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Primär hörsel
rehabilitering  
i stockholm

VårdVal
Nu finns ett förslag 
till Vårdval inom 

”primär hörselrehabilitering” och 
Fritt Val i Stockholm. Förslaget 
återremitterades i Hälso- och Sjuk-
vårdsnämndens möte den 15/2.  
Här kan du läsa om det:  
http://korta.nu/dsdqp  

Det ursprungliga förslaget är väl-
digt omfattande (62 sidor). Kraven 
är minst sagt genomgripande och 
ställer man dessa i förhållande till 
ersättningen så kommer audiono-
mernas löner i Stockholm att sjunka 
kraftigt. För en hörselrehabilitering 
betalas 1 641 kronor. De utredning-
ar som finns om vad en hörselreha-
bilitering kostar visar att det kostar 
mellan 4 000 och 10 000 kronor att 
genomföra exklusive kostnad för 
hörapparat. Läs förslaget i dess hel-
het: http://korta.nu/nano7

utredning
Regeringen 
har nu tillsatt 

en utredning om Fritt Val av 
hjälpmedel. Utredningen syftar till 
att ta fram förslag om ett system 
för Fritt Val av hjälpmedel. Försla-
get välkomnas av många. Sveriges 
Pensionärsförbund (SPF) är en av 
påhejarna och skriver så här:

”I SPF:s medlemskader finns 
uppemot 200 000 medlemmar 
som skulle ha hjälp av hörapparat. 
Av dessa är det kanske 70 000 
som har det. Därmed är det en 
bra bit över 100 000 som inte 
har skaffat sig hjälpmedlet, trots 
att de skulle ha nytta av det. 
SPF välkomnar förslaget då våra 
ledord är inflytande, valfrihet och 
livskvalitet”.  
http://korta.nu/wo1mk 

Svensk 
Hörsel delar 
årligen ut ett 

pris om 10 000 
kronor till en el-

ler flera personer 
som genom egna 
initiativ och insatser 

bidragit till en utveck-
ling inom hörselområdet. 

Hörselpriset ska 
bidra till att uppnå 
Svensk Hörsels 
vision: Alla ska ha 
de hörhjälpmedel 

som de behöver 
för att kunna 
delta i samhäl-
lets samtliga 

aktiviteter. Alla inom hörselområdet kan nominera 
kandidater till Hörselpriset. Nominering sker 
genom att per mail sända in uppgifter till Svensk 
Hörsel om namn och verksamhetsplats för den 
man vill nominera samt en motivering. Namnför-
slag utan motivering beaktas inte. Mailadressen för 
nomineringar till Svensk Hörsel är horselpriset@
svenskhorsel.se 

För Hörselpriset 2011 ska nomineringarna vara 
Svensk Hörsel tillhanda senast den 31 mars. Priset 
kommer sedan att utdelas vid ett arrangemang 
under året som är mest lämpligt beroende på vin-
narens verksamhet. 

Pristagaren utses av en jury som består av tre 
deltagare från Svensk Hörsel och två oberoende 
med kompetens från hörselområdet. 

Den som vill läsa statuterna för Hörselpriset i 
sin helhet finner dem på Svensk Hörsels hemsida: 
www.svenskhorsel.se 

– nominera din kandidat nU!

VårdVal
Uppsala har beslu-
tat om en modell 

för vårdval inom hörselrehabilite-
ringen. Denna ska träda i kraft den 
1 november 2011. Regelboken för 
detta ska vara klar i mars för beslut 
i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Man 
överväger även att införa ett fritt 
val av hjälpmedel samtidigt.

vårdval hörsel  
i Uppsala

 Världens största mässa och konferens, Audiology Now, popu-lärt kallad AAA, hålls i år i Chi-cago mellan 6–9 april.  Läs mer på www.audiologynow.com

Mässor  
och konferenser

Hörselpriset 2011

fritt val av hjälpmedel

200 000 medlemmar i SPF behöver hjälP med höraPParat.
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Miljarder på ny teknik
forSkning     Samtliga 

stora hör-
apparatsföretag i världen har nu 
ytterligare ökat utvecklingstak-
ten. Företagen lägger i dag mellan 
7 och 10 % av sin omsättning på 
utveckling av nya produkter och 
koncept. Det betyder att det 
satsas cirka 4 miljarder kronor på 
forskning och utveckling av nya 
hörhjälpmedel. 

Det som för närvarande 
utvecklas mest är olika typer 
av trådlös uppkoppling, olika 
koncept med nya formfaktorer 
och ny design samt förstås ytter-
ligare förbättrade egenskaper 
för signalbehandling och maximal 
taluppfattbarhet och ljudkomfort. 
Allt tyder på att det kontinuerligt 

blir bättre och bättre möjligheter 
att kompensera för hörselned-
sättningar och att en avstigma-
tisering sker i takt med denna 
utveckling. 

All ny teknik kan tyvärr inte 
lanseras i Sverige. Företagen 
måste satsa där marknaden finns 
för nyutvecklad teknik. 

i fass (läkarnas uppslags-
bok) står det följande om 
hörapparater:

 Definition ett hjälpme-
del som förstärker ljud men ej 
förtydligar det. Jämför med ett 
suddigt fotografi som förstoras 
upp; bilden blir större men ej 
tydligare. 

