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§1 Inledning 

Ordförande Gunnar Barke hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 
Därefter följer en presentation av de närvarande. 

§2 Protokollsjustering 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Ingvar Edwall utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

§3 Föregående protokoll 

Protokoll från föregående möte den 2015-11-19 godkänns. 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

§4 Information från föreningarna 

HRF Dalarna 
Har haft årsmöte den 24 april, Sven Fernlund Skagerud valdes till ordförande 
och Sture Högosta valdes till kassör. 

Bengt-Eric Spelbacken har menierecirkel och gruppen + några till har besökt 
Helge Rask Andersen, Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

HRF har planerat "Hörselgemenskap" i Säfsen den 11-15 september 2016 och 
då kommer även Helge Rask Andersson som föreläsare samt medverkande 
från Pedagogiska hörselvården. Han har varit föreläsare på HRFs vecka i 
Tandådalen vid 3 tillfällen tidigare. Helge Rask Andersson har gett HRF en 
penninggåva för att kunna genomföra någon liknande verksamhet under 2016. 
Det har varit reportage i DT om gåvan från Helge Rask Andersen som möjliggör 
att vi kan ha "Hörselgemenskap" i Säfsen. 

DT har även tagit upp Socialstyrelsens kritik över skillnaderna i avgifter inom 
Hörselvården. 

HRF Riksförbundet har forskningsseminarium den 26 maj och kongress den 27-
29 maj i Linköping. Då ska det väljas ny förbundsstyrelse och ordförande 
valberedningen föreslagit till ordförande är Mattias Lundgren. 

Dalarnas Dövas Förening 
Föreningens årsmöte hölls den 19 mars. Jan Magnström valdes till ordförande 
på ett år och Ingvar Edwall omvaldes på 2 år som kassör. Samma dag firade 
Dalarnas Dövas pensionärsklubb 50 år som bildades 19 mars 1966. 

Lördagen den 14 maj firar hela Sverige teckenspråkets dag. Denna dag den 14 
maj 1981 erkändes teckenspråket som dövas första språk och svenska som 
andra språk av Riksdagen. I år firas 35 år jubileum. Föreningen tillsammans 
Västanviks Fhsk kommer att lära ut teckenspråk till allmänheten på Torget i 
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Leksand mellan kl. 10 -14.00. På kvällen firar döva medlemmar i DDF lokalen 
för att senare titta på - Melodifestival på teckenspråk i TV kanal 24. 

Föreningens familjeklubb ska anordna ett familjeläger i Järvsö den 11 - 15 juli. 
Dagar kommer att innefatta besök på Järvsö Zoo och åka dressin mm. 

Det är glädjande att flera döva ungdomar är aktiva i föreningslivet. Två klubbar 
har varit vilande under flera år. Nu har båda klubbar återkommit med aktiviteter. 

Dalarnas Dövas Ungdomsklubb med styrelsen - Ordförande Georgia 
Somaraki. 
Dalarnas Dövas Sportklubb Dalir med styrelsen - ordförande Charlotta 
Digerstam. 

Sveriges Dövas riksförbund har förbundsmöte i Växjö den 3 - 5 juni 2016. 

Stockholms läns Pensionärsföreningen anordnar kulturdagar för pensionärer 
den 7 - 9 juni i Stockholm. Kulturdagarna anordnas vartannat år och på olika 
plaster. I Sverige. Det brukar komma c:a 100 pensionärer. 

Dövas dag sker i Göteborg den 16 - 18 september. Förra året var Dövas dag i 
Leksand . 
FSDB 
Kristina Nord meddelar att hon fått förtroendet att var ordförande i föreningen en 
period till. I Örebro kommer det att hållas en ordförandekonferens. 

Allmänna arvsfonden har bidragit med pengar till projektet - Kännbart en visuell 
och taktil konstutställning som kommer att runt om i Sverige. Till Dalarna och 
Rättvik kommer den under hösten 2016. 

VIS Dalarna 
Den 10 april hade VIS årsmöte på Morhagens fäbod hotell i Sunnansjö. Med 
Besök av Nils Holmdahl, en mycket intressant föreläsare om Dan Andersson 
och Finnmarken. 

VIS Dalarna är inbjuden till vårträff av VIS Uppland till Ängskär vid 
Roslagskusten den 21-22 maj med övernattning. 

Planerar höstting i Tällberg en helg i oktober med spa, TSS-undervisning och 
gå på musikalen Myggjagare och Näbbstövlar med tolkning via läsplattor. 

VIS Riksförbund 
Den 23-24 april var det årsmöte i Sollentuna med några deltagare från Dalarna. 
TSS-veckan blir i år den 8-12 augusti på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. 
Vuxendövas dag kommer att anordnas den 3:e lördagen i maj, i år den 21 maj. 

Ordföranden tackar föreningarna för informationen. 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Antecknar informationen till protokollet. 
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§5 Information från landstingets verksamheter 

Hörcentralen 
Avdelningschef Gunilla Fransman informerar om Hörcentralens verksamhet. 

• Hörapparatupphandlingen för Region Mitt är avslutad. Det nya avtalet 
började gälla den 1 maj 2016. 

• Upphandlingen av öron insatser har precis avslutats. Vi kommer att 
behålla egen tillverkning i begränsad omfattning tills vidare. 
Ototeknikerna ersätter föräldraledig assistent. 

• Rekrytering av audionomer. Tre nya anställs under sommaren. 
• Väntetiderna ökar och kommer att göra fram till slutet av hösten tills de 

nya audionomerna blivit inskolade. Väntetiderna nu mellan 3-6 
månader till våra hörcentraler. 

Tolkcentralen 
Avdelningschef Lena Rosengren informerar om Tolkcentralens verksamhet. 

Lena börjar med att berätta att från och med första maj arbetar hon 50 % som 
chef på LDH Tolkcentralen i Falun och 50 % som chef på LDH Kundservice i 
Borlänge. Lena kommer fördela tiden och försöka vara halva veckan på vardera 
arbetsplatsen. 

Tolkcentralen har nu en praktikant, skrivtolkelev, från Södertörns folkhögskola. 
Det är en teckenspråks - dövblindtolk som nu vidareutbildar sig för att skaffa sig 
trippelkompetens. 

Under våren har Tolkcentralen, vid två tillfällen, tagit emot tolkelever från 
Västanviks folkhögskola. Det är elever från årskurs 1,2 och 3 som varit på 
studiebesök. 

Den 26 maj har Tolkcentralen bjudit in arvodestolkar till ett möte. Under mötet 
kommer bland annat att ges övergripande information om vad som händer inom 
LD Hjälpmedel och på Tolkcentralen. TC kommer också att ge tips och råd om 
hur en tolksituation med språkstöd kan lösas samt att diskutera etiska frågor. 
Möten med arvodestolkarna är viktiga och givande möten som Tolkcentralen 
försöker genomföra ett par gånger om året. 

Departementspromemorian "Tolktjänst för vardagstolkning" ligger ute på remiss 
och landstinget Dalarna är en av remissinstanserna. Ansvariga för 
T olkverksamheten arbetar med ett svar som ska vara Socialdepartementet 
tillhanda senast den 20 juni 2016. 

Under hösten kommer Tolkcentralen i samarbete med Nysam och flera andra 
tolkcentraler skicka ut en brukarenkät. Förhoppningen är att så många 
tolkanvändare som möjligt svara på enkäten för att på så sätt hjälpa 
Tolkcentralen med sitt fortgående kvalitetsarbete. 
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Landstinget Dalarna har avtal med SOS. Avtalet säger att SOS, "vid akuta 
behov av Teckenspråkstolk eller dövblindtolk söker SOS Alarm tolk enligt av 
Landstinget beskrivna rutiner". Dessvärre har Tolkcentralen återigen fått 
synpunkter från missnöjda tolkanvändare när det gäller kontakten med SOS. 
Vid ett antal tillfällen när tolkanvändare ringt SOS fått beskedet att SOS inte tar 
emot tolkbeställningar till akuta uppdrag. Lena har varit i kontakt med den nya 
platschefen på SOS i Falun och väntar på besked på hur SOS ska lösa frågan. 

