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Yttrande angående annan användning av 700 MHz-bandet (694-790 MHz) 
för annan användning än marksänd digital-TV 
 
Barn och elever med hörselnedsättning använder trådlösa mikrofoner i skolan som hjälpmedel 
för att överföra lärares och kamraters röster direkt till hörapparat. På så sätt förbättrar man 
signalbrusförhållandet i kommunikationen på längre avstånd mellan talare och lyssnare.  
Genom att underlätta barns/elevers möjlighet att höra vad som sägs i klassrummet och ta del av 
dialogen får de ökad delaktighet och måluppfyllelse. 
 
Cirka 200 barn och elever i Örebro län med hörselnedsättning och som går inkluderade är 
beroende av teknik som utnyttjar trådlösa mikrofoner.  
Till detta behöver läggas elever som går i de specialskolor som finns i Örebro.  
Det finns ett stort antal vuxna som använder hörhjälpmedel i arbetet. Fullständig statistik saknas 
både för Örebro län och för Sverige i helhet. Bara under de senaste fyra åren har vi hjälpt 
cirka150 patienter att anskaffa hörhjälpmedel att användas i arbetet. Det innebär att siffran ovan, 
som gäller antal berörda barn, elever och vuxna i Örebro län, är flera gånger högre.  
 
Bara en liten del av aktörerna på marknaden som tillverkar och säljer trådlösa mikrofonsystem 
har anpassat dem för användning i utbildningssammanhang.  
De trådlösa mikrofonsystem som används i undervisningssammanhang arbetar vanligtvis i 
frekvensbandet 200 MHz samt 800 MHz.  
Produkter i 200 MHz-bandet har sedan 2008 börjat ersättas av annan teknik som utnyttjar 
frekvensområdet 766 – 870 (800 MHz-bandet) på grund av att den nya tekniken är mer 
driftsäker och funktionell samt ger större möjlighet till anpassning mot pedagogiska behov. Ett 
antal av de TV-sändare som tidigare legat i 800 MHz-bandet flyttades ner i frekvensen till 200 
MHz vilket skapat svårigheter för användning av flerkanalsystem med trådlösa mikrofoner i 200 
MHz-bandet. Man kan konstatera att merparten av den trådlösa mikrofontekniken som används i 
dag i undervisningssammanhang utnyttjar 800 MHz-bandet.  
 
Det område i 800 MHz-bandet som är möjligt för användning har successivt krympts till ett 
utnyttjande av det så kallade mittgapet (821 – 832 MHz), 863-865 MHz och white space, där 
området från 766 MHz – 790 MHz utgör ett mycket viktigt utrymme i våra sammanhang. En 
utökad radiotrafik i frekvensområdet 766 – 790 MHz kommer att ge svårigheter för användning 
av den trådlösa mikrofonteknik som i dag är en del av det grundläggande systemvalet för 
förskola, skola samt för en del hörselskadade vuxna på arbetsplatsen. 
 
Produkter som arbetar i 800-bandet utvecklades med hänsyn till pedagogiska behov där elevers 
aktiva medverkan i dialogen är central. Det innebär att fler mikrofoner används i klassrummet 
vilket i sin tur medför behov av fler kanaler och därmed trängre i etern. 
 
Tidigare beslut har medfört minskat utrymme för användning av trådlösa mikrofoner i 200-
bandet och 800-bandet. Detta och en utökad trafik i frekvensområdet i 700-bandet (som berör 
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766 – 790 MHz) kommer att skapa stora svårigheter för användning av den trådlösa 
mikrofonteknik som i dag är en del av det grundläggande systemvalet för barn och elever med 
hörselnedsättning.  
I dagens läge ser vi tyvärr inga alternativa tekniklösningar. 
 
Vi ser med stor oro på den eventuella förändringen. En utökad radiobaserad trafik i 700-bandet 
kommer att medföra att barn och elever som använder hörteknik baserad på trådlösa produkter i 
800-bandet kommer att få svårigheter att använda tekniken för sin delaktighet och 
måluppfyllelse. 
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