
Hörselkunskap

NY OMGÅNG!

En utbildning för  

personal som möter  

hörselskadade  

i sitt arbete.

Fristående del av utbildning för syn- och hörselinstruktörer    våren 2023



Utbildning i hörselkunskap

Välkommen till en ny kurs i hörsel kunskap, som anordnas av Hörselskadades 
 Riksförbund (HRF) våren 2023. Utbildningen riktar sig till både blivande syn- och 
hörsel instruktörer och annan personal som möter hörselskadade i sitt arbete.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Utbildningen ger bred och praktisk kunskap om hörselfrågor, bland annat om olika hörsel-
skador, metoder och strategier för kommunikation och delaktighet, praktisk användning av 
hörapparater, hörhjälpmedel och andra hörselsmarta lösningar, kartläggning av individuella 
behov samt hörselvårdens verksamhet och andra stödfunktioner för hörselskadade.

EN UTBILDNING SOM PASSAR MÅNGA

Utbildningen riktar sig främst till dig som har en tjänst, eller ska påbörja en tjänst som syn- 
och hörselinstruktör, på kommunal nivå. I mån av plats är utbildningen även öppen för dig som 
på andra sätt arbetar professionellt med hörselskadade, exempelvis inom äldreomsorgen.

För att arbeta som syn– och hörselinstruktör behöver du gå en motsvarade utbildning i  
synkunskap som arrangeras av Iris Förvaltning. Se hrf.se/horselkunskap för mer information.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen motsvarar fyra veckors heltidsstudier under mars–april. Utbildningen omfattar 
tre obligatoriska utbildningsträffar samt självständigt arbete med hemarbetsuppgifter.  
Utbildningsträffarna består av en digital träff och en fysisk träff om fyra dagar vardera samt 
en avslutande digital träff under en heldag i syfte att redovisa hemarbetsuppgifter. 

ANMÄLAN och mer information

Kursavgift: 26 500 kronor exklusive moms (33 125 kronor inklusive moms).  
I kursavgiften ingår kursmaterial samt lunch och fika vid den fysiska träffen.

Kursperiod: Kursen pågår under perioden 6 mars–25 april

Sista anmälningsdag: Senast den 3 februari 2023

Mer information och anmälan: Välkommen till kursens webbsida på hrf.se/horselkunskap  
Tipsa gärna kolleger och andra intresserade!

Frågor? Kontakta Sara Bryntse, ombudsman på Hörselskadades Riksförbund (HRF),  
tel: 070-147 78 94, e-post: sara.bryntse@hrf.se
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