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Dålig tillgänglighet för hörselskadade

Under Almedalsveckan har det 
genomförts aktioner för att få upp-
märksamhet på den dåliga satsningen 
för hörselskadade. HRF menar att 

ungefär en av sju på plats inte kan ta del av alla 
arrangemang, för att det ofta saknas teleslinga eller 
skrivtolkning. Inte ens en fjärdedel av årets listade 
arrangemang har uppgett att de har teleslinga. 

Även hörselskadade som vill följa debatten 
via media missar det mesta av intervjuer, analy-
ser, expertkommentarer med mera, eftersom 
majoriteten av det som sänds i TV och det snabbt 
växande antalet webbsändningar från Almedalen 
saknar textning. Trots att SVT storsatsar, med 
åtskilliga sändningstimmar varje dag, textas endast 
partiledartalen och Debatt.

I ett pressmeddelande skriver HRF bland annat 
att av alla sändningar under veckan är det nästan 
bara Debatt och partiledartalen som textas. Och 
även för de på plats är det svårt eftersom knappt 
en fjärdedel av de 3 470 arrangemang som är 
under veckan har uppgett att de har så kallad 
teleslinga. 

– Det här innebär att de flesta av landets 1,4 
miljoner hörselskadade stängs ute, förklarar Eva 
Blomquist, vice ordförande på HRF, i pressmed-
delandet. För oss känns bristen på textning som en 
dörr slängd i ansiktet.

Eva Blomquist tror att det här beror på att man 
är dåligt insatt i hur stora problem det här kan vara 
för folk med nedsättning. 

– Alla tycker att det är förskräckligt, men det 
är ingen som gör något åt det. De påstår sig ta till 
sig av kritiken, men varje år vi kommer, så är det 
samma sak, säger Eva Blomqvist.

Ett av seminarierna som granskats är Utrikes-
politiska förbundets seminarium "Den säkerhets-
politiska utvecklingen av Östersjön" som saknade 
teckenspråkstolk och skrivtolk. Rosaline Marbinah 
är vice ordförande i Utrikespolitiska förbundet och 
tycker att det är jättetråkigt att deras evenemang 
inte var tillgängligt:

– Med vårt seminarium ville vi nå ut till f ler 
eftersom debatten om världen angår oss alla. Det 
är därför mycket olyckligt att hörselslingan inte 
fungerade och det beklagar vi stort. Tillgänglighet 
är A och O – vi kan bara beklaga. 

Hörselskadade stängs  
ute från Almedalsveckan

Undantag för  
batterier löper ut

BATTERIER
Enligt Europa-
parlamentets 

och rådets direktiv 2006/66/EG, 
”batteridirektivet”, finns ett förbud 
mot utsläppande på marknaden av 
batterier som innehåller kvicksilver. 
I artikel 4.2 finns ett undantag som 
säger att förbudet inte ska omfatta 
hörapparatbatterier. Detta undan-
tag löper ut den 15 oktober i år då 
det enligt kommissionens under-
sökning av marknaden i dag finns 
gott om kvicksilverfria alternativ 
på hörapparatmarknaden. Vidare 
nämns att om undantaget tillåts löpa 
ut förväntas det främja innovation 
och förbättra de kvicksilverfria 
produkternas prestanda på kortare 
tid. Detta innebär alltså att från och 
med den 15 oktober är det förbju-
det att sälja hörapparatsbatte-
rier som innehåller kvicksilver 
(mer än 0,0005 % kvicksilver 
per viktenhet). 

Ny ordförande  
i Svensk Hörsel

STYRELSEN
Andreas An-
derhov tar över 

efter Susanne Nyberg Sander. 
– Det ska bli väldigt roligt att 

få arbeta med det här uppdraget 
och jag är mycket stolt över att ha 
blivit vald till ny ordförande, säger 
Andreas. Susanne har gjort ett 
föredömligt arbete som ordförande 
för styrelsen och vi är enormt tack-
samma för hennes insats. 

 Andreas ser mycket positivt på 
föreningens ökade fokus på att vara 
en naturlig samarbetspartner inom 
hörselvården. 

– Min viktigaste uppgift är att 
fortsätta driva hörselfrågorna 
framåt där vår vision om att Sverige 
ska ha världens bästa hörselvård 
är mittpunkten i allt vi gör inom 
Svensk Hörsel. Ett av föreningens 
huvudsyften är därför att öka med-
vetenheten kring behovet av och 
intresset för bra hörhjälpmedel. 
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Viktigt vara med i 
Hörselvårdsregistret

Hörselvården i Sverige har ett unikt 
kontaktregister som alla inom sektorn 
kan ha tillgång till. I Hörselvårdsre-
gistret finns i dag kontaktuppgifter till 

cirka 1 900 personer och 300 verksamhetsenhe-
ter, varav drygt 80 inom privat hörselvård. 

