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Bäste läsare! 
 
Denna Hörselreda vänder sig dels till dig som är förälder eller vårdnads-
havare, dels till skolledare, förskole- och skolpersonal med barn och elever 
som är döva eller har hörselnedsättning. Målsättningen är att samlat presen-
tera och förtydliga det stöd och den informationsverksamhet i södra Sverige 
som riktar sig till barn och unga med hörselnedsättning. 
 
Begreppet ”personer som är döva eller har hörselnedsättning” innefattar i 
denna förteckning alla personer med olika typer av hörselhjälpmedel, exem-
pelvis kokleaimplantat (CI), hörapparater, med mera. 
 
Förteckningen presenterar de förskolor, skolor samt råd- och hjälpgivande instanser 
med inriktning mot döv- och hörselområdet som finns i Södra regionen. Denna reg-
ion omfattar Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Förteckningen är produ-
cerad i samverkan med berörda kommuner, landsting och staten. 
 
Anpassningar behövs 
Ett barn eller elev med hörselnedsättning har precis samma grundläggande behov 
som alla andra. För att behoven ska tillfredsställas, är det väsentligt med anpassning-
ar i miljön så att kommunikationen i hemmet, på förskolan, i skolan och på fritiden 
blir optimal. 
 
Gemensamma grundbehov för alla barn och ungdomar med hörselnedsättning är god 
akustik, optimala ljusförhållanden, möjlighet till kommunikation och undervisning i 
små grupper samt i förekommande fall, tillgång till tekniska hjälpmedel. En del har 
behov av tillgång till teckenspråk eller tecken som stöd till talet. 
 
Frågor att ställa sig 
I samband med val av förskola eller skola för ett barn med hörselnedsättning är det 
naturligt att många frågor och funderingar uppstår, exempelvis Var får mitt barn bäst 
möjligheter att utvecklas? Var kommer mitt barn att få kamrater och trivas? Vilka 
mål har jag som förälder för mitt barns förskole- eller skolverksamhet? Vilka mål 
har förskolan eller skolan? Vad klarar mitt barn av? 
 
För några familjer är beslutet enkelt och självklart. För andra är det nödvändigt med 
en detaljerad genomgång av barnets specifika förutsättningar och behov. 
 
Förhoppningsvis kan denna förteckning vara till hjälp inför hur du vill gå vidare och 
söka råd eller förskola/skola för ditt barn. 
 
 
Augusti 2015 
Pedagogiskt kompetensforum döv-hörsel, Södra regionen 
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Hörselpedagoger 
 
Hörselpedagoger eller hörselansvariga är en kommunal resurs för elever med olika 
former av hörselnedsättningar i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och, i vissa 
kommuner, även i fristående skolor. 
 
Hörselpedagogerna arbetar oftast på individ-, grupp- och organisationsnivå. De ger 
handledning till pedagoger runt elever med hörselnedsättning och till övrig personal 
på skolan. Bland annat informerar de om pedagogiska konsekvenser av att ha en hör-
selnedsättning, pedagogiska tips och fungerande strategier, samt ger tips på hur 
lärmiljön kan anpassas, så att eleven får bättre förutsättningar att nå målen för sin ut-
bildning. Arbetet sker i samarbete med förskolechefer, rektorer, elevhälsoteam, 
landstingets hörselhabilitering och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 
 
Alla kommuner har inte tillgång till kommunal hörselpedagog eller hörselansvarig. 
För besked om vad som gäller, kontakta din kommuns centrala elevhälsoteam. 
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Förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
 
I Skåne län 
 
HELSINGBORG 
 
Humlegårdens förskola, Helsingborg 
Hos oss går barn med hörselnedsättning eller CI tillsammans med sina hörande kom-
pisar, samtidigt som de träffar andra barn med hörselnedsättning eller CI. 
 
Humlegården är en förskola där både lärmiljön och förhållningssättet är hörselpeda-
gogiskt, vilket ger möjligheter för alla barn att delta utifrån sina förutsättningar. Alla 
pedagoger på Humlegården har kompetens inom hörsel, TAKK eller TSS. 
I vårt arbete har vi möjlighet att möta barnen i mindre grupperingar för att lättare 
kunna stödja barnen i deras kommunikation. Vår verksamhet bygger på talad svenska 
och vid behov förtydligar vi med TAKK eller TSS. 
 
