både av vårdpersonal och lekmän 
att det inte finns något att göra åt den, åtföljt av: ”Du får 
lära dig att leva med den!” Och om personen redan vid den 
tidpunkten upplevt obehagliga konsekvenser av tinnitus, är 
det inte att undra på om hen överväldigas av negativa tankar 
och känslor kring tinnitus.

De negativa tankarna och känslorna befäster i sin tur 
upplevelsen av att tinnitus är en fara – om inte för livet så 
åtminstone för ett fullvärdigt liv. Hjärnan kan inte avgöra 
om det är tinnitus, tankarna eller stressreaktionerna i sig 
som är det verkliga hotet. 

Ett ljud som är ett reellt eller potentiellt hot kan hjärnan 
inte förtränga eller filtrera bort. Är ljudet ett hot, måste vi 
lägga märke till det och vara på vår vakt mot det. På så sätt 
kan tinnitus aldrig bli ett av de svaga bakgrundsljuden - om 
inte hotbilden kan neutraliseras.

Uppgiften för den som vill komma till rätta med sin tinni-
tus är alltså inte i första hand att få bort ljudet – det kan hen 
inte – utan att förändra sitt förhållningssätt till det så att det 
inte längre upplevs som ett hot och en plåga. Om hen lyck-
as med det försvagas också ljudupplevelsen på lång sikt.

I den behandling som jag utarbetat använder jag prin-
ciper och tekniker med ursprung i de tre metoder som 
hittills använts vid behandling av tinnitus, nämligen TRT, 

KBT, och ACT, samt dessutom gestaltterapi, som utgör min 
referensram som psykoterapeut.

Behandlingen utgår alltså från tanken att tinnitusljudet 
blivit något man ofrivilligt uppmärksammar, eftersom 
ljudet fått karaktären av ”varningssignal” och präglats 
av obehag. I gestaltpsykologins termer kan man säga att 
ljudet ”fastnat” som figur (något man fokuserar på), och att 
uppgiften för behandlingen är att möjliggöra växlingen till 
bakgrund, det vill säga göra det till ett av de vanliga omgiv-
ningsljuden, som man kan välja att lyssna på eller låta bli 
att lyssna på.

Uttryckt på annat sätt är målsättningen med behand-
lingen på kort sikt att minska obehaget för tinnitusljudet: 
att neutralisera eller desensibilisera upplevelsen av det. Så 
snart som tinnitusljudet förlorar sin negativa laddning, 
börjar det avta. Därmed bereder man också marken för att 
på lång sikt eliminera själva ljudupplevelsen.

Redskapen i behandlingen är sådana att personer med 
lindrigare tinnitusbesvär själva kan använda dem utan 
professionell hjälp. I själva verket bygger ett gott resultat på 
att man övar mycket på egen hand. Har man svåra besvär, 
underlättar det att ha ett stöd för behandlingen, eftersom 
den kräver både målmedvetenhet och tålamod. För en del 
underlättar det att jobba med sin tinnitus i grupp. 

Behandlingen innehåller bland annat följande redskap: 
1) Neutralisering/avbetingning. Avslappning. Är i 
princip klassisk betingning, där man ersätter obehaget 
i tinnitusljudet med lugn/välbehag genom systematisk 
avslappning. 
2) Fokuseringsträning. Människor kan i allmänhet kon-
centrera sig på bara en sak i taget. Fokuseringsträningen 
går ut på att öva upp förmågan att kontrollera uppmärk-
samheten med viljan.

3) Sound enrichment 
(maskering). Tinnitusbe-
svären lindras i allmän-
het av någon form av 
bakgrundsljud. Dessa 
kan variera från per-
son till person alltifrån 
duschljud till musik. 
Maskeringsljuden får 
dock inte täcka tinnitus-
ljudet eftersom ingen ha-
bituering (”tillvänjning”) 
till tinnitusljudet i så fall 
kan ske.

Bo Mellberg
psykolog och psykoterapeut

 

Tinnitus innebär att man hör ljud utan att det finns en ljudkälla. De ljud som uppstår är av olika karaktär och kan vara 
ett tjutande, susande, brummande, pysande eller metalliskt ljud. Vanligast är dock en högfrekvent ton.
Tinnitus är inte en sjukdom utan ett symtom och förekommer i alla åldrar men är vanligast hos den äldre befolkning-
en. Personer som lider av tinnitus har oftast en hörselnedsättning. Däremot har inte alla med hörselnedsättning 
tinnitus.

FAKTA TINNITUS
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Vi hör ihop!
Vi hör ihop! Så kan man kort beskriva en relation. Ordet 
höra har flera betydelser. I en parrelation där den ena 
parten har en hörselnedsättning eller inte har någon 
hörsel alls blir det extra tydligt hur viktig hörseln är för 
upplevelsen av att höra ihop. 

Det har gått upp för mig att jag levde länge med en hörsel-
skadad kvinna utan att någondera av oss egentligen förstod 
det. Det handlar om att hörseln många gånger försämras så 
omärkligt att vi inte lägger märke till förändringen. 

Det finns också par som, trots en allvarlig hörselnedsätt-
ning hos den ena av makarna, uthålligt försöker leva som 
om problemet inte existerade. Det är egentligen ett onödigt 
arbete, mycket blir lättare om man utgår från att proble-
met med hörseln kan hanteras genom medvetna val. Och 
själva samarbetet kring hörselupplevelsen kan i stället bli 
en resurs för samhörigheten. Detta att vi hör ihop blir en 
konkret sanning också på hörselplanet. 

