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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!

iiHoR  HiT!
Jennis smycken Jennis smycken 
gör hörapparatengör hörapparaten
coolcool
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HiA – hörselskadade i 
arbetslivet är  en förening 
för dig som har en hör-
selskada och är mitt uppe 
i livet, i aktiv ålder eller 
bara annars är intresserad 
av hörselfrågor. 

HiA är medlem i Svenska 
hörselförbundet. Förening-
ens syfte är att arbeta för ett 
samhälle där personer med
hörselnedsättning kan vara 
fullt delaktiga i arbete, stu-
dier, kultur och politik.

Föreningen sprider 
hörselkunskap och erbjuder 
medlemmarna råd och stöd 
i hörselfrågor.

Välkommen till oss! 

HiA - föreningen med glimten i örat

HiA på sociala medier:

   hia_09

           hia_2009

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

Helsingfors

Johan Wikström 
johan.wikstrom@novavox.fi

Västnyland

Bodil Selenius 
bodil@gmail.com  
Clara Westerlund-Horttana  
clarawh60@gmail.com

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

Pärmbild: Solveig Sandvik-Nyberg
Tryckeri: Korsholms Tryckeri Ab, 2021

Bli medlem
Vill du också bli en del av 
HiA:s glada gäng? Det är 
lätt fixat.  

Gå in på webbsidan 
www.hia.horsel.fi och 
klicka på ”Bli medlem” så 
dyker det upp ett frågefor-
mulär som du fyller i. Klart. 

Du kan också skicka till 
hia.horsel@gmail.com 
Skriv namn, adress och att 
du vill bli medlem. 

På hemsidan ser du ock-
så vad medlemsavgiften är. 
Väljer du att registrera hela 
familjen som medlem är det 
extra förmånligt familjepris, 
och om du är studerande 
under 25 år får du också 
ordentlig rabatt. 

Hela familjen kan bli 
medlem i HiA. Att vara 
hörselskadad är något som 
berör hela familjen. Många 
medlemmar ger oss bättre 
möjligheter att arbeta för 
ett samhälle där hörselska-
dade kan vara fullt delakti-
ga i arbetsliv, studier, kultur 
och politik.

I augusti vandrade en del HiA-medlemmar på Björkö i Korsholms skärgård.
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Hörselrådgivare inom HiA

Kari Horttana
kari.horttana57@gmail.com

Åland

Ann-Christine Johansson 
anki.johansson@aland.net

Österbotten

Siw Östman 
siw@ostmans.net

Ann-Charlotte Willför 
ancha.willfor@gmail.com

Eivor.Larpes 
eivor.larpes@gmail.com

Camilla Mattjus
camilla.mattjus@multi.fi
Camilla Westerlund 
c.westerlund@folkhalsan.fi

Monica Söderlund
monica.soderlund@hotmail.com

Olle Hägglund
ollehlund@gmail.com

Carina Blom
carinaelisabethblom@gmail.com

HiA har egna, utbildade hörselrådgivare 
på olika håll i Svenskfinland. Hörselråd-
givarna hjälper till att reda ut problem 
och svarar på frågor om hörseln, hö-
rapparaten eller andra hjälpmedel. Ta 
kontakt med dem om du behöver hjälp!
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Pärmbild: Solveig Sandvik-Nyberg
Tryckeri: Korsholms Tryckeri Ab, 2021

Helger med guldskimmerHelger med guldskimmer
Det i särklass populä-
raste medlemsevene-
manget som HiA ordnar 
är Guldhelgen som 
arrangeras varje höst. 

Styrelsen söker bidrag från 
olika fonder och stiftelser 
så att deltagaravgiften till 
mycket stor del kan spons-
ras av föreningen. Tanken 
och målet är en helg med 
guldkant där medlemmar 
från hela Svenskfinland kan 
mötas och lära känna varan-
dra, samtidigt som man får 
ta del av ett intressant och 
roligt helgprogram. 

Intressanta och aktuella 
föreläsningar varvas med 
valbara, roliga aktiviteter 
så att det finns något som 
passar alla. 

Hela familjen kan komma 
på Guldhelg, inte bara den 
eller de i familjen som är 
hörselskadade, och det 
ordnas alltid aktiviteter som 
passar för barn i varierande 
åldrar.

Helgen hålls alltid på ett 
hotell med spa-avdelning, 
och alla måltider ingår. 
Lördag kväll samlas alla för 
en middag med lite festliga-

re förtecken. Teleslinga och 
skrivtolkning används alltid 
så att alla kan hänga med i 
föreläsningarna.

2021 års Guldhelg hölls i 
underbart vackra omgivning-
ar i Kalajoki och många del-
tagare passade på att pro-
menera längs stranden och 
ut i Kvarken på sandban-
karna i det fina höstvädret. 
Smyckesdesignern Jenni 
Ahtiainen (läs mera på sidan 
17) , skogsyoga, föreläsning 
om hur man kommer igen 
efter utbrändhet, äventyrs-
golf och zip-park är exempel 
på programpunkter.

Håll utkik efter information 
om Guldhelgen i våra kana-
ler. Medlemmarna får också 
medlemsbrev med e-post 
som vanligt.

Är du ännu inte medlem i 
HiA är det ett bra tillfälle att 
bli det nu. Alla information 
och alla evenemang som 
ordnas hittar du på hemsi-
dan www.hia.horsel.fi.

Zip-parker är ingenting för 
höjdrädda. Här styrelse-
medlemmen Jenny Bränn. 

Designern Jenni Ahtiainen 
föreläste i Kalajoki. 

Foto: S
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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

En hörselnedsättning brukar graderas som lätt, måttlig 
eller grav, ungefär så som diagrammet ovan visar. Oavsett 
hörselskadans omfattning kan den innebära att ljudet blir 
svagare, att det blir oskarpt, att vissa ljudområden faller 
bort, att ljudet förvrids och att det blir svårt att skilja olika 
ljud från varandra. Men den mest påtagliga konsekvensen 
är att det blir svårare att uppfatta vad andra säger.

I den bananliknande skuggan i diagrammet ovan finns tallju-

den i svenska språket. En hörselnedsättning som påverkar 
förmågan att uppfatta tal ligger inom detta område. Det är 
därför området brukar kallas ”talbananen”. Ju längre ned 
ett talljud ligger desto större ljudstyrka och energi har det. 
Diskanten ligger längst till höger och basen till vänster. Du 
kan se hur väsande konsonanter som s, f och tj befinner sig 
i diskanten.  Medan vokaler har mest energi av alla talljud 
och därför är lättare att höra.

Källa: www.horsellinjen.se

Hur märker jag att 
hörseln blivit sämre? 
 anhöriga påpekar att du hör dåligt

 du tycker att folk mumlar

 du har svårt att höra i folksamlingar

 du har svårt att höra dörrklockan

 du har svårigheter att höra i telefon



6

Örat Orsaker till hörselnedsättning
Nedsatt hörsel orsakas antingen av att ljudet inte 
fortleds normalt till innerörat (ledningsfel), av ett fel i 
innerörat, i hörselnerven eller i hjärnan (sensorineural 
hörselnedsättning), eller av skada i bådadera (kombi-
nerad hörselnedsättning).  

Våra arvsanlag, generna, står för en stor del av de medföd-
da sensorineurala hörselfelen, som även kan orsakas av 
moderns sjukdomar under graviditeten. Generna bestäm-
mer också takten och formen av den hörselnedsättning 
som vi alla i någon grad drabbas av när vi åldras, så kallad 
åldershörsel. Behandlingen består av hörapparat som 
oftast sätts i båda öronen. Medfödd dövhet kan även be-
handlas 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 skallbasfrak-
tur.  Sådana hörselskador kan behandlas med hörselhjälp-
medel.

Återkommande akut öroninflammation samt kronisk öron-
inflammation 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 
operation där man ersätter stigbygeln med en protes. För 
övrigt kan hörselnedsättningen behandlas med hörapparat. 

Vid Meniéres sjukdom leder 
det återkommande ökade 

trycket i innerörat till 
attacker med tinnitus, 
hörselnedsättning 
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 aku-
ta attackerna kan 

lättas med mediciner som minskar illamåendet. Betahistidin 
är en medicin som förbättrar innerörats blodcirkulation 
och fungerar väl hos en del patienter i förebyggande syfte, 
liksom vätskedrivande mediciner.  

Man kan också sköta svåra fall genom att spruta in 
antingen 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 attackerar 
de egna hörselcellerna. Hörselnedsättningen upplevs som 
en plötslig eller inom några timmar uppkommande lock-
känsla 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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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  arbetsplatshälso-
vården eller till en privat läkarstation för  preliminär hör-
selundersökning. Vid behov görs det en remiss till öronpo-
likliniken 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 arbetsförhållan-
det 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 hörap-
parat du behöver och vilken som passar din hörsel bäst. 

Vasa Centralsjukhus tillhandahåller hörapparatstjänster 
i Vasa och på Jakobstads sjukhus (Malmska). Dessutom 
köpes tilläggstjänster av Finfonic och Aurix.

Om du i samråd med audionomen beslutat att en indivi-
duell snäcka behövs eller att du ska ha en allt-i-örat-apparat 
tas avtryck på ditt öra/dina öron. 

Efter några månader får du din hörapparat.  Hörappara-
ten programmeras efter din hörselkurva. Barn och ungdo-
mar kommer på återbesök enligt läkarrekommendation.  
Vuxna kontrolleras vid behov.

Om du är nöjd med din hörapparat/dina hörapparater, 
skrivs det ett låneavtal. Finfonic sköter om servicen  och 
mindre reparationer av apparaterna. Programmering/om-
programmering sköts av det ställe där apparaten getts 
ut (Vasa centralsjukhus, Malmska sjukhuset, Aurix eller 
Finfonic).

