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HEYRNARHJÁLP
er félag heyrnarskertra á Íslandi, þeirra sem misst hafa heyrn að hluta eða alveg og fólks
sem þjáist af eyrnasuði eða öðrum vandamálum er snúa að heyrn.
Að félaginu koma líka aðstandendur og aðrir áhugamenn um málefni heyrnarskertra.
Skrifstofan er opin frá kl. 9-12 alla virka daga nema föstudaga.
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Að búa við
heyrnarskerðingu
Ágæti félagsmaður og aðrir lesendur.
Í þessu blaði er reynt að vekja athygli á ýmsum þáttum
sem hafa mikil áhrif á daglegt líf þeirra sem búa við skerta
heyrn, svo sem hljóðvist, túlkun, textun og notkun
heyrnar- og hjálpartækja. Auk þess er reynt að auka vit
und almennings á því hve heyrnin er viðkvæmt skynfæri
og mikilvægt.
Alþjóða heilbrigðisstofnuninni, WHO, segir í skýrslu
að telja megi að um 16% hverrar þjóðar búi við heyrnar
skerðingu og heyrnarmein ýmiskonar. Það er því augljóst
hve mikilvægt er að leita lausna fyrir heyrnarskert fólk
svo það geti tekið fullan þátt í samfélaginu og þjóðfélagið
nýtt starfskrafta þess. Það sem kemur helst til hjálpar er
tæknin sem tekur geysilegum framförum frá ári til árs og
býður sífellt fleiri leiðir til lausna.
Önnur leið er rittúlkun sem er vel þekkt og góð lausn í
nágrannalöndum okkar og nýtist vel við ýmsar athafnir.
Hér á landi er enginn menntaður rittúlkur enda ekki
boðið upp það nám. Fjallað eru um rittúlkaðar guðs
þjónustur í grein séra Jóhönnu Gísladóttur hér í blaðinu.
Textun sjónvarpsefnis er eitt af okkar baráttumálum og
er það með ólíkindum að ekki sé farið að texta íslenskar
bíómyndir í kvikmyndahúsum. Það verður þó æ algengara
í hinum vestræna heimi.
Eitt þýðingarmesta baráttumálið er góð hljóðvist sem er
gríðarlega mikilvæg í okkar daglega lífi. Það er fátt eins
erfitt og að vera í húsnæði sem er með slæma hljóðvist og
þá er nokkuð sama hvort notuð eru heyrnartæki eða ekki.
Í viðtali við Helga Má Halldórsson er dæmi um góða
hljóðvist í nýjum og glæsilegum golfskála GKG sem ber
merki um áberandi metnað og vönduð vinnubrögð hönn
uða og byggingaraðilla.
Í starfi mínu hjá Heyrnarhjálp fæ ég stundum að heyra
að það sé ágætt að heyra ekki tuðið í makanum eða röflið
um pólitíkina og ekki skal ég þræta um það. En þetta
snýst ekki bara um hvort maður heyri illa eða ekki, heldur
hvort maður verði dragbítur á umræður og samskipti með
sífelldu hvái, heyri vitlaust og misskilji það sem sagt er.

Heyrnarskerðingu fylgir oft mikil vanlíðan, minnimáttar
kennd og aðrar erfiðar tilfinningar. Þá eru ónefnd
óþægindin við eyrnasuð eða són sem margir þekkja og
yfirleitt er ekki nokkur leið að losna við. Miklu fleiri eru
með eyrnarsuð/tinnitus en almennt er álitið og víst að
margir búa við skert lífsgæði af þeim sökum. Heyrnar
skertum fer ört fjölgandi í okkar hávaðasama neyslu
samfélagi og ef ekki er brugðist við er hætt við að þessi
hópur einangrist. Því miður er það allt of sjaldan sem
aðrir setja sig í spor heyrnarskerta einstaklinga en þó er
það þannig að langflestir þekkja einhverja sem eru
verulega illa heyrandi. Oft er þar um nákomna ættingja
að ræða.
Hávaði er mikill skaðvaldur. Þess vegna er gríðarlega
mikilvægt að foreldrar hafi þessa vá í huga þegar þeir
koma börnum sínum fyrir yfir daginn og eins þegar þeir
verða varir við notkun barna og ungmenna á hátt stilltri
tónlist eða tölvuleikjahljóðum. Það má ekki skorta á um
hyggju þegar kemur að þessum mikilvæga þætti í heilsu
og heill barnanna.
Sem betur fer eru þó langflestir sem búa við heyrnar
skerðing hresst og hraust fólk sem tekur fullan þátt í sam
félaginu með þrótti og gleði eins og aðrir. Það fólk leitar
lausna sem í boði eru þó mörgum blöskri kostnaðurinn
sem fylgir því. Dæmi um þetta má sjá í viðtali við Kristínu
M. Bjarnadóttur sem hefur lifað með heyrnarskerðingu
lengst af ævi sinnar.
Að lokum vil ég skora á þig, lesandi góður, að ganga til
liðs við Heyrnarhjálp svo rödd okkar megi heyrast í
þessari baráttu og taka þannig þátt í að bæta heyrnarheilsu
þjóðarinnar. Þess fleiri sem við erum þess betur gengur
baráttan.
Með kærleikskveðju,
Kolbrún Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri
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Ávarp formanns
Tækninni fleygir fram. Það sem flestum þótti fráleitt að hægt væri að gera fyrir 10
árum er oft á tíðum orðið hluti af hversdagnum. Og flest erum við svo fljót að aðlagast
að við gleymum því gjarnan hvað þróunin er hröð. Upphaf snjallsíma í almannaeigu
má til dæmis rekja til fyrsta iPhone símann frá Apple, en hann verður ekki nema 10 ára
gamall á næsta ári. Og í dag, innan við áratug síðar, nota yfir 70% einstaklinga í
vestrænum heimi snjallsíma.
Þessi hraða snjallsímavæðing hefur ýtt af stað mikilli almennri tækniþróun, þar sem tæki verða í sífellt ríkari mæli
„snjöll“. Síminn talar við bakarofninn, ískápinn, útvarpið, ljósin og svo mætti lengi telja. Og ef eitthvað er að, eða ef
eitthvað tæki vill ná athygli þinni lætur síminn vita. Þessi þróun á sér einnig stað í heimi hjálpartækja. Síminn getur
sent hljóð beint í heyrnartæki, t.d. þegar talað er í símann eða þegar dyrabjallan hringir. Og síminn getur líka hlustað
á umhverfið og sagt eigandanum hvað er í gangi. Í hverjum mánuði koma ný tæki á markað sem tengjast símum eða
tölvum og gera okkur lífið einfaldara, t.d. stefnuvirkir hljóðnemar, skannar og myndavélar sem geta lesið texta eða
þekkt andlit og svo mætti lengi telja. Ef við leitum til dæmis á netinu að hugbúnaði sem getur hlustað á talað mál og
fært það yfir í ritmál koma upp tugir möguleika, ekki bara einn eða tveir.
En mikið af þessari hröðu tækniþróun og möguleikum sem í henni felast fer fyrir ofan garð og neðan hjá
heyrnarskertum. Það er nógu erfitt fyrir venjulegt fólk að fylgjast með þeim hröðu breytingum sem eru að eiga sér stað
í nærumhverfinu og nánast útilokað að fylgjast með öllu sem er í gangi í hinum stóra heimi. Og á Íslandi er enginn aðili
sem sinnir því hlutverki að fylgjast með tækniþróun fyrir heyrnarskerta, prófa nýja tækni við Íslenskar aðstæður og
miðla þekkingunni til einstaklinga og stofnana sem hafa not fyrir hana. Jafnvel þótt heyrnarskerðing sé líklega ein
algengasta skerðing sem Íslendingar búa við.
Hver veit nema að staða heyrnarskertra á Íslandi, í einkalífi, í námi, í vinnu eða á opinberum stöðum, gæti verið allt
önnur og mikið betri ef við myndum nýta tækni sem þegar er til, er jafnvel aðgengileg í gegnum tæki sem við eigum
og kostar ef til vill lítið sem ekkert. Og ef við gerum ekkert munu tækifærin glatast með vaxandi hraða, í takt við hraða
tækniþróunarinnar, með auknum fórnarkostnaði fyrir heyrnarskerta og samfélagið.
Það er því ekki seinna vænna að koma á laggirnar „þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir heyrnarskerta“, sem gæti tekið
verkefnið föstum tökum. Hvort slík miðstöð yrði sjálfstæð, eða hluti af stærri einingu er aukaatriði, aðalmálið er að ný
þekking og tækni berist með skilvirkum hætti til þeirra sem hún nýtist, hvort sem það eru einstaklingar, skólar,
menningarstofnanir eða einhverjir aðrir.
Hjörtur H. Jónsson

Íslenskur talgreinir
innan tveggja ára
Við Háskólann í Reykjavík stendur nú yfir vinna við
smíði talgreinis sem hugmyndin er að skrái ræður á Al
þingi. Þessi búnaður mun byggja á gervigreind. Frumgerð
af talgreininum á að vera tilbúin á næstu tveimur árum. Í
fréttatilkynningu sem háskólinn sendi frá sér í haust er
haft eftir Jóni Guðnasyni, lektor og námsbrautarstjóra í
hátækniverkfræði að um nokkurt skeið hafi verið unnið
að gervigreindar- og máltækniverkefnum við skólann.
„Þróun á talgreini fyrir Alþingi er mikilvægt skref í þróun
málgreina fyrir íslensku almennt og verður lyftistöng fyrir
fjölbreytt önnur rannsókna- og þróunarverkefni á þessu
mikilvæga sviði.“
Fyrsta kastið á að greina upptökur á ræðum þingmanna
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Frá undirskrift samnings HR og Alþingis. Frá vinstri: Jón Guðnason,
lektor og námsbrautarstjóri hátækniverkfræði við HR; Guðrún
Arnbjörg Sævarsdóttir, forseti tækni- og verkfræðideildar HR; Helgi
Bernódusson, skrifstofustjóri Alþingis og Ari Kristinn Jónsson,
rektor HR. Mynd: HR.

með því að „þjálfa og prófa mismunandi útfærslur á tal
greiningu,“ segir í tilkynningu háskólans. Síðan er hug
myndin að tengja talgreininn við tölvukerfi Alþingis og
búa til ferla sem nýta greininn við fyrsta skref ræðuritunar.

Heyrnartækið hefur verið hluti af
daglegri tilveru Kristínar
Margrétar Bjarnadóttur frá átta
ára aldri. Hún segir að heyrnar
skerðingin sé á margan hátt
styrkleiki frekar en veikleiki. Hún
leggur sig fram við að hlusta og
það hefur haft jákvæð áhrif á
starfsferil hennar og samskipti við
aðra. Samt veldur heyrnar
skerðingin stundum vandræðum,
því hún heyrir lítið í dyrabjöllu og
ekkert í vekjaraklukku. Ingimar
Karl Helgason hitti þessa öflugu
konu eitt síðdegi í vetur.

Titringur undir koddanum
Kristín Margrét gengur inn á Te og kaffi í Borgartúni þar
sem við höfum mælt okkur mót á björtum vetrardegi. Ég
hef komið mér fyrir skömmu áður áður, í hornsæti með
útsýni yfir allan staðinn. Hún kemur strax auga á mig og
sest á móti mér, glaðleg og með hlýlegan glampa í augum.
Ég sé strax að hér er sterk og ákaflega viðkunnanleg
manneskja á ferð.

