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Viktigt värna om
fritt val av hörapparat
Systemet med fritt val av hör-

apparater har inte bara gett hörselskadade frihet att själva välja önskat
hjälpmedel, det har också drastiskt
minskat kötiderna för utprovning. Därför är det
med förvåning vi konstaterar att patientorganisationen Hörselskadades Riksförbund (HRF)
vill ha tillbaka en modell som innebär både långa
väntetider för de egna medlemmarna och ett
sämre urval av hjälpmedel.
I sin rapport Myternas Marknad kritiserar
HRF det nuvarande systemet. Rapporten baseras på erfarenheter från några anonyma personer med nedsatt hörsel kopplat till systemet
fritt val av hörapparater i Skåne och Stockholm.
Svensk Hörsel tycker att det är en mycket
positiv och viktig utveckling att allt fler av
Sveriges 1,4 miljoner hörselskadade söker
hörselvård och det är fantastiskt att det fria
valsystemet lett till obefintliga köer i Stockholms
läns landsting och i Region Skåne. Vi tycker även
att personer med hörselnedsättning ska ha rätt
till hjälpmedel med offentlig finansiering. Så långt
är vi överens med HRF. Men därutöver går HRF
vilse från sitt huvuduppdrag att ta tillvara på
hörselskadades intressen. Det är framförallt tre
centrala patientperspektiv som HRF helt har
tappat bort.
1. Teknisk utveckling av hörhjälpmedel

HRF hävdar att det är myt att en nyare hörapparat är bättre än en som har flera år på nacken.
Detta är ett världsfrånvänt perspektiv. Som
svenska leverantörer av hörhjälpmedel kan vi
på Svensk Hörsel slå fast att teknikutvecklingen
på området varit fantastisk. De hörapparater
och hörselprodukter som finns idag ger helt nya
hörselmöjligheter än de som erbjöds för ett par
år sedan.
Dagens hörapparater är bättre på att återge
ljudet naturligt, vilket bidrar till att användarna
kan utnyttja hörapparaterna fler timmar. De
gör också tal tydligt och minskar störande
buller. Den nya trådlösa teknologin gör att två
hörapparater samarbetar vilket bidrar till att ljud
bättre kan lokaliseras. Dessutom kommunicerar
nya hörapparater med mobiltelefoner och annan utrustning genom trådlös teknik.
Denna snabba teknikutveckling har möjliggjorts av att hörhjälpmedelsbranschen årligen

avsätter cirka 10 procent av omsättningen till
forskning och utveckling.
2. Undervärdering av audionomerna

Vi håller helt med HRF om att en lyckad hörapparatutprovning är ett samspel mellan den hörselskadade och den legitimerade audionomens
professionella kompetens och lyhördhet. Varje
patient och hörselskada är unik och behöver
behandlas därefter. Myternas Marknad underminerar hela audionomyrket och målar felaktigt
ut yrkeskåren som försäljare som ”plockar fram
en låda med en klumpig, ful hörapparat, som ger
intryck av att vara gammal” när de förespråkar
landstingets upphandlade sortiment.
HRF påstår via anonyma citat att patienter
påtvingas dyrare utrustning av audionomer vid
utprovning av hörhjälpmedel. Svensk Hörsel
tar givetvis kraftigt avstånd från aggressiva
försäljningsmetoder men vår övertygelse är att
audionomerna gör ett gott arbete för att hjälpa
hörselskadade att höra så bra som möjligt.
3. Valfrihet

