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Införande av Vårdval Primär hörselrehabilitering i Östergötland
Den 1 oktober var startdatum för vårdvalet men det
tar lite tid för företagen att
utforma och skicka in ansökan om auktorisation.
Ett företag, Avesina har lämnat in
ansökan om auktorisation för att
öppna en hörselmottagning i Norrköping. Landstinget har bedömt
att de uppfyller de krav som ställs
i regelboken och ett avtal kommer
att skrivas på inom kort. Ytterligare
några företag är på gång med ansökan, besked om vilka företag och
var de etablerar sig kommer senare.
Från 1 oktober gäller även nya avgifter för bl a servicebesök, vilka nu
kostar 100 kr.
Landstinget har tillsatt en auktorisationsgrupp. I den ingår Klas Lindström, Anette Lagergren, Gunvor
Rundqvist och Ellinor Komarek.
Klas Lindström har varit ansvarig
tjänsteman för framtagandet av regelboken och Anette Lagergren har
funnits med i regelboksarbetet som
sakkunnig. Anette har tidigare varit
chef för Hörselvården, Landstinget.
Landstingets egen hörselvård arbetar nu på att dela upp verksamheten
i vad som avser primär respektive
fördjupad hörselrehabilitering. Det
är ett nytt sätt för Hörselvården att
arbeta och det handlar om perso-

Vårdvalsgruppen: Susanna Ahlström, Ariann Jönsson, Marianne Eriksson, Peter Grahn.
Foto: Ingvild Falkenhaug

nal- och ekonomifrågor som måste
lösas. Det är audionombrist i hela
landet vilket kan bidra till att hörselvårdens audionomer byter arbetsplats. Audionombristen har också
betydelse för de företag som vill
auktorisera sig, utan audionomer
går det inte att bedriva verksamhet.
Om man idag går in på lio.se, väljer
”Hitta vård” och söker på hörcentral, Linköping, hamnar man på en
sida som har rubriken ”Hörselvård
fördjupad US, Öron-, näs- och halskliniken US”. Detta är missvisande.
Ingen förändring har ännu skett på
US utan verksamheten fortgår som
tidigare.

På Landstingets hemsida,
www.lio.se finns idag nyhetsartikel,
information till leverantör, regelbok och anvisning för förskrivning
av hörhjälpmedel. Landstinget har
meddelat att informationen senare
kommer att kompletteras med mer
detaljer, såsom ”Frågor och Svar” .
Information om leverantörer läggs
in vartefter de blir auktoriserade.
Information kommer också att finnas på www.1177.se. Även ett patientblad för utskrift kommer att
finnas. Ett informationsblad om
avgiftsförändringarna har sammanställts. I kommande tidning Hälsotecken, som går ut till alla hushåll,
kommer en artikel om vårdvalet att

Forts.
finnas. Den som har frågor kan ringa landstingets informationslinje 020-242526.
Den som vill läsa vad som står i
Regelbok gällande primär hörselrehabilitering och i Anvisningar förskrivningar
hittar dem här:

www.lio.se/For-privata-vardgivare/Vardval
-horselrehab/
Vårdvalsgruppens fortsatta arbete
Vårdvalsgruppen träffade ledande politiker i Hälso- och
sjukvårdsnämnden inför beslutet som skulle tas om
regelboken. Nästa möte med politiker är inplanerat i
mars, april när vårdvalet varit igång ett tag. Då har vi
hunnit samla på oss erfarenheter av hur det nya hörselvårdssystemet fungerar. Därför är det viktigt att vi får in
synpunkter på den nya organisationen, både det som
fungerar bra eller bättre än förut men framförallt det
som inte fungerar som det borde. Representanter från
vårdvalsgruppen har varit ute i föreningarna och informerat om vårdvalet på olika möten. Vi kommer gärna
tillbaka vid behov.

Vad händer efter att Vårdval införs den 1 oktober 2013?
• Intresserade företag ska auktorisera sig innan det
finns flera hörselmottagningar att vända sig till. Till
årsskiftet ska det vara igång.
• Är man tidigare patient inom Hörselvården behöver man INTE göra något val utan kan fortsätta
som vanligt att gå till den Hörselvårdsmottagning
man är van vid.
• Vårdvalet gäller primär hörselrehabilitering. målgruppen är personer 20 år och äldre med lätt till
måttlig hörselnedsättning.
• Fördjupad hörselrehabilitering finns inom Landstinget. Landstinget tar även emot patienter för
primär hörselvård.
• Privata hörselmottagningar ska remittera vidare vid
behov.

Avgränsningar för fördjupad hörselvård?
• En hörselnedsättning som innebär att tonmedelvärdet är sämre än 60dB på sämsta örat.
• Tydliga tecken på långvarig trötthet i vardagen,
social isolering eller nedstämdhet förorsakad av
hörselnedsättning/tinnitus/ljudkänslighet.
• Maximal taluppfattning mindre än 70% på sämsta
örat.
• Cochlea- eller annat hörselimplantat.
• Patienter i kontakt med landstingets syncentral.
• Patienter med Menières sjukdom, skallbastumörer,
skallfraktur etc.
• Ensidig dövhet tillsammans med hörselnedsättning på andra örat.
• Patienter i behov av utökad hörapparatträning.
• Patient som söker för enbart tinnitus. (m fl kriterier)

Hörsellinjen är HRFs informationstjänst.
Hit kan du vända dig för att få information och råd
om hörsel, hörselskador, hjälpmedel, hörselvård med
mera.
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HRFs hörselinformatörer på Hörsellinjen kan ge dig
personlig rådgivning via telefon och e-post.
Ingen fråga är för liten, ingen fråga är för stor.
Det vi inte omedelbart kan svara på tar vi reda på!

www.horsellinjen.se

0771-888 000
Öppet vardagar 9-15.
Vanlig samtalstaxa.

