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Yttrande över HRF: s skrivelse angående tjänst som
hörselinstruktör
Bilagor: Skrivelse från HRF

Ärendebeskrivning
I skrivelse till Kommunstyrelsen kräver hörselskadade genom Hörselskadades
Riksförbund Norrbotten att det ska anställas en hörselinstruktör i länets
samtliga kommuner. Hörselinstruktören ska enligt HRF ge hjälp till självhjälp,
se till att hörseltekniska hjälpmedel fungerar, träna hörselskadade att använda
hjälpmedel, informera om hörhjälpmedel, informera personal och närstående,
ombesörja kontakten med hörselvården och vara en viktig samarbetspartner
för hörcentralen.

Förvaltningens yttrande
Det är angeläget att hörselvården fungerar väl och att de hörselskadade får
den hjälp de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Landstinget har för närvarande sex hörselpedagoger anställda som ska hjälpa
hörselskadade med deras specifika problem. Socialnämnden delar
handikapprådets uppfattning om att det är osäkert om det behövs en nivå till.
Däremot är samarbetet mellan landstinget och kommunerna en viktig
framgångsfaktor. Enligt Socialnämndens uppfattning är det angeläget att satsa
på personalens kompetensutveckling. Vid nyanställning inom kommunens
vård- och omsorg ställs för närvarande krav på kompetens m otsvarande lägst
gymnasieskolans omvårdnadsprogram. Genom personal med bred
kompetens som har tillgång till handledning och fortbildning säkerställs
kundernas möjlighet att få hjälp och stöd med många olika behov, inklusive
behov utifrån de hörselskadades perspektiv.
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Socialförvaltningens personal hjälper redan idag många, både inom ordinärt
och särskilt boende som bland annat behöver hjälp med sina hörapparater.
Det finns för närvarande inga planer på att anställa ”specialister” i form av
hörselinstruk törer inom socialnämndens ansvarsområde.

Förvaltningens förslag till beslut
Förslaget om inrättande av tjänst som hörselinstruktör avslås.

Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
I enlighet med förvaltningens förslag.

Socialnämnden beslutar
Avslå förslaget om inrättande av tjänst som hörselinstruktör.
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