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§11

Svar på fråga från tillgänglighetsrådet angående hörselombud
2016 ON0013
Beslut
Omsorgsnämnden lämnar över beskrivningen av ärendet som svar till kommunala tillgänglighetsrådet.

Beskrivning av ärendet
Längre tillbaka i tiden fanns det utbildningar via Regionens hörcentral för hörselombud, och varje
arbetsplats hade ett hörselombud som hade mer kunskaper om just hörselhjälpmedel. Dessa
utbildningar finns inte längre utan numera är det kommunens eget ansvar att utbilda personal.
Omsorgskontorets medarbetare erbjuds utbildning om hörselnedsättning, hörselhjälpmedel samt
skötsel av hjälpmedlen vid utbildningen i Vardagsrehabilitering. Hörselinstruktören utbildar dessutom
medarbetarna på varje arbetsplats vid behov. Hörselhjälpmedel är ett nog så viktigt hjälpmedel men de
är bara en liten del av alla hjälpmedel som våra omsorgstagare/brukare använder sig av. Därför finns
det idag utsedda hjälpmedelsombud på arbetsplatserna som ska ha lite extra kunskaper om olika slags
hjälpmedel. De har hjälpmedelsombudsträffar 2 gånger per år som leds av omsorgskontorets
arbetsterapeuter. Större delen av de hjälpmedel som används är till för att få vardagen att fungera,
kunna ta sig upp ur sängen, gå på toaletten, kunna förflytta sig och sitta bra. De flesta av våra
omsorgstagare på särskilt boende har något av dessa hjälpmedel och det gäller även för de som bor i
ordinärt boende. Eftersom hörselhjälpmedel inte är lika vanligt förekommande så är det mer effektivt
att hörselombud och hjälpmedelsombud är samma person och att hörselinstruktören medverkar vid
hjälpmedelsombudsträffarna. Så är det planerat för 2016. För att förtydliga att ansvaret innefattar även
hörselhjälpmedel finns det inskrivet i uppdragsbeskrivningen för hjälpmedelsombud. En fördjupad
kunskap om hörselhjälpmedel kommer fortsatt att finnas till viss del hos hörselinstruktören men
framförallt hos Hörcentralen. För övriga hjälpmedel är det framförallt arbetsterapeuter, sjukgymnaster
och sjuksköterskor som är specialisterna.

Handlingar i ärendet
 Tjänsteskrivelse: Svar på fråga från tillgänglighetsrådet
 Protokollsutdrag § 42 Kommunala Handikapprådet 2015-11-23
Beslutet skickas till
Tillgänglighetsrådet
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