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Hörselvården arbetar med rehabiliterande och habiliterande insatser till personer med
hörselnedsättning av olika grad och art. Nya patienter kommer till Hörselvården via remiss.

Det här kan Hörselvården hjälpa dig med:


Utförande av hörselmätningar.



Kartläggning av behov utifrån hörselsituationen och upprättande av rehabiliteringsplan.



Utprovning, anpassning och service av hörhjälpmedel enligt Region Gotlands regelverk.



Rådgivning, samtalsstöd, information och utbildning till brukare, anhöriga och kringpersonal.



Introduktionskurs i teckenspråk till familjer med barn som har en hörselnedsättning.

På Hörselvården arbetar audionom, kurator, syn-och hörselinstruktör, tekniker samt
sekreterare.
Vid besök till Hörselvården kan du komma att träffa personal från en eller flera av ovan
nämnda yrkesprofessioner. Vanligen börjar hörselrehabiliteringen med att du träffar en
audionom som tillsammans med dig utför en behovsbedömning. I behovsbedömningen ingår
hörselprov, samtal kring din hörselsituation, dina förväntningar och önskemål samt upplägg av
rehabiliteringsplan för fortsatta åtgärder. Väljer du att prova hörapparater kommer
audionomen, tillsammans med dig, välja ut och anpassa dessa utifrån dina behov. Du kommer
att träffa audionomen vid ett flertal tillfällen.
Hörselvården erbjuder tips kring samtalsstrategier, andra tekniska hjälpmedel och rådgivning
angående telefonering. Hos kurator kan du få fördjupat samtal kring din hörselsituation.
Kuratorn kan även hjälpa till när det gäller olika ansökningar.
Hörselvården har även ett kursutbud som erbjuds samtliga brukare. Dessa kurser rör ämnen
som praktisk kunskap kring hörapparater, kommunikation och livsomställningen som en
hörselnedsättning kan innebära.
För arbetsplatsanpassningar hänvisas yrkesverksamma i första hand till Audionova.
Arbetstekniska hjälpmedel bekostas av arbetsgivaren, försäkringskassan eller
arbetsförmedlingen.
Hörselteknikern arbetar med service och reparation av hörapparater. Hörselteknikern har även
hand om installationer och reparationer av hörhjälpmedel som finns i hemmet.
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Så kommer du i kontakt med oss
Om du inte har hörapparater sedan tidigare behövs en remiss för kontakt till Hörselvården.
Vänd dig till din vårdcentral för hjälp med detta.
Har du hörapparater och önskar en kontakt med Hörselvården går det bra att ringa vår
samtalsbokning eller nå oss via 1177.se

Telefonnummer för samtalsbokning: 0498- 26 83 33
Via 1177.se: Sök upp Hörselvården på Gotland för att komma till våra e-tjänster
Post- och besöksadress: Hörselvården Korpen, Brömsebroväg 8, 621 84 Visby
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