
TYCKER DU ATT NÅGONTING GÄLLANDE DINA ÖRON ELLER DIN HÖRSEL HAR 
FÖRÄNDRATS DEN SENASTE TIDEN?

 
HUR OFTA ANVÄNDER DU DINA HÖRAPPARATER?

 
FINNS DET NÅGRA SITUATIONER DÅ DU INTE ANVÄNDER DEM, ISÅFALL VILKA?

 
HUR FUNGERAR DINA HÖRAPPARATER PÅ FRITIDEN?

 
HUR FUNGERAR DINA HÖRAPPARATER I SKOLAN?

 
FINNS DET NÅGRA SITUATIONER DÅ DU TYCKER DET ÄR SVÅRARE ATT HÖRA, 

ISÅFALL VILKA?
 

VAD GÖR DU OM DU INTE HÖR VAD DINA KOMPISAR SÄGER?
 

VAD GÖR DU OM DU INTE HÖR VAD DIN LÄRARE SÄGER?
 

FINNS DET NÅGOT DE KAN GÖRA I SKOLAN FÖR ATT DU SKA HÖRA BÄTTRE?
 

SKÖTER DU DINA HÖRAPPARATER SJÄLV?
 

BRUKAR DU FÅ FRÅGOR OM DINA HÖRAPPARATER? VET DU ISÅFALL VAD DU SKA 
SVARA?

 
HAR DU NÅGRA FRÅGOR SOM DU VILL STÄLLA TILL AUDIONOMEN?

 
FINNS DET NÅGOT DU VILL ATT AUDIONOMEN SKA LÄRA ELLER VISA DIG?
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FRÅGOR INFÖR KONTROLLBESÖKET HOS AUDIONOMEN



Regelbundet kommer det ett brev från din audionom hem till dig i brevlådan. Det är en
tid som är bokad speciellt för dig. På samma sätt som att det bara finns en av dig så
finns det bara en som har din hörselnedsättning, och det är just du. Det finns alltså inte
en hörapparat som fungerar på samma sätt hos flera barn, utan din hörapparat fungerar
bara på just dig. För att audionomen ska kunna säkerställa att din hörapparat fungerar
så bra som möjligt för just dig så behöver hen träffa dig regelbundet. 

DESSA BESÖK INNEHÅLLER OFTAST FLERA AV FÖLJANDE MOMENT:

Om din hörsel har förändrats så behöver hörapparatinställningen justeras så att den
fungerar så bra som möjligt för den hörselnedsättning som du har just idag. Detsamma
gäller om något nytt har kommit fram under samtalet. Det kanske är så att du upplever
att dina hörapparater fungerar sämre i vissa situationer. Om så är fallet så behöver
audionomen justera dina hörapparater så att de hjälper dig bättre i just dessa
situationer. Dina upplevelser av att höra och lyssna med dina hörapparater spelar alltså
stor roll för audionomens arbete med att säkerställa att dina hörapparater blir så bra
inställda som möjligt.
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OM UPPFÖLJNINGSBESÖKEN

Samtal
Hörselundersökning

Lyssna på toner utan hörapparater för att kontrollera om din hörseln
har förändrats
Lyssna på tal utan hörapparater för att kontrollera om din hörseln har
förändrats
Lyssna på tal med hörapparater för att kunna jämföra hur du hör med
och utan hörapparater

Kontroll av dina hörapparater för att undersöka  om de fungerar som de ska
Justering av dina hörapparater som baseras på den information som
audionomen fått från samtal och hörselundersökningar.


