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Svar på interpellation 2015-0274 av Dag Larsson (S) om
rimligheten i att hörselskadade uppmanas att köpa dyra
hörapparater
Dag Larsson (S) har ställt följande frågor:
1. Är landstingsrådet nöjd med nuvarande utformning av fritt val hjälpmedel vad gäller
hörapparater?
2. Om så inte är fallet vilka åtgärder tänker landstingsrådet vidta för att säkerställa att
medborgarna informeras om det utbud av hörapparter som tillhandahålls inom
landstingssubventionen?
3. Vilka åtgärder tycker landstingsrådet är lämpliga visavi de hörselcentraler som inte
informerar om landstingsutbudet?
Alla upphandlingar och vårdvalsområden måste följas upp och utvärderas. Det gäller
självfallet även Primär Hörselrehabilitering. Vårdval för primär hörselrehabilitering infördes
den 1 december 2011. De 35 godkända mottagningar som nu finns i landstinget är privat
drivna men SLSO-mottagningar kan på samma sätt som privata vårdgivare ansöka om
vårdval. Den mottagning som Dag Larsson nämner i sin interpellation har inte någon
avtalsrelation med Stockholms läns landsting, och därför har landstinget inte heller några
möjligheter att vidta åtgärder visavi den aktuella hörselcentralen.
Under 2014 påbörjades en fördjupad uppföljning av Primär hörselrehabilitering och den
beräknas vara klar under första kvartalet 2015. Den fördjupade uppföljningen syftar till att
belysa rehabiliteringen med hänsyn till landstingets ansvar och uppgifter enligt hälso- och
sjukvårdslagen samt de riktlinjer och principer som tillämpas för hälso- och sjukvård som
drivs på uppdrag av Stockholms läns landsting.
Uppföljningen ska belysa de sammantagna effekterna av vårdval för primär
hörselrehabilitering och fritt val av hjälpmedel och kommer att beakta framförallt
brukarperspektivet.
Resultatet av den fördjupade uppföljningen kommer att utmynna i rekommendationer och
förslag till förbättringar. Det är i dagsläget för tidigt att spekulera i vad dessa
förändringsförslag kommer bestå i. Här får såväl undertecknad som Dag Larsson helt enkelt
ge sig till tåls.
Därmed anser jag interpellationen besvarad.
Ella Bohlin
Barn- och äldrelandstingsråd (kd)