Våra lokaler är akustikanpassade, så att barnen får en bra tal- och hörselmiljö. Möb-
ler och lekmaterial väljs för att främja en god hörselmiljö. För barn med hörselned-
sättning är det viktigt med visuellt stöd. Vi använder oss bl.a. av digitala verktyg som 
Starboard och lärplattor i vårt pedagogiska arbete. Det gör att utforskandet och läran-
det blir mer lustfyllt och kreativt. 
 
Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka tid för visning. 
 
Humlegårdens förskola 
Lukas gata 13-15 
256 54 Helsingborg 
Tel: 042-10 61 04 
Fråga efter Gunilla Hagström eller Catrin Torsdotter 
 
Förskolechef: Jeanette Månsson 0702-10 67 37 
 
www.helsingborg.se/humlegardensforskola 
 
 
Elinebergsskolan, Helsingborg 
Elinebergsskolan är en kommunal grundskola där elever med hörselnedsättning in-
kluderas i klasser med hörande elever. Lokalerna och verksamheten är anpassade för 
elever med hörselnedsättning med mindre undervisningsgrupper och hög perso-
naltäthet. Skolan har satsat på ljudutjämningssystem i klassrummen. 
 
På Elinebergsskolan har vi ett hörselteam med pedagoger som har en lång erfarenhet 
av att ta emot elever med hörselnedsättning. Pedagogerna har stor kunskap kring hur 
man möter de behov som elever med hörselnedsättning har. Skolan arbetar alltid uti-
från ett hörselpedagogiskt tankesätt. Personal fortbildas kontinuerligt gällande kom-
munikation, teknik, hörselmiljö och akustik. Skolan har också en audionom anställd 
på 100 procent. 
Vardaglig kommunikation sker i första hand på talad svenska. Vi använder också 
teckenspråk eller TSS (tecken som stöd) efter behov.  
 

http://www.helsingborg.se/humlegardensforskola
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Upptagningsområdet är Helsingborgs kommun men skolan tar även emot elever från 
andra kommuner i mån av plats. 
 
Elinebergsskolan 
Luggudegatan 13 
256 59 Helsingborg 
 
Rektor: 0732-31 12 53 
Tel personal: 042-10 53 61 
Expedition: 042-10 55 58 
 
www.helsingborg.se/elinebergsskolan 
 
 
HÄSSLEHOLM 
 
Hörselförskolan Syrsan, Hässleholm 
Syrsan är en kommunal hörselförskola med regionalt upptagningsområde. 
 
Vi tillhör Silviaskolans rektorsområde och är en hörselförskola med anpassad ljud-
miljö, mindre barngrupp och teknik för barn med hörselnedsättning. Även hörande 
barn, i första hand anknytningsbarn, det vill säga barn vars föräldrar eller syskon är 
döva eller har hörselnedsättning, har möjlighet att få plats på Syrsan. 
 
Syrsans upptagningsområde omfattar framför allt Skåne län, men även delar av Ble-
kinge, Hallands och Kronobergs län. Vi har ett nära samarbete med Silviaskolan. 
 
Hörselförskolan Syrsan 
Box 254 
281 23 Hässleholm 
 
Besök: 
Kaptensgatan 16 
 
Förskolechef: 0451-26 84 33 
Föreståndare: 0709-81 87 93 
Tel personal: 0451-26 87 93 
Sms: 0721-99 68 75 
 
www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/vara-
forskolor/horselforskolan-syrsan.html 
 
 
Silviaskolan, Hässleholm 
Silviaskolan är en regional F-9 skola för elever med hörselnedsättning. Skolan erbju-
der Södra regionens elever med hörselnedsättning möjlighet att få gå på en grund-
skola med mycket goda förutsättningar för en bra lärandemiljö. Förutom gedigen lä-
rarkompetens, har skolan en optimal ljud- och ljusmiljö, god kompetens inom hörsel, 
små undervisningsgrupper samt modern hörselteknik. All undervisning i skolans äm-
nen sker på talad svenska och alla elever utbildas i teckenspråk som ämne från och 

http://www.helsingborg.se/elinebergsskolan
http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/vara-forskolor/horselforskolan-syrsan.html
http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-och-barnomsorg/vara-forskolor/horselforskolan-syrsan.html
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med åk 1. Skolans vision och strävan är att ge eleverna en bra utbildning och en bra 
skolgång både i ett utbildnings- och ett livsperspektiv. 
Skolans motto är: ”Samma krav, men större möjligheter” 
 