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, eller 
Malmska på telefonnummer 040-540 59 63 måndagar 
kl 8-10.

Habiliteringshandledaren på Vasa centralsjukhus sköter 
om andra hjälpmedel till hemmet. Hon sköter om fasta 
installationer som dörrklockor, telefoner, brandalarm och 
liknande. Hon gör ett hembesök hos dig och tillsammans 
går ni igenom vilka hjälpmedel 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 hjälpmedel. 

Tyvärr finns det inte möjlighet för hembesök för tillfället. Två 
nya audionomer är dock under utbildning så förhoppnings-
vis kan sjukhusen i en nära framtid igen erbjuda hembesök 
till dem som inte kan ta sig till sjukhuset. 

Texten har godkänts av 
överläkare Christian Fremling

vid öronpolikliniken, Vasa.

B
ild: Lunds universitet
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Efter att jag fick hörapparater för cirka fem år 
sedan har jag försökt sätta mig in i vad som 
kan underlätta vardagen för oss hörselska-
dade. Eftersom jag inte fick någon som helst 
information då jag fick mina första hörappara-
ter började jag själv ta reda på vilka tillbehör 
som finns tillgängliga på marknaden.

Det finns allmänna hjälpmedel som passar till de flesta 
hörapparater och det finns hjälpmedel gjorda av hörappa-
rattillverkare anpassade till deras egna produkter. Generellt 
kan man säga att de märkesspecifika tillbehören har bättre 
ljudkvalitet och är enklare att använda men de är oftast 
dyrare. 

T-slinga (hörslinga, teleslinga) är en tråd i vilken en 
specialförstärkare alstrar en induktion. Denna tråd kan 
installeras i ett helt rum eller hängas runt nacken. I hörap-
paraten finns en T-spole som påverkas av induktionen och 
omvandlar den till ljudvågor via högtalaren i hörapparaten. 

Man måste sätta hörapparaten i T-läge eller MT-läge då 
man vill använda tillbehör som utnyttjar denna teknik. 

Ett bärbart slingsystem kan kopplas till mobiltelefon, 
dator, tv, radio och andra tekniska apparater. Exempel på 
bärbar teleslinga är Artone 3 Max. 

Hörhjälpmedel
i vardagen

Olle Hägglund
Utbildad hörselrådgivare.

Fokuserar på teknikstöd 
inom HiA.

Använder själv hörappara-
ter sedan 2016 på grund 
av tinnitus och en måttlig 
hörselnedsättning.

Kontaktuppgifter:
Mårdvägen 5, 64230 Närpes
040–5564309
E-post: 
ollehlund@gmail.com

Bärbara kommunikationssystem 
består av sändare och mottaga-
re. Mottagaren är en dosa som 
hänger i en halsslinga (telesling-
an) runt hörapparatanvändarens 
hals. Sändaren är ansluten till 
en ljudanläggning kopplad till en 
ljudkälla och  skickar ljudet trådlöst 
till mottagaren.

HiA har en del hjälpmedel till gratis utlåning för att man ska få tillfälle att prova innan man bestämmer 
sej för att köpa. Kolla in hemsidan https://hia.horsel.fi/teknik/

B
ild: w
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.horsellinjen.se
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Bluetooth är en teknik för trådlös överföring av ljud på 
upp till 15 meters avstånd, ibland längre. Det krävs att 
utrustningen som används är anpassad till denna teknik. 
Moderna hörapparater har ofta inbyggd bluetooth och 
kan användas direkt för att koppla till en smarttelefon eller 
annan ljudkälla utan tilläggsutrustning. Det finns också 
bluetooth-sändare som kan kopplas till exempel till en äldre 
TV som inte har det inbyggt. Exempel på externa bluetooth- 
sändare: Nedis Bluetooth Transmitter, Avantree Oasis Plus, 
Taotronic TT-BA014. De flesta hörapparattillverkare har 
egna sändare.

Kommunikator är avsedd för den som har hörselnedsätt-
ning och kan också användas av dem som av någon anled-
ning inte använder hörapparat. Den består av en förstärkare 
med oftast inbyggd mikrofon och hörlurar. Det finns också 
möjlighet att koppla upp via bluetooth till tv för att få ljudet 
i hörlurarna. Exempel på kommunikatorer: Comfort Audio 
Duett, Bellman Maxi, Transett etc.

Streamers och halsslingor används för att koppla olika 
ljudkällor till hörapparaten via en halsslinga. Streamern 
använder bluetooth för att koppla upp mot telefon, dator 
och tv. En streamer av samma märke som hörapparaten 
kan koppla direkt utan att man ändrar program på hörappa-
raten. En streamer av annat fabrikat kommunicerar vanligen 
via T-slinga och hörapparaten ska ställas i T/MT-läge. Exem-
pel på olika streamers: Widex ComDex, Phonak ComPilot, 
Oticon ConnectLine.

Så funge-
rar en fast 
teleslinga 
till exempel 
på Wasa 
Teater. Du 
som har 
telespole i 
hörappara-
ten behöver 
bara byta 
till T- eller 
MT-läge och 
får sedan 
ljudet rakt in 
i hörappara-
terna. 

Extern mikrofon kan användas då man sitter i ett sällskap 
för att lättare uppfatta vad som sägs då det är många som 
pratar. En riktad mikrofon kan man hålla i handen då man 
rör sej i folksamlingar. De flesta tillverkare av hörapparater 
har egna mikrofoner som är anpassade till deras produkter 
men det finns också sådana som använder bluetooth och 
kan kopplas till de flesta streamers. Exempel på externa 
mikrofoner: ComDex Microphone (Widex), Oticon Connect 
Line Mic och Signia Streamline Mic.

Det finns även trådlösa mikrofoner som kan användas 
med T/MT-läge via en trådlös mottagare med halsslinga;  till 
exempel Alead BT, Bellman Domino Pro.

Jag använder ofta min streamer tillsammans med telefo-
nen för att lyssna på ljudböcker och musik via till exempel 
Spotify. Den är också väldigt bekväm att använda som 
handsfree för telefonen. En app i telefonen gör att jag kan 
ställa in volymen, ändra fokus och växla mellan olika pro-
gram på hörapparaten.

Observera att de nyaste hörapparaterna ofta har inbyggd 
bluetooth-teknik och man behöver ingen streamer utan 
ljudkällan kopplas direkt till hörapparaten. Fråga efter 
denna teknik då ni förnyar er hörapparat. Men kom ihåg att 
telespolen i hörapparaten fortfarande behövs för att kunna 
höra via teleslingan i offentliga lokaler som teatern. Det 
finns nya hörapparater med både telespole och bluetooth. 

Jag kan varmt rekommendera dessa tillbehör för att un-
derlätta i vardagen och för att säkerställa sig om att inte gå 
miste om något i en diskussion. Tag reda på vad som finns 
tillgängligt för just dina hörapparater. 

Är du i arbetslivet har du rätt att få en del hjälpmedel 
som arbetshjälpmedel via FPA. Det kan också vi hörselråd-
givare hjälpa till med. 

Olle Hägglund

Håll utkik efter den-
na symbol i offent-
liga lokaler. Det be-
tyder att teleslinga 
finns installerad. 
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HiA-medlemmar i arbetslivet

Tvillingarna Mona och Lena Riska deltog i HiAs Guldhelg i Kalajoki i oktober. Mona bor kvar i Åbo där de växte upp 
medan Lena är bosatt i Esbo. 

Mona Riska
Berätta om din hörselskada. Hur länge har du haft 
den och vet du vad du har för diagnos? 

– Min hörselnedsättning diagnostiserades först under 
studietiden fastän jag har haft hörselnedsättning ända 

sedan barnsben. Jag klarade ändå av skolgången utan pro-
blem och fick goda vitsord. Stöd och hjälp under skolgång-
en hade jag av min tvillingsyster Lena, som gick på samma 
klass. Hon var mina reservöron och vice versa. 

Jag har diagnostiserats med dubbelsidig sensorineural 

Tvillingsystrarna Riska 
hjälpte varandra höra i skolan

Mona och Lena Riska var varandras reservöron när de gick i skolan. 
Deras hörselskador upptäcktes först under studietiden och de ver-
kar ha samma typ av skada. De har valt lite olika yrkeskarriär men 
har båda krävande arbeten som är utmanande för hörseln och an-
vänder till exempel dagligen tre olika språk på jobbet. 
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hörselnedsättning. Min hörselnedsättning orsakas av pro-
blem i innerörat eller hörselnerven, vilket innebär att  ljudet 
i innerörat inte kan kodas om till elektriska signaler som 
hjärnan kan uppfatta. 
Vad jobbar du med? 

– Jag jobbar vid Åbo Akademi sedan 25 år tillbaka och 
är utbildningschef vid Centret för livslångt lärande, som är 
Åbo Akademis vuxenutbildningsenhet. Jag är förman för 
sex medarbetare och koordinator för verksamhetsområdet 
Samverkan och hållbar utveckling, som omfattar sexton 
medarbetare. Jag jobbar till vardags med i huvudsak 
EU-finansierade utvecklingsprojekt, som riktar sig till olika 
samhällssektorer och grupper av yrkesverksamma, samt 
samarbetar med projektparter regionalt, nationellt och 
internationellt. Jag har svenska, finska och engelska som 
arbetsspråk. Arbetet har skett per distans under corona-
pandemin, med flera zoom- och teams-möten per dag. 
Nu är jag på väg att återgå till arbete på campus enligt en 
hybridmodell, med tre dagar distansarbete per vecka, två 
dagar på kontoret. 

Har hörselskadan förvärrats sedan du började job-
ba?

– Min hörsel har gradvis försämrats med tilltagande 
ålder, men det har ingen koppling till jobbet. 

