
Ny ordförande  
i Svensk Hörsel

nr 2 2010Ett nyhEtsbrEv från svEnsk hörsEl
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inbjuder till  
seminarium

Seminarium
Svensk Hörsel 
anordnar 

seminariet ”Hörselvården i rörelse – 
Vårdval och Fritt Val av hörhjälpme
del” i anslutning till mässan Ett bra liv 
på Stockholmsmässan (lokal C3)  
30 september kl 13–15.

Behovet av hörhjälpmedel är 
stort och ökande för såväl unga 
som gamla. Att fortsätta att kom
municera högt upp i åldrarna är 
både naturligt och nödvändigt i 
dagens samhälle. Hörsel är kanske 
det viktigaste sinnet för mänsklig 
kommunikation. Hur kan personer 
med nedsatt hörsel få möjlighet att 
snabbt och smidigt erhålla en bra 
och kvalitativ, basal rehabilitering? 
Såväl fritt vårdval som möjlighet att 
fritt välja hörhjälpmedel med en 
offentlig finansiering är väsentligt 
för att minska kötider och att få en 
möjlighet att erhålla den senaste 
tekniken.

Föredragshållare är Jan Peter 
Strömgren, ordförande HRF, 
Agneta Österman, ordförande 
Hörselskadades distrikt i Stock
holms län, Anders Zachrisson 
tidigare verksamhetschef Habilite
ring & Hjälpmedel Region Skåne, 
Peter Nordqvist, Hörselbron, 
Anne Hertzberg, hjälpmedelschef 
och projektkoordinator Fritt val, 
Stockholms läns lt, Jonas Bränn
ström leg. audionom och ordf SVAF.
www.ettbraliv.com

konFerenS
I samban d 
med Au dio

nomdagarna i Västerås 26–28 
maj arrangerades den första 
rundabordskonferensen för 
personer inom svensk hörsel
vård. Initiativet togs från Svensk 
Hörsels sida och skulle ses som 
ett första steg till att samla 
representanter från stora delar 
av den svenska Hörselvården och 
andra närliggande organisationer. 

Syftet från Svensk Hörsels sida 
var att skapa ett forum där olika 
grupper finns representerade 
och dagligen kämpar i den stora 
förändringen som den svenska 
hörselvården generellt genom går. 
Målet var att alla skulle komma 
till tals för att belysa specifika 
orosmoln och därefter komma 
fram till tre gemensamma saker 
som skulle kunna användas 
vidare för påtryckningar mot våra 

efter 8 år av ett mycket förtjänst
fullt arbete avgick Ove Sandin som 
ord förande för Svensk Hörsel i maj 
i år. Det har varit stora förändringar 

inom hörselSverige under dessa år. Aktiviteterna 
i i Svensk Hörsel har följaktligen ökat väsentligt. 
HLF, Hörappa ratleverantörernas Förening, gick 
ihop med SLBH, Svenska Leverantörsföreningen 
för Bättre Hörsel, och tillsammans bildade de 
SvH, Svensk Hörsel, en samlad förening för alla 
leverantörer till svensk hörselvård. Ove ser tiden 
som ordförande som väldigt stimulerande och 
intressant och framför allt har engagemanget och 
kamratskapet inom föreningen varit positivt, trots 
att alla är konkurrenter till varandra i någon me
ning.

Ragnar Åhgren tar nu över ordförandeskapet 
och Ove Sandin har utsetts till vice ordförande. 
Ragnar har en lång bakgrund inom hörsel. Efter att 

ha arbetat med utveckling av partikelacceleratorer 
för framställning av radionukleider och bestrål
ning av tumörer under många år började han 1986 
på AB Transistor som teknisk chef, senare också 
försäljning & marknadschef. 2002 tillträdde han 
tjänsten som VD för Comfort Audio AB. Sedan 
våren 2009 är han nu aktivt arbetande styrelse
ordförande för såväl Comfort Audio AB som Din 
Hörsel AB. 

Ragnar säger i en kommentar att han är mycket 
glad för förtroendet att få axla ordförandeskapet 
för Svensk Hörsel. Han ser med spänning fram 
emot att, tillsammans med föreningens styrelse 
och medlemmar, driva projekt som är väsentliga 
för såväl föreningens medlemmar som brukare 
av hörhjälpmedel med Svensk Hörsels vision för 
ögonen att ”alla ska ha de hörhjälpmedel som de 
behöver för att kunna delta i samhällets samtliga 
aktiviteter”. 

ragnar åhgren tar över efter Ove sandin

Uppskattad rundabordetkonferens
politiker. Representanter från HRF, 
UH (Unga Hörselskadade), Hörsel
chefsföreningen, SVAF, STAF, SPAF, 
SAS och Hjälpmedelsinstitutet var 
inbjudna till detta.

Det kommer att sammanställas 
protokoll och en fortsättning kring 
rundabordskonferensen planeras 
under höst/vinter 2010 där även 
fler organisationer som PRO och 
SPF har anmält sitt intresse för att 
deltaga. 

www.ettbraliv.com


Hörselpriset 2010
priS  Svensk Hörsel delar 

årligen ut ett pris om 
10 000 kr samt ett diplom till en 
eller flera personer som genom 
egna initiativ och insatser bidragit 
till en utveckling inom hörsel
området.