Lena berättar att Tolkcentralen i Dalarna har ett fortsatt bra samarbete med 
Västanviks folkhögskola när det gäller arbetet med tolk till asylsökande. 
Tolkuppdragen med asylsökande är fortsatt hög i Dalarna och ett bra 
samarbete mellan teckenspråkstolkarna och språkstödjarna. 

Ordföranden tackar verksamheterna för informationen. 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Antecknar informationen till protokollet. 

§6 Lägesrapport LO hjälpmedel 
Arne Thureson informerar att Sofia Knöös, Verksamhetschef på LO-hjälpmedel 
är på Chefsutbildning och kan inte närvara på dagens möte. 

Kvalitetsmått 
Hörselvården 
Det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering omfattar hörsel
rehabiliteringar med hörapparat. Registret ingår i de nationella kvalitetsregistren 
och ger information om indikatorer för tillfredsställelse, kontakt och funktion. 
Tretton landsting i fem regioner deltar i kvalitetsregistret. Resultaten i 
Forskningsinstitutet Hörselbron halvårsrapport 2015 är osäkrare än en 
helårsrapport. Dalarna ligger rankad i den högre halvan i samtliga mått men den 
signifikanta skillnaden är liten. 

Tillfredsställelse 
Landstinget Dalarna har en femteplats gällande tillfredsställelse av 
rehabiliteringen, eftersom den signifikanta skillnaden är liten förr att 
osäkerheten är betydande. Med stor säkerhet ligger Dalarna mellan andra och 
tolvte plats. 

Kontakt, information och delaktighet 
För indikatorn kontakt, information och delaktighet har dalarna en tredjeplats. 
Här är den signifikanta skillnaden något högre mellan länen och Dalarna ligger 
med stor säkerhet mellan placering två och åtta. 

Funktion 
Även för indikator funktion är osäkerheten betydande. Dalarna ligger på en 
fjärdeplats och med stor säkerhet mellan första och tionde placering. 
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Tolkcentralen 
Tolkcentralens kvalitetsmått i Nysam mäts i utförandegrad av beställda 
tolkuppdrag. Utfallet i perioden 2011-2014 har varierat mellan 96% och 98% 

Syncentralen 
Inom Syncentralens verksamhet genomför Nysam årligen en enkät
undersökning. Här mäts måluppfyllelse, nöjdhet och delaktighet i 
rehabiliteringsprocessen. I enkätundersökningen september-oktober 2014 
deltog Dalarnas syncentral och resultatet visar en hög grad av kundnöjdhet. 

Framtida planperiod 
Budgeten för Hjälpmedel Landstinget Dalarna minskades med fem Mkr 2016 till 
följd av ett besparingsbeting. Det är en minskning med tio procent av 
förvaltningens ramanslag. Den största konsekvensen av besparingen är att 
vakanta tjänster inte kan tillsättas vilket resulterar i att befintlig personal får ökad 
arbetsbelastning och känner ökad stress och oro. Samtidigt har förvaltningen 
tilldelats flera nya uppdrag som genererar utökade kostnader och behov av fler 
resurser. Beslutet om samlokalisering i Borlänge kommer att generera ett behov 
av ekonomiskt tillskott. 

Ökat mottagandet av asvlsökande med hörselnedsättning i Dalarna 
Landstinget Dalarnas Hälso- och sjukvård behöver språkstödjare för att utföra 
landstingets uppdrag att kommunicera med den utlandsfödde personen som 
ännu inte kan kommunicera med svenskt teckenspråk. Tolkcentralen har tagit 
på sig uppdraget att handlägga/förmedla språkstöd i samband med 
tolkuppdrag. Dessa tjänster köps in externt och då uppdraget inte tidigare ingått 
i Tolkcentralens grunduppdrag innebär det ökade kostnader. Anledning är att 
Västanviks folkhögskola är den enda folkhögskola i landet som tar emot döva 
och hörselskadade asylsökande. 

Lokaler 
Specialiserade vården har behov av mer lokaler vilket medfört en översyn av 
vilken/vilka verksamheter som ska finnas inom Falu lasarett. Delar av LO 
Hjälpmedels verksamheter bedöms kunna flytta ut från lasarettsområdet. Beslut 
om flytt är fattat och inflyttning i nya lokaler beräknas till april 2017. 

Brister i nuvarande lokaler: 
• Ger inte möjlighet att uppfylla landstingets hygienrutiner 
• Är inte ändamålsenliga vilket är produktionshämmande och påverkar 

arbetsmiljön negativt 
• Verksamheten splittrad på olika orter och lokalt i olika byggnader 
• Flera receptioner finns för att ta emot patienter 

Förväntad effekt av samlokalisering i El-Gigantens f.d. lokaler: 
• Samutnyttja kompetenser och verksamhetsfunktioner 
• Möjlighet till sambokade besök 
• Lättillgänglighet (parkering, kommunikationer, markplan) 
• Ökad produktion 
• Frigör potentiella vårdanpassade lokaler 
• Ändamålsenliga lokaler avseende hygien och arbetsmiljö 
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Hörapparatutbildning 
En hörapparatutbildning pågår och vad konsekvenserna blir är inte klart. Det 
nuvarande, mycket fördelaktiga, avtalet genererade en besparing på ca 5 Mkr 
per år. Kommande avtalet kommer sannolikt att innebära ökade priser på 
hörapparater. Det nya avtalet kommer sannolikt att innebära bättre 
hörapparater, som fordrar färre besök och att patienten får rätt hörapparat från 
första början. 

Utveckling- och/eller samverkansområden 
Regeringen verkar för att det blir mer likvärdig tillgång till hjälpmedel, minskade 
skillnader i avgifter och samma regelverk över landet. Regeringen har inlett ett 
arbete för att utreda ett nationellt regelverk och ett samlat huvudmannaskap för 
hjälpmedel. Konsekvenserna av Regeringens utredning och Socialstyrelsens 
uppdrag är idag inte kända. Uppdragen förväntas vara klara under 2016-2017. 

Utvecklingen inom områdena Välfärdsteknologi och telemedicin har under 2015 
tagit fart på allvar. Insatser som redan testas vittnar om ökad trygghet och 
självständighet för patienten samtidigt som kostnaderna sänkts 

Ordföranden tackar Arne för informationen 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Antecknar informationen till protokollet. 

Bilaga §6/16 A 
Bilaga §6/16 B 
Bilaga §6/16 C 

§7 Information - Hur man som döv kan komma i kontakt med SOS och VMA 
Susanne Sillanpää Pedagogiska hörselvården informerar. 

Sosalarm.se VMA Viktigt meddelande till Allmänheten 
Viktigt meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten 
vid till exempel gasutsläpp, en stor brand el ler annan allvarlig olycka. 

Allmänheten varnas genom varningssignalen Viktigt Meddelande till 
Allmänheten(VMA) . Under minst 2 minuter ljuder en 7 sekunders signal 
omväxlande med 14 sekunders tystnad. 

0 

0 

0 

När du hör signalen ska du: 
Gå inomhus 
Stänga dörrar, fönster och ventiler. 
Lyssna på radio för information. 

Faran över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal. 
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Larma 112 med SMS (sosalarm.se) 
SMS 112 är en tjänst som ger dig som är döv, tal- eller hörselskadad möjlighet 
att kontakta SOS alarm via sms. Även du som är tillfälligt talskadad till exempel 
efter en operation, kan tillfälligt få använda tjänsten. 

Vid en nödsituation kan du som har förregistrerat din mobiltelefon hos 
SOS Alarm sända ett sms till nummer 112 med så mycket information om 
händelsen som möjligt. Det första meddelandet bör kort berätta vad som 
inträffat och om möjligt var hjälpen behövs (kommun och adress). SOS
operatören kommer sedan att via sms ställa kompletterande frågor för att få 
tillräcklig information för att kunna sända rätt hjälp till rätt plats. 