Vi mänskor är ganska tröga varelser. Vi låter många 
gånger vårt beteende styras av lättjan och vanan. Vi orkar 
inte anstränga oss för att tala tydligt, vi mumlar med ansik-
tet bortvänt medan vi söker efter ord. 

I början känns det ovant att vi måste sitta mitt emot var-
andra för att föra ett samtal. Omedvetet gör vi kanske länge 
motstånd mot insikten att min egen eller den andras hörsel 
inte kan bli bättre, att den snarare blir sämre med åren. Det 
första steget mot en bättre parrelation är därför att acceptera 
fakta och försöka leva sig in i den andras svårighet. Svårig-
heten att höra eller svårigheten att få den andra att höra.

Jag har en gammal kollega som brukar säga att kärlek är 
”att man ids fast man inte sku’ idas”. Eller som han sade 
det på vardaglig finska: ”Rakkaus on sitä että viittii vaikkei 
viittis”. 

När man väl erkänt problemet är det mycket lättare att 
övervinna lättjan. Men tröskeln finns kvar och man får vara 
uppmärksam så man inte snubblar nästa gång man går 
genom dörren. Det här är kanske ett problem främst för 
de par som inte levt med hörselnedsättningen ända från 
början. 

Den andra kraft som styr vårt beteende från det omed-
vetna är nämligen vanan. Och nu menar jag inte bara vanan 
i betydelse upprepad handling, utan hela den bakomliggan-
de föreställningen om hur kommunikationen i vardagen 
ska gå till. 

Den här föreställningen förändras genom att vi blir med-
vetna om hur vi själva tänker och övervinner lättjan gång 
efter gång. Småningom lär vi oss att hörseln är ett samar-
bete, att det är allas ansvar att se till att familjens medlem-
mar hör det som sägs. Den som hör bra och den som har 
nedsatt hörsel har tillsammans ansvar för att båda hör. 

När vi tillsammans tar ansvar för hörseln börjar vi leva 
mera vaket, helhjärtat engagerade i relationen. Det innebär 

att vi i slutändan egentligen kan få ett bättre liv tillsamman 
genom hörselnedsättningen än vi hade haft utan den. 
När vi övervinner trögheten och lättjan frigörs vår förmå-
ga att hitta lösningar på vardagliga problem. Vi ser till att 
vi inte talar med varandra om vi inte är i samma rum med 
ansiktet mot varandra. 

Det för med sig nya trösklar av lättja. Detta att tala med 
varandra förutsätter ett medvetet val. När någon inte hört 
och frågar upp säger vi inte ”det var inget viktigt”, utan 
vi upprepar det vi sagt. På det sättet visar vi respekt för 
varandra. Det avlastar dessutom makans hjärna som går på 
högtryck för att luska ut vad du mumlat. Du får på köpet en 
chans att uttrycka dig mera nyanserat. 

Själva insikten om hörselnedsättningen kan vara en be-
frielse i sig. Tidigare kanske vi tolkat den andras bristande 
respons som likgiltighet eller avoghet. Hen har kanske varit 
tvungen att tänka till ordentligt för att höra vad du sagt, 
och hen har kanske i ansträngningen tappat bort frågan du 
ställde på slutet. 

Väldigt långt är det här en fråga om uppmärksamhet. 
Hörselnedsättningen påverkar vår uppmärksamhet. Det 
kan finnas andra orsaker till att vi är ouppmärksamma; 
bekymmer på jobbet, hälsan eller bara allmän distraktion.

Ibland roar vi oss med att min fru som hör dåligt uppre-
par orden just som hon hört dem. Det kan bli de mest dråp-
liga påståenden. Men tillsammans med skrattet kommer 
också insikten om hur utsatt den är som har nedsatt hörsel. 

Hörselnedsättningen får också följder i det sociala livet. 
Den som hör dåligt får välja plats vid bordet så att hen kan 
delta i samtalet. Vi för inte samtal i kors och tvärs utan 
försöker föra ett samtal gemensamt. I det här fallet är det 
ett gemensamt ansvar för alla dem som umgås. För att det 
ska fungera måste alla vid bordet ta ansvar för hörselned-
sättningen. 

Det jag beskrivit här är små justeringar som egentligen 
lika gärna kunde karakteriseras som hyfs och pli. Ansträng-
ningen för att bemästra hörandet gör att vi börjar må bättre 
tillsammans. Vi får en allt starkare känsla av att höra ihop. 

Jan-Erik Nyberg

Det internationella 
tecknet för kärlek på 
teckenspråk. 
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Vi hör ihop!
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Praktiska tips till dig
som har nedsatt hörsel

Tala tydligt själv, det smittar av sig.

Träna läppavläsning.

Lyssna koncentrerat – men koppla av ibland!

Ta det lugnt om det uppstår svårigheter i samtalet. Använd humorn!

Acceptera hörselskadan som något man sannerligen inte behöver skämmas för.

Placera dig alltid med ljuset i ryggen så att ljuset faller på din samtalspartner. 

Tilltala andra bara när du är så nära att du säkert kan höra svaret.

Det är bättre att inte svara alls när någon tilltalar dig från ett annat rum om du 
inte hör vad som sägs.

Tala om för andra vad din hörselskada innebär. 

Tala om att du inte är ointresserad om du inte svarar utan att det beror på att 
du inte hört. 

