Hörselvården för barn och
unga i Region Dalarna
Organisation och ansvar

Hörselvården för barn och ungdom

Hörselvården för barn och ungdom
E-post: thv@regiondalarna.se för tekniska frågor.
phv@regiondalarna.se för övriga frågor.
Meddela oss gärna om du vill få svar via e-post eller om du vill
bli uppringd.
Adress:
Hörselvården för barn och ungdom
Hörcentralen
Falulasarett
791 82 Falun
Webbplats: www.regiondalarna.se/plus - Hjälpmedel Hjälpmedelsområde – Hörsel

Framtagen av: Hörselvården för barn och ungdom
september 2021

Hörselvården med barnet i centrum
Hörselvården i region Dalarna består av olika avdelningar,
vilka tillsammans har i uppgift att erbjuda insatser till barn,
ungdomar och deras familjer. Det syftar till att minska
svårigheter som en hörselnedsättning kan medföra i det
dagliga livet.
Som en naturlig del i verksamheten sker kunskapsöverföring
om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för den
enskilde eleven till skolan. Det sker i samarbete med skolans
personal efter vårdnadshavarens medgivande.
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Vem är ansvarig?
Det finns en lokal överenskommelse i Dalarna
gällande ansvaret för hjälpmedel i skolan för elever
med hörselnedsättningar. Den gäller kommunala
skolor/förskolor liksom fristående skolor/förskolor.
För att definiera ansvarsfrågan har stor vikt lagts vid syftet
med hjälpmedel i skolan. Hänsyn har också tagits till om
hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens behövs för
utredning om behov av hjälpmedel, anpassning av hjälpmedel
och utbildning att använda det specifika hjälpmedlet.
Hjälpmedlen är indelade i fyra huvudgrupper:
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•

Personligt hjälpmedel - Hjälpmedel som kompenserar
för en funktionsnedsättning och är alltid utprovade och
särskilt anpassade till en enskild elev. De kan inte utan
omfattande åtgärder användas av någon annan.

•

Pedagogiskt hjälpmedel - hjälpmedel som är
kunskapsbärande lärverktyg samt material som kan
användas av flera elever.

•

Utrustning -sådant som behövs för att möjliggöra att elever
med funktionsnedsättning ska kunna delta i undervisningen
samt vistas i skolmiljön och som inte kräver individuell
anpassning

•

Läromedel

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelning i skolan
Region
Skolhuvudman
Gör bedömningar och
Är ansvarig för sina
utredningar, förskriver
elever och personal
och följer upp
i förskola och skola.
personliga hjälpmedel. Bekostar anpassningar
Ger stöd, kurser
av lokaler.
och information
Bekostar hjälpmedel
till föräldrar
i form av extra
och barn.
anpassningar.

Stat
Ger råd,
stöd, utbildningar
till pedagoger,
skolhuvudmän
via Specialpedagogiska
skolmyndigheten.
Utformar och
rekommenderar
läromedel.
Huvudman för
specialskolor.

Ibland går inte personliga hjälpmedel att särskilja från
pedagogiska hjälpmedel, utan de går in i varandra. I regel går
skiljelinjen där det behövs specialist kompetens för att
anpassa hjälpmedlet.
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Fortsättning ansvarsfördelning
Skolhuvudmannen ansvarar för att
information kring hjälpmedel
överförs till ny personal.
Regionen ansvarar för personliga
hjälpmedel och skolhuvudmannen
för övriga hjälpmedel, utrusning,
och läromedel.
Personal från hörselvården
Hörselvården
för barn
ochutbildar
ungdom
installerar
hjälpmedlet
samt
personal på skolan/förskolan i
hur hjälpmedlet ska hanteras.

E-post: thv@regiondalarna.se för tekniska frågor.
phv@regiondalarna.se för övriga frågor.
Rektor
äross
ansvarig
för du
attvill
skolans/förskolans
personal
Meddela
gärna om
få svar via e-post eller
om duhar
vill kunskap
om
pedagogiken
för
den
hörselskadade
eleven,
t
ex.
med
stöd av
bli uppringd.

kommunens hörselansvarige och/eller SPSM.
Adress:

Skolan/förskolan
ansvarar
för laddning, skötsel och felanmälan av
Hörselvården för barn
och ungdom
Hörcentralen
hjälpmedlet.
Falulasarett

791 82 Falunav hörhjälpmedlet följs upp av hörselvården i samverkan
Funktionen
Webbplats:
www.regiondalarna.se/plus
- Hjälpmedel med
kommunens
hörselansvarige/friskolornas
Hjälpmedelsområde – Hörsel
kontaktpersoner/ansvariga?

Uppföljning och utvärdering av hur hjälpmedlet fungerar sker
Framtagen
av: av
Hörselvården
för barn
och ungdom
sedan
årligen
hörselvårdens
personal
på skolan/förskolan
september
2021
samt vid besök hos hörselvården.
Kontakta regionen om du har frågor om ansvarsfördelning/vad
som gäller i vissa situationer.
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Kontakter
För frågor om pedagogik, strategier, och psykosociala

Hörselvården
med barnet i centrum
faktorer:
Hörselvården
i region
består
olika
1) Kontakta
då iDalarna
första hand
denavsom
äravdelningar,
hörselansvarig
vilka tillsammans
har i som
uppgift
att erbjuda
insatser
till barn,
på din skola,
också
har dialog
med regionen
ungdomar
och deras
familjer.
Det
syftar till attför
minska
2) Kontakta
i andra
hand
hörselvården
barn och
svårigheter
som en
kan medföra i det
ungdom
viahörselnedsättning
mail: phv@regiondalarna.se.
dagliga livet.
Som
naturlig
del i rörande
verksamheten
sker kunskapsöverföring
För en
tekniska
frågor
exempelvis:
om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser för den
enskilde
till skolan. Det sker i samarbete med skolans
 eleven
handhavande
personal
efter vårdnadshavarens medgivande.
 utbildning
 felanmälan och
 flytt
Maila då till thv@regiondalarna.se
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Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på.
Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel,
folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi
arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv,
arbetsmarknad och miljö.
Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27, Falun
www.regiondalarna.se