Hur fungerar SMS 112? 
Tjänsten är endast öppen för dig som är hörsel- och talskadad och kräver att du 
som behörig registrerar dig via SOS Alarms hemsida. Även institutioner som 
elevhem, förskolor, daghem och liknande med döva elever och/eller personal 
kan använda sig av tjänsten 

Nedan hittar du länkar till registreringsformulären 
112 via SMS anmälan verksamhet 
112 via SMS anmälan privatperson 
Anmälan om ändring av uppgifter 112 via SMS 
Uppsägning av tjänsten 112 via SMS 
Efter att du har registrerat dig via hemsidan kommer inom några dagar ett sms 
till det telefonnummer du registrerat med ett meddelande att tjänsten är klar att 
använda 

Vid dålig täckning från nätoperatören 
Mobiloperatörer kan inte alltid garantera full funktionalitet för SMS. Liksom all 
annan SMS-trafik kan även ett SMS 112-meddelande bli fördröjt eller 
"försvinna" pga. dålig täckning från nätoperatören. Därför är tjänsten bara 
avsedd för döva samt tal- och hörselskadade och endast om man inte kan få 
hjälp av någon med full tal- och hörselförmåga. 

Larma med texttelefon 
Vid livshotande situationer kan du som du har texttelefon själv ringa nödnumret 
112 och få hjälp. Samtalet besvaras av en SOS-operatör som intervjuar dig 
direkt via direkt texttelefon, så att rätt hjälpresurser kan larmas. 
För medicinska frågor som inte är livshotande finns det rikstäckande 
upplysningsnumret1177 Sjukvårdsrådgivning. Där kan döva, hörselskadade och 
talhandikappade få hjälp dygnet runt via texttelefon. Numret dit är 0771 -11 77 
99. 

Nytt kompletterande system för VMA 
SOS alarm fick under 2013 i uppdrag av staten att upprätta ett kompletterande 
System för VMA-Viktigt meddelande till allmänheten . 
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Den första delen av det nya kompletterande varningssystemet är i drift från och 
med den 1 september 2014. Man kommer då i första skedet att kunna skicka ut 
varning genom ett talmeddelande till fast telefoni. 

I uppdraget ingår även att utveckla ett system för att kunna varna via sms till ett 
begränsat geografiskt område. SOS alarm har skapat en teknisk plattform för 
detta och lanserade tjänsten att kunna skicka ut SMS till adressregistrerade 
mobiltelefoner den 1 februari 2015. Med adressregistrerade mobiltelefoner 
menas att användaren har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och 
en gatuadress kopplat till abonnemanget. VMA via SMS är en kompletterande 
tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse, 
avgör om tjänsten ska nyttjas. 

I uppdraget vill man även kunna positionera mobiltelefoner som befinner sig i ett 
drabbat område för att skicka varning via SMS. För att kunna genomföra detta 
krävs en ändring i lagen om elektronisk kommunikation. SOS Alarm har under 
hösten 2013 lämnat in en ansökan om lagändring som ej ännu har gått igenom. 
Därmed avvaktar man med att lansera den del av systemet som gäller 
positionering av mobiltelefoner. 

Kommunikation kring det nya systemet 
För att informera allmänheten om det nya sättet att bli varnad har SOS Alarm 
satt ihop ett kommunikationspaket för kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter och aktörer att ta del av. Materialet finns att ladda ner under, se 
länk nedan. "lnformationsmaterial Nytt system för VMA" 

Sosalarm.se Teckenspråk 
Här hittar du samhällsinformation om nödnumret 112 samt Viktigt Meddelande till 
Allmänheten (VMA) på teckenspråk. Klicka på länk nedan. 
https://www.sosalarm.se!Teckentolkning!Teckentolkning/ 

1177 kan göras via texttelefon 
Sjukvårdsrådgivning om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter kan du få 
sjukvårdsrådgivning via texttelefon direkt av en sjuksköterska. Numret till 1177 
Vårdguidens tjänst för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99. 

Om du använder bildtelefon kan du få sjukvårdsrådgivning via en 
teckenspråkstolk som i sin tur ringer en sjuksköterska på 1177 Vårdguiden. Läs 
mer om tjänsten bildtelefoni. 

Ordföranden tackar för informationen. 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Antecknar informationen till protokollet. 

Bilaga §7/16 
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§8 Övriga frågor 
Fråga från Anita Skagerud: 
Vem kommer att ersätta Kerstin Nilsson när hon har gått i pension? 
Gunnar Barke informerar att det inte är klart ännu och Elisabet Franson arbetar 
med det hur det ska lösas och att det fungerar framöver. 

• LHR - Länshandikapprådet får ett nytt namn FRID = Funktionshinderrådet 
I Dalarna. Reglementena kommer upp i Landstingsfullmäktige i juni. 

• Kerstin Nilsson informerar om kommande bidragsgivning som från hösten 
kommer att hanteras av Kultur- och bildningsförvaltningen. Det blir 
Folkrörelseberedningen som fått uppdraget att ge förslag på bidrag till al la 
ideella och ideburna organisationer 

• En träff mellan folkrörelseberedningen och handikappföreningarna är 
planerad till 7 juni för ett första möte, då finns möjlighet för föreningarna och 
folkrörelseberedning att kort presentera sig för varandra. 

• En inbjudan till 7 juni kommer att skickas ut till alla föreningar 

Ordföranden tackar för informationen. 

Tolk- och hörselrådets beslut 
Antecknar informationen till protokollet. 

§9 Nästa möte 

Nästa möte med Tolk- och hörselrådet: 

Tid: Tisdag den 20 september, kl. 09.30 - 12.00 

Plats: Landstingshuset, Falun. 

§ 10 Avslutning 

Avtackning - Arne Thuresson vill tacka alla och framför allt Kerstin Nilsson som 
Handikappkonsulent för allt gott samarbete under många år. Arne överlämnar 
en dalahäst blommor ti ll Kerstin . 

Kerstin Nilsson överlämnar en gåva till Arne Thuresson som tack för det goda 
samarbetet under åren som gått. 

Ordförande Gunnar Barke tackar för idag. Önskar alla en trevlig sommar och 
förklarar mötet avslutat. 
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Protokollsjustering 