Tänk på att hörselskadan inte är hela människan. Bakom finns det viktigaste, 
den egna personligheten, alltid värd att lära känna, tro på och utveckla. 

Källa: Att (åter)erövra samtalet av Berth Danermark

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Praktiska tips till dig
som har nedsatt hörsel

Praktiska tips till dig som är
anhörig och arbetskamrat

Informera dig om hörselskadan och hur ni ska samtala för bästa resultat.

Påkalla den hörselskadades uppmärksamhet innan du talar.

Stå inte för långt bort eller i ett annat rum när du talar. 

Vänd ansiktet mot den hörselskadade och se till att ditt ansikte är belyst. 

Stå inte med ryggen mot ljuset.

Håll inte handen för munnen när du talar.

Tala med naturliga munrörelser – munavläsning är ett gott stöd för många.

Tala med normal stämma, skrik inte. 

Se till att inte fler talar samtidigt.

Rätt till missförstånd och upprepa sådant som din samtalspartner inte uppfattat 
med en gång.

Upprepa och skriv ned särskilt viktiga upplysningar och uppgifter.

Byt inte samtalsämne utan förvarning.

Uttala facktermer och andra nya ord extra tydligt. 

Källa: Att (åter)erövra samtalet av Berth Danermark

l

l

l

l
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l
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Ett språks kamp
för överlevnad
På samma sätt som det finns många talade språk i 
världen finns det också många olika tecknade språk. 
Av hela världens omkring 1000 tecknade språk an-
vänds två i Finland: det finska teckenspråket används 
huvudsakligen av finskspråkiga döva medan det 
finlandssvenska teckenspråket används enbart av fin-
landssvenska döva.

Jag har medverkat i projektet Livs (Lev i vårt språk), ett 
utbildningsprojekt som syftar till att vitalisera det finlands-
svenska teckenspråket och ge språket ett ”rum” att vara i, 
och jag kan berätta att utbildningen är väldigt mångsidig.

Man får lära sig om bland annat det finlandssvenska 
teckenspråket, hur man kan forska i språket, om dövkultur, 
hur man till exempel översätter en text från svenska till 
finlandssvenskt teckenspråk samt om hur man kan lära ut 
teckenspråk till andra människor.

De finska och finlandssvenska teckenspråken har en 
gemensam bakgrund och samma person har varit betydel-
sefull för såväl dövsamfundet i Finland som de två teck-
enspråken. Det är Carl Oscar Malm som var döv när han 
föddes 1826 i Eura och brukar kallas för ”det finländska 
dövsamfundets fader”.

När Carl Oscar var åtta år, 1834,  flyttade familjen till 
Sverige för att han skulle få gå i dövskola, Manillaskolan i 
Stockholm. Där lärde han sig det Sverigesvenska tecken-
språket. 

Efter skolgången återvände han till Finland och grunda-
de landets första dövskola i Borgå 1846, då han var 20 år. 
Där introducerade han det teckenspråk han lärt sig i Sverige 
och språket började spridas bland döva i Finland. 

I något skede började teckenspråket utvecklas mot två 
håll; finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Skillnaderna 
mellan de två finns på flera nivåer. Inte heller Sverige- 
svenska teckenspråket är likadant som det finlandssvenska 
i dag. Dessa språk har egna tecken, olika strukturer (hand-
form, artikulationsställe, rörelse och så vidare), och dessut-
om finns det skillnader på grammatikalisk nivå. 

Teckenspråken följer inte heller strukturer som finns i 
det skrivna språket utan är helt självständiga tecknade språk 
utan skriftspråk. 

Precis som talat och skrivet språk gradvis förändras, 
förändras också det tecknade språket. Gamla och nya tecken 
förekommer sida vid sida och äldre personer använder ofta 
gamla tecken som inte är vanliga bland yngre.

Ett och samma tecken kan betyda olika saker i de olika 
språken medan det kan finnas flera olika tecken för ett ord. 
En del tecken kan likna varandra i olika tecknade språk och 
vissa tecken kan förekomma i flera teckenspråk.

I Finland använder man också  ett annat handalfabet än 
vad man använder i Sverige och andra länder.

Majoriteten av användarna av finlandssvenskt teckenspråk 
består av medelålders och äldre döva. De flesta av dem har 
gått i dövskolan i Borgå, som stängde år 1993. För dem är 
det finlandssvenska teckenspråket deras modersmål medan 
svenska är deras andra språk. 

Många äldre döva lärde sig teckenspråk först när de kom 
till dövskolan, eftersom teckenspråket fram till 1970-talet 
inte ansågs vara ett språk och föräldrarna uppmuntrades 
inte heller att lära sig teckenspråk så de kunde kommunice-
ra med sina döva barn.

Många av dem som använder finlandssvenskt tecken-
språk bor i Österbotten och Nyland, vilket även leder till att 
språket är internt heterogent. Språkbruket i Österbotten 
påverkas av det Sverigesvenska teckenspråket, ofta på grund 
av täta kontakter till Sverige medan språket i Nyland har 
influenser av det finska teckenspråket eftersom det är domi-
nerande i många sammanhang. 

Många finlandssvenska teckenspråkiga anser att de har 
rätt lätt att förstå både Sverigesvenskt och finskt tecken-
språk eftersom det finlandssvenska teckenspråket kan anses 
vara lite ”mitt emellan” det finska och det Sverigesvenska. 

