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Varför intervention via telepraktik 

Att få ett barn som behöver tillgång till adekvat intervention med 
hög intensitet och under en längre tid är utmanande för många 
familjer. Avstånd till Hörselvård kan vara långt och tillgång till 
allmänna kommunikationsfärdsätt varierar kraftigt. 

 

AVT via datorn: 

 Eliminerar transportproblem 

 Går att genomföra om barnet är lite krassligt. Barnet 

kan vara för sjukt för att ta till en mottagning men 

kanske orkar göra något hemma. Annars kan det vara 

ren föräldrahandledning 

 Kan underlätta för att få in målsättningar i sitt vardagliga 

liv. AVT_coachen är med i hemmet med det material 

och leksaker som finns där och kan on-line handleda 

hur det går att få dagliga aktiviteter mer språkrika. Med 

telepraktik finns möjlighet att skapa mer 

verkliga/vardagliga situationer 
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Hur går det till? 
 

3-4 dagar innan bokat besök får ni ett mail med en detaljerad 

planering med målsättningar och aktiviteter. Den läser ni 

igenom och vid behov kommenterar, frågar och/eller föreslår ni 

något alternativ. 

Nästan allt som kan göras fysiskt kan göras via telepraktik. 
Telepraktik kräver mer förberedelse av er. Det går exempelvis 
att spela spel om spelet finns på båda ställena. 
 
Ipaden kan användas för att visa hur det går att göra alla 
dagliga situationer, borsta tänder, baka etc mer språkrika och 
innehållande AVT-strategier med inriktning på rådande 
målsättningar. Passar inte tiden kan man för det naturligt 
skapar man situationen, exempelvis leka borsta tänderna går 
att göra när som helst. 
 
Efteråt får ni ett mail med feed back med vad som gått bra, 
behöver tränas mer, och detaljerad repetition om hur 
teknikerna kan användas hemma. 
 
 
Om detta låter som något för er så prata med er AVT-coach. 
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Pedagogisk hörselvård  
barn och ungdom 0-19 år 
 
Här når du oss: 

 Via 1177 Vårdguidens e-tjänster på Pedagogisk hörselvårds 

sida på 1177.se, eller via www.1177.se/e-tjanster 

 Telefonsvarartjänst: 010-249 21 29  

(måndag-fredag 08:00-12:00)  

 E-post: phv@regiondalarna.se  

 Sms: 073-123 01 20 20 

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms 

och e-post  

Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge 
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