Vid protokollet 

Caroline Holmen 

~~~®<di? 
lngvarwaii 
Juste rare 

Justeringen har genom anslag tillkännagivits på Landstingshusets 
anslagstavla, plan 3, Vasagatan 27, Falun. 

Anslagstid: 

@~~ 
Nämndadministratör 



Landstingsstyrelsen 

Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna 

Verksamhet och Måluppfyllelse 

Uppdrag från Landstingsplanen 2015 

Hjälpmedel är en del i vårdprocessen. 

Utbilda personal inom landstinget för en hög 
kompetens. 

Samverkan för att uppnå bästa resultat för 
patienten/brukaren. 

Målupp
fyllelse 

• 
• 
• 

Göra hjälpmedel tillgängliga och lättförståeliga för • 
länets invånare. 

• mål uppfyllt mål delvis uppfyllt • mål ej uppfyllt 

LD Hjälpmedel a1·befar för att tillsammans med sina 
kunder göra det omöjliga möjligt! 

Arbetet med besparingar har varit ett prioriterat arbete under 
året. Alla medarbetare har varit delaktiga i att ta fram 
besparings- och åtgärdsförslag. Bland förslagen har några 
möjliga genombrott upptäckts som kan förbättra 
verksamhetens arbetssätt. 

Verksamheterna klarar i stort måluppfyllelsen i 
vårclgarantin. Hörcentralen uppnår kömilj ardens mål men 
väntetiden till behovsbedömning uppgår dock till ca 4-5 
månader. På Pedagogiska hörselvården erbjuds alla patienter 
tid inom 3 månader. Tolkcentralen uppnår målet att utföra 95 
% av de beställda uppdragen. Syncentralen har inte kunnat 
erbjuda alla patienter en tid till optiker inom 3 månader. 

Verksamheten har inte märkt av någon direkt ökning av 
frågor härrörande från den nya patientlagen. På s ikt kan 
lagen innebära förändrade patientströmmar och tolkningen av 
patientlagen blir viktig inför framtiden. 

Ett förslag till en ny policy för hjälpmeclelsförskrivning för 
Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna har tagits fram. 

Arbetet med nya lokaler har pågått under året. Förslaget är 
att samla alla LD Hj älpmedels verksamhetsområden under 
samma tak i Borlänge. Hörcentral Mora berörs inte av flytten 
och Hörcentral Falun och Teknisk hörselvård berörs i mindre 
utsträckning. 

Hörcentralerna i Dalarna uppvisar bra resultat i NYSAM
rapporten i j ämföre lse med övriga deltagande landsting 
genom att ligga högre än övriga vad gäller aktiviteter men 
lägre i fråga om resurser. 

Ny och gemensam chef för Tekniska hörselvården och 
Hörcentralen i Falun. Chefen fö r Hörcentralerna i 
Borlänge/Ludvika och Mora har under året fått ett 
övergripande ansvar för hörselvården inom LO Hjälpmedel. 

Teknisk hörselvård har gjort en stor satsning på utbildning 
av Teknisk audiolog, detta p.g.a. en kommande 
pensionsavgång. Uppdrag gällande arbetsplatsanpassning har 
ökat med 25 % under året. 

Ny chef på Pedagogiska hörselvården, då den tidigare 
chefen gått i pension. Pedagogiska hörselvården har flera 
vakanta tjänster. Från första november gick två 
barnhörselpedagoger över till Pedagogiska hörselvården från 
Habiliteringen. 

Tolkcentralen i Dalarna uppvisar bra resultat i NYSAM
rapporten i jämförelse med övriga deltagande landsting 
genom att ligga högre vad gäller aktiviteter men lägre i 
kostnad per utförd tolktimme. 

Tolkcentralen har justerat beredskapen för personer med 
dövhet och dövblindhet. 

Hälso- och sjukvården behöver språkstödjare för att utföra 
myndighetens, Landstinget Dalarnas, uppdrag att 
kommunicera med döva utlandsfödda personer som är 
skrivna i Dalarna men som ännu inte kan kommunicera med 
svenskt teckenspråk. Landstinget har tecknat avtal med 
Västanviks folkhögskola gällande språkstödjare. 

En genomlysning av Syncentralens tjänstekatalog samt 
priser pågår. Ögonklinikerna kan sedan i augusti skicka 
patienter direkt till Syncentralens kuratorer. För att få en mer 
stab il remissingång från Ögonkliniken har ett samarbete med 
ögonkliniken påbö1jats. 

Aktiv ortopedteknik har ko1iat väntetiderna samt tagit emot 
fler besök. Landstinget och Aktiv ortopedteknikjobbar med 
att hitta former för det nya avtalet. Det är av stor vikt att hitta 
riktlinjer för att skapa tydlighet samt för att se till att 
avtalstroheten följs. 

Samordnaren för Hå rersättning har under året avlastats 
vilket skapat möjlighet att se över fakturavillkor och 
bidragsregler. 

Nyckeltal I Kvalitet Resultat Mål 
Mi'llupp 
-fyllelse 

Utförda tolkuppdrag (personer • med dövhet, hörselskada och 98% 95% 
dövblind het) 

Inkommande remisser/egen 
1567 1750 •· vårdbegäran till Hörcentralen 

70% 

Kömiljarden, Hörcentralen 89% 
har på- • börjat be-

handling 

Väntetid till första besök för 
11 3 ... bedömning enligt vårdgaranli, 

dagar 
90 dagar 

Hörcentral 

Inkommande remisser från 
379 386 • Ögonkliniken till Syncentralen 

•Avvikelsen ser ut att vara en naturl ig variation i jilmförelse med tid igare år. 
Ingen åtgärd. 

**Brist på audionomer gör att Hörcenlralen inte kan uppfylla vårdgarantin 
till första besöket för bedömning. 



Verksamhets- Resultat Plan helår Må lupp-

statistik f)'llelse 

Antal enskilda 
hab/rehabiliteringssamtal, 1798 1700 • Pedagogisk hörselvård 

Antal utförda tolkuppdrag 
(personer med dövhet, 3678 3400 • hörselskada och 
dövblind het) 

Antal personer som fått 3223 3400 * hörapparat utprovad 

Antal besök 
(rehabilitering) på 16539 16000 • Hörcentralen 
Antal 5732 5 168 . ** hörapparatreparationer 

Antal besök (nybesök, 
återbesök, hembesök, 1867 1700 • gruppbesök) på 
Syncentralen 

*Hörcentralen uppnår inte riktigt målet. Orsaken är audionom brist. Har 
väntetid till första bedömningsbesöket. Arbete med extra 
rekrytcringsåtgärdcr har påbörjats. 

**Överskrider budgeterat mål. Ökar fortfarande, mest med anledning av fler 
HA repareras (trots hög kostnad i förhållande till nyinköp) för att minska 
belastningen på audionomer. Ett nyinköp i1mebär ny utprovning och högre 
lolalkoslnad rn.m. 

En vecka på LD Hjälpmedel 
Några exempel från en genomsnittsvecka år 2015: 

2015 2014 

108 112 hörapparater utprovas till 

62 67 patienter 

123 117 mätningar utförs på beställning av 

öron-näsa-hals-kliniken 

33 34 personer får enski lt samtal på 

Pedagogiska hörselvården 

11 11 personer deltar i grnpprehabi litcring på 

Pedagogiska hörselvården 

Mindre än Var annan vecka får en person hjälpmedel för 
varannan alternativ telefoni 

71 67 utförda tolkuppdrag 

13 6 patienter får stödsamtal av kurator vid 

Syncentralen 

22 13 patienter får utprovning av optiska 

hjälpmedel 

87 79 hörapparater repareras av Teknisk 

hörselvård 

Framtiden 
Regeringens politiska inriktning har tyd liggjorts i och med de 
uppdrag som lämnades till Socialstyrelsen under 2014. 
Resultatet av uppdragen kommer att presenteras under 20 16, 
här ingår bl.a. arbetet för att eftersträva en mer likvärdig 
tillgång till hj älpmedel och en nationell avgiftsöversyn. 

En av de viktigaste framtidsfrågorna är optimal 
resursanvändning. Att de ekonomiska resurserna används 
optimalt, att ha rätt person på rätt plats, att vara en attraktiv. 
arbetsgivare där medarbetarna stannar kvar och utvecklas 
och dit nya medarbetare söker sig. 

Tillgången till audionomer kommer att vara avgörande inför 
framtiden och ha stor betydelse för att klara väntetiderna 
framöver. 

Omvärldsbevakning och arbetet inom hjälpmedels- och 
välfårdsteknologiområdet är prioriterat 

Behovet av att använda och få tillgång till ny teknik både 
inom verksamheten och för våra patienter och kunder är av 
stort vikt, inte minst för att möta den demografiska 
utvecklingen i Dalarna. 

Under våren 20 I 6 kommer ett nytt hörapparatavtal att bö1ja 
gälla. 

Ekonomi 
Resultat- 2015 2014 
räkning 

(mkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 74,6 75,6 1,0 74,8 

-varav 
53,9 53,9 0,0 56, 1 

Landstingsbidrag 