Har du någonsin bytt jobb på grund av hörselska-
dan? 

– Under studietiden jobbade jag mycket med kundtjänst 
inom dagligvaruhandel och resebranschen. I jobbet ingick 
kundbetjäning i miljöer med mycket störande bakgrunds-
ljud och kundservice per telefon. Det jobbet skulle jag inte 
längre klara av med min nuvarande hörselkapacitet.

Har du någonsin behövt gå ner i arbetstid på grund 
av hörselskadan? 

– Det har inte varit aktuellt att gå ner i arbetstid, men jag 
har haft perioder i arbetet, då jag lidit av arbetsutmattning 
och varit tvungen att jobba med lägre intensitet för att orka 
med både jobb och familj. I och för sig är problem med ork 
i arbetet rätt vanligt i finländskt arbetsliv överlag. Det är nog 
min starka arbetsmotivation som gjort att jag orkat jobba 
med krävande expertuppgifter trots min hörselnedsättning.

Vad använder du för hörhjälpmedel nu? 
– Jag har hörapparater i båda öronen, som kommunice-

rar internt (Phonac Audeo P90). Jag kan streama ljudet från 
mina mobitelefoner och datorn till hörapparaterna via blue-
tooth. Till datorn har jag kopplat en extern högtalare och 
mikrofon (Jabra), som jag i huvudsak använder vid distans-
möten. Jag hade också Roger mottagare och Select hör-
hjälpmedel till låns via TYKS/Hörcentralen på våren, men 
jag returnerade dessa, eftersom jag inte hade användning 
för de extra hörhjälpmedlen under distansarbetsperioden. 

Vad har du för strategier på jobbet för att klara 
möten/ kundkontakter/ andra utmanande hörselsi-
tuationer? 

– Nu under distansarbetsperioden har alla kundkontak-
ter och möten skett per distans via zoom och teams. Det 
har underlättat hörselsituationen i jobbet, eftersom alla del-

tagare sitter vid egna datorer och är tvungna att prata tur-
vis, och då är det lättare att uppfatta gruppdiskussioner. 
Vanligtvis har jag svårast att uppfatta prat i kaffebordssi-
tuationer, när alla talar på varandra eller under middagar i 
stökiga ljudmiljöer. Också fysiska möten i utrymmen med 
dålig akustik är utmanande. 

Vet dina kolleger och din chef om din hörselskada? 
– Mina kolleger och chef vet om min hörselsituation. 

Min förra chef hade själv hörselnedsättning och använde 
hörapparat, så hen var synnerligen insatt i hörselpro-
blematiken. Min nuvarande chef har ställt sig positiv till 
begäran om hjälpmedel etcetera. Jag har dock fått alla 
hörhjälpmedel jag behövt i jobbet via TYKS/Hörcentralen.

Har du varit i kontakt med hörselrehabiliterare för 
att få hjälp med hörselsituationen på jobbet?

– Jag hade en hörselrehabiliterare på besök på jobbet 
för några år sedan. Tekniken och hjälpmedlen utvecklas 
väldigt snabbt. Varje gång jag har besökt TYKS/Hörcen-
tralen för undersökning och hörseltest, så är det något 
nytt hjälpmedel som kommit ut på marknaden. Med mina 
nuvarande tekniskt mer avancerade hörapparater behö-
ver jag inga ytterligare hörhjälpmedel i arbetet, utan jag 
kan streama ljudet från mobiltelefonen och datorn direkt 
till hörapparaterna. Ifall jag upplever att arbetssituatio-
nen ändrar när jag återvänder till kontoret och behöver 
tilläggshjälpmedel för att klara av fysiska möten, så har 
hörselrehabiliteraren lovat att jag kan få tillgång till hör-
hjälpmedel med snabb tidtabell. Jag upplever att jag får 
bra service, allt tänkbart stöd och hjälpmedel från TYKS/
Hörcentralen. Jag upplever att personalen är mån om att 
jag ska klara av mitt jobb.

Har det gjorts anpassningar på ditt jobb för att 
göra din hörselsituation bättre? Vilka i så fall? 

– Inga anpassningar har gjorts, eftersom jag inte bett 
om det. 

Hur ser du på framtiden? Kommer du att kunna 
jobba kvar där du är nu eller funderar du på att 
byta jobb? 

– Jag hoppas att min hörsel inte försämras avsevärt 
utan att jag ska klara av mitt nuvarande jobb fast det är 
krävande med tanke på min hörsel. Min målsättning är 
att sköta om min hörsel, så att jag kan jobba kvar på min 
nuvarande arbetsplats med mina nuvarande arbetsupp-
gifter, som jag trivs med. Med pensionsreformen och den 
allmänna höjningen av pensionsåldern i Finland, så räknar 
jag med att ha minst 15 år kvar i arbetslivet före jag går 
i pension. Och efter pensioneringen hoppas jag på ett 
aktivt socialt liv, vilket också förutsätter tillräckligt god 
hörsel. 

Lena Riska på nästa sida
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Lena Riska 
Berätta om din hörselskada. Hur länge har du haft 
den? Vet du vad du har för diagnos? 

– Jag har säkert haft nedsatt hörsel hela mitt liv, men det 
upptäcktes först under studietiden. Jag har inte fått någon 
diagnos, man vet inte vad min nedsatta hörsel beror på. 
Antagligen är det en skada som uppstått under graviditeten 
eftersom ingen annan i min familj eller släkt har en likadan 
skada förutom min tvillingsyster. Skadan sitter i hörselsnäck-
an, hörselnerverna förtvinar. Först har höga ljud försvunnit 
och senare även låga ljud.
 
Vad jobbar du med? 

– Jag jobbar som kundansvarig på en bank med finansie-
rings- och placeringsfrågor. Jag jobbar på finska, svenska 
och engelska.
 
Har hörselskadan förvärrats sedan du började job-
ba?

– När jag började jobba, klarade jag mig utan hörapparat. 
Jag har jobbat hos samma arbetsgivare i 26 år och under 
den tiden har min hörsel försämrats märkbart.
 
Har du någonsin bytt jobb på grund av hörselska-
dan? 

– Jag har inte bytt jobb och hörselskadan har delvis in-
verkat på detta, men jag har trivts så bra med min nuvaran-
de arbetsgivare och arbetsuppgifter och därför har jag inte 
heller önskat byta arbetsplats. Många av mina kollegor har 
jobbat lika länge eller längre än jag.
 
Har du någonsin behövt gå ner i arbetstid på grund 
av hörselskadan? 

– Jag har alltid jobbat 100% och jag är glad om min or-
dinarie arbetstid räcker till. Det blir snarare långa arbetsda-
gar och övertid. Om jag bara kunde jobba 100% så skulle 
jag vara glad.
 
Vad använder du för hörhjälpmedel nu? 

– Jag har inom ett år fått två cochleaimplantat inoperera-
de, före det använda jag mig av Oticons hörapparater. Min 
jobbtelefon är en Iphone som streamar direkt till implan-
taten. Jag har också Resounds minimic som streamar 
ljudet från min laptop till implantaten. Jag har det senaste 
året jobbat på distans från hemma kontoret dels på grund 
corona och delvis på grund av att jag har vant mig vid mina 
nya implantat på distans. Jag sköter mina kundkontakter via 
telefon- och teamsmöten och där har mina hjälpmedel varit 
tillräckliga. Med telefonen hade jag till en början problem 
med implantaten, men nu fungerar det bättre. När jag vant 
mig vid båda mina implantat, kommer jag att återgå till att 
träffa kunder även på kontoret.
 
Vad har du för strategier på jobbet för att klara 
möten/ kundkontakter/ andra utmanande hörselsi-
tuationer? 

– Jag har haft ett eget rum på jobbet där jag tagit emot 
kunder i en lugn miljö utan bakgrundsbuller, och det har 
gjort att jag klarat av mitt jobb trots min nedsatta hörsel. Vi 

har nu flyttat till ett nytt kontor med gemensamt arbetsrum 
och vi träffar kunder i konferensrum. Jag kommer fortsätt-
ningsvis att jobba delvis hemifrån och under två-tre dagar i 
veckan träffar jag kunder på kontoret och då har jag bokat 
ett konferensrum för detta ändamål. Att jobba i ett gemen-
samt utrymme med sorl är inte en optimal lösning för mig 
och därför kommer jag fortsättningsvis att delvis arbeta 
hemifrån. Min hörselskada innebär att jag måste koncentre-
ra mig på att höra mina kunder och det innebär att jag är 
trött efter en lång arbetsdag.
 
Vet dina kolleger och din chef om din hörselskada? 

– Min chef och mina kolleger vet om min hörselskada 
och jag har fått stöd av dem och aldrig blivit diskriminerad 
på grund av min funktionsnedsättning. Jag har inte heller bli-
vit särbehandlad på det sätt att jag fått enklare eller mindre 
arbetsuppgifter. Flit och intelligens kan kompensera hörsel-
skadan rätt så långt.
 
Har du varit i kontakt med hörselrehabiliterare för att 
få hjälp med hörselsituationen på jobbet?

– Jag har fått både hjälpmedel och råd från HUS, men 
mycket har jag nog fått själv lista ut hur jag skall lösa när 
olika problem har uppstått.
 
Har det gjorts anpassningar på ditt jobb för att göra 
din hörselsituation bättre? Vilka i så fall? 

– Jag har alltid haft tillgång till eget arbetsrum och under 
de senaste åren har jag haft möjlighet att arbeta på distans.
 
Hur ser du på framtiden? Kommer du att kunna 
jobba kvar där du är nu eller funderar du på att byta 
jobb? 

