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Föreningen Sveriges Hörselchefers gemensamma 
hållning vad gäller begrepp som beskriver 
hörselhabilitering/-rehabilitering enligt HSL §3b 
 
 

Bakgrund 
Föreningens medlemmar har uppmärksammat att en rad olika begrepp 
används inom Sverige för att beskriva och följa upp hörselhabilitering/-
rehabilitering. Ibland är det för att beskriva innehåll i verksamheten och 
ibland är det för att beskriva hur hörselvården organiseras inom de olika 
landstingen/regionerna. Det används begrepp som t ex basal, primär, 
teknisk, pedagogisk, fördjupad eller utvidgad hörselrehabilitering. I rapporter, 
uppdragsbeskrivningar, statistiksammanställningar och liknande 
sammanhang kan man urskilja att begreppen gärna används för att beskriva 
organisation. Det tycks finnas ett behov av att urskilja det som utförs inom en 
audionommottagning eller hörcentral och det som utförs inom övrig 
hörselvård. 
 

Detta dokument syftar till att tydliggöra vilka begrepp föreningen 
rekommenderar att använda för att beskriva innehållet i det som utförs. 

 
Att tydliggöra och definiera begrepp för innehåll kan medföra att det blir 
lättare då man behöver beskriva utifrån organisation t ex vid insamlande och 
analys av statistik. 
 
En arbetsgrupp bestående av Rose-Marie Persson från Region Halland, Pia 
Axberg Boström från Gävleborg samt Helén Holmström från Region Skåne 
utarbetade begrepp och definitioner efter att synpunkter inhämtats vid 
föreningens medlemsmöte i maj 2014. 
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Begrepp och definitioner 
 
Hörselhabilitering/-rehabilitering 
Hörselhabilitering/-rehabilitering är en sammanhållen vårdprocess bestående 
av olika insatser. Den innefattar alltid en individuell planering baserat på 
utredning av hörselfunktion och individens kartlagda behov ur aktivitets och 
delaktighetsperspektiv. En plan med mål, insatser och uppföljning upprättas 
tillsammans med individen. 
 
Begrepp för innehåll 
Följande begreppspar kan användas för att beskriva innehållet i den 
sammanhållna vårdprocessen: 

 Grundläggande hörselhabilitering/-rehabilitering 

 Utvidgad hörselhabilitering/-rehabilitering 
 
Det finns inte någon klar gräns för var övergången från grundläggande till 
utvidgad hörselhabilitering/-rehabilitering går. Insatser kan pågå parallellt och 
är oftast en livslång process för individen.  
 
I den grundläggande delen ansvarar audionom för individuella insatser som 
är tekniska, pedagogiska, rådgivande och stödjande. 
 
Vid behov av ytterligare insatser övergår hörselhabiliteringen/-rehabilitering-
en i den utvidgade delen. Här ges insatser av en eller flera kompetenser 
som t.ex. audionom, hörsel-/specialpedagog, kurator, psykolog, logoped och 
sjukgymnast. Insatserna spänner oftast över längre tid och sker på såväl 
individ- som gruppnivå.  
 