Kostnader -74,6 -71,2 3,4 -70,8 

-varav löner exkl -27,6 -25,5 2, 1 -24,9 
socavg 

Över- 0,0 4,4 4,4 4,0 
/underskott 

Arets 0,0 -0,8 -0,8 -1,3 investering 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna redovisar ett positivt 
resultat om 4,4 Mkr. Merparten av överskottet är att hänföra 
till lägre bemanningsstal än budgeterat främst inom 
hörselvård vilket delvis medfört lägre produkt ion med ökade 
väntetider som följd. 

Tolkcentralen har under året utfört fler uppdrag åt andra 
landsting och myndigheter än tidigare år vilket medfört 0,9 
Mkr högre intäkter än budgeterat. 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna har tagit höjd för 
konsultkostnader i samband med planering inför framtida 
lokalflytt. En förskjutning i tidsplan har medfört att dessa 
kostnader inte aktualiserats fullt ut under 20 15. 

Uppföljning besparingsåtgärder 
Förvaltningen uppnår 201 5 års besparingskrav på 1,5 Mkr. 
Besparingskrav 20 16 motsvarande 5 Mkr är utifrån 
framtagen handlingsplan inarbetad i budget och bedöms i 
dagsläget uppnås. 

Personal 

Antal anställda 2015 2014 Förändring mot 
föregående år 

Antal faktiska årsarbetare 65,8 61,15 7,6 % 

Antal anställda 72 72 0 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 



Arbetad tid 2015 2014 Förändring mot 
föregående år 

Arbetad tid timmar, 103 774 104 916 -1,1 % anställda 

-varav timanställda 0 143 

-varav mertidlövertid 567 594 -4,6% 
samtlig personal 

Genomsnittlig 2015 2014 
sysselsättningsgrad 

Kvinnor 95,6% 95,8 

Män 100 % 100,0 

Totalt 96,4% 96,5 

Könsfördelning 2015 2014 
(antal personer) 

Kvinnor 59 59 

Män 13 13 

Pensionsavgångar 2015 2014 
(antal personer) 

Alderspension 2 4 

Särskild ålderspension 0 0 

Sjukersättning 0 

Totalt 3 4 

Sjukfrånvaro 
Förändring 

2015 2014 procentenheter 
föregående år 

Sjukfrånvaro i 3,6 3,2 0,4 
% av ordinarie arbetstid 

Korttidssjukfrånvaro 
(dag1-14) i % av 2,2 1,5 0,7 
ordinarie arbetstid 

Miljöarbete 
Hjälpmedel Dalarna gör bedömningen om de returnerade 
hjälpmedlen/ medicintekniska produkterna är återvinnings
bara eller ej. Vid skrotning käl lsorteras hjälpmedlen. 

Dessutom kommer Frälsningsarmens Bistånd två gånger per 
månad och hämtar utrangerade hjälpmedel som ej är 
återanvändningsbara. 

Arne Thureson 

Förvallningschef 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
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Hjälpmedel Landstinget Dalarna 
Verksamhetsplan 2016 - 2019 

Verksamhetens vision 

Vi vill ha ett samhälle för alla -
I tillsammans med våra kunder gör vi det omöjliga möjligt 

Inriktning och uppdrag 

Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Tillsammans med länets 
kommuner tar landstinget ett gemensamt ansvar för att enkelt tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Genom detta sam
arbete kan vi gemensamt bidra till att förbättra livet för många. Den tekniska utvecklingen skapar förutsättningar som vi 
måste ta tillvara. 

Politikens inriktning och uppdrag 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna är landstingets habili
terings-/rehabiliterings- och hjälpmedelsverksamhet, 
inom hörsel-, syn-, och tolkområdet. 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna ger stöd och konsul
tation samt information, rådgivning och utbildning 
inom habiliterings-/rehabiliterings- och hjälpmedelsom
rådet. 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna tillhandahåller tjäns
ter samt säkra och funktionella hjälpmedel som bidrar 
till att öka tillgängligheten och delaktigheten för perso
ner med funktionsnedsättning samt hörseldiagnostik 
på uppdrag. 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna bidrar till hälsa, god 
vård, habilitering/rehabilitering och hållbarhet. 

Vi ansvarar för nedanstående funktionsområden : 
• Hörsel 
• Syn 
• Tolk till personer med dövhet, hörselskada 

och dövblindhet 

Vi har samordningsansvar inom nedanstående 
funktionsområden: 

• Dövblindområdet 
• Hårersättning 
• Ortopedteknik 

Uppdrag 

Habilitering/rehabilitering, stöd och konsultation 
• Driva utveckling inom området 
• Förskrivning av hjälpmedel 
• Habilitering/rehabilitering för patient och närstå-

ende 
• Kvalitetssäkring och uppföljning 
• Samverkan 
• Tillgänglighet 
• Välfärdsteknologi 

Information och rådgivning 
• Information och rådgivning 
• Policies och riktlinjer 
• Samverkan med brukarorganisationer 
• Visningsmiljö och butiker 

Omvärldsbevakning och utbildning 
• Omvärldsbevakning 
• Uppdragsutbildning 
• Utbildning för personal och verksamhetens mål

grupper 

Tillhandahålla tjänster samt säkra och funktionella 
hjälpmedel 

• Inköp och lagerhållning 
• Medverka till att hjälpmedel blir tillgängliga på den 

öppna marknaden 
• Service, installation, anpassningar och avhjälpande 

underhåll 
• Tillhandahålla diagnostiktjänster inom hörsel 
• Upphandling 
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Målsättning 

Förvaltningens övergripande målsättning är att patienten/kunden och uppdragsgivaren upplever nytta samt är 
nöjd med Hjälpmedel Landstinget Dalarnas tjänster och hjälpmedel. Hjälpmedel Landstinget Dalarna har för 
avsikt att utveckla arbetet med uppföljning inom de områden som innefattas i förvaltningens uppdrag. 

Hjälpmedel är en del i habiliterings-/rehabiliterings- och vårdprocessen 
• Följa nationella tillgänglighetsmål (vårdgarantin) och lokal prioriteringsordning. 
• Tillhandahålla rätt hjälpmedel och tjänster i rätt tid till rätt person inom habilitering/rehabilitering, 

tolk och service, för att öka tillgängligheten och delaktigheten för patienter/brukare. 
• Öka den ömsesidiga integrationen med hälso- och sjukvården, både på verksamhets- och 

informationsnivå. 

Samverkan för att uppnå bästa resultat för patienten/brukaren 
• Samverkan ska ske på politisk-, tjänstemanna- och patienUkundnivå för att uppnå ökad 

kännedom, förståelse och kunskap. 
• Utveckla samverkan med brukarråd, berörd vårdpersonal, kliniker, Hjälpmedelsnämnden 

Dalarna, Landstingsstyrelsen, Region Dalarna, andra landsting, nationellt och myndigheter. 

Göra hjälpmedel tillgängliga, begripliga, hanterbara och meningsfulla för länets invånare 
• Patienten/brukaren och närstående ska uppleva att Hjälpmedel Landstinget Dalarnas åtgärder 

leder till upplevd nytta, tillgänglighet och delaktighet. 
• Öka kännedom om, kunskap kring och skapa positiv attityd till användandet av hjälpmedel , för att 

göra det omöjliga möjligt och öka invånarnas delaktighet. 

Utbilda för en hög kompetens 
• Information och utbildning till verksamhetens målgrupper. 

Vara en attraktiv arbetsgivare 
• Medarbetarna ska ha en god arbetsmiljö som bidrar till utveckling , delaktighet och arbetsglädje. 
• Medarbetarna ska ha rätt kompetens för att möta patienters och kunders behov. 
• Säkerställa en strukturerad kompetensförsörjning för att få rätt medarbetare, på rätt plats. 

Hushålla med skattebetalarnas pengar 
• Belysa samhällsnyttan och den samhällsekonomiska vinningen av att ha ett integrerat 

hjälpmedelsperspektiv. 
• Ekonomiskt ska verksamheten drivas mot ett nollresultat. 
• Kostnadsmedvetenhet ska genomsyra hela verksamheten. 

Ändamålsenliga lokaler 
• Utforma ändamålsenliga lokaler. 

Välfärdsteknologi1 

• Avsätta resurser och tid för att följa utvecklingen inom välfärdsteknologin. 
• Implementera nyheter inom välfärdsteknologin inom våra respektive områden. 

Nyckeltal o ch mått 2016 

Invånare/patient 
• Delaktighet 

o Upplevd delaktighet mäts genom NYSAM för TC och Hörselbron för HC (följs i årsrapporten) 
• Väntetid 

o Telefontillgänglighet, målet är 85 % tillgänglighet (HC, PHV och SC) 