Silviaskolan 
Box 254 
281 23 Hässleholm 
 
Besök: 
Mellankullagatan 7 
 
Tel personal: 0451-26 84 32 
Rektor: 0451-26 84 33 
Bitr. rektor: 0709-81 84 32 
 
www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-
fritidshem/vara-grundskolor-/silviaskolan-f-9.html 
 
 
LUND 
 
Uroxens förskola, Lund 
Uroxen är en förskola med 5 avdelningar, varav 3 är specialavdelningar, med hela 
Södra regionen som upptagningsområde. Förskolan tar emot barn som är döva eller 
har hörselnedsättning. På förskolan finns specialkompetens för att ta emot barn med 
dövblindhet och andra flerfunktionsnedsättningar. Förskolan tar även emot barn med 
dövanknytning och andra hörande barn. 
Uroxen erbjuder en verksamhet med tillgång till talad svenska, svenskt teckenspråk, 
TAKK och AKK, för att tillsammans med vårdnadshavarna utveckla en rik kommu-
nikation. 
 
Uroxens förskola 
Gunnesbovägen 4 
226 54 Lund 
 
Tel: 046-35 57 32 
Texttel: 046-13 80 10 
Fax: 046-35 57 31 
SMS: 0709-43 69 36 
Bildtelefon: uroxens.forskola@sip.omnitor.se 
E-post: christina.raquette@lund.se  
 
www.lund.se/uroxen 
 
 
Östervångsskolan, Lund 
Östervångsskolan är en av fem regionala specialskolor för elever som är döva eller 
har hörselnedsättning. Skolan ingår i Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 
Vår målgrupp är elever i årskurs F-10 som är döva eller har hörselnedsättning och 
som har behov av teckenspråk. Vårt upptagningsområde är Skåne, Blekinge, Kalmar 
och Kronobergs län. 

http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-fritidshem/vara-grundskolor-/silviaskolan-f-9.html
http://www.hassleholm.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola-forskoleklass-och-fritidshem/vara-grundskolor-/silviaskolan-f-9.html
mailto:uroxens.forskola@sip.omnitor.se
mailto:christina.raquette@lund.se
http://www.lund.se/uroxen
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Östervångsskolan är en tvåspråkig skola, där personalens specialkunskaper, erfaren-
heter och engagemang fokuserar på eleverna och deras måluppfyllelse. Eleverna går 
tio år i skolan för att få tid och möjlighet att utveckla två språk. Vi organiserar vår 
undervisning i två spår. I teckenspåret sker all undervisning på svenskt teckenspråk 
och i tal-och teckenspåret sker hälften av undervisningstiden på teckenspråk och 
hälften på talad svenska, tillsammans med hörselteknisk utrustning. Tvåspråkigheten, 
tillsammans med personal som har specialkompetens och funktionell utrustning, gör 
det möjligt att tillgodose elevernas individuella behov. 
 
Östervångskolan har fritidshem för de yngre eleverna och fritidsklubb för de lite 
äldre, där båda verksamheterna har ett nära samarbete med årskurs F-4. Deras verk-
samhet bedrivs även före och efter skoltid samt under lov. Skolan har två elevhem, 
där det finns möjlighet att bo hela veckor, alternativt enstaka nätter. Personalen på 
våra elevhem bedriver och arrangerar olika aktiviteter tillsammans med eleverna. 
 
Skolan organiserar och ansvarar för elevernas resor till och från skolan med skol-
skjuts, alternativt med kollektivtrafik. 
 
Kontakta oss gärna för mer information eller för att boka in besök. 
 
