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kostnadseffektiv vård
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I dag är 
det alltför 

många personer i yrkesverksam 
ålder som tvingas till pension 
i förtid eller sjukskrivning på 

hel- eller deltid på grund av 
av sin hörsel-nedsättning. I 

många fall kan hörselprodukter, 
anpassade till de egna behoven, 
ge dessa personer en möjlighet 
att arbeta kvar trots sin hörsel-
nedsättning. Situationer som 
kan vara besvärliga för personer 
med hörselnedsättning är 

i samband med att andelen äldre i befolkningen ökar 
markant behöver framtidens hjälpmedelsförsörjning  
diskuteras. Det finns definitioner på nytta av en insats  
i förhållande till kostnad. QALY (kvalitetsjusterat levnadsår) 

är ett exempel. Kostnad för en QALY är en viktig parameter. Det gäller 
att se till helheten, både för individens självständighet och hälsa, men 
också ur ett samhällsperspektiv.

Socialstyrelsen har sagt att kostnad för en QALY under 100 000  
kr är låg, 100 000–500 000 måttlig, 500 000–1 000 000 kr är högt och 
allt därutöver är mycket högt.

Svensk Hörsels förslag ”minst 8 000 kr per öra”, innebär således att en 
binaural utprovning, skulle kosta landstingen 16 000 kr. Enligt studier på 
t ex CMT i Linköping skulle denna kostnad leda till en QALY kostnad på 
drygt 17 000 kr. Dessa vårdinsatser är alltså att kategorisera som mycket, 
mycket låga med tanke på de effekter som uppnås av utprovningen.

På mässan ”Ett Bra Liv” höll Ann Lund från Hjälpmedelsinstitutet  
en föreläsning om Hjälpmedelsverksamhet i förändring – hälsoekonomi 
och kostnadsnytta, som även tagits upp i SHT Svensk Handikapp 
Tidskrift. 

framtidens hjälpmedelsförsörjning behöver diskuteras

möten och konferenser, telefon-
samtal eller att arbeta i miljöer med 
mycket buller och bakgrundsljud. 

Så här säger Birgitta som arbetar 
i en personalrestaurang: ”På mitt 
jobb är det högt tempo och många 
människor i rörelse. Tidigare 
ansträngde jag mig hela tiden för att 
höra, det var otroligt energikrävan-
de. Med mina nya hörselprodukter 
är det en helt annan sak. De rensar 
bort sorlet och gör talet tydligt. Jag 
slipper spänna mig och är inte alls så 
trött efter en arbetsdag.”

Även för barn och ungdomar kan 
hörselprodukter spela en viktig roll 
för språkutveckling och delaktighet 
i skolan och inte minst den sociala 
gemenskapen. 

SvenSk HörSelS viSion:   » Alla ska ha de hörhjälpmedel som de behöver 
för att kunna delta i samhällets samtliga aktiviteter. «

hörselprodukter – en väg till ett bättre liv

avskrivning
I sektio-
nen för 

Hörselprodukter inom Svensk 
Hörsel arbetar vi efter visionen att 
alla hörselskadade ska få tillgång 
till de hörselprodukter de behöver 
för att kunna delta i samhällets 
samtliga aktiviteter. Hörselpro-
dukter – som exempelvis trådlösa 
mikrofonsystem, telefonprodukter 
och varseblivningsprodukter – kan 
åstadkomma stora och avgörande 
förbättringar för en hörselskadad 
person.

I sektionen jobbar vi med olika 
projekt och i ett av dessa har vi 
för avsikt att tillsammans med lands-
tingen kartlägga situationen med 
de avskrivningstider landstingen 
tillämpar när det gäller hörsel-
produkter. Marknaden utvecklas 
kraftigt och det kommer ständigt 
nya och förbättrade hörselproduk-
ter. För att kunna erbjuda personer 
med hörselnedsättning ny, modern 
teknik måste hörselprodukter också 
skrivas av – precis som man gör 
med hörapparater. 

Svensk Hörsel kommer att 
samverka med landstingen för att 
hitta rimliga avskrivningstider och 
är ni intresserade av att veta mer 
om kartläggningen får ni gärna ta 
kontakt med sektionens ordförande 
Johan Hammarström.  

Projekt kring  
avskrivningstider

VarsebliVning

slingor
samtals-
förstärkare

trådlösa mikrofoner



hörseltest
Syftet 
med det 

nya hörseltestet, som lanserade 
lagom till Hörselskadades dag  
16 oktober, är att få fler att söka 
hjälp.

