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Östergötland kan bli föregångslän
för vårdval inom hörselvården
I dag fattar Hälso- och sjukvårdsnämnden i Östergötland beslut om att gå
vidare med vårdval inom hörselvården. Beslutet baseras på en utredning som
får beröm av Hörselskadades Riksförbund (HRF):
– Östergötland har nu möjlighet att undvika fallgroparna och bli ett föregångslän, när det gäller vårdval, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande.

Vårdval inom hörselvården innebär att personer som behöver hörapparat får
möjlighet att vända sig till olika privata hörselmottagningar som är auktoriserade
av landstinget. Sådant vårdval finns i dag i tre landsting/regioner: Skåne,
Stockholms län och Uppsala län. Här har vårdvalet gjort att fler kan prova ut
hörapparat och få tillgång till andra hörhjälpmedel snabbare och enklare.
Men det finns också allvarliga brister i de befintliga vårdvalssystemen, vilket har
lett till tidspressade hörapparatutprovningar, vilseledande information, höga
kostnader för den enskilde, vårdpersonal som agerar säljare och andra problem
som påverkar vårdkvaliteten och drabbar hörselskadade.
Det här har HRF påtalat i diskussioner med landstingets utredning:
– Vi har haft en jättebra dialog med utredare och politiker om vikten av att slå vakt
om vårdkvaliteten och patientens intressen. Och vi har fått gehör, säger Ariann
Jönsson, HRF-distriktet i Östergötland.
Landstinget ska nu ta fram ett regelverk för ”primär hörselrehabilitering”, med
sikte på att införa vårdval den 1 september i år. Nu gäller det att hålla hög
kvalitetsmedvetenhet även i den fortsatta processen, säger HRFs förbundsordförande, Jan-Peter Strömgren:
– Vårdval kan få oönskade konsekvenser, det har vi sett. Därför är det glädjande
att Landstinget i Östergötland uttrycker att de vill utforma ett vårdvalssystem som
säkrar rätten till bra hörselvård för alla hörselskadade. Om de lyckas kan
Östergötland stå modell för andra landsting som överväger vårdval.
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