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Hej,
Nyligen avslöjade SVT Nyheter att hörapparatindustrin inte bara äger de flesta av
hörselmottagningarna i Skåne samt Stockholm, utan också aktivt påverkar den vård
hörselskadade patienter får. Uppgifterna kommer från Hörselskadades Riksförbund (HRF)
och vi har hämtat det mesta ur landstingets egen statistik och allmänna handlingar. Det står
klart att det handlar om ett systematiskt utnyttjande av patienter och landsting. Vi kallar
det ”svindleri” i ett pressmeddelande: http://www.hrf.se/artikel/horselvard-i-skane-styrsav-horapparatbolag-rena-svindleriet
Region Skåne har ett nytt och brett sortiment av hörapparater. Ändå köper cirka 88–89
procent av patienterna hörapparater privat, med ”hörselcheck”, vid mottagningarna
Audionomerna/Hörsam, som ägs av hörapparatkoncernen William Demant Holding, och vid
Din Hörsel, som ägs av hörapparatkoncernen Sonova Holding. Denna siffra är inte rimlig.
Flera auktoriserade audionommottagningar i Skåne provar i huvudsak ut de hörapparater
som deras ägarkoncern tillverkar, och får för det 2 100 kr per hörapparat, oavsett vad
hörapparaten kostar i inköp. En del patienter uppmanas att betala tusentals kronor ur egen
ficka, ibland tusentals kronor.
Det råder ingen tvekan om att allt detta är en följd av att en del patienter får ofullständig,
missvisande eller direkt felaktig information om sina rättigheter och möjligheter. Det kan
inte lösas genom fler webbsidor, fler foldrar eller liknande informationsåtgärder – inte så
länge mottagningarna är den främsta informationskällan och styr vilken information som i
praktiken lämnas till den enskilde patienten.
Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) anser:
• att alla auktoriserade audionommottagningar ska vara oberoende av
hörapparatindustrin – det vill säga att inget företag med koppling till
hörapparatproducenter ska tillåtas äga eller driva auktoriserade mottagningar
• att patientens behov ska vara avgörande för vårdens innehåll, inte
hörapparatföretags ekonomiska intressen
Kan du och ditt parti ställa er bakom detta? Är ni beredda att omgående arbeta för att
regionen fattar beslut om att vidta åtgärder för att säkerställa att den offentliga
hörselvården i Skåne styrs av patientens behov, inte försäljningsintressen?
Vänliga hälsningar,
Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Mikael Larsson, ordförande, Hörselskadades distrikt i Skåne (HRF)
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