– I och med implantaten ser min jobbsituation bättre ut, 
och när de börjar fungera till 100% så underlättar de mitt 
arbete. Jag har ett stressigt jobb och dålig hörsel har ökat 
på min stress så därför är jag tacksam för att min hörsel bli-
vit bättre. Jag sysslar med försäljningsarbete och då måste 
jag kunna kommunicera med mina kunder utan problem.

HiA-medlemmar i arbetslivet

Både Mona 
och Lena 
upplever att 
de fått bra 
hjälp av hör-
selvården. 
Lena har un-
der senaste 
året fått co-
chleaimplan-
tat på båda 
sidor och är 
fortfarande i 
tillvänjnings-
processen 
med dem. 
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Berätta om din hörselskada. Hur länge har du haft 
den? Vet du vad du har för diagnos? 

– Jag har en ärftlig hörselnedsättning på båda öronen 
(sensorineural hörselnedsättning, dubbelsidig) som tyvärr 
är av en sort som gör att hörseln försämras med åren. 

Vad jobbar du med? 
– Jag är ekonom och jobbar med bokföring och adminis-

tration på ett företag i Vasa. För tillfället är vi 15 personer 
som jobbar tillsammans på ett kontor med ganska öppna 
planlösningar. Jag har jobbat på samma företag hela tiden. 

Har hörselskadan förvärrats sedan du började job-
ba? 

– Jag märkte av hörselnedsättningen redan under studie-
tiden, när det blev omöjligt att höra vad studiekamraterna 
viskade. När jag närmade mig 40 blev det ohållbart både 
på jobbet och hemma. Jag hade problem att höra vad fa-
miljen sade och speciellt svårt var det att uppfatta instruk-
tioner på jobbet. Jag frågade ofta upp instruktionerna flera 
gånger men kunde ändå inte vara säker på att jag uppfattat 
vad som skulle göras och vem som skulle göra det. Sedan 
2012 har jag haft hörapparater, från morgon till kväll. Min 
hörselkurva försämras gradvis.

Har du någonsin behövt gå ner i arbetstid på grund 
av hörselskadan? 

– De första tio åren jobbade jag heltid. När barnen var 
små jobbade jag en tid endast 60% och nuförtiden är det 
80% som gäller. Jag upplever nog att hörselnedsättningen 
gör att jag måste anstränga mig mer och därför är det skönt 
att arbetsgivaren går med på 80% arbetstid fortsätningsvis.

Vad använder du för hörhjälpmedel nu? 
– Jag har två stycken bakom-örat-hörapparater. Dessut-

om ansökte jag år 2019 om arbetshjälpmedel via FPA och 
fick beviljat Phonaks hörhjälpmedel. Jag har en Phonak Ro-
ger Select, en Table mic II och en MyLink-mottagare. Kort 
sagt har jag två bordsmikrofoner som jag lägger på bordet 
vid större möten och en mottagare som jag hänger runt 
halsen som sänder ljudet vidare till mina hörapparater. Vid 
mindre möten eller vid diskussioner vid mitt eget skrivbord 
funkar det bra att använda bara den mindre mikrofonen. 
Den ena bordsmikrofonen kan också kopplas till datorn så 
att jag kan få ljudet direkt in i hörapparaterna vid Teams-mö-
ten. Det har jag haft stor nytta av nu under distansperioden.

Vet dina kolleger och din chef om din hörselskada? 
– Mina kolleger och chefer känner till min hörselnedsätt-

ning, och jag försöker påminna dem ganska ofta så att de 
inte glömmer. Dessutom påminns de när jag lägger fram 
min bordsmikrofon och hänger på mig halsslingan. Jag 
försöker att prata med folk bara när jag är så nära att jag 
säkert hör deras svar. Jag brukar också försöka informera 
externa kontakter direkt om att jag hör dåligt. Ändå är det 
nog svårt att kommunicera med människor som har svag 
röst eller pratar otydligt.

Har du varit i kontakt med hörselrehabiliterare för 
att få hjälp med hörselsituationen på jobbet? 

– Jag var i kontakt med och fick jättebra hjälp av hörsel-
rehabiliteraren Sanna Saari på Vasa Centralsjukhus när jag 
behövde hörhjälpmedel till jobbet. Hon gjorde arbetsplats-
besök och skrev utlåtande. Jag hade stora problem med 
hörseln just då och det var verkligen bra att få hjälp.

HiA-medlemmar i arbetslivet

Annika bor i Replot med man och två barn. 

Annika får ofta påminna
kollegerna om sin hörsel
Ekonomen Annika Örn jobbar på en 
arbetsplats med öppen planlösning och 
är osäker på om hon orkar jobba kvar.  

Fortsättning på nästa sida
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HiA-medlemmar i arbetslivet

Har det gjorts anpassningar på ditt jobb för att göra 
din hörselsituation bättre? Vilka i så fall? 

– Jag kommer inte på rak arm på några anpassningar 
som gjorts, men jag tror nog att folk till en viss del anpassar 
sig och verksamheten utan att jag märker det. Om tiden 
skulle räcka till kunde jag själv försöka påverka mer. Tänker 
då främst på akustik och att skapa ett ”hörselvänligt hörn” 
till mig själv.

Hur ser du på framtiden? Kommer du att kunna job-

ba kvar eller funderar du på att byta jobb? 
– Jag vet faktiskt inte. Det är ganska tungt med nuvaran-

de öppna planlösning, och jag har nog önskat mig ett min-
dre rum om vi någon gång byter kontor. Samtidigt upplever 
jag att de flesta kollegerna anstränger sig att tala tydligt 
för min skull, och för tillfället har jag inga riktiga ”problem-
röster” som jag behöver anstränga mig för att höra. Jag 
hade till exempel en riktigt trevlig jobblunch häromdagen 
på ett lugnt ställe där vi var åtta stycken runt bordet och jag 
faktiskt hörde vad alla sa. 

HORSEL.FI

HÄR KAN DU FÅ 
HÖRHJÄLPMEDEL

1 Rehabiliteringshandledaren inom det 
egna sjukvårdsdistriktet
Vissa hörhjälpmedel kan du oftast få låna på 
obestämd tid, beroende på sjukvårdsdistrikt. 
Exempel på hörhjälpmedel som utlånas är en 
vibrerande väckarklocka eller tv-hörhjälpmedel.

Svenska hörselförbundets lokal-
föreningar
Lokalföreningarna lånar ut vissa hörhjälpmedel 
för en kort tid. Du kan bekanta dig med ett 
hjälpmedel du funderat på att skaffa.

Hörhjälpmedelsföretag
Bland annat Audienta, FinFonic, GNResound, 
Kuulotekniikka, Oticon och Sata-Kuulo säljer 
hörhjälpmedel. Innan köpbeslut kan du oftast 
pröva hjälpmedlet i några veckor.

2

3

4 Folkpensionsanstalten
Behöver du hörhjälpmedel för studier eller i ditt 
arbete? 
Om du på grund av sjukdom eller funktions-
nedsättning inte kan klara ditt arbete eller dina 
studier utan specialhjälpmedel kan du ha 
möjlighet att få dem som yrkesinriktad 
rehabilitering av FPA. 
Sök förmånen genom att fylla i blanketten 
KU103r och bifoga ett B-läkarintyg över hörsel-
skadan samt en utredning över hjälpmedlet du 
behöver.

Din hemkommun/socialverket
Om behovet handlar om hela varseblivnings- 
system (system där brandalarm, dörrklocka, 
telefon och t.ex. babylarm är ihopkopplade med 
vibrationer och ljus) eller installering av t-slinga i 
hemmet skall du vända dig till din egen kommun.

5

HORSEL.FI

HÄR KAN DU FÅ 
HÖRHJÄLPMEDEL

1 Rehabiliteringshandledaren inom det 
egna sjukvårdsdistriktet
Vissa hörhjälpmedel kan du oftast få låna på 
obestämd tid, beroende på sjukvårdsdistrikt. 
Exempel på hörhjälpmedel som utlånas är en 
vibrerande väckarklocka eller tv-hörhjälpmedel.

Svenska hörselförbundets lokal-
föreningar
Lokalföreningarna lånar ut vissa hörhjälpmedel 
för en kort tid. Du kan bekanta dig med ett 
hjälpmedel du funderat på att skaffa.

Hörhjälpmedelsföretag
Bland annat Audienta, FinFonic, GNResound, 
Kuulotekniikka, Oticon och Sata-Kuulo säljer 
hörhjälpmedel. Innan köpbeslut kan du oftast 
pröva hjälpmedlet i några veckor.

2

3

4 Folkpensionsanstalten
Behöver du hörhjälpmedel för studier eller i ditt 
arbete? 
Om du på grund av sjukdom eller funktions-
nedsättning inte kan klara ditt arbete eller dina 
studier utan specialhjälpmedel kan du ha 
möjlighet att få dem som yrkesinriktad 
rehabilitering av FPA. 
Sök förmånen genom att fylla i blanketten 
KU103r och bifoga ett B-läkarintyg över hörsel-
skadan samt en utredning över hjälpmedlet du 
behöver.

Din hemkommun/socialverket
Om behovet handlar om hela varseblivnings- 
system (system där brandalarm, dörrklocka, 
telefon och t.ex. babylarm är ihopkopplade med 
vibrationer och ljus) eller installering av t-slinga i 
hemmet skall du vända dig till din egen kommun.

5



15

HiA-medlemmar i arbetslivet

Caroline Grankulla
Caroline Grankulla jobbar som ekono-
michef på ett mätkonsultföretag och är 
tacksam för den hjälp hon har fått av 
hörselrehabiliteringen. 

Berätta om din hörselskada. Hur länge har du haft 
den? Vet du vad du har för diagnos?   