Det är också vanligt med flerspråkighet bland finlands-
svenska teckenspråkiga eftersom det finlandssvenska teck-
enspråket är ett litet språk med omkring 100 språkanvända-
re. Det händer det ofta att en finlandssvensk teckenspråkig 
använder sig mera av finskt teckenspråk ifall hen möter en 
finsk döv, men väldigt sällan det motsatta.

På grund av att användarna av finlandssvenskt  teck-
enspråk är så få och har så hög medelålder är det finlands-
svenska teckenspråket hotat. Språket finns till och med på 
UNESCO:s lista över utrotningshotade språk.

Då dövskolan i Borgå stängdes 1993 finns det inte 
längre någon teckenspråkig miljö där döva barn skulle ha 
möjligheten att lära sig det finlandssvenska teckenspråket. 
Alternativen i dag är att antingen flytta till Sverige och lära 
sig Sverigesvenskt teckenspråk eller gå i finsk dövskola
och lära sig finskt teckenspråk. Små språkliga rum för det 
finlandssvenska teckenspråket som ännu finns kvar är Ytteres-
se skola, där några lärare behärskar teckenspråk, samt
specialdaghemmet Snäckan, där tecken som stöd (TSS) 
används (inte samma sak som teckenspråk).

Risken är alltså stor att språket försvinner ifall man inte 
gör något, och sådana insatser sker redan; till exempel ut-
bildningsprojektet Livs som just nu pågår vid Humanistiska 
yrkeshögskolan. Också att det finlandssvenska teckensprå-
ket skrevs in i lagen som ett eget språk år 2015 sågs som en 
stor seger bland finlandssvenska teckenspråkiga.

Personligen tror jag att språket har en chans att leva 
vidare om vi kavlar upp ärmarna och kämpar för språkets 
överlevnad. Det skulle nämligen vara tråkigt ifall språket 
skulle dö ut, speciellt om det också är ens modersmål.

 Elin Westerlund
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Alla människor har nytta av att kunna en uppsättning 
tecken ur teckenspråket. Den ivrige lär sig massor med 
tecken samt den teckenspråkiga grammatiken och kan 
därmed kommunicera med döva. En förenklad variant 
av att använda tecken är tecken som stöd (TSS). Det 
innebär att man pratar normal svenska och tecknar de 
viktigaste orden i satsen. 

När man pratar med en person som är hörselskadad, har 
denne stor nytta av att få de viktigaste orden förstärkta med 
tecken. Om hörseln inte räcker till (någon säger ’gran’, men 
man hör ’ran’) och om läppavläsningen inte tillför någon 
klarhet (läpparna rör sig rätt lika när man säger ’gran’ och 
’kran’) så hjälper tecknen den hörselskadade att ”höra rätt”. 
Missförstånd, gissningar, osäkerhet och känslan av att vara 
dum undviks. Den hörselskadade behöver inte sätta energi 
och koncentration på vad som hörs och vad som inte hörs. 
Det går att slappna av.  

Normalhörande har också nytta av att kunna teckna med 
varandra. Det finns en massa situationer där det lämpar 
sig bäst att teckna i stället för att tala eller ropa. Om man 
är i en bullrig miljö, till exempel på en arbetsplats med 
kraftiga maskinljud, kan man följa minsta motståndets lag 
och teckna i stället för att ta av sig hörselskydden och ropa i 
någons öra eller till och med vara tvungen att gå avsides för 
att kunna säga något. 

På krogar eller konserter där musiken har hög volym är 
det praktiskt att kunna teckna småsaker, som att ”Jag tar en 
öl till, vill du ha nåt?” eller ”Jättebra musik!”. 

Tecken kan också användas över sådana avstånd som 
skulle kräva att man ropar om man vill bli hörd. Låt oss 
säga att man är i simhallen med en kompis som tar sim-
ning på större allvar än man själv och befinner sig därmed 
längre fram i bassängen. Man fryser, masar sig upp och 
tecknar till sin kompis: ”Jag går i bastun!” Alternativet hade 
varit att ropa. 

Teckna mera!
Hannele Rabb är bildkonst-
när och litteraturvetare. Hon 
är också mamma till Roberta 
som är döv och teckensprå-
kig. Hannele visste inget om 
teckenspråk eller döva när 
Roberta föddes, men teck-
enspråket blev snabbt deras 
hemspråk. 

– Jag upphör aldrig fas-
cineras av teckenspråkets 
logik, skönhet och inbyggda 
kreativitet. Tidigare  har jag 
hållit konst- och skrivarkurser 
men sysslar allt mer med 
produktion av teckenmaterial, 
främst i form av  barnböcker 
med tecken. Då får jag kom-
binera tre goda ting; bild, ord 
och tecken.
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I den jättelika matvaruaffärens gångar är det praktiskt 
att teckna till sin medföljare som råkar stå mycket närmare 
ägghyllan än man själv: ”Ägg! Två paket”. 

Genom fönster går det bra att teckna. ”Ring när du 
kommer fram!” kan man teckna till den som susar iväg i 
sin bil. ”Kom in och ät!” tecknar man genom köksfönstret 
till någon ute på gården. Den ena kan till och med befinna 
sig inne i ett hus och den andra i en bil. Om man bara får 
den andras uppmärksamhet, till exempel genom att knacka 
på fönstret eller vifta med händerna, så fungerar det att 
teckna. 

I situationer där tystnad råder kan man ta till tecken när 
man vill säga något. I ett klassrum: ”Vilken sida var det?” 
eller ”Har du ett suddgummi?”, eller  under en teaterföre-
ställning: ”Har du en näsduk?” För att inte väcka en sovan-
de person kan man ta till tecken: ”Tyst, han har somnat. Vi 
går till köket!”

