
 2012-04-18  1 (2) 

 

 

SRAT – ett förbund inom Saco 
 

Postadress Besöksadress  Telefon  E-post  Postgiro 
Box 1419 Malmskillnadsgatan 48, 5 tr + 46 8 442 44 60 kansli@srat.se 70 54 96-8 
SE-111 84 STOCKHOLM 
 Organisationsnummer Telefax  Hemsida  Bankgiro 
 802005-3156 + 46 8 442 44 80 www.srat.se 224-5462 

  

 

 

 Till Socialdepartementet 

 registrator@social.ministry.se 

 s.fst@social.ministry.se  

 
Yttrande över betänkandet Hjälpmedel  
- ökad delaktighet och valfrihet (SOU2011:77) 
 

Remissvar från Sacoförbundet SRAT. 
  
SRATs yttrande är begränsat till de områden som berör förbundets delförening, 

Audionomerna. 

 

SRAT ser positivt på en utveckling mot ökad delaktighet och valfrihet för 

brukarna inom hörselvården.  

 
Förbundet vill här lyfta fram de särskilda frågeställningar som uppkommer på 

hörselrehabiliteringens område vid ett införande av fritt val av hjälpmedel. 

 

Hörselrehabiliteringen är en process där val och utprovning av hörapparat är en 

viktig del. Kvaliteten i den processen är helt avgörande för den nytta brukaren får 

av sin hörapparat. Om det avsätts för lite resurser för hörselrehabilitering riskerar 

många dyra hörapparater att hamna i brukarens byrålåda.  De medel audionom-

mottagningen får från landstinget/regionen för rehabiliteringsinsatsen måste 

därför vara tillräckliga för att kunna genomföra en individanpassad rehabilitering 

av god kvalitet. Det får inte bli så att kvaliteten i rehabiliteringen blir beroende av 

intäkterna från hörapparatförsäljningen i frittvalsortimentet. 

 

Val av hörapparat kan inte göras fristående utan är en del i en 

rehabiliteringsprocess där audionomens kunskap och erfarenhet är helt nödvändig. 

Mot den bakgrunden är vår bedömning att en stor del av brukarna kommer att gå 

på ickevalsalternativet. Det är därför mycket viktigt att de tillgängliga 

hjälpmedlen för dem som avstår från det fria valet håller samma kvalitet och kan 

täcka brukarens individuella behov. 

 

Hörselrehabiliteringen är en process där brukarens individuella behov bestämmer 

omfattning och innehåll samt val av hörapparat. Det innebär att kostnaden för den 

hörapparat som enligt audionomens bedömning krävs för att uppfylla en brukares 
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individuella behov kan variera från fall till fall. Det är därför av yttersta vikt att 

man vid införande av fritt val av hjälpmedel inte väljer ett schabloniserat 

ersättningssystem, som kan innebära att den enskilda brukaren själv får stå för 

merkostnaden för ett hjälpmedel som enligt audionomens bedömning krävs för att 

uppfylla det individuella rehabiliteringsbehovet. 

 

När behov av hörselrehabilitering uppkommit för en person inleds vanligtvis en 

livslång relation med hörselvården. Den inledande rehabiliteringsinsatsen avslutas 

oftast efter 3-4 besök hos en audionommottagning men därefter krävs ofta kontakt 

med audionom för justeringar, problemlösning med mera. Vid beslut om egenvård 

och brukarens fria val av hjälpmedel övergår, enligt vad som framgår av 

utredningen, ägandet av hjälpmedlet och ansvar för service och försäkring till 

brukaren. Enligt SRAT:s uppfattning har däremot landstinget och audionom-

mottagningen fortsatt ansvar för rehabiliteringen i övriga delar för den brukare 

som valt fritt val av sin hörapparat . Detta kan behöva tydliggöras i samband med 

införandet av Fritt val av hjälpmedel.   

 

SRAT vill särskilt betona behovet för audionomer och brukare av en samlad 

information om de hörapparater som finns tillgängliga på marknaden.  

 

Det är mycket angeläget att metoderna för utvärdering av hörselrehabiliteringen 

utvecklas och används i hörselvården för att kontrollera och följa upp att god 

kvalitet och uppställda mål uppnås.  

 

För SRAT och Audionomerna 

 

  
Anitha Wijkström  Ann-Marie Andela 

Förbundsordförande  Ordförande i SRAT:s delförening 

Audionomerna 