Hörselvårdsregistret tillkom i mitten av 90-talet 
på initiativ av leverantörsföreningen som då hette 
HLF, men i dag är Svensk Hörsel. Det var en 
ersättning för ett register som försvann i och med 
att LIC upphörde. Branschen fann det angeläget 
att ha ett centralt kontaktregister både för sin 
egen del och för hörselvården. På den tiden var 
det enkel datafil som trycktes upp som pappersko-
pia och sändes ut en gång om året till alla hörcen-
traler för uppdateringar. I dag sker allt via internet 
och alla i Hörselvårdsregistret, såväl personer som 
verksamhetsenheter, kan göra sina uppdateringar 
direkt i registret.

2011 gjorde Svensk Hörsel, som har ansvaret 
att äga och driva Hörselvårdsregistret, en omfat-
tande utveckling samtidigt som hela hanteringen 
överfördes till nätet och policyn för registret pre-
ciserades. Det viktiga var, och är, att registret ska 
vara frivilligt och endast innehålla sådana uppgifter 
som behövs för yrkesmässiga kontakter inom 
hörselvården. Registret får inte innehålla person-
nummer eller uppgifter av privat karaktär. Basen 
för registret är att var och en har en mejladress 
och är knutna till en verksamhetsenhet inom 
hörselsektorn.

Som en del i att ställa registret till hörselsek-
torns förfogande, och för att kunna hålla det 
löpande uppdaterat, överfördes ansvaret för att 
uppdatera uppgifterna för verksamhetsenheterna 
till dels den ansvariga för enheten och dels till den 
person som enheten utser till registeransvarig. För 
att en verksamhetsenhet ska få finnas i registret 
måste en enhetsansvarig finnas noterad. När de 
ansvariga loggar in i registret ser de genast en 
översikt över samtliga kontaktuppgifter och vilka 
personer som står noterade som anställda i enhe-
ten. De kan sedan lägga till personer ur registret 
till enheten eller ta bort dem som slutat. 

Enskilda personer inom hörselvården kan också 
kontrollera och uppdatera sina egna uppgifter 
direkt i registret. Var och en som finns i registret 
kan fritt söka fram kontaktuppgifter såväl till övriga 

kollegor som till andra 
verksamhetsenheter. 
Man kan också söka fritt 
på bland annat ort eller 
verksamhetsinriktning.

I takt med att Hörselvårdsregistret har blivit 
allt mer heltäckande har det kommit att användas 
för inbjudningar till konferenser och seminarier 
eller utskick av nyhetsbrev, exempelvis Hörselnytt. 
En ofta förekommande sökning för sådana utskick 
är på titeln leg. audionom. Det är därför viktigt 
att alla audionomer ser till att denna titel finns 
inskriven i titelfältet. Annars finns det risk att man 
missar intressant information. Sedan några år är 
Hörselvårdsregistret också öppet för audionoms-
tuderande som därmed tidigt kan integreras i hör-
selvårdssektorns kontakter och informationsflöde.

Medverkan i Hörselvårdsregistret är gratis för 
alla utom leverantörsföretag (för medlemmar i 
Svensk Hörsel ingår det i avgiften). 

Som huvudman för registret har Svensk Hörsel 
utsett en centralt registeransvarig som support 
och för att svara för första införande av nya perso-
ner till registret eller rensa bort obsoleta uppgifter. 

En utförlig manual för såväl enskilda anställda 
inom hörselvården som för enhets- och register-
ansvariga finns också utarbetad. 

Alla uppgifter om Hörselvårdsregistret, 
policy, manual liksom länken för inloggning, 
finns på Svensk Hörsels hemsida:  
www.svenskhorsel.se
Mejlkontakt: registeransvarig@svenskhorsel.se

Hjälpmedels- 
tjänsten nu i drift

HJÄLPMEDEL
Som vi infor-
merade om 

i Hörselnytt nr 2 2014 så har det 
utvecklats en ny hjälpmedelsdatabas 
som ska ersätta den tidigare mot-
svarigheten Hinfo. Från och med 
den 1 april 2015 är denna tjänst nu 
i drift och går också under ett nytt 
namn: Hjälpmedelstjänsten. 

I databasen registrerar hjälp-
medelsleverantörer sina produkter, 
och information om dessa samt 
hanterar sina upphandlingsav-
tal. Sjukvårdshuvudmän hämtar 
information om produkter och avtal 
från databasen, dels automatiskt till 
förskrivningssystem såsom Sesam, 
Thord och Marknadsplatsen – i 
olika utsträckning, dels genom att 
användare loggar in via databasens 
webbgränssnitt.

Ytterligare en stor konsument av 
Hjälpmedelstjänstens information 
om produkter är Tema Hjälpmedel 
på 1177.se. Utöver att hitta nationell 
och regional information om hjälp-
medelsprocessen kan en invånare 
också söka fram information om 
specifika hjälpmedelsprodukter och 
dessutom se om dessa är tillgängliga 
i det landsting/den kommun där 
invånaren bor.

Ytterst ansvarig för förvaltningen 
av Hjälpmedelstjänsten är Inera. 
Tjänsten finansieras till lika stora 
delar av kundgrupperna sjukvårds-
huvudmän respektive hjälpmedels-
leverantörer. 