– Min hörselnedsättning är medfödd och en del av diag-
nosen Goldenhar syndrom. Jag har ett ledningsfel på grund 
av trånga örongångar, och hör därför i princip ingenting på 
mitt vänstra öra. På högra örat är hörseln lite nedsatt. Som 
barn fick jag en benförankrad BAHA-apparat på mitt vänst-
ra öra, den ledde ljudet genom hörselbenet till innerörat. 
Tekniken har gått framåt så idag använder jag en BI-cros 
apparat. Den passar för personer som är ensidigt döva och 
har en hörselnedsättning på andra örat. Apparaten som 
sitter på örat med hörselnedsättning fungerar då som en 
vanlig hörapparat, men tar också emot ljud från mikrofonen 
på det döva örat. En benledningsapparat ger bättre talför-
ståelse i buller, och ibland skulle jag önska att igen få höra 
ett ögonblick hur det var att höra med en sådan jämfört 
med BI-cross. Utmaningen med ensidig dövhet är att det är 
väldigt svårt att lokalisera varifrån ljud kommer.  

Vad jobbar du med?   
– Jag jobbar som ekonomichef på Ab Ostromap Oy som 

är ett mätkonsultföretag inom infrabranschen. Arbetsuppgif-
terna består mest av självständigt, administrativt kontorsar-
bete, en del telefonsamtal och möten.  

Har hörselskadan tillkommit eller förvärrats sedan 
du började jobba?  

– Nej, den har inte förändrats.   

Har du någonsin bytt jobb på grund av hörselska-
dan?   

– Hittills har den inte varit en av orsakerna till att byta 
jobb.   

Har du någonsin behövt gå ner i arbetstid på grund 
av hörselskadan?   

– Nej.  

Vad använder du för hörhjälpmedel nu?   
– Idag använder jag förutom mina hörapparater, Roger 

Select och Roger Table Mic II. Den underlättar möten på 
jobbet när jag inte behöver anstränga mig för att höra, utan 
kan fokusera på mötet i stället.  Phonak ComPilot II som är 
ett trådlöst headset kan anslutas till en mängd olika ljudkäl-
lor via Bluetooth: mobiltelefoner, surfplattor, datorer och så 
vidare. Den använder jag varje dag, för att föra telefonsam-
tal medan jag jobbar, lyssna på musik och sådant. Det är 
otroligt hur lätt det har blivit att hänga med i telefonsamtal 

även på främmande språk, även om telefonsamtalen inte 
i sig varit ett problem för mig tidigare. En helt ny värld har 
nog öppnat sig sedan jag fick dessa hjälpmedel. När jag 
har online möten eller föreläsningar så ansluter jag via Blu-
etooth till datorn och hör föreläsningen rakt i mina öron. Ett 
plus är att ComPiloten fungerar lika bra hemma, det är ett 
nöje att kunna prata i telefonen/lyssna medan man pysslar 
på med något annat.   

Vad har du för strategier på jobbet för att klara 
möten/ kundkontakter/ andra utmanande hörselsi-
tuationer?   

– I möten ser jag till att välja min plats så att det blir 
fördelaktigt för mig. 

Vet dina kolleger och din chef om din hörselskada?   
– Jodå.  

Har du varit i kontakt med hörselrehabiliterare för 
att få hjälp med hörselsituationen på jobbet?  

– Det har jag. Jag är så tacksam över att jag kom i 
kontakt med Roger-hjälpmedlen via föreningen HiA. Det 
började med att jag skulle delta i interna jobbmöten på 
finska, och jag insåg att det här inte kommer att lyckas utan 
hjälpmedel. Det är svårt att vara produktiv om tiden går åt 
till att lyssna vad folk säger. Jag fick kontakt med en hörsel-

Caroline bor i Eugmo, en liten by i skärgårdskommunen 
Larsmo.  

Fortsättning på nästa sida
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rad tinnitus och oro, självisolering, sömnsvårigheter, ensam-
het och minskad fysisk aktivitet. Sju personer uppgav att de 
fått tinnitus i samband med att de varit sjuka i Covid-19.

I dag behandlas de flesta tinnituspatienter i Norden med 
kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan göra det lättare att 
hantera symptomen men förstås inte tar bort tinnitus.  Det 
finns dock behandlingar som kan vara effektiva.

Med hjälp av cochlea-implantat, som stimulerar hörselner-
ven i innerörat med svaga elektriska impulser, kan personer 
som också har en hörselskada bli av med tinnitus.

En annan metod, som används i Tyskland, är en form av 
ljudterapi, som kallas ”Notch music therapy”. Då används 
speciella telefonapplikationer eller hörapparater som filtre-
rar bort de ljud på skalan som är i närheten av den upplev-
da tinnitustonen. 

En behandling som håller på och växer fram speciellt i 
Tyskland och USA är vagusnervstimulering. Det innebär att 
en elektrod som opereras in i kroppen stimulerar en nerv 
samtidigt som man hör ett visst ljud. Hittills har det dock 
utförts endast några små studier på människor.  

Risken att drabbas av tinnitus är störst om man bor i en 
storstad och utsätts för mycket buller. När det gäller vilka 
som drabbas har en ny studie som gjorts i Sverige visat att 
gener ibland kan ha större betydelse än miljö.  Med hjälp av 
det svenska tvillingregistret kunde forskarna se att tinnitus i 
bägge öronen, bilateral tinnitus, kan vara ärftligt. 
Denna upptäckt kan ge bättre förståelse för hur tinnitus 
uppstår och förhoppningsvis leda till att effektiva läkemedel 
kan utvecklas. 
Källa: Karolinska institutet samt Frontiers in Public Health

rehabiliterare för att få ordnat det. Hon var väldigt hjälpsam 
och jag upplevde att de verkligen försökte få alla till buds 
stående hjälpmedel och rehabilitering åt mig, speciellt när 
man är ung och i arbetslivet. Jag fick beviljat skrivtolktjänst 
(vilket jag dock inte ännu haft behov av), och skulle också 
ha fått hjälpmedel till hemmet vid behov.   

Har det gjorts anpassningar på ditt jobb för att göra 
din hörselsituation bättre? Vilka i så fall?   

– Jag jobbar i eget rum, men annars har det inte blivit 
gjort några anpassningar.  

Hur ser du på framtiden? Kommer du att kunna 
jobba kvar där du är nu eller funderar du på att byta 
jobb?   

– Jag ser nog att jag trots hörselnedsättningen kan 
fortsätta jobba med mitt nuvarande jobb. Men vi får se vad 
framtiden för med sig.  

 

 

BI-cros-apparater är för personer som är ensidigt 
döva, men har en hörselnedsättning på andra 
örat. Apparaten som sitter på örat med hörsel-
nedsättning fungerar då som en vanlig hörappa-
rat, men tar också emot ljud från mikrofonen på 
det döva örat. Öroninsatsen anpassas efter hör-
selnedsättningen på den hörande sidan.Många 
cros-användare väljer att använda apparaterna vid 
middagar, möten och liknande då det gäller att 
hänga med i samtal åt olika håll. En cros-apparat 
med telespole gör det dessutom lättare att höra 
när det finns en fungerande teleslinga, till exem-
pel vid tv-tittande med stolslinga, på teatern eller 
vid ett föredrag.

Källa: www.horsellinjen.se

BI-cros-apparater

Nytt på tinnitusfronten
Tinnitus är fantomljud som toner, pip, surr eller knack-
ningar och kan vara mycket påfrestande och sänka 
livskvaliteten för den som drabbas allvarligt. Effektiva 
behandlingsmetoder saknas än så länge men ny forsk-
ning, som visar att tinnitus ibland kan vara ärftligt, kan 
ge nya läkemedel i framtiden.

Man räknar med att omkring 17 procent av befolkningen 
upplever tinnitus. Att höra toner är vanligast, men ljuden 
kan också förekomma som brus, pip, sorl, sus, surr, fräsan-
de, visslande, syrsor eller knackningar som följer hjärtsla-
gen. För de flesta är symtomen lindriga, men för tio procent 
av de drabbade är ljuden extremt påfrestande.

Stress, oro, sömnproblem, social distansering, och i vär-
sta fall oförmåga att arbeta och depression kan vara följden 
av att man aldrig kan stänga av ljuden man hör inne i huvu-
det.  Ungefär hälften av dem som har tinnitus är samtidigt 
också ljudöverkänsliga. 

Tinnitus klassas fortfarande inte som en sjukdom och det 
är enligt forskarna orsaken till att det inte uppmärksammas 
tillräckligt som en viktig hälsofråga.  

Hur tinnitus uppstår vet man ännu inte riktigt men den 
rådande teorin bland forskarna är att tinnitus uppstår när 
de känsliga nervcellerna i innerörat, oftast de som uppfat-
tar de högsta tonerna, har fått en skada. Hjärnan, som är 
van vid att ta emot dessa sinnesintryck, kan börja försöka 
kompensera för avsaknaden av dessa signaler. Det uppstår 
en sorts överaktivitet i nervcellerna. På samma vis som man 
kan känna en amputerad kroppsdel kan man uppfatta käns-
lan av ett ljud vid samma frekvens där skadan har uppstått.

Forskarna ser också ett tydligt samband mellan ökad 
tinnitus vid stress, oro och att man helt enkelt tänker på 
tinnitus. Då ökar aktiviteten i hjärnans hörselcentrum och 
problemen med tinnitus förvärras. 

Detta samband kan förklara att coronapandemin har lett 
till förvärrad tinnitus hos en av tre, enligt en ny, internationell 
studie som genomfördes i somras på drygt 3100 personer 
från 48 länder. Forskarna kan se ett samband mellan förvär-
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HiA hade bjudit in designern Jenni Ahtiainen till årets 
Guldhelg som hölls i oktober. I en personlig föreläsning 
berättade hon om hur hon lyckats med det som verkat 
omöjligt; att göra hörapparater till coola accessoarer 
och hennes hörapparatsmycken sprids nu över hela 
världen.  