• En skriftlig individuell plan SKA upprättas och
SKALL lämnas till patienten.
• Hörselutredning SKALL göras genom bedömning
av hörselgång och trumhinna, tonaudiometri (luft/
ben), maximal taluppfattning.
• Hörselutredning SKALL även innehålla kartläggning utifrån individens kommunikativa och psykosociala behov.
• Leverantören SKALL avgiftsfritt erbjuda låneapparat (vid reparation/väntan på ny hörapparat).
• Hörhjälpmedel ur Landstingets sortiment SKALL
tas emot för service och reparation av auktoriserad
hörselmottagning oavsett var den är inköpt.
• Patienter i yrkesverksam ålder SKA erbjudas information om regler för arbetstekniska hjälpmedel.
• Patienten SKA få information om konsekvenserna
av hörselnedsättningen och strategier för att underlätta kommunikation.
• Kostnad 500 kr/hörapparat som väljs ur Landstingets sortiment gäller..

Behöver du svar på dina frågor kan du även vända dig till
HÖRSELLINJEN. Ingen fråga är för stor eller för liten.

Hörsellinjen

Vilka rättigheter har man som patient i hörselvården?

Kontakta Hörsellinjen:
Du kan ställa frågor till Hörsellinjen via webbformuläret på www.horsellinjen.se eller via
e-post: horsellinjen@hrf.se
Du kan också ringa till
telefonnummer 0771-888 000.
Telefontid:
Vardagar, klockan 9–15. Vanlig samtalstaxa gäller.
Våra hörselinformatörer har tystnadsplikt, och du kan
vara anonym, om du vill.

Länktips.
• Till regelboken på lio:s hemsida.

www.lio.se/For-privata-vardgivare/Vardval-horselrehab/

• www.1177.se/Ostergotland/Hitta-vard
/Ostergotland/Kontakt/Horcentralen
-US-Linkoping/
• www.1177.se/
• www.horsellinjen.se
• www.hrf.se/ostergotland

HRF Finspång
Ulla Johansson
ulla.johansson.bv@telia.com
HRF Kinda
Nils-Eric Carlsson
hrflokalen.kinda@telia.com
Telefon kansliet:0494-132 50
HRF Linköping
Peter Fischier
hrf.linkoping@fontanen.org
Telefon kansliet: 013-13 36 53
HRF Mjölby
Birgitta Svadäng Grahn
svadang@live.se
HRF Motala/Vadstena
Ann-Katrin Lindahl
hrfmotalavadstena@bredband.net
HRF Norrköping med omnejd
Criss Hagfeldt
hrf.norrkoping@gmail.com
HRF Åtvidaberg
Åke Andersson
ake.andersson@atvidaberg.se

Returadress:
Föreningshuset Fontänen
Västra vägen 32
582 28 Linköping

Evenemang i distriktet och i föreningarna
Menièregruppen:
tisdag 3 december, kl 18.30 – 20.00 rum 141 Fontänen

Mjölby
Månadsträff , tisdag 12 nov

Finspång
Möte med Handikappföreningarna, torsdag 21 november, kl 18.30 på Högby

Julfest, tisdag 10 december
Grötfest, tisdag 14 januari

Luciafirande, torsdag 12 december, kl 18.30 på Högby

Motala/Vadstena
Medlemsmöte, ons 13 nov på Vättersol kl 14.00

Kinda
Våffelfest i vår lokal, tisdag 6 nov kl 14.00 – 17.30

Medlemsmöte och Luciafirande, ons 11 dec kl 14.00
på Vättersol

Julfest, Höganlid Hycklinge,lördag 24 nov kl 13.00

Grötfest, ons 15 jan kl 14.00 på Vättersol

Linköping
Medlemsmöte, onsdag 13 nov kl 18.00-20.00,
Vagnhallen, Fontänen

Norrköping:
Adventsfest i samlingssalen Sandbyhov, söndag 1 dec
kl 14.00-16.30

Julfest, söndag 8 december kl 13.00-16.00, Vagnhallen,
Fontänen

Åtvidaberg
Julfest i Frälsningsarméns lokal, fredag 6 dec kl 17.00

Synpunkter
Om du har synpunkter på hur Vårdvalet fungerar eller
inte fungerar, på Landstingets information, på företagens marknadsföring eller annat som gäller vårdvalet
är du välkommen att kontakta HRF Östergötlands distrikts Vårdvalsgrupp:

Susanna Ahlström, Linköping
Marianne Eriksson, Linköping
Peter Grahn, Mjölby
Ariann Jönsson, Norrköping

Mejl: hrf.ostergotland.vardval@gmail.com
Hemsidan: www.hrf.se/ostergotland
Post: HRF Östergötland,
Västra vägen 32, 582 28 Linköping
Kontaktuppgifter i medlemstidningen Östergyllen.
Via din närmaste HRF-förening.

Vi finns på Facebook.
Sök oss på:

HRF Östergötland