o Tid från remisser/egen vårdbegäran inkommer till första besök, antal dagar, målet är att upp

fylla målet för vårdgarantin (HC= Hörcentral, PHV =Pedagogiska hörselvård2 och 
SC=Syncentral3) 

1 Vä lfu rdsteknologi ä r kunskapen om och användandet av teknik som kan bid ra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsned
sättning i alla åldrar och deras anhöriga. 
2 Antal dagar i dagsläget inte ti llgänglig t. 
3 Anta l dagar i dagsläget inte tillgängligt. 



o Väntetid från beslut om behandling till påbörjad behandling, antal dagar samt %, målet är att 
uppfylla vårdgarantin (HC) 

Verksamhet 
• Antal beställda tolkuppdrag , antal 
• Antal enskilda samtal, (PHV) 
• Antal hjälpmedelsinstallationer, (THV) 

o varav arbetsplatsanpassningar, (THV) 
• Antal hörapparatreparationer, (THV=Teknisk hörselvård) 
• Antal hörapparatutprovningar på HC 
• Antal utförda tolkuppdrag, antal och % 
• Inkomna egen vård begäran, antal (HC, PHV och SC) 
• Inkomna remisser, antal (HC, PHV och SC) 
• Nybesök, antal (HC, PHV och SC) 
• Sent avbokade tolkuppdrag, inom 24 h, % av bokade uppdrag 
• Uteblivna patientbesök och tolkanvändares besök (HC, PHV, SC samt TC) 
• Utförda tjänster mot öron, antal (HC) 
• Återbesök, antal (HC, PHV och SC) 

Medarbetare 
• Andel av alla anställda som är frisknärvarande (max 5 antal sjukdagar per anställd/år) 
• Den psykosociala arbetsmiljön skall bibehållas eller förbättras, följs årligen genom Psykosocial ar

betsmiljöenkät 
• Frisknärvaron, bibehållas eller förbättras 
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Introdukt ion av verksa mhet en 
Organisationstillhörigheten för LO Hjälpmedel har varit föränderlig det senaste årtiondet vilket 
bör beaktas vid vissa analyser över tid. Från att ha varit egen förvaltning under lång tid 
flyttades verksamheten över till Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 2010 där tillhörigheten låg 
i 2 år fram till och med 2011. 2012 flyttades verksamheten över till Central förvaltning och var 
organisatoriskt placerad där fram till och med 2013. 

Från årsskiftet 2014 delades LO Hjälpmedel in i två förvaltningar, Hjälpmedel Landstinget 
Dalarna och Hjälpmedel Dalarna. Förvaltningarna samverkar för största nytta under namnet 
LO Hjälpmedel med en gemensam förvaltningschef. 

Förvaltningen Hjälpmedel Landstinget Dalarna finns under Landstingsstyrelsen medan 
förvaltningen Hjälpmedel Dalarna finns under Hjälpmedelsnämnden som är en gemensam 
nämnd med Dalarnas kommuner. 

Hjälpmedel Landstinget Dalarna är en del av landstingets habiliterings-/rehabiliterings- och 
hjälpmedelsverksamhet, inom hörsel-, syn-, och tolkområdet. Samordningsansvar för 
områdena ortopedteknik, hårersättning och dövblindområdet. 

I Hjälpmedel Dalarna ingår KLOK (Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition), 
Kundservice, Logistik, PMB (Personliga medicinska behandlingshjälpmedel), Rörelse, 
Teknisk service. Samordningsansvar för området kantinens. 

I denna rapport har focus legat på att beskriva den verksamhet som ligger under 
Landstingsstyrelsen, Hjälpmedel Landstinget Dalarna. 

Kostnader 
Jämförelse av kostnader mellan verksamheter och mellan länen kan vara osäkert då olika 
organisationsstrukturer och fördelningsprinciper påverkar utfallet vilket försvårar analys och 
slutsats. Även vid jämförelse av egen verksamhet över tid påverkar organisations
förändringar. Detta blir tydligt då verksamhetens totala kostnadsutveckling ökade med 
nästan 13 procent 2014 jämfört med tidigare års negativa kostnadsutveckling vilket delvis 
kan förklaras av den organisationsförändring som skedde mellan 2013 och 2014. I 
nuvarande organisationsstruktur har kostnadsutvecklingen varit marginell, 0,3 procent. 
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För att skapa en tydligare jämförelsebild har stabsfunktionen exkluderats då funktionen ligger 
organisatoriskt under förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna men verkar för båda 
förvaltningarna. 
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Personal 
Lönekostnad egen personal är verksamhetens största kostnadspost samtidigt som det är 
den avgörande faktorn för produktion. Mellan 2014 och 2015 minskade verksamhetens 
lönekostnad med 3,6 procent vid en 2 procentig lönerevision motsvarande drygt 2 
heltidstjänster. Lönekostnad per arbetad timme har ökat inom ramen för lönerevision. 
Bemanningsproblematik främst gällande audionomer där nationell brist föreligger, medför 
ökade väntetider vilket dels har hanterats med avlastning av arbetsuppgifter, färre återbesök 
samt inhyrd audionomkonsult. 
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Kostnader för hjälpmedel är verksamhetens näst största kostnadspost där 
kostnadsutvecklingen till största del är avhängt utfall i hörapparatupphandlingar. 2013 trädde 
ett nytt avtal gällande hörapparater i kraft vilket medförde betydligt lägre kostnader. 
Kostnadsutvecklingen har sedan legat tämligen konstant strax under O procent. 
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• Hjälpmedelskostnad 

Anledningen till att hårersättn ing lyfts ut ur jämförelsen är att det endast är en administrativ 
hantering. 

Produktion 1 

Inflöde och produktionsvolym 
Utan en mer djupgående statistisk analys bedöms produktionsnivån tämligen stabil med en 
normal variationsgrad. Den enda avvikande är ökningen av individer som mottagit åtgärder 
inom Hörselvården som inträffade under 2014 vilket främst beror på att antalet hörapparat-

1 Stat istik från Nysam f inns endast t illgängligt för Hörselvård och Tolkcent ra ler va rvid Syncent ralen inte ingår i 
detta avsni tt. 
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utprovningar ökade både gällande antal patienter och antal med stereo (dubbla 
hörapparater). 

Produktionsvolym per 100 tusen invånare i länet 

Antal utförda tolktimmar 

Antal beställda tolkuppdrag 

Anta l tolkanvändare som använt tolk under året 

Antal individer som förskrivits sin första hörapparat 

Antal individer som förskrivits hörapparat 

Antal individuella besök Hörselvård 

Antal individer som mottagit åtgärder inom 
Hörselvården 
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Omarbetat diagram från Nysam. 

Arsjämförelse, antal hörapparater till antal patienter 

Totalt Dalarna 
Antal Antal Andel med 

Ar höraooarater patienter stereo 
2004 5177 3797 36 % 
2005 3575 2616 37 % 
2006 3749 2563 46 % 
2007 4092 3038 35% 
2008 4345 3108 40% 
2009 4742 3233 47 % 
2010 5091 3527 44 % 
2011 5046 3372 50% 
2012 5059 3360 51 % 
2013 4668 2991 56% 
2014 5825 3509 66% 
2015 5639 3223 75% 

Utifrån Nysamrapporter kan konstateras att Dalarnas befolkning efterfrågar och får ti llgång till 
verksamhetens resurser i högre utsträckning än landet i genomsnitt och har så varit under 
analysperioden. En anledning till detta är att Västanviks folkhögskola som är en av få 
folkhögskolor i landet som erbjudet teckenspråkig studiemiljö finns placerad i länet. Dock 
finns ingen analys i nuläget om hur stor denna påverkan är. Ytterligare en förklaring är hög 
tillgänglighet samt olika förskrivningskriterier i landet. I Dalarna är förskrivningskriterierna för 
hörapparat behovsstyrt istället för grad av hörselnedsättning. Forskning visar att personer 
med lätta hörselnedsättningar upplever lika stor nytta av sin hörapparat som personer med 
svårare hörselnedsättning. 
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Aktiviteter, procentuell avvikelse 

Antal utförda tolktimmar per 100 000 invånare i 
länet 

Antal beställda tolkuppdrag per 100 000 invånare i 
länet 

Antal individer som förskrivits hörapparat per 100 
000 invånare 

Antal individuella besök per 100 000 invånare inom 