Korta fraser kan också vara fiffiga när man vill säga nå-
got åt någon som är inbegripen i ett annat samtal, i stället 
för att gå fram och avbryta. Man tar bara diskret ögonkon-
takt och tecknar sitt ärende, vad det nu kan vara: ”Jag går 
på wc!” eller ”Kom nu, det är bråttom!” Till någon som 
talar i telefon är det lätt att teckna: ”Vill du ha kaffe?” 
eller ”Jag far nu, vi syns i morgon!”  

Den som tecknar med sin baby kan få en kommuni-
kation långt före babyn lär sig tala. Det är lättare för en 
baby att göra rörelser med händerna än att forma ljud. 
En bekant som tecknat med sin baby sedan han föddes, 
berättade att den sex månader gamla pojken tecknade ’mat’ 
när han var hungrig. Alternativet för honom hade varit att 
gallskrika eller gråta och hoppas att bli förstådd. 

Även om teckenspråken är olika i olika länder, finns det 
ändå tecken som påminner om varandra. Principerna för 
hur tecknen är skapta har också gemensamma drag. Det 
gör att man kan resa utomlands och använda enkla teck-
en och bli förstådd även om man saknar ett gemensamt 
talat språk att kommunicera på. Det krävs inte ens att 
samtalspartnern själv kan teckna. Om man ställer ledande 
frågor behöver den andra bara svara ja eller nej.   

Fördelarna med att kunna tecken och till och med teck-
enspråk är många. De flesta av oss kommer att få sämre 
hörsel när vi blir äldre. Jag önskar att teckenundervisning 
skulle ingå i grundskolans läroplan, så att alla skulle bli 
bekanta med tecken redan från barnsben. Då kunde vi ha 
riktigt intressanta samtal sen när vi sitter på ålderdoms-
hemmet. Vi skulle aldrig behöva fråga: ”Vad sa du?”

Text och illustrationer: 
Hannele Rabb

Bra

Bråttom

Gran

Ute

Ägg

Mera tecken finns i teckenbanken på www.handlaget.fi

Hannele Rabb har grundat föreningen Handlaget 
rf vars mål är att stöda personer som använder 
teckenspråk eller tecken i kommunikationen. 
Det gör de bland annat genom att ge ut tecken-
material som säljs till självkostnadspris.
www.handlaget.fi
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Olika former av tolkning
Teckenspråkstolkning är nog det första 
många kommer att tänka på när man talar 
om tolkning mellan döva/hörselskadade och 
normalhörande. Men det finns en hel hög med 
olika typer av tolkning för tillfällen när man vill 
vara säker på att uppfatta rätt.
I Finland ska man ansöka till Folkpensionsan-
stalten om rätt till tolktjänst för personer med 
funktionsnedsättning om man har en hörsel-
skada, syn- och hörselskada eller talskada 
och därför behöver tolkning.
När man beviljats tolktjänst kan man söka tolk 
till olika tillfällen via Centret för tolktjänst för 
personer med funktionsnedsättning på FPA. 
Genom att söka på ordet ”tolktjänst” på FPA:s 
sidor hittar du informationen du behöver. 

Skrivtolkning
De allra flesta som har fått sin hörselskada i vuxen ålder har 
inte lärt sig teckenspråk alls och för dem är skrivtolkning 
det bästa alternativet när hörteknik inte räcker till. 

Enkelt beskrivet kan man säga att skrivtolkning inne-
bär tolkning från talat språk till skrivet språk. Skillnaden 
jämfört med exempelvis undertextning eller transkribering 

är att det sker live och skall utgå ifrån den specifika använ-
darens behov av kommunikativt stöd.

Skrivtolkning innebär att en skrivtolk skriver ned vad 
som sägs och detta visas på en skärm där tolkanvändaren 
kan läsa texten. Det kan vara en stor skärm som alla i rum-
met ser till exempel vid en föreläsning för många hörsel-
skadade eller också kan man få texten i sin egen platta eller 
smarttelefon. 

En del skrivtolkar använder sig av ett speciellt tangent-
bord för detta ändamål, en så kallad Veyboard eller Velo-
type. Med hjälp av en sådan är det möjligt att skriva i ett 
högre tempo än det är med ett vanligt tangentbord

Tolken kan antingen vara på plats där tolkning behövs 
eller utföra skrivtolkningen på distans. När tolkningen sker 
på distans är den eller de som möts på plats medan tolken 
sitter  på en annan plats. Ibland används ett system så att 
tolken kan se den eller de som talar vilket underlättar för 
tolken att följa med i samtalet. Hen har då lättare att se vem 
som talar, munrörelser, mimik och gester. 

Skrivtolkar arbetar oftast parvis och löser av varandra ef-
ter 10 till 20 minuter. Tillfällen då skrivtolk kan användas är 
till exempel möten, läkarbesök, studier, släktträffar, bröllop, 
begravningar. 

Det finns inte skrivtolksutbildning på svenska vid någon 
skola i Finland men Svenska hörselförbundet har ordnat 
utbildningar flera gånger. Ett problem för finlandssvenska 
hörselskadade är ändå att det finns för få skrivtolkar att till-
gå som kan skriva på svenska. På Åland finns till exempel 
inte en enda skrivtolk. 