Þögul dyrabjalla
„Ja, nú hefði ég þurft að vera með heyrnarkúrfuna mína,“
segir hún brosandi þegar ég spyr um hvernig heyrnin sé.
Hún er með heyrnartæki í báðum eyrum, en ég tek varla
eftir þeim, enda þótt ég sé að svipast um eftir þeim.
Kristín Margrét heldur áfram. „Sko síðustu árin hefur
mér versnað þannig að ég er komin svona frekar neðar
lega. Ég heyri til dæmis ekki í dyrabjöllu eða síma, jafnvel
ekki vekjaraklukku,“ segir hún og bætir við ekki sé víst að
hún heyri hvenær kaffibarþjóninn lætur vita að glas af
sojalatte sé klár. Við sammælumst um að hafa bæði eyrun
hjá okkur. Við þurfum bæði að hafa nokkuð fyrir því,
enda er nokkur kliður inni á kaffihúsinu.
Kristín Margrét fæddist með skemmda heyrnartaug.
Samt sem áður hefur heyrnin verið að versna meira en
áður síðustu árin. Hvaða áhrif hefur það á hið daglega líf?

„Lurkum lamin“
„Ég get sagt bæði já og nei. Það er dálítið erfitt að segja.
En ég finn jú fyrir því.“
Hún segist hafa unnið sig út úr því fyrir löngu að láta
heyrnarskerðinguna hafa áhrif á sjálfsmyndina. Hún
kunni að hafa hafa haft áhrif á það sem hún hefur tekið

sér fyrir hendur. Ef til vill einhver, en ekki óyfirstíganlegar.
Hrakandi heyrn skiptir þó máli, til dæmis við starfsval, en
Kristín Margrét hefur megnið af sínum starfsferli unnið í
banka, frá 18 ára aldri, en hún skipti um vettvang fyrir
nokkrum árum og starfar nú hjá ÖBÍ.
„Ég til dæmis, held ekki áfram í bankakerfinu og það
hefur verið minn styrkleiki, nokkuð sem ég hef verið að
uppgötva nú seinni árin, að ég virðist vera góð í
mannlegum samskiptum. Ég á gott með að ræða við fólk
og koma skilaboðum frá mér, þannig að fólk skilji. Þarna
er þetta bara að koma niður á mér líkamlega, því ég
spenni mig svo mikið við að hlusta.“ Hún lítur upp og í
kring um sig á þétt setnu kaffihúsinu, til að leggja áherslu
á orðin. „Og vera í þessu umhverfi hérna. Ég verð kannski
alvega bara lurkum lamin eftir þetta samtal,“ segir hún
með einlægu brosi sem gefur til kynna að hún láti það
bara alls ekki á sig fá.
Hún starfaði í banka fram yfir bankahrunið. Síðustu
misserin hafði hún fært sig til og starfaði við netbanka.
Þar var minna heyrnaráreiti. Meira unnið í gegnum netið.
„Mér bauðst staða í framlínu en afþakkaði það á þessum
forsendum.“

Úr einangrun
„Þetta uppgötvast ekki fyrr en ég er sex ára gömul, sem er
sérstakt, í mínu tilviki, eftir því sem læknarnir segja. Þá
ætti að vera eitthvað sem hefði komið fram um að ég
hefði svona miklar skerðingar, en það var ekki svo,“ segir
Kristín Margrét þegar ég spyr hvort heyrnarskerðingin
hafi haft áhrif í uppvextinum í Bolungarvík þar sem hún er
fædd og uppalin.
heyrnarhjálp
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„Ég var svo heppin að ég bjó í litlu samfélagi og í mikilli
nærveru við aðra þannig að það má eiginlega segja að það
hafi hjálpað mér. Ég var alltaf með vinahóp, leikfélaga og
við vorum alltaf hvert ofan í öðru. Það var bara hnippti í
mig, „það er verið að kalla í þig“. Ég myndi halda að það
hefði hjálpað mikið.“
Hún bætir því við að fyrstu árin hafi hún líka mikið
verið ein með ömmu sinni sem hafi vafalaust skipt máli.
En slæm heyrn hefði líka verið hreinlega tengd við óþekkt
og þrjósku. Kristín Margrét hallar sér rólega fram. „Það
var sko, að þetta að ég hlýddi ekki þegar verið væri að
kalla á mig. Nágrannakona fór þá að segja við mömmu að
þetta væri nú bara ekki í lagi. Þetta væri ekki bara þrjóska
og þyrfti að skoða.“
Eftir það var farið í rannsóknir og í ljós kemur að
heyrnin er skert. Átta ára gömul er hún komin með
heyrnartæki og hefur notað það síðan.
„Ég man nú varla hvernig þetta var, að vera komin með
heyrnartæki sem barn. En ég man samt eftir þessu frelsi,
til dæmis í skólanum. Þá var ég ekki svona innilokuð eða
einangruð.“
– Maður tekur varla eftir því að þú sértt með heyrnar
tækið á báðum eyrum. „Ég veit það!“ segir Kristín Margrét
glaðlega. „Ég hef stundum fengið skondnar ábendingar
frá fólki, sérstaklega fullorðnum konum. En í dag er það
bara þannig að fólk áttar sig ekki á því fyrr en ég segi
þeim frá því. Það hefur kannski talað og talað og tekur
svo allt í einu eftir, „ha, já, ég sé það núna,“ segir Kristín
Margrét með nettum hlátri í röddinni.

Jákvæð breyting
Hún var lengi fyrir vestan. Flutti raunar ekki til Reykja
víkur fyrr en í bláendann á síðustu öld. Það voru engin
viðbrigði fyrir hana að flytjast úr fámenninu. „Nei, alls
ekki. Kannski voru viðbrigðin mest fyrir mig þegar ég var
sextán eða sautján ára. Þá fer ég á húsmæðraskóla, úr
þessu umhverfi þar sem allir þekktu mig og þangað sem
enginn þekkti mig. Þetta var breyting, en samt bara
heldur jákvæð.“ Kristín gerir örstutt hlé og fær sér nettan
sopa af kaffinu. „Ég hafði verið frekar félagslega einangruð
en þarna skipti þetta ekki máli.“ Hún strýkur hárið ofan
við eyra til áherslu. „Ég hafði alltaf verið með frekar sítt
hár, en þarna ákvað ég, og það hjálpaði mér, að ég klippti
mig stutt. „Ó, ert þú með heyrnartæki. Ókei!“ Þannig
voru viðbrögðin og þá vaknaði skilningur.“ Hún bætir við
með hlýju brosi. „Ég segi alltaf að það er betra að sjá og
segja frá. Ég geri það þegar ég er að kynnast fólki.“

Kerfisfræði
Talið berst að tónlist og þaðan að þessu mikilvæga
hjálpartæki sem heyrnartækið er.
„Mér gengur miklu betur að hlusta á tónlist núna heldur
en áður. Það er himinn og haf milli tækjanna sem ég
byrjaði með og það sem ég er með núna. Samt er ég ekki
ánægð núna,“ segir Kristín Margrét og skellir upp úr. En
bætir við að bragði: „Ég vildi fylgjast vel með þróuninni
6
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„Ég segi alltaf að það er
betra að sjá og segja
frá,“ segir Kristín
Margrét sem ræðir
hispurslaust
um heyrnina.

og geta valið milli mismunandi tækja. Ég vildi gjarnan fá
tæki sem ég get stillt í símanum mínum og haft það allt þá
í símanum mínum, í staðinn fyrir að vera með eitthvað
svona,“ segir hún og bendir á lítið stjórntæki sem fest er
við granna snúru sem hún hefur um hálsinn.

Þverflautan sem sprengdi heyrnartækið
Ómar Ragnarsson og farsímasaga hans verða óvænt hluti
af samtali okkar. Við rifjum upp þegar hann birtist á
skjánum með stóran NMT hlunk, með risastórri rafhlöðu,
en núna gengur fólk um með símana í buxnavasanum.
„Veistu, ég held að þetta sé ekkert svo ólíkt. Fyrstu
tækin voru þannig að einhverju var bara troðið upp í
eyrun á manni. Þetta var miklu stærra en það sem ég er
með núna.“ Hún leggur lófana utan um kaffiglasið, lítur
fyrst niður, og svo upp aftur. „Það er samt upplifunin sem
er stóra málið. Það er upplifun, viðbrigði, að heyra hjóð
sem ég hef aldrei áður heyrt. Og allt í einu birtist hávaði
sem beinlínis skellur á manni. Ég held að þetta sé þannig
hjá flestum. En tækin hafa batnað. Núna er hægt að láta
stilla þau miklu betur eftir mínum þörfum. Samt er það
þannig að það er erfitt að stilla þau eftir minni heyrn. Ég
heyri vel á ákveðnum tíðnum, og svo mjög illa á öðrum.
En tækið spannar vítt svið.“ Hún rifjar upp undarlega
lífsreynslu. „Ætli ég hafi ekki verið um þrítugt þegar ég
heyrði fyrst í þverflautu á tónleikum. Þá fór heyrnartækið
gjörsamlega yfir strikið. Það hreinlega bara urgaði. En
það gerist ekki núna,“ segir hún með breiðu brosi.

Jákvætt að heyra verr?
Kristín Margrét segist samt sem áður ekki vera nógu
dugleg að fylgjast með tækninni. „Fólk er búið að vera að
pota í mig. „Þú átt að vera sérfræðingurinn þinn.“ Og það
er alveg rétt. Ég hef kannski verið að láta mata mig. En
það hefur hjálpað mér að fyrir nokkrum árum var á ég
ráðstefnu erlendis, þar sem var fólk á svipuðum aldri. Og
það var svo skýrt að það hafði önnur viðmið,“ segir hún
með árherslu. Það sé nefnilega ástæða til að gagnrýna

kerfið. Ný heyrnartæki hafi falið í sér fjárútlát. Stundum
styrki stéttarfélög kaup á nýjum tækjum, en það sé ekki
algilt. Oft hafi tækin verið alveg úr sér gengin þegar
loksins fengust ný. Síðan nefnir hún þessa undarlegu
hliðarverkun sem á sér sjálfsagt samsvaranir víðar.
„Í þessum skilningi getur það nefnilega verið jákvætt að
heyra verr. Sem er alveg fáránlegt,“ segir Kristín Margrét
með áherslu. Það skipti máli upp á gæði tækja og niður
greiðslur.
„Núna til dæmis, átti ég nýlega símtal við Heyrnar- og
talmeinastöðina því annað tækið ekki að virka sem skyldi.
Annað hvort er heyrnin að versna á þessu eyra eða tækið
að gefa sig. Nema hvað, hún segir, „við þurfum að líta á
tækið, því það er allavega eitt ár í að þú fáir nýtt“. Þá
hugsaði ég um hvað ég ætti að gera ef heyrninni hefði
hrakað mikið. Ætti ég þá að punga út fullt af peningum
eða bíða. Og ef ég ætti ekki fyrir þessu, þá yrði ég
einfaldlega að bíða.“
Hún segir heldur alvarleg í bragði að kerfið sé að mörgu
leyti erfitt. „Síðast eða þar síðast fékk ég tækin á undan
þágu, því stökkið hafði verið það mikið. En þarna þurfti
ég að grípa inn í sjálf, þegar verið var að panta tækin, þau
sem ég er með núna,“ segir hún og bendir að öðru eyranu
til áherslu. „Það stóð til að láta mig fá önnur tæki, með
minna svigrúm. En ég sagði bara nei! Ég á eftir að lenda í
þessu sama. Það er útlit fyrir að þetta sé að versna og þá er
búið að hefta mig aftur.“

