
Minnesanteckningar 1 (9) 

 

 2012-05-16  

 

 

Analysavdelningen       

Andreas Richter       

Tfn 08-620 18 45 

E-post andreas.richter@hi.se 

 

 

 

Box 2047 
174 02 Sundbyberg 
Besöksadress Sturegatan 3 

Tfn 08-620 17 00 
Fax 08-739 21 52 
Texttfn 08-759 66 30 

E-post registrator@hi.se 
Webbplats www.hi.se 

Org nr 802406-9372 
PlusGiro 1080613-1 
Bankgiro 5093-4744  

 

Hjälpmedelsinstitutets referensgrupp hörsel 

Deltagare: Pennie Hertzman SvAF (PH), Yvonne Lundin YSDH (YL), Bo Ahlner ev. 

SMAF (BA), Andreas Stjärnström HRF (AS), Pia Uhlin SAS (PU), Björn Israelsson 

STAF (BI), Nina Lindqvist HI, Ulrika Brändström HI, Andreas Richter HI (AR) 

Mötet öppnas 

Deltagarna presenterar sig. Ny i gruppen är Pennie Hertzman, som nyligen valts in i 

SvAF:s styrelse.  

Uppföljning av minnesanteckningar 
Sammansättningen av referensgruppen: bör HI bjuda in även andra myndigheter? Mer 

geografisk spridning vore önskvärt, men det är svårt att få representation från andra orter 

än Stockholm, eftersom det kräver resekostnader och reseersättning antingen från lands-

tinget eller från föreningen. Generellt är det idag svårare att få tillstånd från landstinget 

att åka på denna typ av möten.  

Sidan 3, Nationell upphandlingsgrupp: Det finns en grupp som träffas regelbundet och 

diskuterar hörapparatupphandling. AR har haft kontakter med Stockholms läns landsting 

som berättade att de skulle träffa bl.a. personer från Västra Götalandsregionen och andra 

regioner den 16-17 april. AR vet inte om alla regioner i Sverige ingår i gruppen.  

Sid 3 om att Region Skåne anser att personer med ensidig hörselnedsättning inte behöver 

hörapparat: AF anser att det inte är AF:s ansvar för hörapparatanpassning eftersom det 

behovet är grundläggande och behövs till andra aktiviteter än arbete. Frågan är aktiv 

inom AF och bevakas för minska risken att sökande drabbas. Frågan är aktuell även för 

Försäkringskassan. FK kommer troligen att skriva om sitt regelverk och förtydliga att 

hörapparat i princip inte är arbetshjälpmedel. AF eller FK känner inte till om de ärenden 

som avslagits lett till att personerna fått de hörapparater de behöver av lands-

tinget/regionen. Arbetsplatsanpassningar görs av Arbetsförmedlingen och det är också 

vanligt att installationer och akustikanpassningar köps in av externa leverantörer.  
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Rapporter från fältet 

HRF 

Kommer att ha forskningskonferens i Västerås den sista maj. Det är bra uppslutning på 

konferensen. 

HRF har engagerat sig mycket i betänkanden:  

De har lämnat remissvar på utredningen om Fritt val av hjälpmedel (remissvaret finns på 

HRF:s webbplats).  

Vårdavgiftsutredningen (SOU 2012:2): HRF har svarat att de är besvikna på att hjälpme-

del fortfarande inte ska ingå i högkostnadsskyddet. Regeringen beslutade i samband med 

att man bestämde direktiven för utredningen att hjälpmedel inte skulle innefattas i hög-

kostnadsskyddet.  

HRF:s ljudmiljökampanj som man drev 2010-2011 har fått ringar på vattnet, bl.a. har 

Ericsson hört av sig för att de vill utbilda sina huvudskyddsombud. HRF har fått pris från 

Svenska Akustiska Sällskapet som en följd av kampanjen. 

