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Skånes fria val
har kapat köerna
Runt om i landet
tvingas personer med nedsatt hörsel, som vill
komma tillrätta med sin åkomma,
att stå i långa köer för att få remiss
till en legitimerad audionom och
sedan få en hörapparat. Dock inte
i Skåne, där köerna är försvunna.
Dessutom har skåningarna Sveriges
bästa utbud av hörapparater med
den senaste tekniken. Allt detta har
blivit möjligt genom ett pilotprojekt
som heter Fritt Val.
I Skånes nya system kan alla med
normal hörselnedsättning gå till
valfri audionommottagning medan
bara de med allvarliga hörselskador
behöver gå via sjukvården. Den
fria etablering av audionom-mottagningar har skapat ett utbud som
mer påminner om hur det är på
synområdet, med ett brett utbud av
legitimerade optiker. I Skånes system är också utbudet av hörhjälpmedel bättre, eftersom den som
bedöms ha behov av hörapparat
får en fast hjälpmedelspeng och kan
välja utifrån en sakkunnig diskussion
med sin Legitimerade audionom.
Stockholm inför Vårdval och Fritt
Val i december 2011. Uppsala inför
Vårdval i november. Flera landsting
utreder just nu möjligheten att följa
efter. Förhoppningen nu är att utredningens slutsatser blir tydliga och
att än fler landsting följer efter.
FRITT VAL

TUMMEN UPP FRÅN KLIENTERNA NÄR MAN FÅR VÄLJA.

Regeringen utreder:

Fritt val av hjälpmedel
Under hösten arbetar en utredning som kan påverka livskvalitén
för alla med hörselnedsättning. Det
handlar Socialdepartementets utredning om fritt val av hjälpmedel, som bedrivs
i samverkan med HI, Hjälpmedelsinstitutet. För
alla med nedsatt hörsel är Fritt Val en efterlängtad reform. ”Målsättningen är att så många

som möjligt ska ha rätt att själva välja hjälpmedel i
framtiden”.
Erfarenheterna från Skåne som genomförde detta
redan förra året är enormt positiva. Frågan är nu om
denna kan förmå fler landsting att anamma Skånes
modell. Utredaren ska vara klar i december 2011.
Läs direktivet http://www.sou.gov.se/
kommittedirektiv/2011/dir2011_7.pdf

Nedsatt hörsel – en folkhälsofråga
Hörselnedsättning är ett
folkhälsoproblem – uppskattningar från SCB pekar på att uppemot 1,4 miljoner
människor i vårt land lider av någon form av
hörselproblem. Bland äldre är åkomman åldersbetingad.
Vid 70 års ålder har de flesta bara hälften kvar
av de sinnesceller i innerörat som man fick med sig
från födseln. Nästan var tredje i åldern 65 till 84
år har nedsatt hörsel. Bland yngre är det buller i
arbetslivet eller annan miljöpåverkan som orsakar
hörselproblem.
FOLKHÄLSA

Av alla dem som vet om att de har problem
med hörseln är det bara en tredjedel som skaffar
sig hörapparat. En viktig orsak till att inte fler gör
det är kötider och byråkrati. Först ska man till
sjukvården för att få remiss till audionomen på en
hörselklinik och sedan får man eventuellt – om
landstingets förskrivningsregler tillåter det – ut
provat och utskrivet en hörapparat.
Med Fritt Val försvinner problemen med kötider.
Och med fria, auktoriserade audionomer avlastas
sjukvården från remisshanteringen.

Gamla hörapparater hos landstingen
Svensk Hörsel har gjort en
genomgång av samtliga avtal
som nu är aktiva i samtliga landsting. Denna
genomgång visar att hörapparaterna i Sverige i
genomsnitt kom ut på marknaden 2008. Då vi
snabbt närmar oss 2012 och inga nya avtal sluts
innan årsskiftet så innebär det att hörapparaterna i genomsnitt är fyra år gamla redan när de
anpassas på klienterna.
Hörapparater i dag utvecklas i en rasande
TEKNIK

fart. Ny teknik och nya lösningar kommer hela
tiden. Vem skulle i dag gå och köpa en NY dator
som kom ut på marknaden för fyra år sedan?
Eller för den delen en fyra år gammal mobil
telefon?
Varför är det så gamla hörapparater? Och vad

får det för konsekvenser? Att de är så gamla
beror på systemet med upphandlingar som styr
på ett antal faktorer i utvärderingen och pris.

Flest arbetsplatsanpassningar
i landsting med Fritt Val

Upphandlingssystemet passar bra för att köpa
in produkter för kollektiva nyttigheter eller
relativt enkla produkter. Det passar inte för att
köpa in avancerad teknik, där individens behov,
önskemål och preferenser står i första rummet.
Och konsekvenserna av det är att ny teknik
inte kommer klienterna till goda och att stora
grupper av människor inte får så bra hörsel och
kan leva så bra liv som det är möjligt med ny
teknik.
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