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– angelägen utredning
för brukare av hjälpmedel

Regeringen har
tillsatt en utredning

för att se över möjliga modeller för att
öka brukarnas delaktighet i val
av hjälpmedel. Socialdepartementet och Hjälpmedelsinstitutet, Hi, utvärderar
nu hela hjälpmedelsmarknaden i syfte att hitta en
rekommenderad modell för
alla landsting. Syftet med
utredningen är ”att stödja
huvudmän i arbetet med att
införa fritt val av hjälpmedel
så att fler äldre och personer med funktionsnedsättning ska få
möjlighet att själva
välja hjälpmedel.

T-spolen
vinner mark i USA

Målsättningen är att så många som möjligt ska ha
rätt att själva välja hjälpmedel i framtiden. Uppdraget ska redovisas senast den 2 december 2011”. (läs
hela direktivet www.sou.gov.se/kommitte
direktiv/2011/dir2011_7.pdf).
Utredningen ska utmynna i rekommendationer
till landstingen, men beslutet om att införa fritt val
ligger ytterst på enskilda landsting. Utredningen
leds av Karin Bergh på Socialdepartementet. En
slutkonferens, där resultatet kommer att presenteras, planeras till den 8 december i Stockholm.
Detta är givetvis en stor möjlighet för alla männi
skor med hörselnedsättning. Det är också en
positiv utveckling för den audiologiska kåren då
möjligheterna till att införa ny teknik i vården ökar,
då de nuvarande begränsningarna med upphandlingar minskar eller upphör helt.
Svensk Hörsel träffade Karin Bergh i början av
sommaren och framförde sin stödjande syn på Fritt
Val modellen.

Kulturminister Lena Adelsohn
Liljeroth fick ett cochlea
implantat (CI) inopererat vid en operation på
Karolinska Universitetssjukhusets CI-sektion i
slutet av maj.
Cochleaimplantat är i dag en väl beprövad
metod att återskapa hörsel hos döva eller gravt
hörselskadade där hörapparat inte ger tillräckligt
med hörsel för att uppfatta tal. Det första minderåriga barnet i Sverige opererades med CI 1991. Under de senare åren har tekniken förfinats och i dag
kan olika typer av cochleaimplantat hjälpa personer
med olika typer av hörselskada. Kulturminister
Lena Adelsohn-Liljeroth har fått cochleaimplantat
med en kortare typ av elektrod i innerörat. Detta
för att bevara den bashörsel hon har, men genom
CI får hon möjlighet att höra diskantljuden också –
som är ovärderligt för att uppfatta tal.
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Kulturministern får hörsel via cochleaimplantat
IMPL ANTAT

Lena Adelsohn-Liljeroth säger i ett reportage

i Dagens Nyheter:
– Jag känner mig förväntansfull.
Hon väljer att gå ut i massmedia för att öka
uppmärksamheten kring hörselskador, ett dolt
handikapp som cirka 1,3 miljoner svenskar lider av.
Ungefär 2 700 barn och vuxna i Sverige har
hittills fått cochleaimplantat. En ökande andel
hörselskadade kan i dag få hjälp när den nya

Den 18–20 juni
arrangerade
HLAA (Hearing Loss Association
of America) och AAA (American
Academy of Audiology) den andra
internationella konferensen om
hörslingor i Washington. Konferensen blev snabbt fulltecknad. 250
deltagare från hela världen deltog
i föreläsningarna och besökte den
tillhörande utställningen för att
lära sig mer om nyttan av T-spolen.
Den första konferensen, som hölls i
Winterthur i Schweiz 2009, lockade
cirka 100 deltagare.
Dr Ruth Warick, Vancouver,
Kanada, ordförande för IFHOH
(International Federation of Hard
of Hearing People), avslutade konferensen med
följande ”I think
the future is
bright. Telecoils
and hearing loops
used to be the
past and now it’s
the future”.
KONFERENS

Ny folder från
Svensk Hörsels
sektion för
Hörselprodukter
I vissa lyssnings
situationer är
hörselprodukter, enbart eller i
kombination med hörapparater,
oerhört viktiga för att skapa förutsättningar för ett maximalt hörande
för personer med nedsatt hörsel.
Svensk Hörsel har tagit fram en
folder för att belysa och informera
om de möjligheter som finns i dag
med hörselprodukter. Under hösten kommer Svensk Hörsel att göra
ett utskick av foldern till samtliga
hörselmottagningar som finns i
Hörselvårdsregistret.
Foldern kan också beställas via
FOLDER

LENA ADELSOHN LILJEROTH
TILLSAMMANS MED MARTIN
HOLMGREN VID PRESSTRÄFF
I JUNI 2011.

