
 

Datum: 2022-05-16  Västra Götalandsregionen 

Habilitering & Hälsa 

Frågor och svar på barnråd 16 maj 2022 

Hur tycker du det är att träffa oss i hörselteamet? 

  

5 helgröna och 1 halvgrön smiley.  

Kommentar:   

 Det är lite olika beroende på vilken dag det är, om det är annat planerat samma 

dag eller inte.  

Lyssnar vi på dig vid besök?  

     

5 helgröna och 1 halvgrön smiley.  

Kommentarer:   

 Ni pratar ibland för länge med mina föräldrar, då blir det tråkigt och jag vet inte 

varför jag ska vara med.  

 Blir avbruten ibland när ni ska prata med mina föräldrar.  

 Tråkigt när ni pratar med föräldrar.  

  

Vet du vad som ska hända vid besök hos oss?     

  

1 helgrön, 4 halvgröna och 1 gul smiley.  

Kommentarer:   

 Ibland är det något nytt som ska hända, då vet jag inte innan.  

 Ibland vet man innan och ibland inte.  

 Vill veta innan vad som ska hända, om det går.  



   

 

   
 

Brukar du få med följebrev inför besök hos oss?   

  

3 ja och 3 nej.  

Kommentarer:   

 Vet inte ifall det brukar vara med eftersom föräldrar öppnar brevet.  

  

Vad tycker du om våra följebrev?  

Vi tittar tillsammans på några av de olika följebrev som används tillsammans med 

kallelser till olika besök hos hörselteam.  

     

2 helgröna, 1 halvgröna och 3 gula smileys.  

Kommentarer:   

 Känner inte igen följebreven.  

 Kanske har sett ett nån gång.  

 Vill ha barnets eget namn på följebrevet så det blir tydligt vem det är till.  

 Vill ha tydliga följebrev som är anpassade till barn.  

 Mindre text och förklaring och mer bilder.  

 Bilder med bildtext.  

 Bra om det fanns en hemsida där man kan läsa om er.  

 Vore bra med hemsida för barn med hörselnedsättning där barnen själva kan 

läsa information.  

  



   

 

   
 

Får du själv bestämma i val av hörhjälpmedel?     

 

    
3 helgröna och 1 halvgrön smiley, samt 2 “Ja”.  

Kommentarer:   

 Ibland är det svårt att vara med och bestämma.  

 Får välja allt förutom vilken sorts hörapparat.  

 Får välja själv men förälder brukar vara med och ge lite olika tips på vad som blir 

snyggast.  

Lyssnar vi på hur du har det i skolan?    

 

    
              

3 helgröna och 1 halvgrön smiley, samt 2 “Ja”.  

Kommentarer:   

 Pratar mest om annat vid besök.  

 Ni lyssnar inte så bra.  

 Ni lyssnar väldigt bra.  

  



   

 

   
 

Frågar vi dig om det är okej med exempelvis skolbesök?    

   

    

 

1 helgrön, 1 halvgrön och 1 röd smiley samt 2 “Ja”. 1 vet inte.  

Kommentarer:   

 Ibland kommer nån till skolan utan att jag vet innan.  

 Vet inte vilka som kommer till skolan.  

Hinner du vid besök berätta för oss om dina olika fritidsaktiviteter?    

   

    

2 halvgröna, 1 orange och 1 röd smiley samt 2 “Ja”.  

Kommentarer:   

 Ja oftast.  

 Brukar mest kolla på andra saker i rummet och prata om det.  

Här tog vi fikapaus och samtalade fritt. Barnen berättade på eget initiativ om sin egen 

hörsel, vilka hörapparater de har, eller om de inte har någon hörapparat, och hur länge 

de haft hörapparater. Vi pratade också om vad de tycker om att göra på fritiden och 

vilket fika de önskar nästa gång.  



   

 

   
 

Har du haft något digitalt vårdbesök?  

  

2 ja, 4 nej.  

Hur har du upplevt digitala besök? 

   

1 helgrön och 1 röd (de som inte haft avstod).  

Kommentarer:  

 Dåligt ljud och tråkigt, blir trött och somnar nästan.  

 Orkar inte vara med hela besöket.  

 Ibland pratar de vuxna för mycket, då pallar jag inte.  

Hur vill du helst ha dina besök - på plats hos oss eller digitalt?  

Alla svarar på plats. Roligare att träffas på riktigt!  

Frågar vi dig vilken dag eller tid du vill ha dina besök hos oss? 

    

1 halvgrön, 1 orange och 4 röda smileys.  

Kommentarer:  

 Brukar inte få den frågan.  

 Ni frågar mest föräldrarna och inte mig.  

 Brukar inte få säga när.  

 Får ibland frågan vilken dag jag inte vill komma.  

 Frågar vilken dag ibland.  

 Alla vill få frågan.  

  



   

 

   
 

Öppna frågor och diskussion 

Finns det något du saknar hos oss? Vad vill du att vi erbjuder mer av?  

 Mer humor under besöken!  

 Berätta roligare om hur hörsel och örat fungerar, lättare att förstå och komma 

ihåg då. Det är bra med bilder och modellöra!  

 Godis vid besöken!  

 Möjlighet till drop-in på andra dagar.  

 Hörseltest oftare.  

 Att kunna träffa andra barn hos er (flera instämmer). Flertalet förslag på 

aktiviteter och träffar följer:   

 Olika temadagar. Hela familjen borde få komma!  

 Aktivitetsdagar med olika saker/sporter.   

 Basketturnering!  

 Läger med övernattning.  

 Utomhusträffar! Fiske, basket, camping!   

Finns det något vi gör som du tycker är onödigt?  

 Pratar för mycket med föräldrarna.  

 Pratar om onödiga saker ibland.  

 Onödigt att prata så mycket med de vuxna.  

 Förslag från deltagare: Dela upp besöken ibland, så vi pratar bara med barnet 

respektive förälder. Kanske möjligt med längre besök i så fall med en paus mitt 

i.  

Frågar vi dig hur besöket har varit?  

   

6 helgröna smileys.  

Kommentarer:  

 Bra med brevlådan!  

 Önskemål om penna och papper för att kunna skriva ner förslag.  

 Fråga från deltagare: Hur många gröna smileys har vi fått under året? Hur 

många gröna som mest på en vecka nån gång? Ansvariga lovar att kolla upp 

detta till uppföljningen av barnrådet den 7 juni 

Den sista frågan vi diskuterade var framtida barn- och ungdomsråd.  
  



   

 

   
 

Hur ofta borde vi ha barnråd?  

Information att det hittills varit en gång per termin.  

Kommentarer:   

 Lite oftare nu efter Corona.  

 Två gånger per termin.  

 Två till tre gånger per termin.  

 Två till tre gånger per år.  

 Tre gånger per år.  

Vill ni ha fysiska eller digitala träffar?   

Alla svarar fysiska.  

För vilken åldersgrupp?  

Information att det också är på gång att startas ett ungdomsråd för de över 13 år.  

Kommentarer:  

 Vore bra med tre grupper: 5-8 år, 9-12 år och 13-18 år  

 Bra med vår ålder.  

 Bra att det startas ett för äldre.  

Vilken tid på dagen?  

Kommentarer:  

 Efter skolan.  

 Under skoltid om det är tråkiga lektioner.  

 Senare på kvällen.  

 På helgen.  

 Eftermiddag är bra.  

Är barnråd ett bra namn på de här träffarna, eller borde det heta något 

annat?  

Kommentarer:  

 Barnråd är bra, men känns lite barnsligt när man är äldre.  

 Ungdomsråd vore bättre.  

 Det är bra och tydligt.   

 