„Er ekki í lagi með þig“
Það hefur skipt Kristínu Margréti miklu máli að hafa
kynnst og umgengist fólk frá öðrum löndum sem einnig
glímir við heyrnarskerðingu. Og það telur hún hafa skipt
sig verulegu máli. Það er til dæmis ekki fyrr en hún er
komin langt á fertugsaldur sem hún kynnist rittúlkun.
„Þarna á fundum kynnist ég þessu sem sjálfsögðum hlut.
Þá þekktist þetta varla hér, að koma á fund með hópi af
fólki og geta fengið að lesa allt sem fer fram. Þetta var
bara upplifun. Ég hef ekki verið að kynnast þessu mikið
hérna heima nema í tengslum við ÖBÍ. Þau reyna að
standa sig eins vel og hægt er.“
En þessi reynsla hafði áhrif á hana. Fólk undraðist það
til að mynda að hún starfaði sem þjónustufulltrúi í banka.
„Er ekki í lagi með þig“ hefðu verið viðbrögðin. „Ég var
samt bara að vinna fyrir kaupinu mínu og hafði ekkert
veirð að hugsa um það að leita ef til vill í annað og reyna
að hlífa mér aðeins. En það er svosem einstaklingsbundið
hvað hver og einn tekur sér fyrir hendur. En þarna
kynntist ég rittúlkun. Og það er náttúrlega það sem á að
vera. Ég er bara rittúlkun, rittúlkun, rittúlkun,“ segir hún
dillandi með hláturinn innan seilingar innan um alvöruna.
„En rittúlkunin er algjör nauðsyn. Ef maður þarf að taka
þátt í fundum eða ráðstefnum þá þarf þetta einfaldlega að
vera. Tónmöskvar eru ágætir sem slíkir, oft góðir en ekki
gallalausir, en svona almennt þá nýtist rittúlkunin líka
fleirum. Bæði þeim sem heyra og líka þeim sem geta átt
við tungumálaörðugleika að stríða. Að því leyti er rit

túlkunin áhrifameiri.“ Og í sjálfsögðu framhaldi nefnir
hún textun í sjónvarpinu. „Maður notar bara 888, enda
laust og eins mikið og maður getur,“ segir glaðleg konan
andspænis mér.

Fólkið skiptir máli
Það blasir við mér þar sem ég sit andspænis henni að hún
óttist enga hluti og sé nösk á að velja rétta kosti í öllum
stöðum.
Maðurinn hennar dó árið 2006. Á þessum tíma urðu
margir stórir viðburðir í tilveru hennar. Móðir hennar
hvarf einnig á braut og svo missti hún vinnuna í hruninu.
En hún tókst á við erfiðleika og breytingar af ákveðni og
æðruleysi. „Ég komst ótrúlega vel í gegnum þetta. Nýtti
mér sálfræðiaðstoð, fór mikið út að ganga, passaði mig á
því að hreyfa mig. Ég var ein. Maðurinn minn fallinn frá.
Ég fór á námskeið í bókhaldi og velti því fyrir mér hvort
ég ætti ef til vill bara að vinna heiman frá mér. En þá
hugsaði ég: Nei! Ég get ekki verið svona ein heima.
Mannleg samskipti skipta mig svo miklu máli. Til dæmis
nýt ég þess að umgangast og hitta allt þetta góða fólk í
vinnunni sem ég er í núna.“
Mig langar að spyrja um heyrnina og atvinnuleit. „Sko,
þetta hefur ekki háð mér. Ekki þannig. En í atvinnuleysinu,
sem blessunarlega varði stutt, fengum við viðtal hjá
atvinnuráðgjafa. Hann ráðlagði mér að setja heyrnarskerð
inguna ekki á ferilskrána. „Þú bara mætir og sýnir þína
styrkleika“. Þetta kom þannig séð ekki á óvart. Maður les
það í blöðunum núna að fólki, alveg frábæru og hæfu
fólki, hafi verið synjað um starf vegna einhverrar fötlunar.
Ég hef alveg fundið fyrir því að mér finnist heyrnin há
mér, en ég hef reynt að passa að láta það ekki ná tökum á
mér.“

„Enginn kvartað enn“
Kaffið hefur tæmst úr bollanum hjá mér og glasinu hjá
Kristínu Margréti. Það líður að lokum á samtali okkar. En
leikmaður eins og ég er enn með spurningar. Og mig
langar að vita, ertu alltaf með heyrnartækin? Sefurðu með
þau? „Nei, ég er nú þannig að ég þarf að taka þau út,
annars get ég fengið sár. Þannig að ég til dæmis sef ekki
með þau.“
– Er þá ekkert erfitt að vakna á morgnana?
„Ég er reyndar með vekjaraklukku með titringi undir
koddanum.“
– Hefur leitt til einhverra vandræðalegra augnablika í
einkalífinu? Spyr ég í gamansemi, en reyndar líka í
einlægri forvitni. Kristín Margrét skellir upp úr. „Þér að
segja þá hefur enginn kvartað enn,“ og brosið færist yfir
allt andlitið. „Nei, nei. Þetta er bara eitthvað sem maður
segir frá. Sko. Ég velti því í fyrir mér, þegar ég var komin
aftur út á „markaðinn“ eins og maður segir. Ég hélt að
þetta myndi geta haft áhrif. En maður kemst yfir það. Ég
ákvað bara að láta á það reyna. Ég ætla ekki að láta þetta
stoppa mig.“
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Davíð Þór Björgvinsson
hljóp fyrir Heyrnarhjálp:

Hvers vegna
hefur maður
tvö eyru?
Davíð Þór Björgvinsson, prófessor í lögum og dómari
við Mannréttindadómstól Evrópu hét á Heyrnarhjálp
þegar hann hljóp hálfmaraþon í Reykjavíkurmaraþoninu
í sumar.
„Ástæðan fyrir fyrir því að ég vel þetta félag, er sú að ég
hef samúð með þeirri starfsemi af persónulegum ástæðum,
sem er þessi að ég er heyrnarlaus á vinstra eyranu.“ Davíð
segir óvíst hvers vegna hann missti heyrnina á eyranu, en
það megi sennilega rekja til þess að hann fékk
heilahimnubólgu á fyrsta ári. Hann bætir því við að þessi
fötlun hafi ekki háð sér í daglegu lífi eða starfi, almennt
séð. Enda þótt þetta geti valdið
sér óþægindum, þá sé þetta
„ekkert í samanburði við þá sem
eru verulega heyrnaskertir. Ég
ætla ekkert að fara að líkja mér
við það.“
Davíð Þór var orðinn stálpaður
krakki þegar það uppgötvaðist
að hann heyrði ekki með vinstra
eyranu.
„Þetta er svolítið sérstakt
hvernig þetta mál kom upp. Ég hygg að ég hafi verið
svona sjö, átta ára gamall, þegar ég sit inni í eldhúsi hjá
móður minni, og er spjalla við hana, þar sem hún stendur
yfir pottunum. Og þá spyr ég hana upp úr eins manns
hjóði af hverju maður sé með tvö eyru. Ef maður heyrir
bara með einu.“ Þetta hafi strax vakið viðbrögð hjá móður
sinni, sem hætti snarlega að hræra í pottum. „Bíddu, hvað
ertu að tala um. Maður heyrir með báðum eyrum.“
Drengurinn svaraði að bragði: „Nei, það geri ég ekki.“
Fyrst þá var farið að kanna hvað ylli þessu. „Í kjölfarið á
því dró hún mig milli lækna út um alla Reykjavík, meðal
annars til Erlings Þorsteinssonar, sem var háls-, nef- og
eyrnalæknir, helsti læknirinn í bænum á því sviði á þeim
tíma. Og það var alls staðar niðurstaðan að það væri
ekkert hægt að gera í þessu og það er ekkert langt síðan.“

Davíð Þór segist hafa spurst fyrir um það fyrir nokkrum
misserum hvort tæknin byði núna upp á einhver svör sem
gætu orðið til gagns. En svo reyndist ekki vera. „Mér
skilst að ástæðan sé sú að eyrað er algerlega dautt. Þannig
að það er ekki valkostur að nota heyrnartæki til að magna
upp litla heyrn. En það voru engin sérstök vonbrigði, Ég
hef komist af í sextíu ár á öðru eyranu og ég reikna með
að það muni duga mér.
Davíð Þór á heyrnarleysi á öðru eyranu sameiginlegt
með Íslandsvininum Brian Wilsson, sem nýlega hélt
tónleika hér á landi. Heyrnarleysið aftraði ekki Wilson
frá því að semja mörg þekkt
ustu popplög síðustu aldar
þegar hann fór fyrir hljóm
sveitinni Beach boys.
„Það var nú þannig að
auðvitað á mínum unglings
árum hafði ég mikinn áhuga
á popptónlist og spilaði á
gítar og svona burtséð frá
skorti á hæfileikum, þá var
ég stundum á einhverjum
tímapunkti að velta því fyrir mér, hvort ég ætti að leggja
fyrir mig tónlistina, en ég hafði ekki trú á því að ég gæti
það, út af þessu. “
Davíð Þór kímir við og nefnir að hæfileikar á
tónlistarsviðinu kynnu nú einnig að hafa haft eitthvað um
þessi mál að segja. „En ég hafði ekki trú á því að ég gæti
það út af þessu.“
– Ef þú hefðir virkilega fundið þig í gítarnum, og ekki
efast um hæfileikana, heldurðu að þú hefðir kannski
haldið bara þínu striki?
„Hugsanlega er eitthvað til í því að þetta hefði ekki
ráðið úrslitum. En það breytti samt engu um það að ég
hafði minni trú á sjálfum mér sem mögulegum músikant
fyrir vikið. Hvort sem maður hefði orðið það, með heyrn
á báðum, er allsendis óvíst, að sjálfsögðu.“

„Ég hafði ekki trú
á því að ég gæti það
út af þessu.“
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Er RITTÚLKUN
á dagskrá stjórnmálanna?
Enginn vafi er á því að stjórnmálaflokkar sem eiga fulltrúa á Alþingi styðja í grundvallaratriðum
réttindi heyrnarskertra til rittúlkunar og textunar á sjónvarpsefni. Þetta kemur skýrt fram í
ummælum þingmanna og annarra fulltrúa flokka sem Heyrnarhjálp leitaði til um viðhorf í
þessum efnum. Svo mun það koma á daginn hvort hugur fylgir máli og réttur til rittúlkunar
verði tryggður á komandi misserum. Rétt er að geta þess að ekki fengust svör frá
Sjálfstæðisflokknum, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir, en um leið má benda að
Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrverandi þingmaður flokksins, var meðal flutningsmanna
frumvarps um textun sjónvarpsefnis sem nánar er fjallað um hér á eftir.
Svandís Svavarsdóttir,
þingkona Vinstri
hreyfingarinnar – græns
framboðs:

„Brýn réttarbót
fyrir stóran hóp“
„Réttinn til rittúlkunar er sjálf
sagt að skilgreina í lögum til
að trygggja aðgengi heyrnar
skerta að upplýsingum í sam
félaginu, auka möguleika þeirra á fullri þátttöku sem er
annars fyrir borð borin.
Rétturinn til táknmálstúlkunar er ekki nægilega skýr í
lögum og skortir þar sérstaklega á réttinn til túlkunar í
daglegu lífi, þ.e. fyrir utan menntakerfi og heilbrigðiskerfi
og aðra opinbera þjónustu. full þörf er á því að styrkja
þennan rétt á grundvell laga um stöðu íslenska tákn
málsins.
Samhliða þarf að skilgreina réttinn til rittúlkunar enda
brýn réttarbót þar á ferð fyrir stóran hóp fólks.“