– Vi vill få fler att kolla sin hör-
sel i tid, innan problemen blir för 
stora. Vi är stolta över att vara 
först i Sverige med den här folk-
hälsosatsningen, säger Jan-Peter 
Strömgren, HRF:s förbundsord-
förande.

HRF:s hörseltest är ett så 
kallat tal-i-brus-test, utvecklat av 
svenska forskare inom teknisk 
audiologi vid Hörselbron. 

– Det är i dåliga ljudmiljöer en 
hörselnedsättning märks först. 
Så fort det är lite stimmigt runt 
omkring blir det särskilt svårt för 
oss som hör dåligt att uppfatta 
vad som sägs, förklarar Jan-Peter 
Strömgren.

Att ringa HRF:s hörseltest 
på 0900–20 33 000 kostar 28 
kronor, varav 10 kronor går till 

hörselforskningen. Genom att 
göra testet får man en indika-
tion på om en grundligare hör-
selundersökning behöver göras, 
samtidigt som man stödjer 
viktig forskning.

Liknande test finns redan  
i Nederländerna, Frankrike, 
Tyskland, England och  
Australien, där det är en del  
av folkhälsoarbetet.
www.hrf.se 

Att ringA HrF:S HörSelteSt på 0900–20 33 000 koStAr 28 kronor, 

vArAv 10 kronor går till HörSelForSkningen.

aktuellt
Anne 
Hertzberg, 

före detta projektledare för 
Fritt val i Stockholm, förde vid 
Svensk Hörsels seminarium 
”Hörselvården i Rörelse” i 
samband med mässan ”Ett Bra 
Liv” fram förslaget att leveran-
törer av hörhjälpmedel borde 
kunna få ett godkännande som 
leverantör och bli auktoriserad 
precis som en audionommot-

tagning kan bli auktoriserad för 
att utföra utprovningar under 
förutsättning att vissa kriterier 
är uppfyllda. Detta i stället för 
de upphandlingar som snävar 
in utbudet av hörhjälpmedel, 
alltså för såväl hörapparater 
som hörselprodukter 
(tidigare benämnt 
hörseltekniska 
hjälpmedel). 
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the Factory of Design
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Hörselnytt utges av  
Svensk Hörsel – leverantörernas förening

Tillämpa Lagen om valfri-
hetssystem, LOV, också på 
leverantörer av produkter?

Otillåten direkt-
upphandling  
i region skåne

aktuellt
Region Skåne 
fick inte pröv-

ningstillstånd hos Regeringsrätten
Kammarrättens dom från 2010-06-
22, som fastslog att Region Skånes 
direktupphandling av hörapparater 
som genomfördes i början av 2010 
var otillåten, har nu också fast-
slagits av Regeringsrätten. Region 
Skåne sökte prövningstillstånd hos 
Regeringsrätten, som 2010-11-
15 beslutade att ”mot bakgrund 
av omständigheterna i målet att 
den korrekta tolkningen av den 
gemenskapsrättsliga reglering som 
aktualiserats är så uppenbar att det 

inte finns utrymme för något 
rimligt tvivel”...”. Regerings-

rätten finner att det inte 
har kommit fram skäl 
att meddela pröv-
ningstillstånd”. I prin-
cip innebär detta ett 
stopp för landstingen 

att göra denna typ av 
direktupphandlingar inom 

hörselområdet i framtiden, 
när nu ärendet på detta sätt 

prövats av högsta instans.

Auktorisations-
modellen i  
region skåne 
granskad

aktuellt
Den så kallade 
auktorisations-

modellen för hörselverksamheten 
i Region Skåne har granskats och 
bedömts av regionens revisorer, 
som menar att modellen kommer 
att fungera som förebild för andra 
landsting.

Granskningen visar bland annat 
att stora problem med bristande 
valfrihet och tillgänglighet för  
brukarna har åtgärdats. 

2008 infördes förändringarna 
som bl a innebar att all hörselverk-
samhet i regionen överfördes till 
privata audionommottagningar. 
Många nya självständiga mottag-
ningar har vuxit fram i och med 
auktorisationsmodellen.
www.skane.se/revisionen

ansvarig utgivare: 
ragnar åhgren,  
Svensk Hörsel

HRF har lanserat ett 
nytt hörseltest i telefon

tipsa  
hörselnytt!

Redaktionen tar  
gärna emot tips.  

Maila till horselnytt@ 
svenskhorsel.se.
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