Funka-utredningen har fått ett tilläggsuppdrag att se över arbetshjälpmedelssystemen hos 

AF och FK. Tilläggsdirektivet finns på utredningens webbplats: 

http://www.sou.gov.se/funka/direktiv.htm. 

HRF samarbetar med Boverket inom standardisering om ljudmiljö. Det kan vara en fram-

komlig väg att få långsiktig förändring av ljudmiljöer i olika typer av lokaler. 

HRF och HI samarbetar med statistikinsamling från landstingen sedan två år. Samman-

ställningen är nästan klar för 2011 års förskrivning och kompletteras nu. Kort kan man 

säga att antalet hörapparater och antalet patienter ökar. 

Svenskt Audiologiskt Sällskap 

Ny styrelse har formerats. Eva Mathisson ersätter Ola Hendar och Eva Andåker ersätts av 

Anna Persson. Övriga i styrelsen är Birgitta Tell, Stefan Stenfelt, Jonas Brännström, 

Inger Uhlén och Ulrika Brändström. 

SAS har svarat på betänkadet om Fritt val av hjälpmedel (Hjälpmedel - ökad delaktighet 

och valfrihet, SOU 2011:77). Remissvaret är kort men man fokuserar bl.a. på att det inte 

fungerar att audionomen är både försäljare och förskrivare. Redan innan betänkandet var 

klart skrev SAS till utredaren, vilket kan ha bidragit till att öka antalet remissinstanser.  

Audiologisk dag anordnas i Göteborg den 7 november. Temat är yrkesliv och hörsel. Ar-

rangemanget är i samarbete med Hörsel- och dövverksamheten i Göteborg. 

Förslag till kandidater för Silverörat kan lämnas till SAS styrelse.  

http://hrf.se/upload/12-0052%20Yttrande%20%C3%B6ver%20Hj%C3%A4lpmedel%20-%20%C3%B6kad%20delaktighet%20och%20valfrihet%20SOU%202011%2077.pdf
http://hrf.se/upload/12-0052%20Yttrande%20%C3%B6ver%20Hj%C3%A4lpmedel%20-%20%C3%B6kad%20delaktighet%20och%20valfrihet%20SOU%202011%2077.pdf
http://www.sou.gov.se/funka/direktiv.htm
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SvAF 

Remissvaret om Fritt val av hjälpmedel (SOU 2011:77) har diskuterats mycket inom 

SvAf. Det har varit ett dilemma eftersom svaret ska återspegla alla medlemmars intres-

sen, oavsett om de arbetar inom privat eller landstingsdriven hörselvård.  

Bo Ahlner 

Bo är inte här i rollen av SMAF-representant. Han har försökt nå SMAF-styrelsen för att 

få svar på vem som kan representera SMAF i gruppen. 

Försäkringskassan ser över regelverket för arbetsskador och arbetshjälpmedel. De har fått 

remissen om fritt val av hjälpmedel men Bo känner inte till vem på FK som behandlar 

ärendet.  

STAF 

STAF har varit medarrangör i TeMa hörsel som anordnades i slutet av mars. 

I VGR ser man en motsatt utveckling än i Skåne och Stockholm, landstinget tar över hör-

apparatutprovning från tidigare upphandlade verksamheter. De ”piskor” som i den lands-

tingsdrivna verksamheten är att den på sikt kan privatiseras om man inte håller budget, 

köer m.m. 

Björn såg nyligen ett par Widex-apparater annonseras ut på Blocket, ”har kostat 28 000, 

säljs nu för 15 000”.  

YSDH 

YSDH har årlig nätverksträff/konferens och aktiviteten medlemmar emellan är ganska 

låg mellan de mötena.  

I övrigt finns en ny bok ”Nätverk för spetskompetens - berättelsen om YSDH 40 år”, som 

beskriver föreningens arbetsområde och historia. 

I övrigt diskuteras bland socionomer och kuratorer risken att de grupper som är i behov 

av stöd kan komma i kläm. Man ser också att den utökade rehabiliteringen i Stockholm 

tappar kompetenta audionomer som börjar arbeta hos privata audionommottagningar.  

