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Riksdagen har nyligen 
röstat igenom en ny 
lag – ”Mer inflytande 
för den enskilde i valet 

av hjälpmedel”. Mer populärt kallas 
den för ”Fritt Val av hjälpmedel”. 

De förändringar som träder 
i kraft är ändringar i Hälso- och 
sjukvårdslagen samt i Patientsä-
kerhetslagen. Det är en lagstiftning 
som syftar till att ge större makt 
åt den enskilde att kunna påverka 
och välja sitt hjälpmedel. 

Lagförändringarna ska ge 
landsting (och kommuner) bättre 

verktyg att införa modeller för att nå ett större 
inflytande för individen. Detta är ett viktigt 
steg mot självständighet och självbestämmande 
för människor med olika former av funktions-
nedsättning. Sammantaget anser man att lagen 
för fritt val av hjälpmedel är ett verktyg för 
att uppnå grundläggande mål inom funktions-
hinderspolitiken, så att människor kan bli fullt 
delaktiga i samhället. 

Nu kommer det att komma myndighetsupp-
drag kopplade till detta. Hörsel har varit ett av 
de områdena med mest intresse från brukarna, 
till exempel så väljer 75 procent av alla i Stock-
holm hörapparater genom Fritt Val. 

Ny standard 
för hörapparater 

TEKNIK
Världens ledande inom Bluetooth 
(SIG) och den Europeiska orga-

nisationen för hörapparattillverkare (EHIMA) 
har enats om en ny standard för hörapparater. 
De menar att telespolen, som har varit populär 
sedan 1950-talet, inte kan användas till samma 
utsträckning i alla världens länder och vill nu 
introducera Bluetooth som en lösning. Man vill 
se till så att alla hörapparattillverkare bygger 
in en Bluetoothfunktion i sina hörapparater, så 
att dessa sedan kan kopplas till dagens smart-
telefoner, TV, radio etc. 

Målet är att personer med hörselnedsättning 

inte ska behöva begränsa sig till en tillverkare 
som de gör i dag, utan kommer kunna använda 
olika sorters telefontillverkare respektive TV 
tillverkare utan några större problem. Syftet är 
också att ge hörselskadade samma möjligheter 
i livet som alla andra har, vad gäller uppkoppling 
till dagens teknologi. 

BLUETOOTH KOMMER ATT GÖRA DET ENKLARE 

ATT KOPPLA IHOP HÖRAPPRAT OCH TV.

Teknik för alla:

Enhetsansvarig:
Uppdatera hörsel
vårdsregistret

INFORMATION
Hörsel-
vårds-

registret syftar till att underlätta in-
formations- och erfarenhetsutbytet 
mellan alla som är verksamma inom 
svensk hörselvård, såväl personer 
som verksamhetsenheter. 

Du som är enhetsansvarig eller 
särskilt utsedd registeransvarig 
inom enheten kan själv uppdatera 
kontaktuppgifterna för enheten, 
lägga till nyanställda personer eller 
ta bort dem som slutat. 

Behöver något ändras?  
Logga in på Hörselvårds-
registrets sida på 
www.svenskhorsel.se 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Ovriga-dokument/Ovrigt-dokument/Votering-betankande-201314S_H119SoU19p1/


MUSEUM
Livets museum finns i Lund och 
är ett samarbete mellan Syd-

svenska medicinhistoriska sällskapet och Region 
Skåne. På museet kan man se den medicin-
tekniska utvecklingen över tid. Inte minst så har 
hörsel fått en stor plats på museet. Där kan alla 
intresserade följa den fantastiska tekniska ut-
vecklingen som har skett inom området. Se mer 
på http://livetsmuseum.wordpress.com/.  

LÖNER
En kartläggning som gjorts hos de 
privata audionom-företagen visar 

att lönerna för audionomer i dessa företag har 
ökat med 50 procent på åtta år. Denna ökning 
förklaras enligt flera av källorna med konkur-
rensen som kommit i och med de privata 
företagens intåg på marknaden. 

Audio Nytt  
får ny huvudmanLivets museum

TIDNING
Tidningen AUDIO 
NYTT kommer 

att ges ut av ett företag som heter 
Mentor och som driver flera andra 
branschtidningar inom olika om-
råden. AUDIO NYTT får därmed 
en professionell ägare och utgivare 
som kan tillvarata branschens be-
hov av att sprida nyheter och infor-
mation. Läs mer om Audio Nytt på 
www.audionytt.se.  

Lär om medicinhistoria på

Ansvarig utgivare: 
Svensk Hörsel  
www.svenskhorsel.se 

Form & layout:  
The Factory of Design
Mail: horselnytt@
svenskhorsel.se

Hemsida:  
www.svenskhorsel.se
Telefon: 
08-508 938 60

Postadress:  
Svensk Hörsel,  
Box 22307,  
104 22 Stockholm 

Besöksadress:  
Näringspunkten, Klara 
Norra Kyrkogata 31

Hörselnytt utges av  
Föreningen Svensk Hörsel – Leverantörsförening Tipsa  

Hörselnytt!
Redaktionen tar  
gärna emot tips.  

Maila till horselnytt@ 
svenskhorsel.se.

Löneläget  
för audionomer
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Hjälpmedels
institutet går  
i graven

ORGANISATION
HI, som är 
det mer 

populära namnet av Hjälpmedels-
institutet, hade sin sista verksam-
hetsdag den 30 april. HI har haft 
olika roller inom hörselvården, 
bland annat så testades hörappa-
rater av HI en gång i tiden. 

Nu anses stora delar av verksam-
heten vara onödig då landstingen 
själva har tagit över många av rol-
lerna som HI har haft. Vissa delar 
flyttas dock till myndigheten för 
delaktighet. HI har arrangerat en 
konferens för de offentligt anställda 
hörselvårdscheferna och den konfe-
rensen kommer fortsättningsvis att 
arrangeras av Hörselbron, som dri-
ver det Nationella kvalitets registret 
för hörselrehabilitering.

Utan vårdval och Fritt Val så hade aldrig lönerna 
kunnat öka på det sättet, säger en av källorna. 
Hur lönerna ser ut hos de offentliganställda vet vi 
inte riktigt, men även där har lönerna höjts rejält 
och det också av konkurrensskäl, enligt källor på 
landstingen. 
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