Eygló Harðardóttir,
þingkona Framsóknar
flokksins:

við mennta- og menningarmálaráðherra að öll vinna sem
fari fram á hans vegum um þróun máltækni og
lagaumhverfi fjölmiðla hugi sérstaklega að fólki sem búi
við skerðingar.“

Þorgerður Katrín
Gunnarsdóttir,
þingkona Viðreisnar:

Þarf að hnykkja
á réttindum
„Stefna Viðreisnar er að við
búum til þannig umhverfi að
allir fái notið sín í íslensku
samfélagi. Fólk á að hafa sem
mest val í lífinu og til þess að
geta bjargað sér. Til þess þarf stundum stuðningstæki,
hvort sem það er hljólastóll, táknmálstúlkun eða rittúlkun.
Hvað varðar fjölmiðla og rittúlkun, til dæmis í sjónvarpi
þá get ég vel séð fyrir mér sjóð sem fjölmiðlafyrirtæki,
einkarekin, geti sótt í til að halda uppi textun á
sjónvarpsefni. En það þarf að hnykkja á þessum réttindum
og undirstrika að að fólk með heyrnarskerðingu geti notið
rittúlkunar í sínu daglega lífi.“

Tæknin skiptir
máli

Oddný Harðardóttir,
þingkona
Samfylkingarinnar:

„Við teljum mikilvægt að
tryggja virka þátttöku allra í
samfélaginu. Í minni tíð sem
ráðherra hef ég lagt áherslu á
aukna notkun tækni til þessa
aðstoða fólk til þátttöku. Þannig verði unnið að því að
auka aðgengi og virkni blindra, sjónskertra, aldraðra og
annarra að samfélaginu með aðstoð tæknilausna
(talgreinar og talgervlar). Hef ég jafnframt lagt áherslu

Réttindi ekki
úrræði
„Samfylkingin lítur á þjónustu
við allt fatlað fólk sem mann
réttindi en ekki félagsleg úr
ræði. Hið sama gildir um
heyrnarskerta og rittúlkun á
þar við. Ég bendi á að ég og Katrín Júlíusdóttir höfum
heyrnarhjálp
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verið meðflutningsmenn að frumvarpi um að íslenskt
sjónvarpsefni verði textað. Það er liður í þessu starfi en
betur má ef duga skal.“

Elín Ýr Hafdísardóttir,
formaður framkvæmda
ráðs Pírata:

Réttur til
upplýsinga
„Píratar leggja áherslu á að
allir njóti sömu borgararétt
inda. Einn mikilvægur liður í
því að svo verði er stuðningur
okkar við samning Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og við stjórnarskrá
Stjórnlagaráðs en hvort tveggja myndi stuðla að réttind
um fatlaðs fólks og aðgengi þeirra að samfélaginu.“
Elín Ýr bendir auk þess á tilraunir til að fá fjölmiðla til
að texta sjónvarpsefni, og nefnir í því sambandi rétt til
aðgangs að upplýsingum sem rækilega er fjallað um í fyrr
nefndum samningi SÞ.
„Í grunnstefnu Pírata er tekið fram í gr.1.4. að réttur ein
staklinga til að leita upplýsinga skal aldrei vera skertur.
Skortur á textun og rittúlkun er m.a. andstætt þeim lið
grunnstefnunnar. Það má því segja í stuttu máli að ef að
gengi einstaklings til upplýsinga er skertur, þá styðji
Píratar það ekki og vilja efla það aðgengi.“

Eva Einarsdóttir,
stjórnarformaður Bjartrar
framtíðar:

Feta í fótspor
Norðurlanda
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Heyrnarhjálp minnir á minningarkort félagsins.
Nú er hægt að skrá minningargjafir
á heimasíðunni, í tölvupósti eða í síma
á opnunartíma skrifstofunnar.
heyrnarhjalp@heyrnarhjalp.is og
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„Björt framtíð er mannrétt
indaflokkur. Í ályktun stjórnar
segir m.a.:
Íslendingar verði málsvarar
mannréttinda, jafnréttis og
friðar á alþjóðavísu og verði öðrum til eftirbreytni með
róttækni sinni í þessum málum.
Á Íslandi ríki ævarandi og staðföst virðing fyrir fjöl
breytileika mannlífsins, þar sem sumir eru svona og aðrir
hinsegin.
Í anda ályktunarinnar er aðgengi heyrnarskertra að
samfélaginu eðlilegt áherslumál. Við myndum því vera
jákvæð fyrir því að skoða þær leiðir sem Norðurlöndin
hafa farið í rittúlkun.“

„Það eru allir með tinnitus
hvort sem þeir heyra hann eða ekki,“
segir Einar Thoroddsen, háls-, nef- og
eyrnalæknir.
Blaðamaður mælti sér mót við hann í
læknamiðstöðinni í Glæsibæ í Reykjavík,
þar sem hann var nýkominn úr aðgerð,
til þess að reyna að grafast fyrir
um orsakir eyrnasuðs, eða tinnitus,
og hvað sé til ráða.

„Eins og hjálmur yfir hausinn“
„Þetta er einhver óskiljanlegasta spurningin í heyrnar
fræðinni. Því að ætli nokkur viti almennilega hvernig
þetta kemur. Þetta bara kemur,“ segir Einar við fyrstu
spurningunni um hvað valdi eyrnasuði. Hann nefnir að
þetta geti birst skyndilega hjá fólki. Það geti einnig orðið
áberandi við slys eða hnykk eins og við aftanákeyrslu.
„Þetta kemur í öllum líkjum eiginlega. Þetta getur þess
vegna verið lítið tíst og það getur líka verið eins og suðið
í gömlu símastaurunum,“ bætir hann við og vitnar til
Reykjavíkurskáldsins Tómasar Guðmundssonar: „Jafnvel
gamlir símastaurar syngja“, enda þótt sá söngur geti valdið
óhljóðum í höfðinu og mörgum miklum óþægindum,
jafnvel örorku.
– En hvað er það sem gerist í eyranu?
„Ég veit það ekki,“ segir Einar hreinskilinn og hálf
alvarlegur í bragði. „Sumir segja að þetta sé ekki endilega
í eyranu. Maður getur spurt: Í hvoru eyranu er þetta, en
fólk getur ekki endilega svarað því. Það segir að þetta sé í
hausnum. Fylli hausinn. Stundum aðeins meira í öðru
eyranu, en líka í hausnum. Þá er maður náttúrlega í vand
ræðum, eins og maður hafi ekki verið í nógum vandræðum
fyrir. Svo er talað um að það sé skemmd í innra eyranu. Ef
þetta er í öðru eyranu, þá er það væntanlega þess háttar.
Það er talað um að taugaþræðir eða heyrnarfrumur
skemmist, en hvernig þeir framleiða þennan hávaða í

eyranu, sem er í rauninni stundum hægt að heyra utan frá,
að því er talið er, það er óvitað.“
Einar segir að oftast sé það svo að þegar tinnitus krælir á
sér, þá sé hann kominn til að vera. „Svoleiðis getur að vísu
lagast af sjálfu sér. Þá er það nú annar og betri læknir en
við,“ segir Einar og beinir augum til himins. En svo sé það
þannig að þegar tinnitusinn kemur við slys, þá valdi slysið
festumeinum í kringum háls og eyra. „Enda þótt það sé
kannski ekki tinnitusinn sjálfur sem það skapar, þá getur
það magnað hann upp.“ Í slíkum tilvikum geti sjúkra
þjálfun verið gagnleg. „Gallinn er sá að maður er ansi
ósjálfbjarga við meðferð á þessu og prófar gjarnan það á
þessu fólki sem maður myndi prófa á sjálfum sér. Síðan
kemur að því, ef ekkert gengur – þó vonandi ekki þannig
að það hafi dregist um of hvað tímann varðar – þá gefst
maður upp, og fólk verður bara að semja sig að þessu.“
Einar svarar játandi, spurður um hvort tinnitus sé í

„Sumir eru að fara yfir um
segja þeir. Yfirleitt eru það samt
ekki þeir sem fara yfir um,
sem segjast vera að fara yfir um.“
heyrnarhjálp
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rauninni samheiti yfir svipuð einkenni sem geti átt sér
fjölbreyttar eða mismunandi orsakir.
„Það sem þú heyrir innra með þér, það er tinnitus, og
allir hafa tinnitus, en bara á mjög mismunandi stigi.
Stundum kemur sónn í nokkrar sekúndur og fjarar svo út.
Það er í sjálfu sér tinnitus. Hvort sem það er fjörfiskur í
einhverjum litlum vöðva eða hvað það er. En það er mjög
algengt að fólk fái allt í einu píp í smá tíma.“
Hljóðið geti komið í ýmsum myndum. Einar rifjar upp
líkinguna við suðið í gömlu símalínunum. Það geti líka
verið eins og hljóðið með gömlu stillimyndinni í sjón
varpinu „og þetta geta verið skruðningar og læti. Þetta
getur farið upp í, eða farið talsvert hátt uppi í desíbela
skalanum. Þannig að þetta getur jafnvel valdið örorku,“
segir Einar. Fólk geti átt erfitt með að einbeita sér, orðið
ófært til vinnu. „Þannig að þetta getur verið mjög
sorglegt.“
Hann bætir því við, aðspurður, að tinnitusinn sé ekki
tengdur aldri. „Hins vegar, einhvern tímann byrjar þetta
og er þá komið til að vera, þó að einstaka sinnum hverfi
tinnitus.“
En ef hann fer ekki af sjálfu sér, eins og virðist algengast,
hvað er þá til ráða?
Við því er ekkert eitt svar, segir Einar og nefnir nokkur
ólík ráð.
„Það hefur verið reynt að skera og taka eyrað úr
sambandi, en það hefur ekki gefist vel. Maður prufar
gjarnan einhver meðöl. Einhvern tímann, fyrir 20 árum,
voru prófuð blóðþrýstingsmeðöl, en þau gáfust ekki vel.
Svo hefur verið talað um vítamín, þá sérstaklega
B-vítamín. Það er talað um að B-vítamín hafi góð áhrif á
taugar, þannig að mjög oft verður þetta þannig að maður
gefur eitthvað sem er þá allavega skaðlaust. Og svo hefur
maður kannski sín lyf sem maður vill prófa, ef það dugar
ekki, þá er það bara „því miður fyrir yður“,“ bætir hann
við.
En það er fleira. Heyrnartæki gætu hjálpað til. Þá sé um
að ræða tæki sem „suða í kapp við suðið“ þannig að tækið
gefur í frá sér hljóð sem í reynd eyðir hljóðinu í höfðinu
og gera ástandið bærilegra.
Svo má beina sjónum að öðrum þáttum. Til að mynda
vöðvameðferð og nefnir til sögunnar sjúkraþjálfun,
nálarstungur og deyfisprautur. „Þetta getur allt gert þetta
bærilegra. Þannig t.d. ef spenningsverkurinn minnkar, þá
á maður auðveldara með að lifa með þessu, fyrir utan að
maður upplifir betri heyrn.
Þetta getur létt á heyrninni, því annars er eins og þetta
leggist eins og hjálmur yfir hausinn, loki mann af.“
Einar segir erfitt að áætla hversu algengt þetta er. Hann
ítrekar að allir séu með tinnitus hvort sem þeir heyri hann
eða ekki. „En yfirleitt fer alvarleikinn dálítið eftir því
hvort þetta truflar svefninn. Og stundum er fólk ekkert að
leita læknis fyrr en svo er komið.“
Við svo búið vaknar spurningin um hvort hugræn
atferlismeðferð geti hjálpað til?
„Samtalsmeðferð er náttúrlega hluti af meðferðinni,“
12
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segir Einar og bendir blaðamanni á nafnspjöld frá
Heyrnarhjálp sem hann afhendir fólki sem til hans leitar
vegna þessara mála. Og bætir því við að fundameðferð
„og huggun er náttúrlega oft góður hlutur“.
- Þýðir þetta að fólk finni viðunandi leið til að lifa með
eyrnasuði?
„Já. Það mætti kalla þetta þrep í stiganum. Manneskja
gæti sagt við sjálfa sig: Nú er ég með þetta. Restin á mér
er í lagi. Nú loka ég þetta af. En þú veist, það er auðvitað

