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Till dig som är ledamot i 
Hälso- och sjukvårdsnämnden,  
Region Örebro 

Säg nej till landets högsta och mest ojämlika hörapparatavgift 

I morgon, onsdag, ska hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro ta ställning till 
ett förslag om ett nytt avgiftssystem, med en abonnemangsavgift på hjälpmedel.  

Vi vill med detta brev uppmana dig som är ledamot att yrka på att förslaget dras 
tillbaka. Eller, om så inte sker, att du röstar emot förslaget.  

Oavsett hur du ser på denna fråga, vill vi be dig ta del av nedanstående information, 
innan du fattar beslut i frågan. Det beslutsunderlag du har tagit del av är ofullständigt 
och det är viktigt att du känner till vilka allvarliga konsekvenser förslaget får.  

• Om detta förslag antas innebär det att Region Örebro län inför landets 
absolut högsta hörapparatavgift: 4 400 kronor.  

Hörapparater används vanligtvis i fem års tid innan de byts. Med en månads-
avgift på 65 kronor under fem år och en startavgift på 500 kronor, blir den 
jämförbara hörapparatavgiften 4 400 kronor. 

Vi konstaterar att det är tre gånger så mycket som i Gävleborg, som i dag har 
landets högsta hörapparatavgift på 1 500 kronor. Det är också fem gånger så 
mycket som i Blekinge och Sörmland. Och över 14 gånger mer än i Uppsala län. 

Det avgiftsförslag som har lagts fram i Region Örebro län innebär alltså inte en 
anpassning till avgifter i andra delar av landet, så som har hävdats. Tvärtom. 
Förslaget innebär en kraftig avvikelse från övriga landet och en orättvisa som står 
helt i strid med hälso- och sjukvårdslagens principer om ”vård på lika villkor”. 
Denna avgift bidrar inte till ökad jämlikhet, utan utsätter hörselskadade för 
negativ särbehandling. 

• Om detta förslag antas måste hörselskadade betala dubbla priset för 
hörapparater. 

Snittpriset på regionens upphandlade hörapparater ligger på cirka 2 200 kronor 
för två hörapparater. Det innebär att med en avgift på 4 400 kronor bekostar de 
flesta sina hörapparater ur egen ficka – två gånger om.  

Med andra ord: Detta avgiftssystem innebär att regionen skulle tjäna pengar på 
hörselskadades bekostnad. Och hörselskadade skulle betala ett rejält överpris för 
den rehabilitering de har rätt till. Det är inte bara olämpligt, det är grovt oetiskt.  
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• Om detta förslag antas inför regionen i praktiken en särskild skatt för en utsatt 
grupp som behöver hjälpmedel.  

En hörselnedsättning kan i de flesta fall inte åtgärdas eller botas. Förslaget med 
en månadsvis abonnemangsavgift innebär därför att hörselskadade beläggs 
med en livslång, månadsvis avgift.  

Att denna avgift dessutom är betydligt högre än regionens kostnad för de flesta 
hörapparater har förklarats med att hörselskadade ska bidra till att bekosta 
andras hjälpmedel. Med andra ord handlar det om ett slags märklig skatte-
utjämning mellan grupper med livslånga vårdbehov. Detta kan ses som jämlikt 
och rättvist. 

En allmän hälso- och sjukvård bygger på principen att vi tillsammans i samhället 
hjälps åt, så att vi alla kan få vård när vi behöver. Så att alla har råd efter behov.  
Att en utsatt grupp i behov av hjälpmedel beläggs med extra kostnader för att 
stärka regionens ekonomi, de tär stötande. Det är att vända solidaritetsbegreppet 
på ända. 

• Om detta förslag antas är risken stor att hörselskadade avstår från att söka 
hörselvård – och det står både individ och samhälle dyrt.  

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.   

Trots det är det många som väntar alltför länga med att söka den hjälp de 
behöver. Att införa avgifter av det slag som nu föreslås i Region Örebro län 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 förstår givetvis att regionen behöver se över avgifter, precis som kostnader, för att 
komma till rätta med den ekonomiska situationen. Men i ett solidariskt samhälle hjälps 
vi åt med att bära kostnader. Vi lägger inte en extra stor tyngd på de mest utsatta 
grupperna.  

Det är en fråga om rättvisa och sunt förnuft. Det är en fråga om respekt för allas 
invånares lika värde. 

 

 

Vänliga hälsningar 
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