Designern och musikern Jenni Ahtiainen hade designat 
accessoarer som väskor, slipsar, smycken och scarfar i 
fjorton år när hon plötsligt drabbades av svår hörselned-
sättning för tre år sedan och blev tvungen att börja använda 
hörapparater. 

– För mig var det en stor chock att jag måste använda 
hörapparater resten av mitt liv, berättade hon. 

Hon började fundera över varför hon blev så chockad 
över just hörapparaterna och insåg att det helt enkelt hand-
lar om hur de ser ut. 

– Om du har dålig syn finns det hur många glasögon-
märken, stilar och färger som helst att välja emellan. Men 
om du har dålig hörsel måste du använda de fula hörappa-
rater som finns på marknaden. De ser alla rätt likadana ut. 

I början av augusti 2018 fick hon sina första – fula – 
hörapparater och började genast fundera på hur hon skulle 
”hotta” till dem. 

– Jag gjorde en liten läderhylsa som jag kunde fästa på 
hörapparaterna och hänga grejer i. I den hängde jag några 
läderremmar och genast kändes apparater mera som mina, 
mera som jag. 

Jenni tog några bilder på sina upphottade hörapparater 
och postade på sina sidor på facebook och instagram. Sen 
gick hon i bastun med familjen och när hon kollade sina sid-
or efteråt fick hon en chock till, men denna gång av positivt 
slag. Hennes inlägg hade delats och spridits bland perso-
ner med hörselskador och hade på väldigt kort tid nått 220 
000 personer. 

Sedan gick allt väldigt snabbt. Inom en vecka tog både 
Kuuloliitto och en hörapparatstillverkare kontakt, olika 
medier hörde av sig, och Jenni hade plötsligt blivit en slags 
ambassadör för personer med hörselnedsättning. Deafme-
tal hade fötts. 

Två månader efteråt vann hon ”the 2018 new product 
price”, ett pris som delas ut på den största kreativa hant-
verksmässan i Europa. Jennis uppfinning utsågs till den 
bästa nya produkten under 2018. 

Hennes innovation har också vunnit andra priser; första 
pris i Creative Business Cup I Finland och andra pris i 
internationella Creative Business Cup 2019. Där tävlar 
nyskapande affärsidéer från hela världen. 

– Jag har jobbat länge som designer och mina produkter 
bärs av världskändisar, men det jag gör inom Deafmetal 
känns som det viktigaste jag någonsin gjort. För första 
gången känns det som mitt arbete har en djupare mening. 
Med mina smycken kan jag hjälpa till att minska stigmat 
med att ha en hörselskada och göra själva hörapparaterna 
till smycken och coola accessoarer.

Hon berättar hur namnet Deafmetal kom till henne näs-
tan som en ljusstråle. Det refererar till metall som ett tyst 
material kring hörapparaten. Deaf metal är tyst material. 

– Dessutom passar det min personliga image som de-
signer väldigt bra. Jag ser ju verkligen ut som deafmetal. 

Alla marknadsföringsbilder för Deafmetals produkter 
är på personer som själva har hörselskador och använder 
hörapparater. 

– Det slog mig då jag började använda hörapparater att 
jag aldrig sett en snygg bild på någon med hörapparat. 

Jenni designar smycken som fungerar på alla typer av 
hörapparater, även BAHA och cochleaimplantat. Hon tar 
också gärna emot önskemål och designar riktigt personliga,  
skräddarsydda smycken till hörapparaterna. 

Anne Sjökvist

Jenni förvandlar
dina hörapparater
till personliga 
smycken

www.deafmetal.store
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Baha är bäst för mig

Jag är ensidigt döv. Det är oklart om jag är döv från 
födseln eller om jag blev döv då jag fick öroninflammationer 
efter vattkopporna vid 2,5 årsålder. 

Jag fick min första baha hörapparat strax innan jag 
skulle fylla elva år. Jag var då den tredje patienten och den 
yngsta någonsin som opererades i Vasa sjukvårdsdistrikt. 
Jag minns jag testade en modell av hörapparaten innan 
jag opererades. Vi var i trapputgången i sjukhuset då jag 
utbrast: “Mamma, jag hör ju bra!”

Operationen gick bra. Enligt vad jag minns hade jag inga 
problem med läkningen. Min hud kunde bli öm ibland då jag 
hade haft på hörapparaten en längre tid, då hud hela tiden 
är i kläm mellan magneterna. 

Både jag och min familj märkte att jag hörde mycket 
bättre och att jag kunde följa samtal mycket enklare efter 
operationen. Jag var inte längre så trött då jag inte behövde 

anstränga mig att höra hela tiden. År 2020 fick jag en baha 
5 power. Det är en starkare version av baha 5:an som jag 
hade först. 

Ett benförankrat implantatsystem kan kringgå skadade 
eller blockerade delar av örat och överföra vibrationer direkt 
till innerörat.  Innerörat omvandlar vibrationerna till elektriska 
signaler som hjärnan tolkar som ljud. Benförankrade im-
plantat fungerar genom att utnyttja kroppens förmåga att 
leda ljud. För ensidigt döva skickar hörapparaten ljudet via 
skallbenet från den döva sidan med hjälp av benledning 
till innerörat på den sida där du hör. Det finns flera olika 
sorters benledningssystem från flera olika fabrikörer. 

Vid operationen för benförankrad hörapparat med mag-
netfäste – sådan som jag har – görs först ett snitt i huden. 
Därefter borras en skruv fast i skallbenet och man monterar 

Cecilia Ingves: 

Cecilia 
Ingves är 
hästtjej och 
tillbringar 
mycket tid 
i stallet 
med hästen 
Merci.
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Foto: John Hemgård

Namn: Cecilia Ingves
Ålder: 16 år
Bor: I Malax
Gör: Går i gymnasiet i Vasa 
övningsskola på IB-linjen, 
dansar och rider. 
Roll i HiA:  Styrelsemedlem

Ljudvågor (1), till exempel någon 
som pratar, transporteras via luften 
som vibrationer. Förstärkta ljud-
vågor kan även transporteras via 
skallbenet som svänger/vibrerar. De 
yttre ljudvågorna kommer fram till 
hörapparaten (2) som förstärker 
ljuden/vibrationerna. Hörapparaten 
är fäst på en distans som sitter på 
en titanskruv (3) eller via magnet i 
skallbenet bakom örat. När hörap-
paraten förstärker det yttre ljudet 
transporteras förstärkta vibrationer 
vidare via skallbenet (4) vilket 
hörselsnäckan i innerörat (5) 
uppfattar. I hörselsnäckan uppstår 
nervimpulser som går vidare till 
hörselnerven. Hörselnerven skickar 
nervimpulser vidare till hjärnans 
hörselcentrum som tolkar signalerna 
som ljud.

Källa: www.horsellinjen.se

magneten på skruven varefter snittet sys fast. Skruven och 
magneten sitter alltså dold under huden. Jag blev sövd un-
der operationen, men på vuxna kan den göras med lokalbe-
dövning. När operationssåret har läkt och skruven i skallbe-
net är stabil efter fyra-sex veckor provas och programmeras 
hörapparaten.

Systemet som jag har heter Baha Attaract. Det finns 
flera olika alternativ för benledningshörapparater.
Hörapparatenen har fyra olika program:

- Högt ljud
- Lågt ljud
- Uteprogram 
- Musikprogram

Det finns fjärrkontroll till hörapparaten men den är också 
kompatibel med Iphone.

Cecilia Ingves

Inte kan använda traditionell hörapparat av 
olika skäl – till exempel saknar ett ytteröra
Har eksem och kronisk inflammation i hörsel-
gången/mellanörat
Har ledningsfel i mellanörat trots kirurgiskt 
ingrepp
Har ledningsfel kombinerat med sensorineural 
hörselnedsättning
Är ensidigt döv – vibrationerna i skallbenet 
uppfattas av innerörat på den hörande sidan

Så fungerar benförankrade hörapparater

Så här 
kan en 
benled-
nings-
apparat 
se ut. 

Benledningsapparater 
passar personer som:
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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
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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 – läppavläsning 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
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Casper Holmström föddes döv och har haft 
cochleaimplantat (CI) på sitt högra öra sedan 
liten. Det här är hans berättelse om hur han 
fick en ny processor till sitt CI. 

Jag är född och uppvuxen i Esbo och har fått all min hörsel-
vård på Helsingfors Universitetssjukhus (HUCS). Hösten 
2020 flyttade jag till Åbo för att studera och personalen 
på HUCS varnade mig inför flytten för att jag kanske inte 
kunde få hjälp med mitt cochleaimplantat i Åbo. 

Sommaren 2021 var jag i Åbolands skärgård på sommar-
jobb, och en dag gick ”frambenet” sönder till mitt implantat. 
Jag tog direkt kontakt med Åbo Universitets Centralsjukhus 
(ÅUCS) och de rådde mig att komma in till sjukhuset. De 
förvarnade mig dock om att de kanske inte skulle kunna 
göra något. 

När jag kom in fick jag beskedet att de inte hade rättighe-
ter att ändra på implantatet. Jag anser personligen inte att 
en reservdel handlar om att ändra på något men de förkla-
rade också att de inte har reservdelar på det sjukhuset som 
passar mitt implantat. 

 Jag fick i stället rådet att kontakta HUCS, men det 
var inte så enkelt som att bara skicka över reservdelen på 
posten som jag trodde. HUCS skulle skicka dokument och 
anvisningar till ÅUCS och för att kunna göra det måste jag 
först vara i kontakt med ÅUCS igen och ge tillåtelse till 
detta. 