Östervångsskolan 
Besöksadress: Östervångsvägen 14, Lund 
 
Box 2026 
220 02 Lund 
 
Rektor Ann Holmström, 010-473 55 32 
ann.holmstrom@spsm.se 
 
Extern samordnare Britta Persson, 010-473 60 13 
Sms: 0722-33 84 43 
britta.persson@spsm.se 
 
Tel växel: 010-473 50 00 
Texttel: 010-473 68 00 
E-post: ostervangsskolan@spsm.se 
 
www.spsm.se/ostervangsskolan 
 
 

mailto:ann.holmstrom@spsm.se
mailto:britta.persson@spsm.se
mailto:ostervangsskolan@spsm.se
http://www.spsm.se/ostervangsskolan
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MALMÖ 
 
Motettens förskola, Malmö 
Motettens förskola har tre specialavdelningar. Förskolan tar emot döva barn, barn 
med hörselnedsättning samt barn med hörselanknytning, det vill säga barn som har 
föräldrar eller syskon som är döva eller har hörselnedsättning. Motettens förskola tar 
emot barn från Malmö, och om plats finns, även från andra kommuner. 
 
Motettens förskola 
Malmö stad förskoleförvaltningen, område C 
Munkhättegatan 180 
215 74 Malmö 
 
Tel: 0733-60 95 58 
E-post: pantern@malmo.se 
 
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Forskola-och-pedagogisk-
omsorg/Forskolor-A-O/Forskolor/M/Motettens-forskola.html 
 
 
Stenkulaskolan, Malmö 
På Stenkulaskolan finns Malmö stads hörselverksamhet, som även tar emot elever 
från andra kommuner i mån av plats. Skolan erbjuder en inkluderad skolgång från 
skolår F-9. Detta innebär att elever med hörselnedsättning går tillsammans med 
jämnåriga elever i mindre klasser med modern hörselteknik. Undervisningen bedrivs 
på talad svenska med tecken som stöd. Förutom ordinarie språkval får elever med hör-
selnedsättning även teckenspråksundervisning. 
 
Genom att erbjuda rätt pedagogiskt stöd, i kombination med tekniska lösningar och 
anpassningar, får eleverna en tillrättalagd skolmiljö. Skolan har ett språkutvecklande 
arbetssätt i samtliga ämnen och eleverna har tillgång till egna datorer och Ipads. Alla 
klassrum är utrustade med interaktiva skrivtavlor. 
 
På Stenkulaskolan finns också en väletablerad elevhälsa, förskola, fritidshemsverk-
samhet och grundsärskola. Elever som bor långt ifrån Stenkulaskolan kan ansöka om 
skolskjuts. 
 
Stenkulaskolan 
Östra Farmvägen 30 
214 41 Malmö 
 
Tel exp: 040-34 67 25 
Fax: 040-34 67 38 
Hörselklasser: 
040-34 36 71 (åk 1–6) 
040-34 33 23 (åk 7–9) 
Fritidshemmet: 040-34 33 11 
 
http://malmo.se/stenkulaskolan 
 

mailto:pantern@malmo.se
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Forskola-och-pedagogisk-omsorg/Forskolor-A-O/Forskolor/M/Motettens-forskola.html
http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Forskola-och-pedagogisk-omsorg/Forskolor-A-O/Forskolor/M/Motettens-forskola.html
http://malmo.se/stenkulaskolan
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Riksgymnasium 
 
Riksgymnasiet för döva eller hörselskadade, Örebro 
I Örebro finns Sveriges enda riksgymnasium för elever som är döva eller har hörsel-
nedsättning. På Riksgymnasiet går även elever med kombinerad syn- och hörselned-
sättning och grav eller generell språkstörning. 
 
Riksgymnasiet erbjuder 17 nationella program och alla introduktionsprogram. Vi 
finns på fyra kommunala skolor i Örebro: Kvinnerstagymnasiet, Risbergska gymna-
siet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Ditt programval avgör vilken 
skola du går på. 
 
Som elev på Riksgymnasiet går du i små klasser och väljer om du vill ha din under-
visning på teckenspråk eller på talad svenska med stöd av hörselteknik. 
 
Riksgymnasiet för döva och hörselskadade 
Tel: 019-21 65 77 
E-post: riksgymnasiet.kansli@orebro.se 
 
www.orebro.se/riksgymnasiet 
 
 

mailto:riksgymnasiet.kansli@orebro.se
mailto:riksgymnasiet.kansli@orebro.se
http://www.orebro.se/riksgymnasiet
http://www.orebro.se/riksgymnasiet
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Hörselgrupper för grundskolan 
 
Kommunala hörselgrupper och hörselspår för elever i grundskolan finns i Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län. De fungerar som lokala komplement för elever som inte 
har behov av, eller av olika anledningar inte har möjlighet att ta sig till de regionala 
skolor för elever med hörselnedsättning, som finns i Skåne. 
 
