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Hörapparater
Mittregionen har just avbrutit den 
upphandling som annonserades i 
början av året. Regionen bedömde 
att de inte fått anbud på produkter 
med den senaste tekniken vilken 
gjorde att de valde att avbryta upp-
handlingen innan tilldelningsbeslut 
presenterades.

I VG-regionen arbetar man med 
ett nytt upplägg där de hämtar in 
information från leverantörerna 
innan upphandlingen startar, i en s.k. 
konkurrenspräglad dialog. Regio-
nen har genomfört 3 möten med 
respektive leverantör som anmält 
intresse, för att försöka få fram en 
kravspecifikation som ska motsvara 
regionens behov och samtidigt 
accep teras av leverantörerna och 
inte överprövas.

I Norra regionen tas ett förfråg-
ningsunderlag för en ny upphandling 
fram. Regionen har kallat leveran-
törerna till en s.k. Hearing, den 
10 maj, inför denna upphandlings-
omgång. 

För Stockholmsregionen började 
nytt avtal gälla 1 maj 2012. Stock-
holm publicerade ett förfrågnings-
underlag i november och nytt avtal 
trädde i kraft efter en överpröv-
ning. 

Hörselprodukter 
Under våren 2012 har ett antal 
upphandlingar genomförts.

Landstinget Västmanland avbröt 
upphandlingen avseende produkt-
grupperna Skolhörhjälpmedel 1 
& 2 då inget av inkomna anbud 
uppfyllde samtliga obligatoriska krav 
och bristande konkurrens. I övriga 
produktgrupper skrevs avtal.

Landstingen i Norrlandsregionen 
avbröt upphandlingen för produkt-
gruppen Skolhörhjälpmedel trådlös 
anläggning. I övriga produkt grupper 
skrevs avtal. 

Landstingen i Skåne/Kronoberg/
Halland/Blekinge har slutfört en 
upphandling och avtal är skrivet. 

Vid audionomprogrammet i Stockholm har 
man i år utvidgat programmet kring 
hörselprodukter för att öka deras 
förståelse och insikter inom detta 
område. Det som tidigare 

varit ett endagsseminarium med 
Svensk Hörsels medlemsföretag blev i 
år ett tredagarsprogram. 

Dag 1 anordnades ett minisemi-
narium och hörselproduktsektionens 
medlemsföretag i Svensk Hörsel hade 
utställning och gick igenom sina produk-
ter med audionomstudenterna gruppvis. 
Dag 2 anordnades studiebesök vid olika 
verksamheter i Stockholm där man jobbar 
med hörselprodukter. Besöken var på 
hörselhabiliteringen Rosenlund, Hörservice 
och Hörbart. Studenterna fick vara med om 

Upphandlingsläget

RAPPORT Under 2011 
har en rapport 

tagits fram inom ramen för 
projektet Nationella medicinska 
indikationer. Rapporten vänder 
sig mot beslutsfattande inom 
hälso- och sjukvården. Syftet 
med rapporten är att ge en 
ändamålsenlig och kunskaps-
baserad vård. Jämförelser visar 
att inom många områden i 
vården så varierar vårdkonsum-
tionen inom landet vilket kan 
bero på många faktorer men en 
anledning kan vara skillnader i 
medicinsk praxis.

De personer som blir remit-
terade till CI har oftast prövat 

hörapparater och andra hörsel-
tekniska hjälpmedel, men dessa 
kan inte längre kompensera 
för hörselnedsättningen. Ofta 
har hörselnedsättningen lett till 
omställningar i personens liv 
och orsakat begränsningar i det 
sociala livet, arbetet och intres-
sen. Vanligt förekommande 
konsekvenser av hörselned-
sättningen är en ökad grad av 
oro, försämrad livskvalitet och 
negativ självbild.

Det finns i dag ett stort antal 
personer som skulle kunna ha 
nytta av ett CI men som i dags-
läget inte blir remitterade för 
bedömning eller söker hjälp för 
sina hörselproblem. Därför är 
det viktigt att klargöra vad som 
gäller och vilka indikationer som 
gäller för CI till vuxna.

Arbetsgruppen som tagit fram 
rapporten har bedömt att om 
följande förutsättningar uppfylls 

bör patienten erbjudas minst 
ett CI.

 Tonmedelvärde vid tonau-
diometri är sämre än 70 dB HL 
på bästa örat och talaudiometri 
med fonemiskt balanserade 
enstaviga ord är sämre än 50 %.

 Tonaudiometri i ljudfält 
med optimalt anpassade hörap-
parater, vid 4 kHz, är lika med 
eller sämre än 50 dB HL eller 
talaudiometri med optimalt 
anpassade hörapparater med 
fonemiskt balanserade enstaviga 
ord är sämre än 50 %.

 Patienten inte har någon 
sjukdom eller något tillstånd som 
innebär hinder för åtgärden. 
Håkan Hansson, Cochlear 
Nordic AB

Hela rapporten finns att läsa 
på www.socialstyrelsen.se/
riktlinjer/nationellamedi
cinskaindikationer

olika saker – allt ifrån att åka ut och hjälpa till att 
installera ett varseblivningssystem i ett hem till att 
se hur man gör en arbetsplatsanpassning.  Dag 3 
fick studenterna rapportera sina erfarenheter för 

varandra. 