Hörselvård 

Antal individer som mottagit åtgärder per 100 000 
invåna re inom Hörselvå rd 
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Omarbetat diagram från Nysam. Ovanstående graf visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen av de landsting som 
deltar i Nysam-rapportering. 

Produktivitet/Effektivitet 
Utifrån Nysam definition av produktivitet har Dalarnas verksamheter en betydligt högre 
produktivitet än de landsting som ingår i Nysam rapporteringen. Dock visar grafen att 
skillnaden minskar på samtliga områden. 

Produktivitet, procentuell avvikelse 

Andel timmar uppdragstid av arbetat t id egna tolkar 

Anta l utförda tolktimmar (egen personal) per 
årsarbeta re anställda tolkar 

Antal individuella prestationsbesök Hörselvård per 
årsarbeta re 
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Omarbetat diagram från Nysam. Ovanstående graf visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen av de landsting som deltar i Nysam

rapportering 
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Resurser2 

Till följd av en hög efterfrågan och servicegrad ligger Dalarna högt i jämförelse av kostnad 
per invånare. Länet har varit och är fortfarande i många fall en central samlingsplats för 
verksamheter riktade till personer med hörselnedsättning vilket, kan antas, medför en mer 
aktiv patientgrupp. 

Kostnad per invånare, procentuell avvikelse 

Totalkostnad Tolkcentral (exkl overhead) per inv 
länet 

Hjälpmedelskostnad Hörselvård per invånare 

Personalkostnad Hörselvård (+ kostnad köpt 
verksamhet) per invånare 
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Omarbetat diagram från Nysam. Ovanstående graf visa r den procentuella avvikelsen utifrån medianen av de landsting som deltar i Nysam

rapportering 

Vid jämförelse mot kostnad per producerad enhet står sig Dalarna väl mot övriga landsting. 
Resursåtgången per enhet ligger betydligt lägre än medianvärdet i de flesta fall under 
samtliga fyra jämförelse år och där skillnaden ökat ytterligare under 2014. 

Kostnad per enhet, procentuell avvikelse 

Totalkostnad Tolkcentral (exkl overhead) per utförd 
tolktimme 

Kostnad hörapparat per individ som förskrivits 
hörapparat 

Kostnad hörapparat per förskriven hörapparat 

Personalkostnad Hörselvård (+ kostnad köpt 
verksamhet) per individuellt besök 

Personalkostnad Hörselvård(+ kostnad köpt 
verksamhet) per individ 
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Omarbetat diagram från Nysam. Ovanstående graf visar den procentuella avvikelsen utifrån medianen av de landsting som deltar i Nysam

rapportering 

2 Statistik från Nysam finns endast ti llgängligt för Hörselvård och Tolkcentraler. 
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Beman ning 
Antal arbetade timmar har minskat motsvarande 2,75 tjänster mellan åren 2014 och 2015 
vilket är en direkt konsekvens av vakanta tjänster främst bland audionomer men även 
optiker. Svårigheten att rekrytera rätt kompetens till verksamheterna är både en kortsiktig 
och långsiktig problematik och verksamheten arbetar aktivt med att detta, bland annat med 
att se över och omfördela arbetsuppgifter, för att kunna möta upp till medborgarnas behov. 
Dock syns en ökning av antal väntande patienter samtidigt som väntetiderna ökar. 

Kva litets mått 
Hörselvården 
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Det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering omfattar hörselrehabiliteringar med 
hörapparat. Registret är en del av de nationella kvalitetsregistren och ger information om 
indikatorer för tillfredställelse, kontakt och funktion. Tretton landsting i fem regioner deltar i 
kvalitetsregistret. Resultaten i Forskningsinstitutet Hörselbron halvårsrapport 2015 är 
osäkrare än en helårsrapport men kan tolkas som en trend. Dalarna ligger rankad i den 
högre halvan i samtliga mått men den signifikanta skillnaden är liten och därför är 
osäkerhetsfaktorn stor. 

Tillfredsställelse 

Landstinget Dalarna innehar en femteplats gällande tillfredsställelse som mäter det 
övergripande utfallet av rehabiliteringen. Dock är den signifikanta skillnaden liten vilket 
innebär att osäkerhetsfaktorn är betydande. Med 95-procentig säkerhet ligger Dalarna 
mellan andra och tolvte plats. 

Kontakt, information och delaktighet 

Gällande indikatorn kontakt, information och delaktighet innehar Dalarna en tredjeplats. Här 
är den signifikanta skillnaden något högre mellan länen och Dalarna ligger med 95- procentig 
säkerhet mellan placering två och åtta. 

Funktion 

Även gällande denna indikator är osäkerheten betydande. Dalarna ligger på en fjärdeplats 
och med 95-procentig säkerhet mellan första och tionde placering. 
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Tolkcentaren 

Tolkcentralens kvalitetsmått i Nysam mäts i utförandegrad av beställda tolkuppdrag. Utfallet 
har varierat mellan 96% och 98% i perioden 2011-2014 vilket ligger mellan 1% till 2,5% 
högre än medianvärdet. 

Syncentralen 

Inom Syncentralens verksamhet genomför Nysam årligen en enkätundersökning. Här mäts 
måluppfyllelse, nöjdhet och delaktighet i rehabiliteringsprocessen. I enkätundersökningen 
september-oktober 2014 deltog Dalarnas syncentral där resultatet visar en hög grad av 
kund nöjd het. 

I vilken grad är du nöjd med Syncentralens insatser? 
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Förvaltningen Hjälpmedel Landstinget Dalarnas budget minskades med fem Mkr 2016 till 
följd av ett besparingsbeting. Fem Mkr är en minskning med tio procent av förvaltningens 
ramanslag. Den största konsekvensen av besparingen är att vakanta tjänster inte kan 
tillsättas vilket resulterat i att befintlig personal får ökad arbetsbelastning och känner ökad 
stress och oro. Samtidigt har förvaltningen tilldelats flera nya uppdrag som genererar 
utökade kostnader och behov av fler resurser samt ett beslut om en samlokalisering i 
Borlänge vilket kommer att generera ett behov av ekonomiskt tillskott. 

Ökat mottagandet av asylsökande med hörselnedsättning i Dalarna 
Landstinget Dalarnas Hälso- och sjukvård behöver språkstödjare för att utföra landstingets 
uppdrag att kommunicera med den utlandsfödde personen som ännu inte kan kommunicera 
med svenskt teckenspråk. Tolkcentra len har på uppdrag av Hälso- och sjukvården tagit på 
sig uppdraget att handlägga/förmedla språkstöd i samband med tolkuppdrag. Dessa tjänster 
köps in externt och då detta uppdrag inte tidigare ingått i Tolkcentralens grunduppdrag är det 
ett utökat uppdrag som innebär ökade kostnader. Anledning till detta är att Västanviks 
folkhögskola är den enda folkhögskola i landet som tar emot döva och hörselskadade 
asylsökande. 

Lokaler 
Specialiserade vården har ett ökat behov av lokaler vilket ligger till grund för översynen av 
vilken/vilka verksamheter som ska finnas inom Falu lasaretts lokaliteter. Delar av LD 
Hjälpmedels verksamheter har bedömts kunna flyttas ut från lasarettsområdet. Ett beslut om 
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flytt till nya lokaler är fattat och inflyttning i nya lokaler beräknas till april 2017. 
Samlokalisering och ändamålsenliga lokaler kommer att öka lokalkostnaderna från våren 
2017. 

Brister i nuvarande lokaler: 

• Ger inte möjlighet att uppfylla landstingets hygienrutiner 
• Är inte ändamålsenliga vilket är produktionshämmande och påverkar arbetsmiljön 

negativt 
• Verksamheten splittrad på olika orter och lokalt i olika byggnader 
• Flera receptioner finns för att ta emot patienter 

Förväntad effekt av samlokalisering i Elgigantens f.d. lokaler: 

• Samutnyttja kompetenser och verksamhetsfunktioner 
• Möjlighet till sambokade besök 
