SAMMANSTÄLLNING AV WORKSHOP
Det är svårt att dra några större slutsatser från sammanställningen av workshopen kring riktlinjer.
Det vi kan se är dock att det finns en stark önskan om att nationella riktlinjer tas fram. Som en del av
kvalitetssäkringen i en rehabilitering är det önskvärt med både ett taltest i ljudfält samt
frågeformulär.
Som taltest föreslogs från grupperna HINT, Tal i tyst samt Tal i brus. Bland de frågeformulär som
diskuterades föredrog flest grupper antingen IOI-HA, HHIE eller SSQ12.
En lite arbetsgrupp har efter nätverksträffen bildats för att initiera att ett arbete för riktlinjer ska
kommer igång.
Kommentarer från workshop:






























Kunde behöva lite mer riktlinjer och stör i hur gruppen skulle jobba. Färdiga
presentationsunderlag att fylla i?
Svårt att ta fram riktlinjer på detta sätt men förstår att det inte var syftet. Låter bra med
mindre grupp som arbetar fram riktlinjer.
Bra! Gruppdiskussioner ger mycket kanske vi skulle haft lite mer tid.
Viktigt bra att diskutera. Kan leda till nationella riktlinjer. Tiden lite kort.
Bra med möjlighet att diskutera i mindre grupp.
Måste fortsätta diskuteras.
Svårt att få en tydlig struktur. Bättre info om vad grupperna skulle diskutera.
bra diskussion men ingen slutsats.
För kort tid
Intressanta diskussioner i grupperna
Bra att diskutera detta!
Svårt. Gärna att det skickas ut inför träffen.
Fler kopior i gruppen, svårt annars att hänga med när samtliga frågeformulär är obekanta.
Bra diskussioner.
Lite osäkert vad vi skulle diskutera, spretigt i gruppen.
Viktigt och aktuell fråga. Önskar att vi i landet skulle komma fram till en och samma.
Det blir mycket om man kommer fram en nationell kvalitetssäkring.
Nyttigt och bra!
Bra prata med andra som man kanske inte hade pratat med annars. Erfarenhetsutbyte.
Även om vi skulle diskutera frågeformulären blir det ofta en diskussion om hur man jobbar på
olika kliniker, alltid intressant att höra.
Bra att få prata och utbyta erfarenheter med varandra.
Viktigt att diskutera och reflektera över hur vi jobbar med dessa patienter.
Super, för vi fick veta hur vi gör på olika ställen i vårt land.
Lite otydliga instruktioner.
Intressanta tankar i gruppen.
Intressant att dela med sig och höra hur andra jobbar.
Mycket intressant och lärorikt.
bra att utbyta erfarenhet, se vad som används.
Bra att titta igenom. Det blir tydligt att det inte är så lätt att hitta ett lätt och praktiskt formulär
som ger tillräcklig vinst för att enkelt enas om ett. Tror att fortsättning följer… Skönt att prat
om det här formulär måste vara och bra, korta, fylla funktion för att det ska prioriteras. De
konkurrerar med så mycket annat i verksamheten. bra att enas nationellt. bra om det kan
användas på även hörapparatpatienter. Bra om det kan användas på både barn och vuxna. det
visar lite varför det är så svårt.