„Yfirleitt fer alvarleikinn dálítið
eftir því hvort þetta truflar
svefninn. Og stundum er fólk
ekkert að leita læknis fyrr
en svo er komið.“
ekkert auðvelt að lifa með áreiti á borð við að það séu
tvær vélskóflur að vinna inni í hausnum á manni. Þú getur
rétt ímyndað þér það.“
Þetta séu þó ekki mörg tilfelli. „Ekki þessi öskrandi og
það þarf að vera ansi mikið ef það truflar svefn. Sumir
þurfa bara svefnlyf til að hjálpa sér. En það skiptir máli að
geta hvílst.“ Viðbrögð fólks séu jafnframt ólík. „Sumir eru
að fara yfir um segja þeir. Yfirleitt eru það samt ekki þeir
sem fara yfir um, sem segjast vera að fara yfir um.“
Hvað með lækninn sjálfan. Er ekkert óþægilegt fyrir
hann að þekkja ef til vill hvorki orsök né lækningu?
„Auðvitað er það óþægilegt, en maður bara herðir skel
sína. Það er í rauninni alveg heiðarlegt að segja að það séu
ekki til nein ráð, eins og víðar í læknisfræðinni. Þá er
ekkert hægt að gera við, frekar en gamli indjáninn sem
fór til geðlæknis og hvort sem hann var lengur eða
skemur, þá klappaði hann honum á bakið og sagði í lok
viðtals, þú verður bara að komast yfir að afi þinn seldi
Manhattan fyrir 5 dollara. Sumt er bara svo mikið af því
bara.“ Það geti jafnframt valdið angist hjá sjúklingum að
fá ekki hin afdráttarlausu svör. „Það er allur gangur að því
líka.“
Spurður um hvort þetta þekkist hjá börnum svarar Einar
því játandi. „Þau að vísu segja ekkert endilega alltaf frá.
Maður fær kannski til sín einhvern fullorðinn, um þrítugt
eða eitthvað sem segist hafa verið með þetta síðan á
unglingsárum. En krakkar sýna hlutunum oft meira
jafnaðargeð en fullorðnir.“
Einar áætlar að á milli 8 og 12 prósent fullorðinna sem
leita til hans nefni að þeir séu með tinnitus og viti gjarnan
að ekkert sé við því að gera.
– Er almenn vitund um þetta?
„Fólk er farið að googla svo mikið, fara bara í tölvuna og
vita meira en ég. En sumar upplýsingar sem fólk fær eru
etv. svolítið ókrítískar. Okkur hefur nú verið kennt að
taka sumum hlutum með varúð.“

Helgi Már Halldórsson arkitekt:

Hljóðvistin
er hluti af því
að byggja
Þau eru ekki ókræsileg, hvorki ytra né innra, glæsileg
húsakynni Golfklúbbs Kópavogs og Garðabæjar. Og
þá gæti einhver spurt: Hvaða erindi á klúbbhús GKG í
blað Heyrnarhjálpar? Svarið er einfalt: Hljóðvist.
Húsnæðið er rómað fyrir góða hljóðvist innandyra.Í
samkomusal hússins geta yfir hundrað manns komið
saman án þess að kliðurinn yfirgnæfi hvern og einn.
Þetta fann blaðamaður í eigin hlustum þegar hann mælti
sér mót við hönnuð hússins, arkitektinn Helga Má
Halldórsson, hjá ASK arkitektum, sem hannaði bygg
inguna. Hann segir ekki aðeins frá hönnun klúbbhússins
þar sem hljóðvistin var miðlægur þáttur frá fyrstu drátt
um á blað, heldur einnig hvernig hljóðvistin er orðinn
æ mikilvægari þáttur í grunnhönnun alls húsnæðis.
„Til að byrja með er komin krafa á okkur að við hugsum
um þessa hluti, frá regluverkinu,“ segir arkitektinn.
Ferlimál og hjóðvist séu orðin sjálfsagður hlutur við
hönnun rýmis. Og hann bætir við ákveðinn. „Hér er
auðvitað um að ræða sal þar sem eðlilega má búast við
fólksfjölda og klið. Þetta er þar sem allt upp í 100- 200
manns og allt þar á milli koma saman; litlir og stórir
hópar; og þá er þetta mjög mikilvægt. En eins og ég segi,
það er í dag orðinn sjálfsagður og eðlilegur hlutur af
hönnun að huga að þessum hlutum,“ segir Helgi Már
Halldórsson.

Sjónrænt og hljóðrænt
Hann bendir á að nokkur hópur ráðgjafa sé nú orðinn
sérhæfður í hönnun af þessu tagi. Hann nefnir sérstaklega
Gunnar Birni Jónsson, verkfræðing hjá Mannviti, sem
hafi séð um verkfræðihönnun klúbbhússins. „Hann fór
yfir sérstaklega þennan sal með mér, með tilliti til þess að

„Þessi tréveggur hérna hefur líka hlutverk,“ segir Helgi Már
um hljóðvistina í golfskálanum. Hann bendir á að hljóðvist sé
orðin sjálfsögð við hönnun húsnæðis.

hljóðvistin yrði góð. Það er líka þannig að þegar þú hefur
sal eins og þennan þá má ómtíminn ekki vera of langur.
Það má hvorki vera of mikill glymjandi, né má salurinn
vera of dauður.
Helgi Már bendir blaðamanni á loftið í salnum, sem
líður um í mjúkum bylgjum yfir salinn þveran. Og heldur
áfram. „Það þarf að vera einhver fín lína þar á milli.
Hugmyndin að þessu bylgjulaga lofti er ekki komin
eingöngu til út af hljóðvist heldur formi og áferð og öllu
því,“ segir Helgi Már áður en hann færir talið frá hinu
sjónræna yfir að hlustunum. „En að lokum þá gegnir það
allmiklu hlutverki í hljóðvistinni. Loftið er formað úr
gifsplötum, þunnum gifsplötum. þær eru gataðar, og ofan
á þeim er filt, þannig að við sjáum ekki í gegnum götin.
heyrnarhjálp

13

Þar fyrir ofan er loftrúm sem gegnir mikilvægu hlutverki í
að stytta ómtímann í salnum.“

Hlýleiki samfara hljóðvistinni
En það er ekki bara loftið sem leikur hlutverk í góðri
hljóðvist salarins. Fleiri þættir eru mikilvægir í hönn
uninni með tilliti til hjóðvistarinnar. Á aðra hönd eru
stórir gluggar með útsýni yfir vallarsvæðið og fylla salinn
náttúrulegri birtu, að minnsta kosti yfir daginn. Á hina
höndina er hlýlegur viðarklæddur veggur. Helgi Már
stendur upp og gengur rólega yfir viðargólfið í átt að
veggnum og leggur lófann upp að honum. „Þessi tré
veggur hérna hefur líka hlutverk. Í sjálfu sér kemur
hugmyndin fyrst frá því að skapa hlýleika með viðnum,
og gólfinu. Viðargólfið og veggurinn eru hvor tveggja
partur af hugmyndinni um að skapa hlýleika,“ segir Helgi
Már og bætir því við að hér séu líka aðrir aðalleikendur í
hinni rómuðu hljóðvist. „Hvort tveggja á þátt í að stytta
ómtímann. Sem er svona lykilatriði, ómtíminn er bara
endurkast hljóðsins.“
Með viðmóti sem lýsa mætti sem yfirvegðum ákafa þess
sem bæði kann og veit, lýsir Helgi Már veggnum nánar.
Hann sé úr viði sem sé nokkuð gljúpur. Milli borða séu
rifur og þar á milli sé filtefni, en steinull að baki.

Hluti af hönnuninni frá upphafi
„En saman loftið, veggurinn, gólfið að hluta. Það að vera
ekki bara með hörð efni, gerir það að verkum að útkoman
verður eins og hún er. Og virðist svona hafa tekist bara
ágætlega,“ heldur hann áfram og bros færist yfir andlitið.

„Það er í dag orðinn
sjálfsagður og eðlilegur
hlutur af hönnun að huga að
þessum hlutum.“
Blaðamaður getur ekki annað en smitast af áhuganum
og spyr hvort lokaútkoman hafi verið sú sama og að hafi
verið stefnt alveg frá upphafi.
„Já,“ svarar Helgi Már ákveðinn og bendir á að svona
hluti sé hægt að reikna út. Hann hafi sjálfur gert einfalda
útreikninga, til dæmis með tilliti til þess hvaða eiginleikum
efni sem nota á séu búin. Hægt sé að reikna hegðun
hljóðsins með mikilli nákvæmni en þá þurfi sérþekkingu
til.

Þarf að vera í lagi
Helgi Már ræðir í framhaldinu um mikilvægi sérfróðra
ráðgjafa í þessum efnum. Hann rifjar upp annað verkefni
sem hann tók þátt í fyrir nokkrum árum. Nefnilega
stórhýsið Smáralind. „Það er mjög góð hljóðvist þar. Þar
kemur inn í til viðbótar að það var reiknaður út skýrleiki
boðanna sem þarf að koma til fólks sem er í Smáralind í
neyð, í gegnum hátalarakerfið. Þá er staðsetning hátalara
og skýrleiki reiknaður. Það voru tveir hljóðráðgjafar sem
unnu það. Í þessum minni verkefnum þá gengur maður
ekki eins langt. En alveg klárt. Þetta er mikilvægur þáttur.

„Hugmyndin að þessu bylgjulaga lofti er ekki komin eingöngu til út af
hljóðvist heldur formi og áferð og öllu því,“ segir Helgi Már en bendir
um leið á að lögun loftsins, efni og önnur hönnun skipti verulegu máli.
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Og það er ósköp einfaldlega svo að hvorki ég né aðrir
hafa ekki áhuga á því að þetta sé ekki í lagi.“
Helgi Már nefnir að pælingar arkitekta og hönnuða um
hjóðvist séu ekki nýjar af nálinni. Menn hafi raunar
hugsað um þessa hluti í margar aldir. En spyrja má hvort ,
í ljósi þess að víða hérlendis er húsnæði, þar sem
viðstaddir fá auðveldlega á tilfinninguna, að hljóðvist hafi
ýmist gleymst eða ekki verið gert ráð fyrir henni við
hönnun og byggingu.