• Lättillgängligt (parkering, kommunikationer, markplan) 
• Ökad produktion 
• Frigör potentiella vårdanpassade lokaler 
• Ändamålsenliga lokaler avseende hygien och arbetsmiljö 

Hörappa ratupphandling 
En hörapparatupphandling pågår och då upphandlingen inte är avslutad är konsekvenserna 
av upphandlingen inte klarlagda. Det nuvarande, mycket fördelaktiga, avtalet genererade en 
besparing på ca 5 Mkr per år. Det kommande avtalet kommer sannolikt att innebära ökade 
priser på hörapparater. En genomsnittlig kostnadsökning med 100 kr/hörapparat medför med 
dagens volym en kostnadsökning med ca: 600 tkr/år. Ur kvalitetssynvinkel kommer dock det 
nya avtalet sannolikt att innebära bättre hörapparater, som kan ge färre besök och att 
patienten får rätt hörapparat från första början. 

Utökat glasögonbid rag 
Utökat glasögonbidrag, för barn och ungdomar 8-19 år, kommer att införas fr.o.m. 160301, 
enligt beslut från Riksdagen. Vad detta medför gällande resursåtgång för handläggning samt 
kostnader för bidraget är idag inte klarlagt. Klart är dock att det utökade glasögonbidraget 
kommer att kräva mer resurser för handläggning då det nuvarande bidraget utökas och 
därmed kräver mer handläggning. Vidare kommer glasögonbidraget kräva ökade kostnader 
för bidraget. 

Utveckling- och/e ller sa mverka nsområden 
Regeringen verkar för en mer likvärdig tillgång till hjälpmedel över landet och minskade 
skillnader i avgifter och regelverk. Regeringen har inlett ett arbete för att utreda ett nationellt 
regelverk och ett samlat huvudmannaskap för hjälpmedel. Konsekvenserna av Regeringens 
utredning och Socialstyrelsens uppdrag är idag inte kända. Uppdragen förväntas vara klara 
under 2016-2017. 

Landstinget och Aktiv ortopedteknik jobbar med att hitta former för Aktiv ortopedteknisks nya 
avtal. Varuförsörjningen har också ett avtal på ortopedtekniska hjälpmedel vilket skapar 
förvirring. Det är av stor vikt att hitta riktlinjer för att skapa tydlighet samt för att se till att 
avtalstroheten följs. Effekterna, av avtalstrohet och tydlighet gällande avtal , är för hälso- och 
sjukvården en möjlighet till bättre resursanvändning (effektivare användning av hälso- och 
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sjukvårdens personal, rätt person gör rätt sak samt sänkta kostnaderna för ortopedtekniska 
hjälpmedel). 

Kontinenssamordning - Med ett uppdaterat vårdprogram och ett nytt avtal inom 
inkontinenshjälpmedelsområdet har landstinget ett bra utgångsläge att utveckla detta 
område. Insatser på vårdinrättningar där man arbetat med att systematiskt följa 
vårdprogrammet har visat på sänkta hjälpmedelskostnader för avdelningen, ökat 
medbestämmande och högre livskvalitet för patienten. I och med det nya avtalet finns också 
en stor besparingspotential då priserna i det nya avtalet ligger ca 20 % lägre för 2016, räknat 
utifrån 2015 års förskrivnings volymer och mönster. 

Utvecklingen inom områdena Välfärdsteknologi3 och telemedicin har under 2015 tagit fart på 
allvar och identifiering av områden aktuella för implementering sker. Insatser som redan 
testas vittnar om ökad trygghet och självständighet hos patienten samtidigt som kostnaderna 
sänkts. Dessa områden bedöms också öka möjligheten till en förenklad och förbättrad 
samverkan med Dalarnas kommuner samt andra landsting. 

3 Digital tel<nil< som syftar till att bibehålla eller öl<a trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en 

person som har eller löper förhöjd ris/< att få en funl<tionsnedsättning 
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texttelefoni.se internetportalen till sos 
.E.:~ ~ 

~la~h...,---,-~-..... -. -U81~,a....~.-..,.,.-r--~~~~~~~~~~~~~-p-.-e~l'lra~...,~&-9-1 ~~~-.-l ~~ .... -..... ~~-K-.~,.,-..c-... ~~~l~a-1-.......,~-... -.~~~x,i--.l~o:::i@ 

wt:l@t®itä 

~ -KP">tuWMfKW 
!prapa....,.,Am.1ft -

~ :- l%im.l1l.1ll.M 

W3':, ::i'!J _ W5':, ess J 
Texttelefoni Internetportal - För att ringa via 
tjänsten Texttelefoni 

Pl denna sida Un du fJ ett umu,I tonnedl;it vi;i T~elefoni. Oet ar nu k0$~dsfritt sJ du behOver 
lnte reglstre~ dig euer logg~ in, fyU bara I det nummer du vill ringa och kllcka p.5 *Ring telefonist'". 

Man Ian tyvarr Inte Ta.bi Direkt nar m41n ringer med lntemet.Poruten. 
Mer lnrormaidon om hur tjansttn fungel'3r finns pl www t..-xttth"{onJ ? 

F~lt martce~d• med " .. " m3ste fyllu l. 

IKontaktinformation: I 

Telefonnumtnfl' du vill ri~: • 

Namn pJ den du s41<er. 

iv:11; ldl•nt:I 
Texttel~fon {il 

Chat 0 

Om Texttetefon inte fun~r. f6rs6k med Chiit. ~tten fungerar aven ubn mus. 
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Via en bildtelef on eller 
nedladdningsbar klient 
112@tolk.sip.nu 06.00-24.00 

bildtelefoni IZji 
Ladda ner från Google play och App Store. 
Sök på bildtelefoni så hittar du appen 

SOS via bildtelefon app, kontakt 
med rödl 12 symbol 

J I P'f I 
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bildtelefoni mfj 
STAATSIDAN ICUNDTJANST FRÅGOR & SVAR V;.;:J..A nu rcxn;.G: "' 

Textstorlek: !I P'.i.1 
St:.rts1d~n 

Vålkommen till bildtelefoni.net 
Hej och valkommen till bildtelefoni.net! 
Vi förmedlar bildtelefonsamtal sl att teckenspra låga och icke teckensprJkioa kan 
samtala. 

0 'ä c==- • 

Kundtjänst 
Öppettider 
Demonstration 
Nyheter 

AKTU.EUT: 2013-08-14: Mobil "® f6r b.i1dttlll"fon i.n iPtJ 2013..()3 ... 3 1: R.ino:t mrd ~kyl)fl till bildtMMor.1.nrt 2012-12-20: p2 v ia b'ildt,.lf'fo1'l1.f'!•t 

·""' " Om bildtelefoni.net 

BILDTELEFONI 
SJP: t~tolluip.nu 
ialtelefon: 020-28 00 2C 
JG: 020·20 00 33 
~eg ;stre:Gt dic for 21pp och wtbbldient 
Webbk!~ent: w-.vw t~k ;:ip.r:u 
SL..-ype: b;!dtelefoni.r.et 
PJf"d'"d'~r:r..nr.!J;ii r kfi~nt for \•Ji-r?do\~ 

KUNDDÄNST 
E•pc!OI:: k\ln·4ljanst<:lb~dtcl....,ni.nct 

T<xtt.1•fon: 019· 670 25 35 
T..telcfon: 019· 602 90 57 

'- 'p.nu 

J 

V-alko=en att 
ringa 

ÖPPETTIDER 
Alla d21gar: 06:00 - '24:00 
AORESS: ~J1kole1geta=" 3 
702 10 ORfSRO 

Bra att veta 

BILDTELEFONI.NET 
C<>pyright e 2015 Bddtclcfoni.net 
kraver senas.te v~ooe:n ev F'zi!;.h. 
H-&m h!: d.en Mr. 

Webbutyeddirg a v Oney:: 
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sosalarm. se VMA Viktigt Meddelande till Allmänheten 
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Nytt kompletterande system för VMA 
$0SA:3tmk.k;.in~20'lJ l ll(:;<!n;l'." ::a:M.IOUCpa:a•: 
~::..rata~2r 'ol:.U. - Vlk,~~:"1 •~t: 
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sosalarm.se Teckenspråk 
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Jga. 
in? 
tbam 

P Sök sjukdom, behandlir.g ... 

'Q ' Fakta och råd 

ill.in.ir.1ru 
z~m\'" 
~ 
~ 

Allt om sjukdomar och hälsa > 

Heolth Care In 
S-nlfyouar• 
MMklng asylum. 

In hldlng"' 
... c1ocum.nt..S. 

Stöd för dig som är ny i Sverige 
Vilka raUigheter har du i sveMI< vård cm 
du ar Ar asylsökande. gömd eller 
papperslös? Har får du veta mer. 
Informationen är översatt till 14 sprak. 

J 

'l3' Ring numret 1177 för sjukVårdsrådgrvning > ~ Ståll en anonym fråga > 

~ 
~ Hinavärd 

Vårdcentral > 
Tandvård > 

ungdOmsmottagnlng > 
Psyldalt1 > 

Fler moltagningar > 

Om i halsen? 
Varm dryck och halslablet1er kan r.ndra om 
cu har onl I halsen. Här kan du läsa mer 
cm halsont och få tips cm vad du kan göra 
själv. 

·~ E-tjänster 

Boka tid eller 
förnya recept? 

Gör dina vårdärenden här. 

Logga In 

Upptäck fler e~j~nsler > 

Gör dina vilrdärenden pli nötet 

~ 

Behciver du förnya recept eller boka tid på 
en mottagning åt dig eller ditt barn? Oet är 
några av de ärenden du kan gOra genom 
att logga in på 1177.se. 

I 

Skaffa d 
Ou behb 
attkuMJ 
andas el 
mer om 
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