HRF menar att ”Det är inte lika lätt att välja
hörapparat som tandkräm”. Det är riktigt att
rätt val av utrustning till rätt person inte alltid
är lätt. Ett bredare utbud av hörapparater ger
bättre förutsättningar för fler personer att höra
bättre. Minst lika viktigt som ett brett utbud
är användarens delaktighet vid utprovning och
val av utrustning. Tack vare systemet med fritt
val kan patienter i Stockholm och Skåne i dag
göra ett mer välunderrättat val baserat på ökad
information från privata audionommottagningar.
De privata aktörerna har haft en särskilt positiv
inverkan inom området hörselprodukter, det vill
säga alla de extra hjälpmedel som finns vid sidan
om hörapparater. Svensk Hörsel välkomnar att
även HRF har noterat de positiva effekterna av
mer information om och ökad tillgång till dessa
hjälpmedel som bidrar till en bättre vardag för
personer med hörselnedsättning.
Men när HRF å sin sida upplever en valfrihetsvals ser vi på Svensk Hörsel ett system som tagit
bort onödiga köer.
En färsk demoskopundersökning* visar att
det finns ett brett stöd för systemet med valfrihet. Undersökningen visar att 73 procent av
svenskarna vill ha ett system där landstinget ger
ett bidrag som personer med hörselnedsättning kan använda till valfri hörapparat. Vidare

anser 67 procent att de ska vara möjligt att själv
betala extra för en annan hörapparat en den
som landstinget föreslagit.
Svensk Hörsel välkomnar att frågan om god

hörselvård står i centrum. Vi ser gärna att fler
landsting tar inspiration av Stockholm och Skåne
där väntan är över för den som vill ha en hörapparat. Rapporten Myternas Marknad utgår från
anonyma berättelser från några personer som
har hamnat i kläm och deras situation är naturligtvis inte acceptabel. Det som undgått HRF är
dock alla de tusentals människor som är nöjda
med systemet och den hjälp de fått. Rapporten
ska inte ses som ett underlag till utvärdering av
ett i grunden välutformat system med individens
bästa i fokus. Svensk Hörsel arbetar mot målet
att Sverige ska ha världens
bästa hörselvård. Låt inte
ogrundad kritik av systemet
med fritt val stå i vägen för
detta.
Susanne Nyberg Sander
Ordförande, Svensk Hörsel

* Demoskop har under perioden 19/6 till 4/7 2014
genomfört 1506 webbintervjuer inom ramen för sin
riksrepresentativa webbpanel.

Om Svensk Hörsel
Svensk Hörsel är en leverantörsförening för
hörhjälpmedel som verkar för att personer
med nedsatt hörsel och dövas behov av
hörselprodukter skall tillvaratas på bästa
möjliga sätt. Föreningens vision är att alla ska
ha de hörhjälpmedel som de behöver för att
kunna delta i samhällets samtliga aktiviteter.
Ett av föreningens huvudsyften är också att
öka medvetenheten kring behovet av och
intresset för bra hörhjälpmedel.

Varierande hjälp i landet
I Sverige finns
uppskattningsvis
1,4 miljoner människor som har nedsatt
hörsel. Den hjälp som ges är av varierande
art i landet. Därför genomförde Demoskop på uppdrag av Svensk Hörsel en
undersökning som analyserar hur hjälpen
till människor med hörselnedsättningar
fungerar baserad på 1 506 interjuver under
perioden 19 jun–4 juli, 2014. I undersökningen så syns till exempel följande:
• Bland dem med måttliga hörselnedsättningar har hälften inte sökt någon hjälp.
• Man avvaktar tills det påverkar vardagen
i större utsträckning
DEMOSKOP

Entreprenörskap
i audionom
utbildningen

• I Stockholm har en av fem fått hjälp för
sin hörselnedsättning inom en månad och
hälften inom tre månader. I övriga sjukvårdsområden tar det något längre tid.
• Som helhet är man mest nöjda med
hjälp och bemötande i Stockholm.
• Orsaker till missnöje handlar bland annat
om långa väntetider, dålig information om
alternativ och dåligt bemötande.
• Tre av fyra anser att landstingen borde
ge bidrag som personer med hörselnedsättning skulle kunna använda för valfri
hörapparat.
Demoskopundersökningen kommer att
presenteras i sin helhet i mitten av november.