hörselbevarande metoden introduceras – som 30
personer hittills har opererats med.
Eva Karltorp, överläkare och sektionschef för
CI-verksamheten i Stockholm, konstaterar:
– Det råder en stor underbehandling. Det finns
inga köer till operation. Kanske kan vi hjälpa 10 000
människor med diskantskador att höra igen.
Ann-Charlotte Gyllenram
Ordförande Barnplantorna
www.barnplantorna.se

info@svenskhorsel.se

Ove Sandin
tillbaka som
ordförande
Ove Sandin,
GN ReSound AB, valdes till ny ordförande
vid Svensk Hörsels årsmöte som
hölls den 19 maj. Ove är tillbaka efter 1 år som vice ordföranden. Ove
efterträdde Ragnar Åhgren som
avböjde omval på grund av utlandstjänstgöring. Vi tackar Ragnar för sin
insats och välkomnar Ove tillbaka!
ORDFÖR ANDE

Nyheter och uppdaterad
teknik i Hörselvårdsregistret
Svensk Hörsel
gör en stark
satsning och förnyar Hörselvårdsregistret. Nu kan var och en som
står med i Hörselvårdsregistret
själv gå in och uppdatera sina
uppgifter. Det blir säkrare, tydligare och enklare att utnyttja. BeREGISTER

tydelsen av Hörselvårdsregistret
för kontakterna inom Hörselvården kommer att öka.
Hörselvårdsregistret är unikt
genom att omfatta all personal
och alla verksamhetsenheter
inom såväl offentligt som privat
hörselvård. Det är helt inriktat

på den professionella verksamheten inom hörselvården.
Inloggning i Hörselvårds
registret sker även i fortsättningen via Svensk Hörsels hemsida.
Vi hoppas på din hjälp att hålla
registret uppdaterat.

Post och Telestyrelsen utlyser:

Innovationstävling för smarta
kommunikationslösningar
Post och
Telestyrelsen
(PTS) utlyste den 22 augusti en
innovationstävling som har temat
”Handel och betalning för alla”,
där de efterlyser smarta kommunikationslösningar bland annat
inom e-handelområdet för människor med funktionsnedsättning.
Man kan vinna upp till 200 000
euro.
Mer information kan ni hitta på
TÄVLING

Planeringen
av Tema Hörsel
2012 har påbörjats
– nu tar vi nya tag!
Styrelserna för de två
föreningarna Svensk
Hörsel samt Svenska Audionom
föreningen träffades i våras och diskuterade samarbete inför kommande
Tema Hörsel. Båda föreningarna är
överens om att bidra till att ett nationellt möte kommer till stånd där alla
parter har intresse i att delta med
hänsyn till den nya marknadssituationen. Ett möte är planerat att hållas
i september där alla intressenter i
Tema Hörsel kommer delta för att
se om vi kan hitta gemensamma mål
och genomföra ett bra möte 2012!
MÖTE

Köer i hörselvården

I slutet av augusti
hade de flesta
landsting rapporterat sina vänte
tider för utprovning av hörapparat
per den sista juli eller i början av
www.pts.se/sv/funktions
augusti. Av denna lista framgår att
hinder/PTS-innovationstav
Östersunds sjukhus, Ryhov, Hagling/Handel-och-betalning/
fors/Torsby, Sundsvall-Härnösand
Kontaktperson på PTS är
och Umeå ligger sist i listan
projektledare Charlotta GlantzPTS EFTERLYSER SMARTA KOMMUNIKATIONS
med en väntetid på mer än
berg. Tel 076 88 00 655.
LÖSNINGAR INOM E-HANDELSOMRÅDET.
13 veckor. Västerås, Köping
Redak tionen tar
och Sala samt ett stort antal
gär na emot tips.
audionommottagningar i
Maila till horselny tt@
Region Skåne har en väntetid
Hörselnytt utges av
svensk horsel.se .
på mindre än fyra veckor. Inga
Föreningen Svensk Hörsel – Leverantörernas förening
rapporter fanns i slutet av augusAnsvarig utgivare:
Form & layout:
Hemsida:
Box 22307,
ti från mottagningarna i Stockholms
Ove Sandin,
The Factory of Design
www.svenskhorsel.se
104 22 Stockholm
Läns Landsting, Hallands Sjukhus
Svensk Hörsel
Mail: horselnytt@
Telefon: 08-508 938 00 Besöksadress:
eller Örebro. Aktuell lista finns på
VÄNTETID

Tipsa
Hörselnyt t!

svenskhorsel.se

Postadress:
Svensk Hörsel,

Näringspunkten, Klara
Norra Kyrkogata 31

http://korta.nu/7az0x.