Regluverkið er skýrt
„Það hefur alltaf verið, lengi verið talað um hljóðvist í
regluverkinu en kannski ekki skilgreint jafn nákvæmlega og
núna. Staðlarnir sem unnið er eftir eru orðnir nákvæmari.
Ég get sosum ekki sagt af hverju það er ekki komið fyrr inn
í okkar regluverk. Almenn þekking og meðvitund fólks er
orðin meiri um að þessir hlutir skipta máli.“
En hvernig metur arkitektinn stöðuna á þessum málum?
Nú er golfskálinn samkomustaður. Hvað segir hann um
til að mynda skólahúsnæði, eða leikskóla úti um allan bæ
og allt land?
„Ég get nefnt og þekki nýleg dæmi um skólahúsnæði
þar sem hefur farið um mig við að koma inn. Yfir
nákvæmlega þessu, þar sem hljóðvistin er bara alls ekki
nægilega góð,“ segir Helgi Már.

„Almenn þekking og
meðvitund fólks er orðin
meiri um að þessir hlutir
skipta máli.“
umræðan um til dæmis það sem íþróttakennarar hafa rætt
í fjölmiðlum að menn séu komnir með skerta heyrn eða
skerta rödd eftir að hafa starfað í rými með vondri
hljóðvist. Sú umræða hefur orðið til þess að auka skilning
yfirvalda á þessum þáttum.“

Aukin vitund vegna umræðu
Helgi Már bætir við með jákvæðan glampa í augum, að
um þessar mundir vinni hann að hönnun á íþróttasal fyrir
sveitarfélag sem eigi að verða kennslusalur. „Þar tókum
við hljóðvistina inn. Bæjarfulltrúi í bygginganefndinni
ræddi þetta við mig og taldi alveg klárt að þetta væri
mikilvægur hlutur. Og ég þakka það bara þessari umræðu
sem eykur skilning mann á því að þetta er partur af því að
byggja,“ segir Helgi Már og ítrekar að hljóðvist sé einmitt
nokkuð sem ekki eigi að vera hægt að spara burt.

Verður ekki sparað
Þá blasir við spurningin
um hvort hægt sé að laga
hljóðvistina þar sem
henni er ábótavant.
„Alveg klárlega er hægt
að gera ráðstafanir. Það er
kannski misjafnt eftir að
stæðum hversu umfangs
mikið og dýrt er að gera
það eftir á. Í nýlegu húsi,
húsnæði sem er kannski
25 ára eða yngra, þá er
það náttúrlega bara sárt
að þurfa að fara í þess
háttar aðgerðir,“ segir
Helgi Már og er mikið
niðri fyrir. Hann rifjar
upp dæmi um að fara hafi
þurft í slíkar aðgerðir í
leikskólum þar sem hann
þekki til. „Mér finnst eig
inlega hálf ömurlegt til
þess að hugsa að það skuli
vera þannig að menn hafi
ekki verið uppteknir af
þessum hlutum. Viðhorfið
hefur stundum verið að
þetta sé eitthvað sem er
hægt að spara. En

Heyrðu umskiptin

Fáðu heyrnartæki til reynslu

Fyrstu snjall
heyrnartækin

Það er næstum því sama hvernig heyrnarskerðingu þú ert með og
hvernig lífi þú lifir, því ReSound heyrnartækin, eru vel til þess fallin
að hjálpa þér við að skilja talmál, hafa framúrskarandi hljómgæði
og snjalla þráðlausa tengingu.
Hlíðasmára 11 · 201 Kópavogur · Sími 534 9600 · heyrn.is
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„Við sem heyrum vel, heyrum ekki alltaf allt.
Ég held að þegar við notum bæði þessi
skynfæri, heyrnina og sjónina, að þá segi það
sig sjálft að skilningurinn eykst.
Ég er alveg viss um það og tel að fleiri
stofnanir ættu að reyna eftir bestu getu að
bjóða upp á þessa þjónustu.“ Þetta segir
Jóhanna Gísladóttir, æskulýðsprestur í
Langholtskirkju. Hún hefur um árabil staðið
að því að messur í kirkjunni séu rittúlkaðar.

Aukin aðsókn í rittúlkaðar messur:

Á að vera sjálfsagt um allt samfélagið
Jóhanna Gísladóttir hefur starfað við kirkjuna undanfarin
fimm ár, en það var á síðsta ári sem hún vígðist til æsku
lýðsprests í Langholtskirkju. Þar sinnir hún fyrst og fremst
barna og unglingastarfinu, sér til að mynda um fermingar
og æskulýðsstarf.
„Það var byrjað að rittúlka messur hér, örugglega um
2008. Þá í samstarfi við Heyrnarhjálp,“ segir Jóhanna og
rifjar upp að Heyrnarhjálp hafi átt frumkvæðið að því.
Nefna má að skrifstofa Heyrnarhjálpar er í stuttu göngu
færi frá kirkjunni, yfir eina götu að fara.
Jóhanna segir að samstarfið hafi verið mjög skemmti
legt. „Það er tilviljun að ég tek þetta að mér áður en ég
vígist. Kannski er það bara einhver tækniáhugi. Þetta er
svona öðruvísi, krefst smá undirbúnings svona fyrst, senda
frá sér handrit og slíkt. Þetta er nokkuð sem ég hafði
gaman af að takast á við.“
Hún segir framkvæmdina við rittúlkun á messunum í
raun vera frekar einfalda.
„Við erum með skjávarpa og tjald og við vörpum upp á
tjaldið öllu töluðu orði í athöfninni. Ég er áður búin að
senda frá mér handrit sem ég fylgi svo, allt frá upphafs
kveðju til lokaorða. Ef ég fer eitthvað út fyrir textann,
16
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sem gerist nú ekki oft, þá er hún Þórný [Björk Jakobsdóttir,
rittúlkur] tilbúin við tölvuna og hún skrifar upp eftir mér.

Messa í mánuði
Um það bil einu sinni í mánuði er messa rittúlkuð, að
sögn Jóhönnu. Þar á hún við að talaða orðinu sé varpað
upp á tjaldið, ásamt söngtextum, kveðjum, bænum, bless
unum og öðru töluðu máli. „Þetta eru fjölskyldumessurnar
sem eru einu sinni í mánuði. En þessar formlegu rittúlkuðu
messur eru með rittúlkun á hverju einasta orði frá a-ö, að
frumkvæði Heyrnarhjálpar, eru svona einu sinni á ári. Við
værum alveg til í að hafa það oftar, það vantar ekki,“ bætir
Jóhanna við.
Nú er hvílir helgihald kirkjunnar á gömlum merg.
Bygging athafna og textar hafa lengi verið fyrir hendi. Er
messan eða guðsþjónustur ef til vill sérstaklega þægilegur
vettvangur til þess að bjóða gestum rittúlkun?
„Já og nei. Það er auðvitað þannig að þegar við prest
arnir og annað starfsfólk kirkjunnar, göngum inn í athöfn,
þá erum við auðvitað með í okkar bókum nánast hvert
einasta orð. Það er helst upphaf og einhverjar tilkynningar
í lokin sem eru af fingrum fram,“ segir Jóhanna. Þetta

„Hugmyndin að þessu bylgjulaga lofti er ekki komin eingöngu til út af
hljóðvist heldur formi og áferð og öllu því,“ segir Helgi Már en bendir
um leið á að lögun loftsins, efni og önnur hönnun skipti verulegu máli.

krefjist þannig séð ekki mikillar vinnu og það auðveldi
sannarlega rittúlkunina ef handrit að hverju orði er í
reynd tilbúið fyrirfram. „En þetta er öðruvísi stund og
hún venst vel. Okkur tekst með þessu að miðla hverju
einasta orði á betri hátt. Þá er ég líka að hugsa um þá
hópa sem heyra vel og heyra allt sem ég segi. En þegar
fólki er jafnfram boðið að lesa líka það sem sagt er, á
tjaldinu við hliðina á mér, þá kemst orðið betur til skila,
held ég,“ segir Jóhanna. Og hún bætir við að rittúlkun
gagnist ekki síður þeim sem heyra vel. „Það er það sem
gerir þessar messur sérstaklega áhugaverðar og skemmti
legar. Þetta þjónustar ekkert síður þá sem ekki þurfa á
þessu að halda.“

Aukin aðsókn
Jóhanna segir að rittúlkaðar messur séu auglýstar sér
staklega. Merkja megi mun á aðsókn við slík tækifæri.
En áberandi fleiri mæti í kirkjuna þegar messur eru
haldnar sérstaklega í samstarfi við Heyrnarhjálp. „En
svo tek ég eftir að þeir kirkjugestir sem koma hingað í
venjulegar messur. Þeim finnst þetta skemmtilegt og
mjög áhugavert. Fermingarbörnunum finnst þetta líka
ótrúlega þægilegt. Og ég myndi segja að þetta væri
mjög skemmtilegt. Reynum að hafa skemmtilega kóra,
gott messukaffi, og bara gera þessa stund dálítið
hátíðlega, líka því mikið af þessu fólki er ekki hjá okkur
á hverjum sunnudegi.“
Langholtskirkja er þekkt fyrir einstakan hljómburð.
Stundum er sagt að hvísl upp við altarið heyrist vel við
útidyrnar alveg í hinum endanum. Jóhanna segir að þetta

geri í raun starf prestanna vandasamara. Hljómburðurinn
henti ákaflega vel fyrir alla tónlist og söng, og þannig sé
rýmið upphaflega hannað. Talað mál lúti öðrum lög
málum og geri miklar kröfur til prestanna. „Það gerir starf
okkar hinna vandasamara. Við þurfum að vanda mjög
hvert einasta orð sem við segjum, til þess að að komist til
skila. Tala hægt og skýrt.“ Rittúlkun á athöfn sé þannig
að einhverju leyti auðveldari fyrir prestinn, í þeim
skilningi að textinn blasir við kirkjugestum samtímis og
orðin eru flutt. Þetta breyti upplifun allra. Bæði þeirra
sem heyra illa og hinna sem heyra vel.

Líta upp úr sálmabókinni
„Við þessi tækifæri, þá höfum við Guðbjörg [Jóhannes
dóttir, sóknarprestur] tekið eftir því að fólk ekki með
augun ofan í sálmabókinni, heldur lítur upp og er með
augun við athöfnina. Það horfir til skiptist á prestinn og
tjaldið. Það er áberandi að hver og ein manneskja les af
tjaldinu, hvort sem hún heyrir vel eða ekki.“
En hvað segir söfnuðurinn? Hvaða viðbrögð hafa þær
Guðbjörg fengið við þessu framtaki?
„Við höfum rætt þetta fram og til baka við okkar föstu
kirkjugesti, sem þekkja þessi mismunandi litbrigði í
messunni, og ég hef aldrei heyrt nokkurn kvarta. Það
hefur bara verið ánægja með þetta. Það er örugglega fullt
af kirkjugestum sem vildu hafa þetta á hverjum einasta
sunnudegi. Þetta auðveldar þeim að fylgjast með
athöfninni og þetta auðveldar þeim að skilja litúrgíuna,
því það koma til að mynda ýmsar leiðbeiningar innan
sviga, t.d. „söfnuður sest“, „söfnuður stendur upp“. Þetta

„Það er það sem gerir þessar messur sérstaklega áhugaverðar og
skemmtilegar. Þetta þjónustar ekkert síður þá sem ekki þurfa á þessu
að halda,“ segir Jóhanna Gísladóttir.
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„Okkur tekst með þessu að miðla hverju einasta orði
á betri hátt. Þá er ég líka að hugsa um þá hópa sem heyra
vel og heyra allt sem ég segi.“
auðveldar fólki að fylgja athöfninni eftir. Við höfum bara
fengið að heyra ánægju og gleði með þetta.“
Það kynni að hljóma glannalega að orða þetta svo, en
kemst fólk í nánara samband við guðdóminn við þessi
tækifæri, þegar messan er rittúlkuð?
„Ég er alveg viss um að fólk fær meira út úr upplifuninni.
Það á auðvitað fyrst og fremst við þau sem þurfa á
rittúlkun að halda. Það er alveg nauðsynlegt fyrir þau sem
vilja rækta trú sína að fá að upplifa messu þar sem þau vita
hvað er að gerast og fylgja athöfninni eftir eins og aðrir
kirkjugestir. Fyrir hinn hópinn sem heyrir þá er þetta að
gera þeim auðveldara.“

Dýpkar upplifun og skilning
Jóhanna heldur áfram og vísar til grundvallar hinnar
lútersku kirkju. „Lúther lagði gríðarlega mikla áherslu á að
almenningur gæti lesið Biblíuna og fylgst með messum.
Það væri enginn tilgangur fyrir fólk að mæta í messu á
latínu, sem almenningur hafði ekki á færi sínu. Og við
teljum að kirkjugestir þurfi að vita hvað við erum að gera.