Exempel på skrivtolkning när HiA besökte Stockholm och gick på guidad visning av Dramaten. Medan guiden berättar skriver en 
av tolkarna ner allting och den andra håller upp skärmen så alla kan läsa. 

 Foto:  S
olveig S

andvik-N
yberg
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Teckenspråkstolkning
När vi pratar om teckenspråkstolkning förknippar vi det 
oftast med tolkning mellan döva och hörande. 

Teckenspråket (tsp) är ett eget språk med egen gramma-
tik och uppbyggnad och det är helt skilt från svenska språ-
ket. Det går inte att använda båda språken samtidigt. Teck-
enspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Detta innebär 
att det uppfattas med synen och produceras med händerna, 
men också med axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser.

Att använda teckenspråk innebär ett särskilt sätt att 
kommunicera. Regler för turtagning och återkoppling är 
annorlunda än i talade språk. Teckenspråket är barndoms-
dövas första språk.

Teckenspråket är inte internationellt, utan varje språk-
område har sitt eget teckenspråk med egen grammatik, eget 
ord-/teckenförråd och i viss mån egna kulturella drag.

Teckenspråk saknar skriftspråk. Video, dvd och data är 
teckenspråkets papper och penna.

En teckenspråkstolk är en person som har som yrke att 
tolka mellan talat språk och eckenspråk. Teckenspråkstolk-
ning kan användas vid alla tillfällen då en teckenspråkig döv 
eller hörselskadad person och en hörande person behöver 
hjälp för att kunna kommunicera med varandra, både vid 
dialoger (som läkarbesök), monologer (som föreläsningar), 
eller situationer där flera personer är inblandade (till exem-
pel ett arbetsplatsmöte). 

Tolken tolkar oftast simultant och behöver behärska både 
teckenspråket och det talade språket fullt ut, ha fullgod 
hörsel och syn samt teckenspråkstolkutbildning.

Det finns ingen utbildning i Finland i finlandssvenskt 
teckenspråk som numera är ett utrotningshotat språk och 
behärskas endast av ett hundratal personer. 

TSS-tolkning
TSS betyder tecken som stöd till talet. Det innebär att man 
lånar tecken från teckenspråket som stöd för att underlätta 
och förtydliga avläsning av talspråket. Man pratar alltså 
samtidigt som man tolkar och tecknar inte alla småord utan 
bara de viktigaste för förståeligheten. TSS följer det talade 
språkets grammatik och inte teckenspråkets. 

Att man väljer att lära sig TSS istället för de dövas teck-
enspråk har flera olika förklaringar, bland annat att man vill 
hålla kvar sitt eget modersmål – svenskan – som vuxendöv 
eller hörselskadad. Man kommer att fortsätta att tänka, tala 
och skriva på svenska även om man inte längre kan höra 
röster. TSS är idag erkänt som den kommunikationsform 
som passar vuxendöva och deras anhöriga bäst.

Det finns ingen speciell utbildning för TSS-tolkar utan 
det ingår i teckenspråkstolkutbildningen. 

Dövblindtolkning
Beroende på hur den dövblinde bäst kommunicerar
använder tolken olika metoder. Det kan vara visuellt
anpassat teckenspråk, taktilt teckenspråk, handalfabet,
tydligt tal, skrift eller punktskrift.

Det finlandssvenska 
handalfabetet

Att lära sig handalfabetet är en bra början på att lära sig Tecken som stöd (TSS).  HiA ordnar ibland kurser i TSS. Håll utkik på 
sociala medier eller HiAs hemsida www.hia.horsel.fi.
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Målet är   
delaktighet

Jag knackar på dörren till ett klassrum och får ett hjärt-
ligt mottagande. Så kan en dag som hörselpedagog 
börja. I klassrummet finns en elev med hörselnedsätt-
ning och jag gör ett besök för att se att eleven har en 
fungerande skolvardag, en skoldag på lika villkor som 
sina hörande klasskamrater.

Jag använder TSS (tecken som stöd) och tecknar “god mor-
gon, roligt att träffa er alla igen”. TSS fångar eleverna och 
jag får frågor om hur man tecknar olika ord. TSS är visuellt, 
logiskt och jätteroligt.

Jag kollar att elevens mikrofonsystem fungerar som det 
ska och att klasskamraterna använder mikrofoner när de 
svarar eller kommenterar något i klassen. Under rasten 
leker vi tillsammans ute på gården. Under lektionerna 
samarbetar jag med “min” elev, men hjälper också de övriga 
i klassen. Under en av lektionerna pratar jag individuellt 
med eleven och efter skoldagen träffar jag lärare och övrig 
skolpersonal.

Vi samarbetar kring eleven för att skolgången ska vara på 
lika villkor, vilket är ett motto för mig som hörselpedagog.

Under dryga femton år har jag haft den stora glädjen att 
arbeta som handledande lärare inom hörsel, hörselpedagog, 
i Svenskfinland och på Åland. Jag arbetar med och för barn 
och ungdomar i åldern 6-16 år med hörselnedsättning. Jag 
informerar om hörselnedsättning och dess konsekvenser 
och ger råd om förhållningssätt och strategier för att under-
lätta barnets/ungdomens hörselsituation i skolan. Jag ger
rekommendationer för att öka delaktighet och tillgänglighe-
ten i förskolan / skolan.

Rekommendationerna kan till exempel gälla anpassning-
ar i ljudmiljön: akustikplattor i taket, vikten av att tala en i 
gången och för att undvika störande skrapljud av stolar mot
golvet skär man ett kryss i en tennisboll och “skor” stolen 
med tennisbollar på alla stolsben.