Priset gick i år till professor 
Stig Arlinger, Linköping. Priset 
delades ut under festmiddagen 
den 27 maj i samband med SvAfs 
konferens i Västerås.

Det var inget tvivel om att Stig 
är en mäkta populär pristagare. 
Han fick långa, stående ovatio
ner när priset överlämnades. 
Stig berättade i sitt tacktal vid 
prisutdelningen bland annat att 
det var det berömda bananskalet 
som gjorde att han halkade in på 

hörsel området. Vi är innerligt 
tacksamma för det bananskalet.

motivering: ”Stig har genom 
sitt yrkesliv blivit en portalfigur 

inom den tekniska audiologin 
och drivit en ständigt pågående 
forskning och utveckling inom 
området.” 

Professor stig Arlinger mottAr HörselPriset Av rAgnAr ÅHgren.

aktuellt
rättsfall
Kammarrätten 

i Göteborg har i en dom 2010
0622 avseende mål 150110 
fastslagit att Region Skånes di
rektupphandling av hörapparater 
i början av 2010 inte var förenlig 
med LOU och att den därför 
skall göras om. Kammarrätten 
skriver i sin dom att ”uppkom
men tidsnöd i aktuellt fall får 
tillskrivas bristande planering 
från upphandlande myndighets 
sida. Region Skåne har därmed 
inte haft rätt att använda sig av 
ett förhandlat förfarande utan 
föregående annonsering. Över
trädelsen av LOU är av sådan art 
att upphandlingen måste göras 
om”.

upphandlingar
Region Skåne har genomfört en 
upphandling avseende hörap
parater. Avtal har tecknats med 
ett antal leverantörer. Det nya 
avtalet träder i kraft 20100901.

rekvisition-valfrihets-
modell i region Skåne 

Hälso och sjukvårdsnämnden 
beslutade att: ”Brukarna kan, 
efter konstaterat behov av bas, 
medel eller avancerad, erhålla 
hörapparater ur Region Skånes 
upphandlade sortiment eller, 
hos auktoriserade audionom
mottagningar, välja hörapparat 
som finns utanför Region Skånes 
upphandlade sortiment för vilka 
fastställd ersättning, Rekvisi

kommande mässor  
och konferenser

 euHa, europäische Union der 
HörgeräteAkustiker håller sin 55:e 
kongress i Hannover 13–15 oktober. 
Denna mässa ses som den största i 
Europa inom hörsel och samlar före
tag och yrkesverksamma från stora 
delar av välden. För vidare informa
tion gå in på www.euha.org

 alla möjliga medel, HRF  
arran gerar tisdagen den 26 oktober 
en mässa i Stockholm med de senas
te hörselprodukterna och tjänsterna. 
För vidare information gå in på
www.allamojligamedel.se

ansvarig utgivare: 
ragnar Åhgren,  
svensk Hörsel

Form & layout:  
madelene olsson,  
the factory of Design
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www.svenskhorsel.se
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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.

ny nätmötesplats

kontakt
Träffpunkt Bättre 
Hörsel är en helt 

ny nätmötesplats med syfte att 
presentera den absolut senaste tek
niken inom hörsel och att verka för 
att göra dessa produkter tillgängliga 
på den svenska marknaden. Med
lemmar i Bättre Hörsel är brukare 
av hörselhjälpmedel, audionomer, 
ingenjörer, läkare, hörselpedagoger 
och andra med ett intresse av den 
senaste teknikutvecklingen inom 
hörsel. www.battrehorsel.se

sll inför vård-
val inom basal 
hörselrehabilitering

Sll
Stockholms läns landsting 
(SLL) har beslutat om 

Vårdval inom den basala hörselre
habiliteringen. Detta införs den 1 
september 2011. Beslutet togs i poli
tisk enighet. Vårdvalet innebär att 
alla som har rätt till hörselrehabilite
ring enligt SLLs förskrivningsregler 
kan söka sig till de företag som är 
godkända aktörer inom Vårdvalet. 

SLL har vidare beslutat att Fritt 
Val av hörapparater ska ingå 
i Vårdvalet. Därmed kan 
Stockholm bli först i landet 
med att få en samlad valfri
het med att välja Audionom

mottagning och hörapparat/
hörhjälpmedel. Projektet Fritt 

Val där brukaren kunnat välja  
hörapparat med hjälp av en rekvisi
tion från landstinget fortsätter tills 
vidare. En ”regelbok” för Vårdvalet 
sammanställs nu.

tion hörapparat, betalas ut från 
Region Skåne.”

Efter att beslutet fastställts i 
regionfullmäktige avser Region 
Skåne att införa valfrihetsmodel
len från 1 Januari 2011.  
 
Se nedanstående 
länk sid 10
http://korta.
nu/74fd
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Aktuella rättsfall  
och upphandlingar
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