Að öðrum kosti færi margt fyrir ofan garð og neðan.“
Það er engum blöðum um það að fletta að framtakið
hefur tekist vel í Langholtskirkju. En hvaða ályktanir má
draga af þeirri reynslu um önnur svið samfélagsins. Finnst
þér etv. að við mættum gera þetta víðar en í kirkjunni.
„Það finnst mér tvímælalaust. Ég þarf ekki einu sinni að
hugsa mig um. Þetta á að vera sjálfsagt fyrir þau sem
þarfnast þessarar þjónustu, að geta nálgast rittúlkun við
flestar aðstæður. Það segir sig sjálft að það þarf að gera
fólki kleift að fylgjast með því sem gerist í samfélaginu. Þá
er ég að hugsa um t.d. umræður á Alþingi. En ég held að
við mörg tækifæri væri þægilegra að hafa líka rittúkun, þá
er ég ekki bara að hugsa um heyrn, heldur líka skilning
okkar á aðstæðum. Við sem heyrum vel, heyrum ekki
alltaf allt. Ég held að þegar við notum bæði þessi skynfæri,
heyrnina og sjónina, að þá segi það sig sjálft að skiln
ingurinn eykst. Ég er alveg viss um það og tel að fleiri
stofnanir ættu að reyna eftir bestu getu að bjóða upp á
þessa þjónustu,“ segir Jóhanna Gísladóttir, æskulýðs
prestur í Langholtskirkju.

NÝJU
Þ

Söluaðili á Íslandi - Heyrnar og talmeinastöð Íslands
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Ingimar Karl Helgason

Sjálfsögð þjónusta handa öllum
Eitt umfram allt annað vakti athygli mína í aðdraganda
tveggja kosninga nú í haust: Myndskeið sem runnu inn
í fréttastrauminn hjá mér á Facebook fyrir Alþingiskosn
ingarnar og forsetakosningar í Bandaríkjunum. Er
eitthvað merkilegt við það? Jú, myndskeiðin voru
yfirleitt textuð. Það skipti
ekki máli hvort boðskap
urinn var frá Bernie Sand
ers eða Bjarna Ben. Hann
komst betur til skila.

Texti fyrir alla
Enginn vafi er á því að
textun er til mikilla bóta,
ekki bara fyrir heyrnar
skerta, eða þau sem hafa
enga heyrn, heldur einnig
þau sem hafa fulla heyrn. Jóhanna Gísladóttir, æsku
lýðsprestur í Langholtskirkju, bendir líka á þetta í viðtali
hér í blaðinu, auk þess sem einnig má nefna þau sem ekki
eiga íslensku að móðurmáli.

Stórar efnisveitur eins og Netflix hafa líka gert gangskör
í því að láta texta efni á því tungumáli sem það er flutt.
Við höfum líka dæmi um textun, líkt og 888 í Textavarp
inu. En betur má ef duga skal.
Þrisvar hefur sama frumvarpið um textun sjónvarpsefnis
verið flutt á Alþingi.
Lagt er til að þessi málsgrein
verði sett inn í lög um fjölmiðla:
„Myndefni sem fjölmiðlaveitur
miðla skal ávallt fylgja texti á
íslensku sem endurspeglar texta
hljóðrásar myndefnisins eins ná
kvæmlega og kostur er.“
Frumvarpið hefur aldrei verið
rætt á Alþingi, þótt flutnings
menn séu úr mörgum flokkum,
bæði stjórn og stjórnarandstöðu.
Það er neikvætt. En á móti kemur hið jákvæða að það
hefur samt náð að skríða inn í nefnd og ýmsir aðilar utan
úr samfélaginu hafa sent um það umsagnir.

U HEYRNARTÆKIN OKKAR VEITA
ÞÉR KRISTALTÆRAN HLJÓM VIÐ
KREFJANDI AÐSTÆÐUR
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Hverjir eru með?
Fljótt á litið gæti maður haldið að svona mál yrði talið
sjálfsagt framfara- og réttindamál og yrði fljótafgreitt í
samræmi við það. Það er því miður ekki svo einfalt.
Enda þótt Heyrnarhjálp, Öryrkjabandalagið, Félag
heyrnarlausra, Íslensk málnefnd og Mannréttindaskrifstofa
Íslands séu á einu máli um að frumvarpið eigi að sam
þykkja, þá er ljóst að eitthvað stendur í veginum. En
hvað? Stutta svarið er kostnaður.
Póst- og fjarskiptastofnun vill að frumvarpið verði
endurskoðað. Rekstrarforsendur minni fjölmiðla – Hring
braut, ÍNN, N4 og Omega koma upp í hugann – geti
brostið og líklega muni draga mjög úr framboði á

afþreyingar- og fræðsluefni: „[F]yrirhuguð breyting, án
frekari afmörkunar, muni fela í sér talsvert íþyngjandi
skyldur á fjölmiðlaveitur og jafnvel útiloka aðgang
almennings að víðtæku framboði af sjónvarpsefni.“
Þá vaknar spurning: Er stór hluti almennings ekki
einmitt útilokaður frá hinu víðtæka framboði af ótextuðu
innlendu sjónvarpsefni? Tugir þúsunda landsmanna búa
við skerta heyrn að einhverju marki, ef til vill einn sjötti
hluti íbúa. Og þar sem heyrnin á það til að dofna með
aldrinum og þjóðin er almennt að eldast, má reikna með
því að heldur fari fjölgandi í hópnum.

Beinharðar tölur
En höldum áfram. Fjölmiðlanefnd nefnir umfang og
kostnað fjölmiðla við textunina í sinni umsögn, tæki og
mannskap.
365-miðlar eru eini fjölmiðillinn sem hefur veitt umsögn
um málið og þar koma fyrir beinharðar tölur. 150 milljónir
króna kostar að texta erlent sjóvarpsefni. 20-25 milljónir til
viðbótar myndi kosta að texta íslenskt efni að auki.
Þetta eru peningar, því er ekki að neita, en það má líta í
aðra átt. Tekjur fyrirtækisins í fyrra voru yfir 11 milljarðar
króna. Útgjöldin næstum á pari. Viðbótarkostnaður við
að texta íslenskt efni nemur þá um 0,2 prósentum af
útgjöldum fyrirtækisins.

Ragnhildur Helgadóttir, lagaprófessor, er í aðalhlutverki í einu
myndskeiðanna í herferð háskólanna.

Meiri athygli með texta

„Við ákváðum að texta myndböndin til að þau næðu
til sem flestra í samfélaginu. Jafnrétti er ein af grunn
stoðum nýrrar stefnu Háskólans og við leitumst við að
vinna samkvæmt henni í sem víðustum skilningi,
einnig í vinnslu á kynningarefni Háskóla Íslands,“ segir
Jón Örn Guðbjartsson, markaðs- og samskiptastjóri
Háskóla Íslands.
Háskólarnir stóðu fyrir herferð til að vekja athygli á
bágri fjárhagsstöðu háskólastigsins nú í haust með því
að senda út stutt myndskeið á netinu. Athygli vakti að
þau voru textuð.
Jón Örn bendir á að margir sjái myndböndin í
snjalltækjum og þá fylgi hljóðið ógjarnan með.
„Þannig nýtist efnið öllum betur þar sem hægt er að fá
innihaldið án þess að hlusta eða keyra upp hljóðið í
samfélagsmiðlum, til dæmis.“
Hann segir að áhorf á myndskeiðin hafi farið fram úr
björtustu vonum, en ekki sé til samanburður við
sambærilegt ótextað efni. „Okkar tilfinning er hins
vegar sú að lengur sé horft og með meiri athygli ef
efnið er textað. Við munum framvegis texta okkar
myndbönd.“
Jón Örn bætir því við að það hafi verið tiltölulega
lítil fyrirhöfn að bæta textanum við myndskeiðin og
því hafi ekki fylgt viðbótarkostnaður í framleiðslunni.
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heyrnarhjálp

Fé eða frumkvæði
En því ekki að líta í aðra átt. Það blasir við að ekki er
saman að jafna fjárráðum risastofnana eins og Netflix og
stærstu stjórnmálaflokka vestanhafs og heldur smærri
aðilum hérlendis. Eins er munur á stórum íslenskum fjöl
miðlafyrirtækjum með millljarða veltu og hundruð starfs
manna og litlum sjónvarpsstöðvum með 10-20 starfs
menn. Samt sem áður virðist málið stundum snúast um
vilja fremur en kostnað. Íslenskir stjórnmálaflokkar gátu
vanræðalítið textað myndskeið sín í kosningabaráttunni.
Hvers vegna gerðu þeir það? Til þess að ná betur til fólks.
Fjölga atkvæðum. Gætu íslensk fjölmiðlafyrirtæki gert
hið sama til að fjölga áhorfendum?
Yrði það ekki einmitt fyrirtækjum sem rekin eru á
markaðslegum forsendum til framdráttar að taka frum
kvæði í þessum efnum? Hvers vegna ekki að líta á
ávinninginn rétt eins og kostnaðinn? Getur textun laðað
að fleiri áhorfendur og þar með aukið auglýsingatekjur
eða fjölgað áskriftum? Það má hugsa um þetta.

Spurning um réttindi
Í umsögnum um frumvarpið koma fram tillögur um að
ríkið leggi til fé til að létta undir með fjölmiðlum í þessum
efnum. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, þingkona Við
reisnar, viðrar þetta einnig hér í blaðinu. Sú lausn er ekki
út í bláinn.
Markmiðið er eitt og hið sama. Að tryggja réttindi fólks
og aðgengi þess að upplýsingum. Hvort sem það gerist
með skattfé eða snjöllum viðskiptahugmyndum, er ekki
eftir neinu að bíða.

