
Hörselvården Barn och Ungdom 
Hörselvården, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad 

Besöksadress: Sommarrogården, Sommarrovägen 45, Karlstad 

E-post horselvarden.karlstad@liv.se 

Vår  personal 

Birgitta Johansson, audionom, bitr avdelningschef 054-61 78 52 

Yvonne Thalén, specialpedagog, 054-61 60 04, SMS 070-385 10 44 

Ann-Christin Johansson, specialpedagog, 054-61 74 23, 072-235 79 30 

Åsa Blom, pedagog, 054-61 63 91, 070-201 71 23 

Matilda Axelsson, logoped, 054-61 55 69, 070-201 53 86 

Åsa Green, audionom, 054– 61 53 14 

Johanna Moberg, barnskötare/teckenspråkslärare, 054-61 62 72 ,  

070-203 15 87 

Nea Olofsson, kurator, 054- 61 53 59 , 070-531 84 67 

www.liv.se/horselvarden 



Vår verksamhet 
 
Hörselnedsättning? 

 

Hörselskada/dövhet kan idag upptäckas 

tidigt i livet genom hörselscreening på BB. 

 

En hörselskada kan också komma senare 

under uppväxtåren. Vid misstanke om hörselnedsättning 

skickar BVC eller läkare remiss till öronspecialist. 

 

Till oss på barn- och ungdomshörselvården kommer barn 

och familj efter att en hörselskada/dövhet konstaterats 

genom noggrann diagnostik. 

Språkutveckling 

 

Eftersom hörselskada/dövhet är ett kommunikationshinder 

arbetar vi med hela familjen. Vi vill på bästa sätt stötta 

barnet i dess språkutveckling och därmed underlätta 

kommunikationen. Genom att få möjlighet att utveckla sitt 

språk, växer självkänslan och identiteten stärks. 

Individanpassat 
 

Vår verksamhet bygger på individ-

anpassade insatser. Familjen får råd, 

stöd och hjälp från oss på barn- och 

ungdomshörselvården under barnets 

uppväxt fram till 20 års ålder.  

 

Vi arbetar med olika gruppverksamheter, individuella 

samtal, teckenspråksundervisning, AVT och tekniska 

hjälpmedel. Vi ger föräldrar information om lämpliga 

förskole-/skolplaceringar. 

 

Förskola och skola 
 

Vi ger information till förskola och skola 

om barnets hörselnedsättning och ger 

rekommendationer om vilka resurser som 

kan komma att behövas för att skol-

gången skall fungera.  
 

Information om förskola/skola finns på 

Specialskolemyndighetens webbplats www.spsm.se 

Vår vision:  

Trygga barn med självkänsla. 

 

Vårt mål är att hos barnet utveckla: 

språk 

identitet 

självkänsla 

kunskap om funktionshindret 

dess möjligheter och begränsningar 

 

Det vi gör för föräldrar och barn idag,  

skall ha betydelse hela livet! 