Målen med hörselgrupperna är: 
• Eleven lär sig mer om den egna hörseln, möjligheter och begränsningar. 
• Eleven får möjlighet att tillägna sig fungerande hörselstrategier, för att öka sina 

förutsättningar att nå de nationella målen. 
• Eleven får kunskap om hur den egna hörselutrustningen fungerar på bästa sätt 

tillsammans med annan teknisk utrustning på skolan. 
• Eleven får möjlighet att lära sig teckenspråk. 
• Eleven får nya skolkamrater som också använder hörapparater eller CI. 
 
 
Hörselgruppen i Blekinge län 
Lena Lund, hörselpedagog 
Tel 0455-30 47 28 
lena.lund@karlskrona.se 
 
 
Hörselgruppen i Kalmar län 
Eva Alfredsson, specialpedagog hörsel 
Tel 0480-45 30 26 
eva.alfredsson@kalmar.se 
 
 
Hörselspåret i Alvesta, Kronobergs län 
Monica Johnsson, hörselpedagog 
Tel 0472-59 59 01 
monica.johnsson@alvesta.se 
 
http://www.alvesta.se/barn--utbildning/Resurs-och-
Utvecklingsenheten1/Horselspar/Mer-om-horselsparet/ 
 

mailto:lena.lund@karlskrona.se
mailto:eva.alfredsson@kalmar.se
mailto:monica.johnsson@alvesta.se
http://www.alvesta.se/barn--utbildning/Resurs-och-Utvecklingsenheten1/Horselspar/Mer-om-horselsparet/
http://www.alvesta.se/barn--utbildning/Resurs-och-Utvecklingsenheten1/Horselspar/Mer-om-horselsparet/
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Landsting och andra hjälpgivande instanser 
 
BUP-MOTTAGNINGEN FÖR HÖRSELSKADADE OCH DÖVA 
 
BUP-mottagningen för hörselskadade och döva är ett högspecialiserat team, lokali-
serat till Lund, men med hela södra sjukvårdsregionen som upptagningsområde. 
Teamet vänder sig till familjer där någon medlem, barn eller förälder, är döv, opere-
rad med CI, eller har hörselnedsättning och där man önskar hjälp eller stöd från 
Barn- och ungdomspsykiatrin. Alla som bor i södra sjukvårdsregionen (Skåne, Ble-
kinge, Halland, Kronobergs län) kan vända sig direkt till mottagningen utan remiss. 
Från Kalmar krävs specialistvårdsremiss. 
 
Mottagningen erbjuder barnpsykiatrisk verksamhet för barn 0–18 år inom denna spe-
ciella målgrupp, men också bedömning och utredning (second opinion) av barn med 
utvecklingsavvikelser. I teamet finns kurator och psykolog på heltid, samt läkare, 
sjuksköterska och teckenspråkstolk/kommunikator på deltid. 
 
BUP mottagningen för hörselskadade och döva 
Sofiavägen 2 H 
221 85 Lund 
 
Tel: 046-17 44 35 (sekr) 
Tel/sms: 0768-87 15 63 (psykolog); 0768-87 14 44 (kurator) 
 
 
 
LANDSTINGENS HABILITERANDE VERKSAMHET 
Inom landstingen finns en samlad resurs som kan erbjuda stöd och hjälp till familjer 
med barn och ungdomar som är döva, har hörselnedsättning eller tinnitus. 
 
Region Skåne 
Hörsel och Dövenhetens barn- och ungdomsteam 
Syn-, hörsel och dövverksamheten 
Habilitering & Hjälpmedel 
E-post: horselochsyn@skane.se  
 
www.skane.se/horselochsyn  
 
Besöksadresser: 
Hörsel och dövenheten i Lund 
S:t Lars väg 3 
221 85 Lund 
 
Tel: 046-77 06 00 
Fax: 046-77 06 10 
 
Hörsel och dövenheten i Kristianstad 
Axel Kleimers väg 2 
Tandvårdshuset, plan 2 
291 33 Kristianstad 
 

mailto:horselochsyn@skane.se
http://www.skane.se/horselochsyn
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Tel: 044-19 47 00 
Fax: 044 19 47 10 
 