Heyrnarhjálp þakkar
eftirtöldum aðilum stuðninginn
Aðalvík ehf, Ármúla 15
108 Reykjavík

Eignaskipting ehf
Unufelli 34, 111 Reykjavík

Hörðuból ehf.
Huldubraut 52, 200 Kópavogi

Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins
Stuðlahálsi 2, 110 Reykjavík

Endurskoðun Vestfjarða ehf
Aðalstræti 19, 415 Bolungarvík

Íshamar verktakar ehf
Álafossvegi 27, 270 Mosfellsbæ

Álaborg ehf, 270 Mosfellsbæ

Faxaflóahafnir sf
Tryggvagata 17, 101 Reykjavík

Íslandspóstur hf
Stórhöfða 29, 110 Reykjavík

Félag verslunar og skrifstofufólks
Skipagötu 14, 600 Akureyri

Katla ehf,byggingarfélag
Melbrún 2, 601 Dalvík

Fiskmarkaðurinn ehf.
Aðalstræti 12, 101 Reykjavík

Krappi ehf
Ormsvöllum 5, 860 Hvolsvöllur

Fjarðaþrif ehf
Strandgötu 46, 735 Eskifjörður

Landsnet hf.
Gylfaflöt 9, 112 Reykjavík

Fljótsdalshérað
Lyngási 12, 700 Egilsstaðir

Landssamtök lífeyrissjóða LL
Guðrúnartúni 1, 105 Reykjavík

Garðabær
Garðatorgi 7, 210 Garðabær

Lyfjaver ehf
Suðurlandsbraut 22, 108 Reykjavík

Garðs Apótek ehf
Sogavegi 108, 108 Reykjavík

Marver ehf
Stafholti, 240 Grindavík

Geislatækni ehf,Laser-þjónustan
Suðurhrauni 12c, 210 Garðabær

Nonni litli ehf
Þverholt 8, 270 Mosfellsbær

GT Tækni ehf
Grundartanga, 301 Akranes

Oddi hf., Pósthólf 00002
450 Patreksfirði

Guðmundur Arason ehf
Skútuvogi 4, 104 Reykjavík

Orkubú Vestfjarða ohf.
Pósthólf 220, 400 Ísafirði

Hagall - Árni Reynisson ehf
Skipholti 50d, 105 Reykjavík

ORKUVIRKI ehf
Tunguhálsi 3, 110 Reykjavík

Hagtak hf
Fjarðargötu 13-15,
220 Hafnarfjörður

Ósal ehf
Tangarhöfða 4, 110 Reykjavík

Áltak ehf,
Fossaleyni 8, 112 Reykjavík
Árbæjarapótek ehf
Hraunbær 115, 110 Reykjavík
Baugsbót ehf,
Frostagata 1b, 603 Akureyri
Bifreiðastöð Þórðar Þ. Þórðarson
Smiðjuvellir 15, 300 Akranes
Hvalur hf.
Pósthólf 233, 222 Hafnarfirði
Bisk-verk ehf
Bjarkarbraut 3 Rh, 801 Selfossi
Bílamálunin Varmi ehf
Auðbrekku 14, 200 Kópavogur
Bílasmiðurinn hf
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík
Blaðamannafélag Íslands
Síðumúla 23, 3. hæð, 108 Reykjavík
Blikksmiðja Reykjavíkur
Súðarvogi 7, 104 Reykjavík
Blómasetur ehf.
Skúlagötu 13, 310 Borgarnesi
Borgargarðar ehf
Vesturvör 24, 200 Kópavogur
Bónus
Skútuvogi 13, 104 Reykjavík
Danica sjávarafurðir ehf (Danica
Seafood Ltd.) Suðurgötu 10
101 Reykjavík
DMM Lausnir ehf
Hafnargötu 91, 230 Reykjanesbær
Efling stéttarfélag
Sætúni 1, 105 Reykjavík
Efnamóttakan hf
Berghellu 1, 221 Hafnarfjörður
Eignamiðlunin ehf
Pósthólf 8935, 128 Reykjavík

Hallgrímssókn
Pósthólf 651, 121 Reykjavík
Hamraborg ehf
Hafnarstræti 7, 400 Ísafjörður
Henson Sports Europe á Ísl ehf
Brautarholti 24, 105 Reykjavík
Húnaþing vestra
Hvammstangabraut 5,
530 Hvammstangi
Húsprýði sf
Múlasíðu 48, 603 Akureyri
Hveragerðiskirkja
Pósthólf 81, 810 Hveragerði
Höfðakaffi ehf.
Stórakrika 10, 270 Mosfellsbæ

Pizza-Pizza ehf.
Lóuhólum 2-6, 111 Reykjavík
Pípulagnaverktakar ehf
Miðhraun 18, 210 Garðabær
PricewaterhouseCoopers ehf.
Skógarhlíð 12, 105 Reykjavík
Rafbraut ehf
Dalvegi 16b, 201 Kópavogur
Rafmiðlun hf.
Ögurhvarfi 8, 203 Kópavogi
Rafsvið sf
Viðarhöfða 6, 110 Reykjavík
Raftákn ehf
Glerárgata 34, 600 Akureyri
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Ráðhús ehf
Engjavegur 29, 400 Ísafjörður

Smurstöð Akraness sf.
Smiðjuvöllum 2, 300 Akranes

Útgerðarfélagið Gummi ehf
Kvíabala 6, 520 Drangsnes

Reynir bakari ehf
Dalvegur 4, 200 Kópavogur

Spölur ehf
Kirkjubraut 28, 300 Akranesi

Úti og inni sf
Þingholtsstræti 27, 101 Reykjavík

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra
Grensásvegi 9, 108 Reykjavík

Sveitarfélagið Garður
Sunnubraut 4, 250 Garður

VAL-ÁS ehf.
Suðurhrauni 2b, 210 Garðabæ

Samtök starfsmanna
fjármálafyrirtækja,SSF
Nethylur 2e, 110 Reykjavík

Sveitarfélagið Skagaströnd
Túnbraut 1-3, 545 Skagaströnd

Verkalýðsfélagið Hlíf
Reykjavíkurvegi 64, 220
Hafnarfjörður

Samtök sveitarfélaga Vesturlands
Bjarnarbraut 8, 310 Borgarnes
Seyðisfjarðarkaupstaður
Hafnargata 44, 710 Seyðisfjörður

T.V. ehf. tækniþjónusta/verktakar
Síðuseli 5, 109 Reykjavík
Tannálfur sf
Þingholtsstræti 11, 101 Reykjavík

Sigurbjörn ehf
Öldutúni 4, 611 Grímsey

Tannlæknast Harðar V Sigmars sf
Reykjavíkurvegi 60,
220 Hafnarfjörður

Sigurgeir G. Jóhannsson ehf
Hafnargötu 17, 415 Bolungarvík

Tannréttingar sf
Snorrabraut 29, 105 Reykjavík

SÍBS
Síðumúla 6, 108 Reykjavík

Tengi ehf.
Smiðjuvegi 76, 200 Kópavogi

Síldarvinnslan hf.
Hafnarbraut 6, 740 Neskaupstað

Trésmiðja Helga Gunnarssonar ehf
Bogabraut 22, 545 Skagaströnd

Sjúkrahúsið á Akureyri
Eyrarlandsvegi, 600 Akureyri

TS vélaleiga ehf
Stekkjarholti 11, 355 Ólafsvík

Skipting ehf
Grófinni 19, 230 Reykjanesbær

Umslag ehf.
Lágmúla 5 (bakhús), 108 Reykjavík

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs
Skógarhlíð 14, 105 Reykjavík

Undri ehf
Stapabraut 3a, 260 Reykjanesbæ

Verslunarmannafélag Suðurnesja
Vatnsnesvegi 14, 230 Reykjanesbær
Vélsmiðjan Ásverk ehf
Grímseyjargötu 3, 600 Akureyri
VSB-verkfræðistofa ehf
Bæjarhrauni 20, 220 Hafnarfjörður
Þrastarhóll ehf
Kirkjubraut 10,
780 Höfn í Hornafirði
Ævintýradalurinn ehf
Heydal, 401 Ísafirði
Önundur ehf.
Aðalbraut 41a, 675 Raufarhöfn
Örninn Hjól ehf
Faxafeni 8, 108 Reykjavík
Össur Iceland ehf.
Grjóthálsi 5, 110 Reykjavík

Merki heyrnarskertra
Aðgengi ehf hefur nýlega gert samstarfssamning við danska félagið
Tilgængelighed for alle (FTA) sem rekur Merkjakerfið og leitarvélina
http://www.godadgang.dk
Merkjakerfið gengur út á að búið er að greina fatlanir/skerðingar í sjö
flokka og hver flokkur á sitt merki. Til að starfsemi geti fengið merki þarf
staðurinn að uppfylla lágmarkskröfur sem aðildarfélög fatlaðra á Íslandi
hafa samþykkt. Til að forðast allan misskilning þá er ekki verið að meta
aðgengi eftir gildandi byggingarreglugerð heldur aðeins hvort hægt sé að
komast um og nýta aðstöðuna. Til dæmis uppfylli staðurinn lágmarks
kröfur fyrir hjólastólaaðgengi fær hann merki fyrir þann flokk. Aðgangs
merkjakerfið er vottað gæðakerfi.
Merki heyrnarskertra er eitt af merkjunum í upplýsingaveitu Access
Iceland / www.Gottadgengi.is. Leitast er eftir að gefa upplýsingar um
aðgengi heyrnarskertra að byggingum með því að birta upplýsingar á
veraldarvefnum þannig að fólk geti vitað að hverju það gengur áður en
það leggur af stað. Til dæmis eru gefnar upplýsingar um hvort það sé tónmöskvi á staðnum eða annar búnaður sem
hægt er að fá lánaðan eða færa á milli rýma.
Einnig eru gefnar leiðbeiningar um hvað þarf að hafa í huga til að uppfylla lágmarkskröfur um aðgengi fyrir fólk
með heyrnarskerðingu. Beiðni um nánari upplýsingar og fyrirspurnir má senda á info@AccessIceland.is
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Óþolandi
Byssuskot / sprenging
Flugvélahreyfill
Diskótek / Rokk tónleikar
Vélsög
85 dB leyfilegt hámark á
vinnustað án heyrnarhlífa
Hárþurrka
Venjulegt samtal

Sársaukamörk
Mjög hátt
Hátt
.....skaðlegur hávaði

Hljóðlátt 50–80 dB

Dauft 30–50 dB
Bókasafn / hvísl
Skrjáf í laufblöðum

Mjög dauft hljóð 10–30 dB

HEYRNARHJÁLP

Langholtsvegi 111, 104 Reykjavík. Sími 551-5895
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Fyrstu heyrnartækin
sem taka eðlilegri heyrn
fram í háværu umhverfi
Siemens Pure binax eru fyrstu heyrnartæki
veraldar sem gera þér kleift að heyra betur
en fólk með eðlilega heyrn. Þessi nýju tæki
nota háþróaða binaural tækni sem dregur
sjálfvirkt fram einmitt það sem þú vilt
heyra en síar jafnframt burt eða
dempar þau óþarfa hljóð sem
þú vilt ekki heyra. Þú getur
einnig stefnumiðað
hlustunarsviði
tækjanna

og þannig beint hlustun þinni að einmitt
þeirri manneskju sem þú ræðir við hverju
sinni. Þannig gera tækin þér auðveldara
að halda uppi samræðum í háværu fjölmenni.
Rannsóknir sýna ennfremur að binax
tækin greina tal betur í hávaða en fólk
með eðlilega heyrn getur. Binax tækin
tengjast einnig snjallsímanum þínum
svo þú getur stjórnað styrk, hlustunarkerfum og fleiru í gegnum símann.

Komið
prófið ,
sannf og
ærist !

www.bestsound-technology.is
Siemens heyrnartækin
Söluaðili á Íslandi: Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, Háaleitisbraut 1, s:5813855, www.hti.is