 Orsak(-er) Används 
framför allt vid hörselnedsättning 
orsakad av hinder i trumhinna 
och hörselben, men även vid 
nedsatt funktion i hörselnerven. 

 Status Utprovning av hör-
apparat föregås av läkarbesök. 
Där vaxpropp, hörselgångsek-
sem, mellanöroninflammation 
har uteslutits. Det undersöks 
också om trumhinnorna är hela. 
Utredning Audiogram (hörsel-
test) kan indikera om patienten 
har en tumör på hörselnerven. 
Stämgaffelprov: Webers och 
Rinnes prov. Med dessa prov 
kan man testa om patienten har 
ett ledningsfel eller en hörsel-

nedsättning orsakad av skada 
på hörselnerven. 

 Behandling Remiss till 
hörcentral för bedömning 
och eventuell utprovning av 
hörapparat m fl hörhjälp-
medel, t ex tV-hjälpmedel, 
dörrklocka, telefon. Patienten 
måste vara motiverad till att 
bära hörapparaten. Det tar 
ofta en ansenlig tid att lära sig 
hantera den. Någon speciell 
typ av hörapparat utlovas 
inte, hörcentralen ordinerar 
lämplig hörapparat utifrån örats 
anatomi, typen av hörselned-
sättning, rörelseförmåga i arm/
hand och inte minst landstingets 
ekonomi. Vissa hörcentraler 
arran gerar gruppundervisning 
för hörapparatanvändare. Upp-
följningen sköts av hörcentralen 
för eventuella justeringar/byte 
av hörapparat och patienten får 
låna apparaten. ett alternativ 
är att köpa hörapparat via en 
privat öronläkare eller audio-
nom. Vid besvärande hörsel-

Antalet hör
apparater 2010

Siffror
2010 såldes det cirka 
140 000 hörappara-

ter i Sverige. Av dessa hörapparater 
är cirka 29 % basapparater, 52 % 
standardapparater och 19 % avance-
rade apparater från landstingens ut-
provningar. Andelen i-örat-apparater 
uppgår till 13 %.

Det mesta av försäljningen sker 
via offentliga upphandlingar, som 
genomförs i sju olika regioner – även 
om den privata marknaden växer. 
Andelen nya och avancerade hörap-
parater är betydligt lägre än i övriga 
västvärlden. Det totala antalet hör-
apparater i Sverige motsvarar unge-
fär 1,3 % av världsmarknaden. (Källa 
Svensk Hörsels branschstatistik)

ansvarig utgivare: 
ragnar Åhgren,  
Svensk hörsel

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

köer i hörselvården

Vård
Bäst i klassen med inga 
eller mycket korta köer 

stoltserar Skåne med där alla 33 
kliniker har låga eller inga väntetider 
för en hörselrehabilitering.  Längsta 
väntetiderna hittar man i Öster-
götland, Västerbotten, Blekinge 
och i Stockholm. Läs hela listan på: 
http://korta.nu/7az0x

Upphandling  
av hörapparater

uPPHandling
Just nu 
pågår fyra 

upphandlingar av hörapparater. Det 
är Stockholm, Västra Götaland, 
Mittregionen (samordnat genom 
landstinget i Dalarna) och Södra 
regionen (Kronoberg, Blekinge, Hal-
land). Upphandlingarna har en sak 
gemensamt: de är alla föremål för 
rättslig prövning i olika instanser. 
Södra regionen har nu hållit på i över 
två år med sin upphandling utan att 
komma i mål.

Systemet med att upphandla hör-
apparater har uppenbara brister, 
anser Svensk Hörsel och pekar 
på att det behövs ett helt nytt 
system som tar sin utgångspunkt 
i individernas behov och möjlig-

heter och som har möjlighet att 
ta tillvara den snabba teknikutveck-

ling som sker. Svensk Hörsel anser att 
ett system som tar sin utgångspunkt 
i LoV bäst tillfredsställer det verkliga 
behovet.Läs mer om vad Svensk 
Hörsel anser om ett nytt system:  
www.svenskhorsel.se

gångseksem är ”i-örat-apparat” ej 
lämplig, benledningsapparat med 
titanskruv kan vara ett alternativ. 
Använd hörselskydd vid gräsklipp-
ning med motorgräsklippare och 
andra bullriga miljöer. Det är 
viktigt för omgivningen att prata 
långsamt, artikulera och låta den 
hörselskadade se munrörelserna. 
Prata inte med alltför hög röst, 
det kan göra ont i örat på den 
hörselskadade! http://www.
fass.se/lif/lakarbok/artikel.
jsp?articleid=44161

en sak är säker: 
FASS är inte 
upp daterad om 
utvecklingen 
av hörappa-
rater. 

FASS om hörapparater

cirKa tre miljarder KroNor SatSaS PÅ ForSKNiNg  

och utvecKliNg av Nya hörhjälPmedel.
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