Ny hjälpmedelsdatabas
säga utgöra lagringsplats och försörjare
av information avseende hjälpmedel och
avtal.
• Invånartjänsten Tema Hjälpmedel, som
finns lanserad på 1177.se sedan juni 2014.
Grunden för Hjälpmedelsdatabasen är
den produktkatalog som sedan tidigare utvecklats
via ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och systemleverantören Visuera.
Hjälpmedelsdatabasen kommer att användas av
sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer som stöd för förskrivning av hjälpmedel och
avtalshantering. I skrivande stund finns inget exakt
datum för lansering, men det planeras ske här
under hösten 2014.
Tema Hjälpmedel på 1177.se erbjuder information om förskrivning – exempelvis hur processen
ser ut, vilka rättigheter och möjligheter man har
som invånare och hur kontaktvägarna ser ut. I den
sökbara katalogen ryms över 60 000 hjälpmedel,
och som besökare får man samlad information om
de olika produkterna, information om hur det går
till att få ett hjälpmedel och kontaktuppgifter om
vart man vänder sig med frågor just där man själv
bor. Det är första gången som man på nationell
nivå kan presentera hjälpmedelsinformation på det
här sättet för invånarna.

Det finns en stor
mängd hjälpmedel
som underlättar livet när man har en
funktionsnedsättning. I dag lagras information om hjälpmedelsprodukter och
upphandlingsavtal i databasen Hinfo –
som drivs gemensamt av hjälpmedelsleverantörer,
sjukvårdshuvudmännens hjälpmedelsverksamheter
och tidigare även Hjälpmedelsinstitutet. Ägare
och teknikleverantör är en kommersiell aktör. De
parter som driver Hinfo är överens om att en
hjälpmedelsdatabas i stället bör ägas gemensamt
av landsting och regioner och vara en del av Nationell eHälsa. Det finns också ett önskemål om att
invånare med funktionsnedsättning ska få större
möjlighet att vara delaktiga i sin vård och få större
möjlighet till inflytande vid valet av hjälpmedel.
Med utgångspunkt från en överenskommelse som
gjordes mellan staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) i juni 2011, om att främja en mer
jämlik hälso- och sjukvård, har man tagit steget
att utveckla en ny hjälpmedelsdatabas. Uppdraget
finansieras av Socialdepartementet.
Projektet Hitta och jämför hjälpmedel utvecklar
två nya tjänster:
• En nationell hjälpmedelsdatabastjänst som kommer att fylla det syfte som Hinfo gör i dag, det vill
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Tipsa
Hörselny tt!

Redaktionen tar
gärna emot tips.
Maila till horselny tt@
svenskhor sel.se .

Björn Wallentin
Vice ordförande

Hörselnytt skrev redan
i december förra året
om projektet KI 2.0, som är ett treårigt projekt som nu under hösten
avslutas. Projektet har syftat till att
implementera inslag av entreprenörskap i grundutbildning och kom
att belysa entreprenörskap utifrån
lärande, karriärsmedvetenhet och val
bland studenterna.
Bland annat har projektet mynnat
ut i en verktygslåda där det bland
annat ingår en skrift, Varsågod, som
innehåller mängder med bra tips för
bland annat lärare kring hur man
kan använda aktiva processer för att
se, hitta och belysa möjligheter till
att förnya sättet man utbildar och
jobbar på samt hur studenterna kan
motiveras att tänka karriärmässigt.
För audionomprogrammets del
har det mynnat ut i en strategisk
handlingsplan som ett stöd både
för lärare och studenter att kunna
jobba mot att blanda annat belysa
möjligheterna till funderingar kring
studenternas karriärval och möjligheter. För frågor och information
kontakta projektledare Linda Johansson: l.johansson@ki.se.
KI 2 .0

Andreas Anderhov Eva Lilja Nilsson
Ledamot
Ledamot

Köer
i hörselvården
Väntetiderna för utprovning av hörapparat
varierar en del i landet. På vantetider.
se kan man utläsa att de med kortast
köer idag ligger på högst 4 veckors
väntetid och de med längst tid har
längre än 13 veckors väntetid. Det är
dock många landsting/regioner som
inte rapporterar in och där uppgifter
saknas, så spannet mellan kortaste
och längsta väntetid är troligtvis
större om man ser till hela landet.
För mer detaljerad information,
besök: vantetider.se/sv/Aktuelltvantetidslage-och-ledig-kapacitet/
KÖTID
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