En enkel sak som kunde ha fixats direkt tog i stället ett 
par veckor. Då fick jag äntligen svar från ÅUCS att jag 
kunde komma och hämta upp ett nytt framben. De erbjöd 
sig dessutom att kunna skicka det per post till mig eftersom 
jag var på mitt sommarjobb. Men jag råkade ha ledigt den 
dagen och körde in till Åbo och hämtade frambenet för jag 
orkade inte vänta längre. 

Ett par veckor senare fick jag ett e-mejl från ÅUCS där 
de frågade om någon på HUCS erbjudit mig ett nytt CI. De 
tyckte nämligen att jag använde mig av ett gammalt implan-
tat. Enligt dem brukar man uppgradera implantaten med 
ungefär fem års mellanrum.

För mig hade det gått långt över den tiden men ingen 
hade erbjudit mig en uppgradering. Jag tyckte förstås att 
det lät som en riktigt bra idé att uppgradera implantatet. Nu 
gick det snabbt och ÅUCS bokade en tid till mig en månad 
senare. 

När studierna skulle börja igen kom jag för första 
gången till Åbo tre dagar före den dag jag skulle få ett 
nytt implantat. Brevet med tidsbokningen låg på golvet i 
hallen och jag såg att tiden krockade men min agenda på 
Åbo Akademi. Jag mejlade direkt till sjukhuset och frågade 
om det möjligen skulle gå att ändra tiden till lite senare på 
eftermiddagen och till min överraskning gick sjukhuset med 
på att byta tid. 

Det var en ny erfarenhet för mig att ett stort sjukhus kan 
bemöta på det sättet. 

Sedan kom då 1 september, dagen då jag skulle få mitt 
nya implantat. Jag bestämde mig för att gå med ganska 
låga förväntningar, då det var första gången som jag skulle 
träffa personalen i ÅUCS. 

Först träffade jag min rehabiliteringshandledare. Hon 
frågade om hur mina studier går och om jag har ansökt om 
alla förmåner jag kan få som hörselskadad person. Det fick 
mig att känna att de verkligen bryr sig. 

Efter det förklarade hon hur den nya fjärrkontrollen fung-
erar; att den kan vara som en liten extra konferensmikrofon 
som man kan använda sig av i möten och andra samman-
hang. Den funktionen var jag väldigt nyfiken på. Hon var 
mycket bra på att förklara så man förstod. 

Sedan gick vi till audionomen som skulle ställa in det nya 
implantatet. Hon gav mig den viktigaste informationen jag 
behövde för att enkelt komma igång med att använda det 
nya implantatet. Hon förklarade skillnaden mellan kanalerna 
och i hurudana situationer de fungerar bäst. Sedan gick vi 
även igenom vilka reservdelar jag kommer att få och hur jag 
byter dem. 

Det kändes verkligen skönt att få en grundlig beskrivning 
av och stöd för det nya implantatet. Vi bokade en ny tid för 
ungefär en månad framåt då jag skulle komma på kontroll 
för att se att allting fungerar som det ska. 

Vägen till ett nytt CI
Casper Holmström:

FA
K

TA
 C

O
C

H
LE

A
IM

P
LA

N
TA

T



23

Min första reaktion när mitt nya implantat var på plats var 
att det var duktigt på att ta bort brusljud, och att audiono-
mens röst var mycket klarare och lättare att höra. 

Samma kväll deltog jag i ett studerande-evenemang så 
då fick jag genast testa det nya implantatet i svåra omgiv-
ningar med mycket bakgrundsljud, och till min överraskning 
gick det problemfritt. 

Mest krävande var att förstå hur de nya automatiska mik-
rofonerna fungerade jämfört med de monotona mikrofoner-
na jag hade på mitt förra implantat. I början, innan jag hade 
vant mig med de automatiska mikrofonerna, blev jag väldigt 
trött efter att ha varit i bullriga miljöer. 

En månad senare träffade jag rehabiliteringshandledaren 
och audionomen igen, och vi gick igenom mina åsikter om 
den nya processorn. Jag träffade rehabiliteringshandle-
daren först och jag började med att berätta åt henne att 
jag inte tyckte att  den nya fjärrkontrollen med en mikrofon 
fungerat så bra. Ljudet hade väldigt underlig kvalitet och 
kunde ibland brytas helt. Då ljudet bröts var det konstigt 
ljud.  Rehabiliteringshandledaren kollade upp med tillverka-
ren och det visade sig att fjärrkontrollen som jag fått var en 
testmodell och jag får en ny. 

Casper Holmström, 20 år, är hemma från Esbo, men studerar för 
tillfället på Åbo Akademi i Åbo. Han har varit döv på båda öronen 
sedan födseln och använder CI på högra örat. 

Det nya implantatet är bra på att fånga olika ljud på 
längre avstånd. Med hjälp av det kan jag nu lättare kon-
centrera mig på att höra en person även om det finns ljud 
som är närmare mig än personen som talar. De automatiska 
mikrofonerna gör ett bra arbete med att koncentrera sig på 
talljud i omgivningar med mycket bakgrundsljud. 

Annat som jag tycker att det nya implantatet gör väldigt 
mycket bättre än det gamla är att uppfatta flera sorters 
ljud. Jag kan höra flera olika ljudfrekvenser, och det gör att 
jag uppfattar olika ljud bättre. Det blir lättare att lyssna på 
en person som pratar då jag kan särskilja ljudet på olika 
bokstäver i ett ord.

Tråkigt nog kan inte allting vara perfekt. Jag uppfat-
tar det nya implantatet som sämre då jag har hörlurar på 
mig. Med det gamla implantatet kunde jag höra ljud från 
min omgivning även med hörlurar på, medan med det nya 
implantatet hör jag inget alls inget från min omgivning fast 
det är samma volym i hörlurarna. 

Den nya processorn kräver också mer batterier. Från att 
ha bytt batterier var tredje dag så byter jag nu dagligen. 
Det är lite konstigt att batteriprestandan blivit så drastiskt 
sämre. Men jag tycker ändå överlag att den nya processorn 
är bättre än den gamla.

Audionomen löste batteriproblemet med att jag fick två 
stora batterier som tillägg till de tre små laddningsbara till 
två stora. De större håller ett par timmar längre och nu har 
jag fem batterier så jag inte är utan direkt då laddningen är 
slut. Jag är glad åt den problemlösande attityden som finns 
på ÅUCS.

Till slut gjorde vi små justeringar på de kanaler jag tycker 
om att använda.  Till exempel kanalen där processorn själv 
justerar vad det är jag hör, något som jag tycker fungerar 
bra. Efter finjusteringarna var jag riktigt nöjd och kunde glatt 
gå hem. 

Det är viktigt att våga säga till om det finns saker som 
inte fungerar. På det sättet kan man oftast lösa problemet 
och få det att fungera exakt som det är menat att göra.
Ibland måste man vara lite petig, så att man får det exakt så 
som man vill ha det. Det gör livet som hörselskadad lättare 
och hörhjälpmedlen är ju till för att underlätta så mycket  
som möjligt. 

Jag är väldigt glad för den rehabiliteringshandledare jag 
har fått på ÅUCS. Hon har gjort ett alldeles utmärkt jobb, 
enligt mig skulle hon inte ha kunnat sköta sitt jobb bättre. 
Utan henne hade den här processen blivit en helt annan, 
förmodligen sämre, upplevelse. 

Hela processen har jag dessutom kunnat sköta på 
svenska, vilket inte är någon självklarhet. Personalen försö-
ker sitt bästa med att tala svenska och de vill så gärna lära 
sig språket bättre.

Nu när jag sitter och skriver det här tänker jag att det var 
en lång, kämpig och samtidigt intressant process för mig. 
Det var första gången jag gjorde det här på egen hand,  
även om jag hade mina föräldrars stöd. Det var kämpigt och 
det var många e-mejl som måste skrivas tills man fick resul-
tat. Men jag tycker verkligen det var värt den tid det tog för 
det här implantatet har gjort hörande ännu lättare för mig, 
vilket jag tidigare trodde inte skulle vara möjligt. 

Jag är verkligen tacksam för den teknologi som vi har 
idag. 

Casper Holmström
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Teckenspråkets tecken är logiska
Text och illustrationer: Hannele Rabb

Jag framhåller ofta och gärna hur stor nytta 
man har av att lära sig teckna. Jo, först och 
främst för att man umgås med personer som 
behöver tecken eller använder teckenspråk. 

Men man kan också använda tecken i situationer där man 
inte kan tala för att det stör (bio, teater, föreläsning, kyr-
ka, när någon håller ett tal, på tåget, när någon sover, när 
någon är i telefon), och på platser som är så bullriga att det 
man säger eller ropar inte kommer att höras (bullriga ar-
betsplatser, krogar, konserter). Man kan också teckna även 
om man på avstånd från varandra (utomhus, i butiker, stora 
salar, korridorer) och även genom fönster (den ena är inne i 
huset, den andra ute på gården).

Är man på hugget kan man lära sig teckenspråk, och 
kommunicera med döva och teckenspråkiga. Då lär man sig 
både tecken och teckenspråkets grammatik. 

Man kan också lära sig den enklare formen av att teckna, 
det som kallas tecken som stöd. Stöd för vad då? Jo, för 
talet, för ditt tal när du talar med en person som är hörsel-
skadad. Då hjälper du den hörselskadade att ”höra rätt” 
genom att teckna de viktigaste sakerna i meningarna. 

Många ord ser likadana ut vid läppavläsning, till exempel 
’gran’ och ’kran’. Ställ dig framför en spegel och säg de två 
orden. Om du däremot tecknar tecknet för ’gran’, behöver 
den hörselskadade inte gissa ”hm, var det kran, gran, tran 
eller möjligtvis något helt annat?”. 

