Pedagogisk hörselvård
För dig som vill lära dig teckna för
att underlätta samtal i
hörselkrävande miljöer

Vad är tecken som stöd?
Tecken som stöd (TSS) används av personer med
hörselnedsättning/vuxendövhet som har svenska som
modersmål.
TSS är en kombination av tal och tecken med utgångspunkt
från svenskt talspråk. I TSS tecknas inte alla ord utan avsikten
är att ge stöd till talavläsningen.
Tecknen i TSS har lånats från teckenspråket.

Vad är teckenspråk?
Teckenspråk är ett eget språk precis som t ex svenska eller
engelska. Det är barndomsdövas modersmål. Teckenspråk
har en egen grammatik och en egen meningsuppbyggnad.
Teckenspråket är inte internationellt.

Varför ska jag lära mig TSS?
En fungerande kommunikation är en förutsättning för god
livskvalitet. TSS är en kommunikationsmetod som har en viktig
funktion för att bryta isoleringen och öka delaktigheten,
speciellt i svåra ljudmiljöer. Även anhörig/närstående är
välkomna med i rehabiliteringen. Det ger också en möjlighet
att träffa andra, få utbyta erfarenheter och känna samhörighet.

Vad gör vi på TSS-rehabiliteringen?
Fokus är att stärka vardagskommunikationen och göra den
tryggare. Vi lär oss tecken samt utnyttjar kroppsspråk och
gester för att stödja betydelsen av det som sägs.
Rehabiliteringen innehåller även samtal kring hörselstrategier,
hjälpmedel och tolkanvändning.

Var kan jag lära mig TSS?
Pedagogiska hörselvården erbjuder rehabilitering med TSS för
personer med hörselnedsättning, vuxendövhet och deras
närstående. Rehabiliteringen sker i liten grupp.
För den som har hörselnedsättning finns möjlighet att ansöka
om förebyggande sjukpenning från försäkringskassan.
Är du intresserad, kontakta Pedagogiska hörselvården

Patientavgift och sjukresa enligt Region Dalarnas regler.
Närstående får bekosta resan själv men deltagandet är
avgiftsfritt.

Pedagogisk hörselvårdedagogisk hörselvård
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