 
Landstinget Blekinge 
E-post: oron.blekingesjukhuset@ltblekinge.se  
www.ltblekinge.se 
 
Karlskrona 
Blekingesjukhuset 
Öronkliniken, Hörselvården 
371 85 Karlskrona 
 
Besöksadress: Byggnad 13, plan 6 
Tel: 0455-73 10 83 
Fax: 0455-841 22 
 
Karlshamn 
Blekingesjukhuset 
Besöksadress: Byggnad 20, plan 3 
374 80 Karlshamn 
 
 
Landstinget i Kalmar län 
 
Kalmar 
Länssjukhuset 
Lasarettsvägen 
Box 601 
391 85 Kalmar 
 
Tel: 0480-810 00, 840 00, 44 88 00 
Fax: 0480-869 73 
 
www.ltkalmar.se 
 
Västervik 
Västerviks sjukhus 
Östra Kyrkogatan 48 
593 81 Västervik 
 
Tel: 0490-860 00 
Fax: 0490-860 11 
 

mailto:oron.blekingesjukhuset@ltblekinge.se
http://www.ltblekinge.se/
http://www.ltkalmar.se/
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Region Kronoberg 
 
Hörsel- och dövenheten 
Resurscentrum Solvändan 
351 88 Växjö 
Besöksadress: Åbovägen 18 
 
Tel: 0470-58 87 30 (månd-torsd 08.30-16, fred 8-15) 
Texttel: 0470-58 88 25 
Fax: 0470-58 87 87 
E-post: horsel-dovenheten@kronoberg.se 
 
http://www5.ltkronoberg.se/HoS/Hitta-ratt-i-varden/Funktionsnedsattning-och-
rehabilitering/Horselvarden-i-Kronoberg/Horsel--och-dovenheten/ 
 
 
AUDIOLOGISKA AVDELNINGAR 
På audiologiska avdelningar, som finns på de större sjukhusen, utreds och behandlas 
personer med hörselnedsättningar som är i behov av någon form av teknisk rehabili-
tering. Vid dessa avdelningar arbetar alltid en läkare med specialistkompetens inom 
audiologi samt audionomer. På vissa audiologiska avdelningar arbetar även kurator, 
ingenjör, sjuksköterska och/eller logoped. 
 
Skåne län 
Helsingborgs lasarett 
Öron- Näsa- Halsenheten 
S Vallgatan 5 
251 87 Helsingborg 
 
Tel: 042-406 18 00 
Fax: 042-406 18 28 
www.helsingborgslasarett.se 
 
Centralsjukhuset i Kristianstad 
J A Hedlunds väg 5 
291 85 Kristianstad 
 
Tel: 044-309 17 86 
Tel växel: 044 - 309 10 00 
Fax: 044 - 309 26 68 
E-post: centralsjukhuset@skane.se 
www.centralsjukhuset.nu 
 
Universitetssjukhuset i Lund 
ÖNH-kliniken 
Lasarettsgatan 19 
221 84 Lund 
 

mailto:horsel-dovenheten@ltkronoberg.se
http://www5.ltkronoberg.se/HoS/Hitta-ratt-i-varden/Funktionsnedsattning-och-rehabilitering/Horselvarden-i-Kronoberg/Horsel--och-dovenheten/
http://www5.ltkronoberg.se/HoS/Hitta-ratt-i-varden/Funktionsnedsattning-och-rehabilitering/Horselvarden-i-Kronoberg/Horsel--och-dovenheten/
http://www.helsingborgslasarett.se/
mailto:centralsjukhuset@skane.se
http://www.centralsjukhuset.nu/
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Tel: 046- 17 29 13 
Fax: 046-17 29 12 
E-post: Oron-nas-hals.usil@skane.se 
www.usil.se 
 
Universitetssjukhuset MAS, Malmö 
ÖNH-kliniken  
Ingång 75 
205 02 Malmö 
 
Tel: 040-33 65 80, 33 27 90 
Fax: 040-96 68 66 
E-post: audiologen.umas@skane.se 
www.onh.umas.se 
 