Hannele Rabb 
lärde sig tecken-
språk då hon fick 
en döv dotter. 
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Gå Stå

En annan princip för hur tecken är påhittade är ”de-
len för helheten”. Då har man utgått från ett särdrag eller 
kännetecken, och gör den grejen till ett tecken. Utmärkande 
för en elefant är ju snabeln. Utmärkande för en kamel är 
pucklarna. Då får delen av djuret representera helheten. 

Ibland är tecknen gjorda utgående från association, 
eller liknelse. Röda som läppar och blå som blå ögon. 

Ibland är tecknen gjorda utgående från företeelser-
nas eller sakernas funktion. En blomma är ju någonting 
som först är i knopp och sen slår ut, och en bok är en 
fyrkantig grej som kan öppnas upp. 

I många tecken uttrycks människan i miniatyrform, 
så att pekfingret och långfingret föreställer människans 
ben. Med den handformen kan man teckna otaliga tecken 
för hur människan rör sig, eller vilken kroppsposition hon 
befinner sig i. 

Då man lär sig ett nytt tecken kommer man ihåg dem 
mycket bättre om man får en förklaring till tecknet. Till 
exempel om tecknet BUTIK, brukar man säga att förr stod 
handelsman bakom sin disk och lutade sig lite framåt med 
tummarna mot disken. Med den bilden är det lättare att 
minnas tecknet. 

En del tecken får man ändå inte någon förklaring till. De är 
mera som överenskommelser, och kallas arbiträra tecken. 

Det är tungt att behöva gissa vad den andra säger, tungt 
för hjärnan att bygga ihop pusselbitarna av det som hörs 
och det som inte hörs. 

Ungefär som att du måste gissa vad jag har gjort när jag 
under följande rader berättar att: igår var jag till skogen med 
min sambo och plockade trattkantareller. Det var ganska 
mörkt i skogen men doftade jättegott. Och det var så skönt 
att få lite motion. 

Ja, vad var det jag hade gjort? 

Det är alltså den hörselskadades familj, släkt, vänner och 
arbetskamrater som borde lära sig teckna. Visst ska den 
hörselskadade också kunna teckna, hen måste ju förstå 
tecknen. Men det är omgivningen som borde använda dem 
aktivt. 

När jag själv lärde mig teckna, var det för att jag blev 
mamma till en döv flicka. Då var det frågan om att lära 
sig teckenspråk och teckenspråkets grammatik. När jag 
första gången såg en vuxen döv teckna, såg jag inte var 
de enskilda tecknen började och slutade. Jag såg bara en 
enda lång obruten rörelse som höll på mening efter mening, 
och förstod ingenting. Hur ska jag lära mig det här språket, 
tänkte jag då. 

Vad jag inte visste då var att de flesta tecknen är riktigt 
logiska, och därför lätta att lära sig. Tecknen härmar verk-
ligheten. De härmar former på föremål, konturer av föremål, 
de härmar rörelser som människan gör, de härmar sätt man 
håller i föremål och rörelser man gör när man använder 
dem. Det finns en så kallad visuell motivering till att tecknet 
är som det är. Jag brukar säga att om man förstår principen 
bakom att spela ”luftgitarr” så kan man redan teckna en 
massa tecken. Vi kan ta oss en titt på logiska tecken.

Exempel på tecken som härmar former: 

Exempel på tecken som härmar rörelser:

Exempel på tecken som härmar hur man använder 
ett föremål:

Text och illustrationer: Hannele Rabb

Boll Hus

Springa Simma

Dricka Ro (en båt)

Elefant Kamel

Röd

Butik

Blomma

Blå

Bok
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Vad betyder dessa tecken? Dra pilar!

4.

2.

3.

1.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Väg

Älg

Spegel

Himmel

Gran

Dansa

Cykla

Hare

Noshörning

Prata

Lösning: 1. Hare, 2. Himmel, 3. Väg, 4. Gran, 5. Älg, 6. Dansa, 7. Cykla, 8. Prata, 9. Noshörning, 10. Spegel

Här kan du testa om du lyckas klura ut vilket tecken som betyder vad. Du hittar den rätta lösningen om du vänder 
tidningen uppochner. 

Vad betyder dessa tecken? Dra pilar!
Testmakare: Hannele Rabb
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Hörselpedagogen 
jobbar för delaktighet
För barn och unga med hörsel-
nedsättning i Svenskfinland och 
på Åland finns en handledande 
lärare med inriktning hörsel/
hörselpedagog. Hon heter Eivor 
Larpes och åker runt till de 
finlandssvenska skolorna och 
hjälper elever med hörselned-
sättning att få undervisning på 
lika villkor som sina hörande 
klasskamrater.

Som vårdnadshavare till ett barn 
med hörselnedsättning kommer du i 
kontakt med hörselpedagogen genom 
direktkontakt eller genom att du får 
information via skolan, förskolan, hörs-
elhabiliteringen eller DHBS (Döva och 
hörselskadade barns stödförening).

Hörselpedagogens uppdrag admi-
nistreras av Valteri Center för lärande 
och kompetens, som är nationellt 
och en del av Utbildningsstyrelsens 
verksamhetsområde. Valteri center 
för lärande och kompetens stöder 
närskolprincipen genom att erbjuda 
mångsidiga tjänster för behoven inom 
allmänt, intensifierat och särskilt stöd. 
Valteri Skilla finns i Helsingfors och har 
satellitkontor i Vasa och Åbo. Eivor Larpes är de finlandssvenska barnens hörselpedagog. 

Hörselpedagogen:

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 från förskola till och med andra stadiets utbildning

samarbetar med hörselhabiliteringen och hörselföreningar natio-
nellt och internationellt

Eivor Larpes
hörselpedagog i Svenskfinland 
& Åland
Tfn 0295 33 22 21
eivor.larpes@valteri.fi

www.valteri.fi/sv

















Kontakt
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I Finland exponeras 200 000 – 300 000 arbetstagare för arbetsbuller. 
Buller är ett ljud som kan medföra stor risk för den som vistas i en bull-
rig omgivning. Buller kan ge försämrad hörsel och tinnitus samt störa 
kommunikationen, vilket kan leda till missförstånd. Att utsätta sig för 
konstant buller kan ha även andra följder, som koncentrationsproblem, 
minskad prestationsförmåga, sömnproblem och högt blodtryck. 
Enligt arbetarskyddslagen (85/2006) är arbetsgivaren skyldig att skaffa 
hörselskydd till anställda ifall den dagliga bullerexponeringen överskri-
der 80 dB(A). 

De formgjutna, individuella hörselskydden är anpassade efter använ-
darens öra. Hörselskydden utrustas även med ett dämpningsfilter som 
kontrollerar hur mycket ljud du exponeras för. Dämpningsfiltret skyddar 
din hörsel från buller samtidigt som det säkerställer att du uppfattar tal 
så bra som möjligt. Hörselskyddet finns att välja i mjukt material eller 
hård akryl. 

Att kunna börja använda formgjutna hörselskydd kräver att vi först gör 
en avgjutning av dina hörselgångar. Det gör att formen på hörselskyd-
det är anpassat efter just dina hörselgångar, vilket betyder att du kan 
använda dem under långa perioder under dagen utan att de känns obekväma eller varma. Det gör att du 
effektivt skyddar din hörsel samtidigt som du kan lyssna och delta i samtal utan att du missar vad som sägs i 
omgivningen. Hörselskydden går bra att använda tillsammans med glasögon, arbetshjälm eller mössa utan att 
de är i vägen.

Det finns en risk att du utsätter dig för dagligt buller om du arbetar inom småbarnspedagogiken, vårdbran-
schen, restaurang- och nattklubbsbranschen, byggbranschen eller tung industri. Risken är hög även för 
musiker, jägare och motorcyklister.

När du använder hörselskydden för första gången känns ljudvärlden lugn, mjuk och behaglig. I början tar 
det en liten tid att vänja sig vid ljudvärlden och användningen. Du kan använda formgjutna hörselskydd hela 
arbetsdagen utan att de orsakar tryck i örat eller känns obekväma.

Vi jobbar runt hela Finland och hjälper dig att hitta rätt hörselskydd till arbetsplatsen och fritiden.

 

Tips från Johan: 

Skydda din hörsel med 
formgjutna hörselskydd

Denna sida är en annons 

Johan Wikström
Novavox Oy Ab
www.novavox.fi
050 526 0381
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PROBLEM   ORSAK    LÖSNING
   

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

Så här kan du själv fixa
vanliga hörapparatsproblem

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. 

Novavox, shop.novavox.fi/ har också sina sidor på svenska och säljer även de vanligaste batterierna. 

TIPS: Låt batteriet ligga i minst en minut med tejpen borttagen innan du stänger luckan så fungerar 
batteriet bäst och håller dessutom längre. 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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06-781 35 80

Välkommen till
vår mottagning

Att lära sig handalfabetet är en bra början 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.

Handalfabetet

Broschyrer om hörsel

Svenska hörselförbundet har en fin samling broschyrer 
om olika saker som är bra att veta när man har en hörsel-
nedsättning. Broschyrerna är gratis. Gå in på hemisdan och 
gör enkelt din beställning direkt i formuläret: 
https://horsel.fi/forbundet/dokumentbank/
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Prova Roger™ 
på jobbet utan kostnad, 
fi.hearwithroger.com/sv

När din hörapparat inte räcker till 

Hör du allt på jobbet? 
Komplettera dina hörapparater med Roger™ hörselprodukter. 
De hjälper dig att höra bättre i möten, i stökiga miljöer och på avstånd.

Du är oftast helt eller delvis berättigad till bidrag för 
de hörselprodukter du behöver i ditt arbete. 

Läs mer på fi.hearwithroger.com/sv
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