Hörselprodukter
För dig som vill känna dig säker, komfortabel
och ha förmågan att kommunicera
i alla typer av situationer

Varför behöver jag en hörselprodukt?
En hörselnedsättning kan ha stor negativ inverkan på din livssituation. Den efterlängtade
släktlunchen blev mest jobbig, eftersom det var så svårt att delta i samtalet. Föreläsningen
som verkade så intressant blev bara en timmes tidsfördriv. Och favoritprogrammet blev en
tupplur istället för en trevlig stund med familjen vid TV:n.

Svensk Hörsel

Varför räcker det inte bara med hörapparat?
Enligt en europeisk undersökning om hur
hörapparatanvändare uppfattar olika
typer av lyssningssituationer var 58% av de
tillfrågade inte nöjda i situationer, såsom
gruppdiskussioner, samtal i bullriga miljöer
eller telefonsamtal. *

Nedan följer vanliga situationer där det finns
stor användning för hörselprodukter:
•
•
•
•
•
•

Många människor förväntar sig att hörapparaten ska lösa alla lyssningssituationer och blir
besvikna när så inte är fallet. Vi i Svensk Hörsel vet att hörapparater i kombination med hörselprodukter eller enbart hörselprodukter är oerhört viktiga för att skapa god uppfattningsförmåga för
dig som har nedsatt hörsel.
En hörselprodukt ökar säkerheten, komforten och förmågan att kommunicera, vilket naturligtvis är avgörande för att du ska må bra med din hörselnedsättning. Hörselprodukten fungerar
antingen som ett komplement till hörapparaten eller som en fristående produkt.

När hjälper en hörselprodukt mig?
Det finns många faktorer som inverkar på hur
en person uppfattar olika typer av ljud. En viktig
faktor är hörselnedsättningens karaktär, som du
kan få hjälp av en audionom att utreda.

I vilka typer av situationer kan jag
använda hörselprodukter?

Man kan säga att hörselprodukternas uppgift
är att virtuellt förkorta avståndet till det man
vill höra. Det kan vara ljudet från TV:n, läraren i
skolan, talaren vid ett möte eller brandvarnaren
i rummet bredvid. Hörselprodukter kan förbättra din förmåga att höra tydligt, men kan också
omvandla ljudsignaler till vibrations- eller ljussignaler. Oavsett om du har en påtaglig hörselnedsättning, eller om du bara har svårt att höra
i vissa situationer, finns det moderna lösningar
som bygger på den senaste tekniken och med
en attraktiv och funktionell design.

Faktorer som påverkar vår förmåga att höra är t.ex.:
• Omgivande buller (exempelvis vindbrus,
fläktar, andra personer som talar)
• Långt avstånd till ljudet man vill höra (i vissa
situationer kan det ibland räcka med att
avståndet är några fåtal decimeter för att
avståndet ska betraktas som långt)
• Dålig akustik (man upplever ett eko i rummet)
• När vi inte ser den som talar, t.ex. vid telefonsamtal (läppavläsning är en stor bidragande
faktor till att uppfatta tal bättre)
* Hämtatfrån EuroTrak, enundersökningsomgenomfördes i England, Frankrike och Tysklandår 2009 påuppdragav EHIMA, ”The European Hearing Instrument Manufacturers Association”, somrepresenterar de sex stora hörapparattillverkarna i Europaochsomproducerar 90% avhörapparaternai Europa. Enligt
undersökningenärde flesta nöjda i enskilda samtal i lugnamiljöer. I Tysklanduppgavhela 58% att de inte är nöjdamedsinhörapparatisvårasituationer.

Tala i telefon
Titta på TV
Uppfatta viktiga signaler
Samtala (t.ex. i grupp eller bullrig omgivning)
Delta i föreläsning/undervisning
Höra i offentliga miljöer

Tillgänglighet
Det finns hörselprodukter som är utvecklade för
att göra samhället tillgängligt för personer med
hörselnedsättning så att alla kan vara delaktiga i
samhällets samtliga aktiviteter. I Sverige står tillgänglighet högt upp på den politiska agendan,
men fortfarande finns det mycket kvar att göra.
Du som har en hörselnedsättning har möjlighet
att påverka din situation genom att påtala de
brister du upplever!
För att en lokal ska vara tillgänglighetsanpassad för personer med nedsatt hörsel måste
det finnas ett mikrofonsystem i lokalen som är
anslutet till en slingförstärkare som förmedlar
ljudet till hörapparatens telespole eller till andra
typer av trådlösa system som överför ljudet till
mottagarenheter som förbättrar hörbarheten.
Typiska lokaler där man ska förvänta sig tillgänglighetsanpassningar är t.ex. kyrkor, teatrar,
samlingslokaler, mötesrum, biljettkassor och
receptionsdiskar.
Det finns en bygglagstiftning i Sverige som säger
att samlingslokaler och receptioner skall utrustas
med teleslinga, IR-system eller annan teknisk lösning som gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att lyssna. En samlingslokal är en lokal
för fler än 150 personer eller större än 120 m².

Kan jag få bidrag för mina hörselprodukter?
Beroende på vad du behöver hörselprodukterna
för, så ser regelverket lite olika ut. Svensk Hörsel
verkar för att hörselprodukter ska vara offentligt
finansierade.
Hemmet och fritiden
Hörselprodukter för hemmet och fritiden kan
erhållas, med eller utan avgift, via hörselvården
eller en privat hörselmottagning. Vilka produkter som förskrivs avgörs ibland av avtal mellan
landstingen och leverantörer. Du som användare börjar få större möjligheter att själv välja
vilken hörselprodukt som passar just dig.

Mer information kan du hitta på försäkringskassans hemsida, www.fk.se. Om du behöver
rådgivning kan du ta kontakt med hörselvården
eller en privat hörselmottagning.

Skolan
Du som har nedsatt hörsel och går i skolan har
rätt att erhålla hörselprodukter via hörselvården
för att kunna vara delaktig i skolundervisningen.
Arbetslivet
Om du befinner dig i arbetslivet har du rätt att
ansöka om bidrag från Försäkringskassan för de
hörselprodukter du har behov av för att kunna
klara av ditt arbete.

Du som är arbetssökande har också rätt att
få hörselprodukter för att kunna klara av dina
framtida arbetsuppgifter. I det här fallet vänder
du dig till din lokala arbetsförmedling där en
handläggare hjälper dig rätt.

Var köper jag hörselprodukter?
Det finns idag många återförsäljare av hörselprodukter i Sverige. På Svensk Hörsels hemsida
kan du finna information om flera av
leverantörerna på marknaden.

Svensk Hörsels vision är att Sverige ska ha världens bästa hörselvård.
Alla ska ha de hörhjälpmedel som de behöver för att kunna delta i samhällets olika aktiviteter
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