Eleverna med hörselnedsättning är inkluderade inom 
den allmänna undervisningen och mitt uppdrag är att 
medverka till undervisning på lika villkor. Jag är lojal mot 
eleverna och kan därför ibland upplevas som jobbig, men 
det får jag vara eller det måste jag vara för att elever med 
hörselnedsättning ska få undervisning på lika villkor som 
sina hörande klasskamrater.

Arbetet som hörselpedagog är mångfasetterat och alla 
delar är faktiskt lika inspirerande. Att ge personal och skol-
kamrater kunskap om vad en hörselnedsättning innebär är 
en viktig del av arbetet. Ibland informerar eleven och jag 
tillsammans om konsekvenser av nedsatt hörsel och vad det 

innebär för just den eleven. Barn är intresserade och ställer 
frågor och tar det hela naturligt.

 
Förberedelsen inför skolstarten eller övergången till 
högstadiet och andra stadiet behöver förberedas i god tid i 
ett mångprofessionellt team. I mitt arbete skulle jag därför 
önska att hörselpedagogen skulle ses som en naturlig del i 
teamet kring elever med hörselnedsättning. I dagens läge är 
det tyvärr inte så, här finns utrymme för förbättring.

Förståelse, medvetenhet och bemötande är tre begrepp 
som ska finnas i ryggraden i varje skola där det finns en 
elev med hörselnedsättning. Trots att skolpersonal under
sitt yrkesverksamma liv sällan kommer i kontakt med elev-
er med hörselnedsättning är hörselkunskap, hörselmedve-
tenhet och bemötande bra för alla i skolan. 

Elever med hörselned-
sättning berikar verkli-
gen skolgemenskapen; 
om eleverna i framti-
den får kompisar eller 
kollegor med hörsel-
nedsättning vet de vilka 
spelregler som gäller för 
en fungerande kommu-
nikation.

Mitt mål är att skolgången för eleverna ska ske under jäm-
lika förhållanden som för de hörande klasskamraterna. En 
av förutsättningarna, förutom en hörselmedveten lärare och 
skolledning och god ljudmiljö, är fungerande hörteknik i 
tillräcklig mängd.

För delaktighet i klassrummet behöver det finnas lärar-
mikrofon och en mikrofon per två elever. I en del klasser 
har eleverna mikrofonsystem, som bidrar till att eleven
med hörselnedsättning hör sina klasskamrater. Här har 
elevens kommun bekostat mikrofonerna, i andra fall är det 
hörselföreningarna HiA – Hörselskadade i arbetslivet och 
Ålands hörselförening som medverkat till delaktigheten i 
klassrummet.

I de flesta skolor finns endast en elev med hörselnedsätt-
ning och vi vet alla hur skönt och viktigt det är att träffa 
andra i samma situation. Därför är det så roligt och känns
så meningsfullt att ordna Kompisskoldagar (Stödperioder) i 
Helsingfors på Valteri Skilla för eleverna. 

Lärarna ute i skolorna brukar berätta att eleven vuxit flera 
centimeter, att eleven varit strålande glad, att eleven sett 
fram emot dagarna.

Förutom stödperioderna i Helsingfors samarbetar jag 

Förståelse, medvetenhet 
och bemötande är tre 
begrepp som ska finnas 
i ryggraden i varje skola 
där det finns en elev med 
hörselnedsättning. 
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med hörselföreningarna HiA – hörselskadade i arbetslivet 
och Ålands hörselförening kring träffar för barn/ungdomar
med hörselnedsättning.

Som vårdnadshavare kommer du i kontakt med hörsel-
pedagogen genom direktkontakt eller genom att du får 
information via skolan, förskolan, hörselhabiliteringen eller 
DHBS (Döva och hörselskadade barns stödförening).

Mitt uppdrag administreras av Valteri Center för lärande 
och kompetens, som är ett nationellt resurscenter som hör 
till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområden.

Slutligen vill jag säga att jag är otroligt stolt över “mina” 
barn och ungdomar som i ett livsperspektiv modigt vågar ta 
plats och ser möjligheter istället för hinder!
Vi hörs!

Eivor Larpes
hörselpedagog i Svenskfinland & Åland

Tfn 0295 332221
eivor.larpes@valteri.fi

En hörselpedagog:
ger information om elevens hörselskada och dess 
konsekvenser till skolpersonal, elev, elevgrupp, 
föräldrar
besöker skolan för kartläggning av elevens behov 
av anpassning i skolmiljön till exempel vad gäller 
akustik och hörhjälpmedel
handleder skolpersonalen och erbjuder fortbildning
stärker elevens medvetenhet och kunskap om sin 
hörselskada
medverkar till att eleven får träffa andra i samma 
situation
sprider information om ny teknik och forskning till 
berörda
finns till för elever från förskola till och med andra 
stadiets utbildning
samarbetar med hörselvården
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Ett gäng tjejer från hela Svenskfinland på kompisskoldagar i Helsingfors hösten 2017. De flesta är den enda eleven med hörselskada i 
sin ordinarie skola och därför betyder stödperioderna mycket. 

 Foto: 



30

Så här kan du själv fixa
vanliga hörapparatsproblem
PROBLEM   ORSAK    LÖSNING
   

Om ingen av de föreslagna åtgärderna löser ditt problem, kontakta din hörselrådgivare eller audionom eller stället 
där du fått din hörapparat.             
 

