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skåne upphandlar 
hörapparater

upphandling
Skåne har 
nylige n 

avslutat en direkt upphandling av 
hörapparater som ska vara en tillfäl
lig lösning under tiden som Skåne 
gör en reguljär upphandling som ska 
gälla från hös ten 2010. Ingen av de 
tidigare hörapparatleverantörerna 
är med i avtalet.

lång väntan  
i hörselvården

Väntetid
Stockholm släppte 
en rapport från 

patientnämnden som har som 
rubrik ”Fortfarande långa väntetider 
i hörselvården”. 78 ärenden inkom 
till patientnämnden under 2009 
och då avsåg 68 av dessa den basala 
hörselrehabiliteringen. Det är en 
ökning med 8 % sedan föregående 
år. De mest vanliga anmälningarna 
handlade om tillgänglighet, behand
ling och bemötande. Läs mer på:
http://korta.nu/d051 (s. 85–88).

webben  På vår hemsid a 
hittar du an

vänd bar information. Här finns 
blan k etter samt annat du kan ha 
nytta av, till exempel:

 hörselvårdsregistret. 
Här hittar du namn och kon
taktuppgifter på personer som 
är verksamma inom hörsel
vården i Sverige. Registret har 
nyligen uppdaterats, men tänk 

på att alltid skicka in ändringar 
så att vi hjälps åt att hålla regist
ret aktuellt.

 leverans och service-
policy. Policyn är framtagen för 
att medlemsföretagen i Svensk 
Hörsel ska kunna uppfylla de 
krav som ställs i Läkemedels
verkets regelverk om medicin
tekniska produkter.  Dessa 
krav är ämnade att säkerställa 

hej läsare, Du läser nu det första 
numret av Hörselnytt som ges ut 
av föreningen Svensk Hörsel (www.
svenskhorsel.se). Hörselnytt är ett ny

hetsbrev som går ut till alla intressenter som arbetar 
med hörsel såväl i företag som i offentlig sektor. 

Hörselnytt kommer att ges ut cirka 3 gånger 
per år. Målsättningen med Hörselnytt är att på ett 
kortfattat, enkelt och underhållande sätt informera 
branschens intressenter om aktuella händelser och 
trender. 

Hörselnytt välkomnar synpunkter på det som 
skrivs och vi tar gärna emot tips att ta upp. Du kan 
maila till Hörselnytt på horselnytt@svenskhorsel.
se. Alla utgåvor av Hörselnytt kommer att finnas  
i pdfformat att hämta på www.svenskhorsel.se.

Svensk Hörsel är en icke vinstdrivande förening 
som verkar för att personer med nedsatt hörsel 
och dövas behov av hörselprodukter ska tillvaratas 
på bästa möjliga sätt. 

Vår vision är att alla ska ha de hörhjälpmedel 
som de behöver för att kunna delta i samhällets 
samtliga aktiviteter 

Svensk Hörsel är öppen för alla svenska hörsel
företag som vill verka för att stödja föreningens 
strävan att uppnå visionen och som har en långsik
tig och seriös inriktning. I dag är 14 företag med i 
föreningen, senast välkomnade vi Cochlear Nordic. 
I dagsläget finns två sektioner inom föreningen: 
hörapparatsektionen och sektionen för hörsel
produkter. 

nyhetsbrevet för dig som arbetar med hörsel

Användbart på webben

att fullgod patientsäkerhet alltid 
uppfylls.

 hörselpriset – alla kan 
nominera. Svensk Hörsel delar 
årligen ut ett pris på 10 000 kronor 
till en eller flera personer som 
genom egna initiativ och insatser 
bidragit till en utveckling inom 
hörselområdet. 

nya regler för  
upphandling

upphandling
Nya upp
handlings

regler kommer att införas som 
kanske kan innebära att en del av 
det godtycke, som i dag finns i ex
empelvis upphandlingar av hörappa
rater, upphör. I dag kan ett landsting 
göra en otillåten direktupphandling 
utan att riskera något skadestånd. 
Detta kommer att förändras i och 
med de nya reglerna.  
Läs mer: http://korta.nu/083f
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Väntetider för  
hörapparatutprovning

Svensk Hörsels syn på 
den framtida hörselvården

Väntetid
Väntetiderna i 
hörselvården 

varierar var i landet man befin
ner sig. Det har hänt en hel del 
positivt med väntetiderna på 
vissa ställen, till exempel i Skåne. 
Ingen tjänar på långa väntetider i 
hörselvården. Vi kommer i varje 
nummer att sammanställa den 
officiella väntetidslistan. I listan 
saknas Uppsala. Varför? Sunderby 
sjukhus, Karolinska Huddinge och 
Blekinge har inte rapporterat 
väntetiderna. Varför inte?