 
Blekinge län 
Blekingesjukhuset 
Öronmottagningen 
 
E-post: oron.blekingesjukhuset@ltblekinge.se 
 
Karlskrona 
371 85 Karlskrona 
(mottagn. plan 6, byggnad 13) 
 
Tel: 0455-73 10 83 
fax: 0455-841 22 
 
Karlshamn 
374 80 Karlshamn 
(mottagn. plan 3, byggnad 20) 
 
Tel: 0454-73 10 21 
Fax: 0454-73 26 00 
 
 
Kalmar län 
www.ltkalmar.se 
 
Länssjukhuset i Kalmar 
Öron-, näs- och halskliniken 
Pedagogiska hörselvården 
Lasarettsvägen 1 
391 85 Kalmar 
 
(mottagn. Hus 48, plan 3) 
Tel: 0480-810 00, 0480-840 00 
 

mailto:Oron-nas-hals.usil@skane.se
http://www.usil.se/
mailto:Audiologen.umas@skane.se
http://www.onh.umas.se/
mailto:oron.blekingesjukhuset@ltblekinge.se
http://www.ltkalmar.se/
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Västerviks sjukhus 
Öron-, näs- och halskliniken 
593 81 Västervik 
 
Besöksadress: Östra Kyrkogatan 48 
Tel: 0490-860 70 
Tel växel: 0490-860 00 
 
 
Kronobergs län 
Växjö 
Öron, näs- och halskliniken 
Centrallasarettet 
351 85 Växjö 
 
Besöksadress: Strandvägen 8 
 
Tel: 0470-58 73 30 
Fax: 0470-58 73 25 
E-post: clv-onh@ltkronoberg.se 
 
På samma plats finns också: 
Audionommottagningen 
Tel: 0470-58 73 53 
Fax: 0470-58 73 35 
E-post: clv-horselvard@ltkronoberg.se 
 
Tekniska hörselvården 
Tel: 0470-58 73 64 
Text tel: 0470-58 79 68 
E-post: clv-horselvard@ltkronoberg.se 
 
 
Öron-, näs- och halskliniken, Ljungby 
Lasarettet 
341 82 Ljungby 
 
Besöksadress: Kyrkogatan 2 
 
Tel 0372-58 51 40 
Tel växel: 0372-58 50 00 
Fax: 0372-58 51 45 
E-post: ll-oron@ltkronoberg.se 
 
http://www5.ltkronoberg.se/Centrum/KIC/Oron--nasa--hals--och-hudkliniken/Oron--
nasa--och-halsmottagningen-Ljungby/ 
 

mailto:clv-onh@ltkronoberg.se
mailto:clv-horselvard@ltkronoberg.se
mailto:clv-horselvard@ltkronoberg.se
http://www5.ltkronoberg.se/Centrum/KIC/Oron--nasa--hals--och-hudkliniken/Oron--nasa--och-halsmottagningen-Ljungby/
http://www5.ltkronoberg.se/Centrum/KIC/Oron--nasa--hals--och-hudkliniken/Oron--nasa--och-halsmottagningen-Ljungby/
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KOKLEAIMPLANTAT (CI, av latinets cochlea – snäcka) 
För den som har en grav hörselnedsättning där en hörapparat inte ger tillräcklig hjälp 
kan behandling med kokleaimplantat (ett medicinskt/ tekniskt hjälpmedel) bli aktu-
ellt. En noggrann utredning inför eventuell behandling är nödvändig. Utredning och 
behandling sker inom CI-teamet. Behandling innebär operation, teknisk anpassning 
av ljudprocessor samt kommunikativ tillvänjning till nya och förändrade hörselin-
tryck. Det övergripande målet för behandlingen är att öka möjligheten till kommuni-
kation via talat språk. 
 
 
Region Skåne 
CI-teamet inom Region Skåne består av ett flertal specialister, bland annat läkare, 
audionomer, ingenjörer och logopeder. CI-teamet samarbetar aktivt med hörsel- och 
dövverksamheternas personal (specialpedagoger, kuratorer, psykologer). Samarbete 
med andra organisationer som t ex förskolor och skolor är likaså nödvändigt och 
självklart. 
 