Visslande eller tjutande ljud
när hörapparaten är i örat.

Inget ljud. 

Förvrängt eller 
skorrande, svagt ljud

Öronvax eller vaxpropp i örongången.
Hörapparaten/snäckan är felaktigt
insatt i örat. 
Slangen/tunnslangen/tråden för kort.

Mikrofonerna är smutsiga/täppta.

Slangen har hårdnat. 

Slangen/tunnslangen är bruten eller av. 

Tomt batteri, också nya batterier 
kan vara tomma. 

Ljudgången/tunnslangen/
vaxfiltret är igentäppt.

Mikrofonen är täppt, programbytet 
hörs men inget ljud.

Hörtelefonen sönder eller tråden av.

Smutsiga eller korroderade
batterikontakter.

Dåligt batteri, även nya kan vara dåliga. 

Mikrofonerna smutsiga/täppta.

Hörapparatens T-läge påslaget.

Låt en läkare undersöka och ta bort vaxet. 
Ta bort hörapparaten och sätt i den på nytt. 

Byt slang eller kontakta din hörselrådgivare
eller audionom.

Låt hörselrådgivaren kolla hörapparaten eller 
för den på service.

Byt slang.

Byt slang / tunnslang. 

Kolla batteriet med en batteritester,
byt batteri.

Rengör ljudkanalen/tunnslangen och 
byt vaxskydd.

Rengör mikrofon eller byt mikrofonskydd.

Byt hörtelefon eller kontakta din
hörselrådgivare eller audionom.

Låt hörselrådgivaren kolla hörapparaten
eller för den på service. 

Kolla batteriet med en batterietester,
byt batteri. 

Rengör mikrofonen eller byt mikrofonskydd. 

Byt program. 

Köp hörapparatsbatterier på nätet
Du kan beställa förmånliga hörapparatsbatterier på nätet och få dem hem i postlådan 
inom några dagar.  

Batteriservice Egil www.egil.fi har ett avtal med HiA och om du uppger rabattkoden HIA09 
i samband med beställningen får du 10 procent rabatt på priset. Sidan finns i sin helhet på svenska. 

Kuulotekniikka www.kuulotekniikka.fi är endast delvis på svenska men har utbud av batterier 
av flera olika märken samt även andra tillbehör. 

TIPS: Låt batteriet ligga i minst en minut med tejpen borttagen innan du stänger luckan så fungerar 
batteriet bäst och håller dessutom längre. Så fort man tar bort tejpbiten över batteriet aktiveras det. 
I praktiken betyder det att batteriet suger in luft genom hålen och behöver en liten stund att ”hämta 
andan” innan luckan stängs. 
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Så här kan du själv fixa
vanliga hörapparatsproblem

IFHOHYP är en internationell icke-statlig federation 
för nationella och regionala ungdomsorganisationer 
som är tillägnad unga med hörselnedsättning över hela 
världen och är oberoende av kön, etnicitet, religion, 
nationalitet och politik. 

Främsta prioriteringen är att förbättra livskvaliteten för 
hörselskadade ungdomar över hela världen och förespråka 
deras rättigheter på alla nivåer i samhället. IFHOHYPs 
arbete styrs av FN:s konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning.  IFHOHYP skapar handikapp-
medvetenhet på nationell och internationell nivå genom 
aktiviteter som drivs av, med och för hörselskadade ungdo-
mar i åldrarna 18-35 år.

Ofta har IFHOHYP varit den enda rösten för ungdomar 
med funktionshinder i politiska och föreslagna diskussio-
ner på global nivå. IFHOHYP är medlem av Europeiska 
handikappforumet och observatör av Europeiska ungdoms-

International Federation 
of Hard of Hearing Young People

forumet där den var den första handikapp-
ungdomsorganisationen. Sedan 1990-talet är 
IFHOHYP aktivt engagerad i FN:s världsungdomsforum, 
UN World Youth Conferences.

Det var representerat vid FN:s högnivåmöte om ungdo-
mar (2011) och mottog FN:s särskilda ECOSOC-rådgivande 
status år 2013. IFHOHYP samarbetar med Global Part-
nership on Disability and Development, IFHOH, EFHOH 
och International Disability Alliance.

IFHOHYP startade som en liten internationell federation 
med endast ett par medlemsorganisationer, de flesta av 
dem i Europa. Idag utgörs IFHOHYP av mer än 20 organi-
sationer från Europa, Kanada, Asien och Afrika.

Vi ordnar olika evenemang under året: Internationella 
sommarläger, Study Session, AGM (årsmöten) samt deltar/
eller ordnar olika projekt.  Mer info: www.ifhohyp.org.

Camilla Mattjus

Hörselskadade unga vuxna från hela världen samlas i IFHOHYP. Bilden är från Studysession som ordnades av 
IFHOHYP och Council of Europé  våren 2017 i Budapest. 

Klemetsögatan 21, 65100 VASA
Tel. 06 356 3300
info@finfonic.fi
www.finfonic.fi

Hörselundersökningar
Hörapparater

Hörhjälpmedel
Hörselskydd

Alla hörseltjänster

Himalajagatan 9  65100 VASA | (06) 357 7700  
info@promedi.fi |  www.promedi.fi 

Ta kontakt med Promedis  
specialister i öron-, näs- och halssjukdomar  

Juhani Pöntinen, Osmo Niemi  
och Ülle Kirss. 
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