De som har kortare väntetider 
än 4 veckor är Värnamo sjukhus i 
Jönköping följt av Skåne, där det 
finns 30 mottagningar och alla har 
under 4 veckors väntetid. 

De som har väntetider på 
mer än 9 veckor är: Gotland. 
Gävleborg (samtliga), Halland 
(samtliga), Jämtland, Jönköping 

(EksjöNässjö), Kalmar (Kalmar, 
Oskarshamn), Kronoberg (samt
liga), Stockholm (Avesina i Kista, 
City, Kungsholmen, Södertälje) 
Sörmland (samtliga), Värmland 
(Karlstad, Hagfors, Säffle, Ar
vika), Västerbotten (samtliga), 
Västernorrland (samtliga), Västra 
Götaland (Trollhättan, Capio 

Göteborg, Mariestad, Frölunda, 
Förvaltningen Göteborg ), Öre
bro, Östergötland (samtliga)  
och Blekinge (samtliga).

Det finns ett antal mottag
ningar som har mellan 58 
veckors väntetider. Vi ber dig att 
kolla in den fullständiga listan på: 
http://korta.nu/abe1

Att bekämpA långA väntetider är en ständig kAmp.

framtid
Hörselvården 
i Sverige är 

under en strukturförändring. 
Svensk Hörsels syn på fram
tidens hörselvård är att den   
ska innehålla:

 En offentlig finansiering 
 Rehabilitering 
 Utökad rehabilitering inom 

landstinget med behovsstyrd 
budget

 Basal rehabilitering inom 
landstinget eller privat auktori
serad klinik med hörselcheck 

 Hörselcheck på rimligt 
belopp med möjlighet till viss 
egenfinansiering. Bör vara minst 
8 000 kr/Ha

 Auktorisation av utprovar e 
med krav på professionell 
hantering 

 Fritt Val bland CE 
märkta produkter 
(bör också upp
fylla Nordisk 
kravspeci
fikation).

Mässor  
och konferenser

 Staf (Svensk teknisk audio logisk 
förening) har hållit konferens med 
tillhörande mässa den 17–18 mars 
i Eskilstuna. Det var knappt hundra 
deltagare som tog del av föreläs
ningar och utställningen, som till 
huvuddelen visade hörselprodukter.

 audiology now – AAA – 
www.audiologynow.org, världens 
största konferens och mässa inom 
hörsel, hölls den 14–17 april i San 
Diego, Kali fornien, USA.  Dit åker all 
världens profession inom hörsel för 
att söka kunskap, se på nyheter, dis
kutera framtidens tekniska lösningar 
inom alltifrån diagnostik till hörappa
ratutprovning. 

 audionomdagarna äger i år 
rum i Västerås den 26–28 maj.  
Läs mer om programmet på  
www.svaf.nu.

 naS 2010 går i år av stapeln 
i Köpenhamn 30 maj–2 juni. För 
anmälan och program gå in på  
www.nas.dk

 Ci konferens, som anordnas av 
SPAF den 30 juni–3 juli i Stockholm 
(www.ci2010.com) är den 11:e inter
nationella konferensen om CI och 
andra implantattekniker. 

Dn skriver om 
hörselvården

webben
DN har upp
märksammat 

hörselvården i Stockholm i 
ett antal artiklar. Här finns 
länkarna till texterna:

 http://korta.nu/66f1
 http://korta.nu/b4dc

 http://korta.nu/e1d1
 http://korta.nu/fe8e
 http://korta.nu/504d
 http://korta.nu/90c3
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tipsa  
hörselnytt!

Redaktionen tar  
gärna emot tips.  

Maila till horselnytt@ 
svenskhorsel.se.

vårdval för  
utprovning

VårdVal
Stockholm inför 
vårdval för utprov

ning av hörapparater. Det finns att 
läsa på två pressmeddelanden. Det 
är dock oklart när det ska ske och 
hur det ska vara utformat. Läs på:
http://korta.nu/1d90 

svensk Hörsel vill 

HA OFFentlig FinAn-

siering Av Hörsel-

vården.
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