Av presentationerna att döma 
verkade detta program vara mycket 
uppskattat av studenterna och målsätt-

ningen om att de skulle få en vidare och 
bättre uppfattning om vad hörselprodukter 
är och hur de används verkar vara uppfyllt. I 

Stockholm räknar vi med att arrangemanget 
återkommer nästa år och vi hoppas även att 

Örebro, Lund och Göteborg blir sporrade att 
innefatta ett liknande upplägg i deras program 

framöver. 
Johan Hammarström GN Resound

Audionomprogrammet i Stockholm:

Nationella indikationer för unilaterlat 
cochleaimplantat till vuxna

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellamedicinskaindikationer


JUBILEUM
Den 19 april 
var det dags 

att fira 10 år med cochlea im-
plan tat i Uppsala. Det var 130 
pati enter och anhöriga som ville 
fira med oss. Glädjande var även 
att kollegor från CI-teamen i 
Lund och Stockholm tog sig tid 
att komma.

Tillsammans med kollegor 
från inremitterande kliniker och 
samarbetspartner blev deltagar-
antalet runt 180 personer. 
Föreläsare under eftermiddagen 
var Hans Rosling, professor i 
internationell hälsa, som talade 
om vikten av CI-statistik under 
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”Se kraften!”

ARBETSFÖRMEDLINGEN UTMANAR ARBETSGIVARNA ATT SE FÖRBIL OLIKA 
FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR OCH I STÄLLET FOKUSERA PÅ ENSKILDA 
PERSONERS KOMPETENS, DRIVKRAFT OCH MÖJLIGHETER.

ämnet ”CI statistik är svårare än 
CI-operation, men nästan lika 
viktigt”. Professor Helge Rask-
Andersen och överläkare Göran 
Linde talade om ”10 år med CI i 
Uppsala – om framtiden”. 

CI-företagen Cochlear och 
Med-El presenterade sig och 

gratulerade teamet. Fören-
ingen Barnplantorna och HRF 
Uppsala CI-gruppen fick tid till 
att berätta om vilka frågor som 
de driver. Ett speciellt program 
fanns för barnen med clownerna 
Professor Kokovsky och Fjodor 
dr. Jevski i spetsen som blev 
mycket uppskattat.

Kalaset avslutades med buffé 
och mingel. Tack till alla som ville 
fira med oss. 

Ulrika Larsson, 
hörsel pedagog, 
Teamet för hörsel
implantat Uppsala 

Informationskampanj:

Mässor  
& konferenser 
sommar/höst
Hörselexpo
Västerås, 31 maj–1 juni
hrfkongress2012.se
NHS – Infant Hearing
Cernobbio, Italien, 5–7 juni
www.nhs2012.org
AHS – Adult Hearing
Cernobbio, Italien, 7–9 juni
www.nhs2012.org
IFHOH Congress
Bergen, Norge, 25–28 juni
www.ifhoh2012.no
BARNAS
Örebro, 3–5 sep
barnas2012.se
Nordisk CIkonferens
Göteborg, 1–2 okt
www.barnplantorna.se/page.
php?id=217
EUHA Congress
Frankfurt, Tyskland, 24–28 okt

Köer  
i hörselvården

VÄNTETID Kring månadsskif-
tet april/maj hade 

de flesta landsting uppdaterat sina 
aktuella väntetider för utprovning 
av hörapparat. Kortast väntetid 
(högst 4 veckor) fanns i Region 
Skåne, landstinget i Västmanland 

och Sandvikens sjukhus i Gäv-
leborgs landsting. Längre 

än 13 veckors väntetid 
rapporteras från sju 
sjukhus/mottagningar i 
olika delar av landet.

Aktuell lista:  
http://korta.

nu/7az0x

Under hös
ten 2011 drog 
Arbetsförmedlingen 
i gång sin informa-

tionskampanj ”Se kraften!”, som 
utmanade alla arbetsgivare att 
se förbi olika funktionsnedsätt-
ningar och i stället fokusera på 
enskilda personers kompetens, 
drivkraft och möjligheter. 

Man ville få till en attityd-
förändring för att, som de 
själva uttryckte det, minska 
resurs slöseriet. Många ungdo-
mar, de över 55 år, personer 
med invandrarbakgrund eller 
funktionsnedsättning står i dag 
utanför arbetsmarknaden och 
det behöver ändras.

Det finns nästan 100 000 
personer med olika funktions-
nedsättningar, däribland hör-
sel nedsättning, inskrivna hos 
Arbetsförmedlingen och med 
denna satsning ville man höja 
kunskapen hos arbetsgivarna om 

att det finns stöd att få till exem-
pel med olika arbetshjälpmedel. 

Arbetsförmedlingen satsar på 
ett ökat samarbete med närings-
livet och enskilda arbetsgivare 
och kampanjen fick en hel del 

uppmärksamhet. Nu planerar 
bland andra Arbetsförmedlingen 
i Borås att göra en uppföljning 
på kampanjen och bjuder in 
250 företag i regionen till ”Se 
kraften-dagen” den 24 maj. 

CI-teamet i Uppsala firar 10 år!
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