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Till ledamöter i regionfullmäktige,
Region Västmanland

Vi i Hörselskadades Riksförbund (HRF) vädjar till dig:
Rösta nej till chockhöjning av egenavgifter för hörapparater vid tisdagens möte!
En sådan avgift skulle i praktiken innebära att länets hörselskadade är på väg att få landets högsta
utprovningsavgift. Detta kan ställas i proportion till tex Dalarna, som nyligen tagit beslutet att sänka
samma avgift med argumentet att få en mer jämlik och rättvis hjälpmedelskostnad
(https://hrf.se/nyheter/stor-avgiftssankning-pa-horapparater-i-dalarna/).
Laddningsbara hörapparater är framtiden och ingår i de flesta regioners upphandlade sortiment
idag och inom en snar framtid kommer nästan alla hörapparater använda sig av laddningsbara
batterier. Det är en naturlig utveckling som sker inom många områden. I detta fall har denna
teknikutveckling använts som argument för att höja avgiften, men det är orimligt att just
hörselskadade ska betala extra för att tekniken går framåt.
En hörselnedsättning kan i de flesta fall inte åtgärdas eller botas. Att tillgång till hörapparater,
hörselimplantat och hörhjälpmedel ska begränsas av individens ekonomi är helt oacceptabelt.
Hörselrehabilitering och hörapparater lönar sig, visar forskning. Hörselskadade med rätt hjälpmedel
och rätt stöd håller sig friska längre. Fungerande kommunikation skapar förutsättningar för jobb,
studier och delaktighet, bryter isolering samt motverkar demens och andra hälsorisker.
Att införa avgifter av det slag som nu föreslås i Region Västmanland kan leda till att fler avstår från
att söka hörselvård. Det får i sin tur allvarliga konsekvenser för individen, vilket i förlängningen kan
innebära ökade ohälsokostnader. Vi ser också risken att personer som önskar hjälpmedel, men inte
anser sig ha råd vänder sig till oseriösa aktörer på marknaden och får därmed varken rätt hjälp, stöd
eller utrustning.
Självklart är vi inte emot patientavgifter. Det är inte frågan. Det vi vänder oss emot är ett
avgiftssystem som bygger på negativ särbehandling. Teknikutveckling som leder till minskade
batteriutgifter är inte ett rimligt argument för att skjuta över regionens upphandlingskostnader på
individen.
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