CI-teamet 
Audiologisk avdelning, Öron-, näs- och halssjukvård 
Universitetssjukhuset i Lund 
221 85 Lund 
 
Besöksadress: Lasarettsgatan 19 
 
Tel: 046-17 27 85 
E-post: ci-team@skane.se 
 
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-
O/Oron-_nas-_och_halssjukvard/For-patienter/Undersokningar-och-behandlingar/CI-
--Kokleaimplantat/ 
 
 
Linköping 
Universitetssjukhuset i Linköping 
581 85 Linköping 
Tel: 076-763 80 68 koordinator (barn) 
 
www.lio.se  
 

mailto:ci-team@skane.se
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Oron-_nas-_och_halssjukvard/For-patienter/Undersokningar-och-behandlingar/CI---Kokleaimplantat/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Oron-_nas-_och_halssjukvard/For-patienter/Undersokningar-och-behandlingar/CI---Kokleaimplantat/
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skanes-universitetssjukhus/Organisation-A-O/Oron-_nas-_och_halssjukvard/For-patienter/Undersokningar-och-behandlingar/CI---Kokleaimplantat/
http://www.lio.se/
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Statliga instanser 
 
SPECIALPEDAGOGISKA SKOLMYNDIGHETEN 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) svarar för statens samlade stöd i spe-
cialpedagogiska frågor. SPSM:s huvudsakliga verksamhet riktar sig till skolpersonal 
och skolansvariga i kommunala och fristående förskolor, skolor samt till kommunal 
vuxenutbildning. Detta görs i frågor som rör pedagogiska konsekvenser av olika 
funktionsnedsättningar. 
 
Verksamheten är rikstäckande och uppdelad i fem regioner. Södra regionen omfattar 
Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 
 
SPSM arbetar genom att: 
– ge specialpedagogiskt stöd till ansvariga för skolor 
– främja utveckling och produktion av tillgängliga läromedel 
– erbjuda undervisning i specialskolor 
– fördela statsbidrag. 
 
Alla SPSM:s stödinsatser är kostnadsfria. 
 
Södra regionens rådgivare finns vid regionkontoret i Malmö samt lokalkontoren i 
Växjö och Kalmar. Där finns också läromedelsutställningar som kan tjäna som inspi-
ration för skolpersonal. I verksamheten ingår även ett varierat utbud av kurser, di-
stansutbildningar och konferenser. 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten Södra regionen 
Tel växel: 010-473 50 00 
Texttelefon: 010-473 68 00 
E-post: sodra@spsm.se 
 
www.spsm.se 
 
Malmö 
Neptuniplan 7 
211 18 Malmö 
 
Växjö 
Västra Esplanaden 9 A 
352 31 Växjö 
 
Kalmar 
Södra Långgatan 62 
392 31 Kalmar 
 

mailto:sodra@spsm.se
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Resurscenter och specialskolor 
Inom fyra specialområden har Specialpedagogiska skolmyndigheten nationella re-
surscenter. 
 
● Resurscenter döv/hörsel (Stockholm) 

– Nationellt resurscenter för döva eller hörselskadade barn och ungdomar som 
också är utvecklingsstörda 

● Resurscenter dövblind (Stockholm) 
– Nationellt resurscenter för barn och ungdomar som är dövblindfödda 

● Resurscenter syn (Stockholm och Örebro) 
– Nationellt resurscenter för barn och ungdomar med synskada samt barn och 
ungdomar med synskada och ytterligare funktionsnedsättning 

● Resurscenter tal och språk (Stockholm) 
– Nationellt resurscenter för barn och ungdomar med grav språkstörning 

 
SPSM har fem regionala och tre nationella specialskolor för barn och ungdomar. De 
nationella specialskolorna tar emot elever med de funktionsnedsättningar som re-
spektive resurscenter specialiserar sig på och finns huvudsakligen i Örebro och 
Stockholm. 
 
SPSM:s regionala specialskolor riktar sig till elever som är döva eller har hörselned-
sättning och finns i var och en av myndighetens fem regioner. 
www.spsm.se/skolor 
 
Östervångsskolan i Lund 
Östervångsskolan är en av de fem regionala specialskolor som vänder sig till elever 
som är döva eller har hörselnedsättning. Skolans upptagningsområde utgörs av Södra 
regionen. 
 
Mer information om skolan hittar du här i förteckningen under rubriken Förskolor 
och grundskolor. 
www.spsm.se/ostervangsskolan 
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