Barn kan erbjudas fritt val av hjälpmedel i Stockholm. Yvonne känner inte till om någon 

erbjudits eller accepterat ett sådant erbjudande än.  

Flera i gruppen med erfarenheter från Stockholm uttrycker att patienter som fått fritt-val-

rekvisition via SLL:s utökade hörselrehabilitering sen inte kommit tillbaks för att få till-

gång till annan rehabilitering. En kort diskussion uppstår om vilket ansvar den utökade 

rehabiliteringen har att behålla kontakten med patienten. För de fria vårdvalsmottagning-

arna ska en bedömning göras av om patienten har behov av utökade insatser och i så fall 

ska de remitteras till den utökade rehabiliteringen.  
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SPAF 

Agneta Andersson kunde inte delta vid mötet men har skickat följande hälsning per e-

post:  

Förra veckan genomfördes SPAF:s 10-årsjubileum med konferens i Stockholm. Temat 

var ”Det goda exemplet”, se www.spaf.nu. Nästa år träffas medlemmar i Visby. 

Vid konferensen delades för första gången SPAFs pedagogpris ut. Priset tilldelades till 

Ulla Rikardson som erhöll en tennskål i form av en snäcka. 

Eva Andåker avgick som ordförande och ny ordförande är Anna Persson, hörselhabilite-

ringen i Stockholm.    

Under året har SPAF initierat och genomfört, genom bl a Anna Persson, en översättning 

från engelska till svenska av Cochlears häfte ”listen, learn and talk”. 

Fritt val-utredningen 
BA: Fritt val är en politisk process, man arbetar i motvind. Liksom för pensionsfrågor 

lämpar man över problemen på den enskilda brukaren. Inom fritt val har man skapat 

samma dilemma som fanns för patienter hos läkare förr i tiden: läkaren tjänar pengar på 

att sälja medicin. 

Tolktjänstutredningen 
Har inte skickats på remiss. Ingen i gruppen har saklig information om varför den förse-

nats. 

Vård- och omsorgsutredningen 
Berör ca 16-17 myndigheter inom vård- och omsorg, och även HI. Betänkandet ska pre-

senteras i mitten av maj 2012. 

Framtidens högkostnadsskydd i vården 

HRF fick kännedom om utredningen först efter att remisstiden gått ut. Ingen annan i refe-

rensgruppen kände till att utredningen finns. Som tidigare nämnts är HRF kritiska till att 

hjälpmedel fortfarande inte inkluderas i högkostnadsskyddet.  

Socialstyrelsens rapport ”Rehabilitering för vuxna med syn- eller hör-

selnedsättning” 

Rapporten sammanställer hur landsting arbetar med rehabilitering inom synområdet re-

spektive vuxenområdet för vuxna personer.  

Andreas S träffade rapportens författare igår och fick återberättat att det saknas ordentliga 

styrdokument, uppföljningsinstrument m.m. Han fick intrycket att Socialstyrelsen förvän-

tar sig att bristerna ska åtgärdas av landstingen, d.v.s. att Socialstyrelsen inte kommer att 

arbeta aktivt för att landstingen ska bättra sig.  

http://www.spaf.nu/
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Kartläggningen verkar inte ha fått så stor spridning eftersom flera i referensgruppen inte 

känner till den.  

Personlig hjälpmedelsbudget, Ulla-Britt Blomquist (HI) 
HI:s förstudie om försöksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget finns att hämta på 

HI:s webbplats, http://www.hi.se/sv-se/Publicerat/Hjalpmedelsverksamhet/Personlig-

hjalpmedelsbudget/. 

HI fick i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå förutsättningar för att driva för-

söksverksamhet med personlig hjälpmedelsbudget (PHB). Uppdraget skiljer sig från det 

tidigare uppdraget att leda försöksverksamhet med fritt val av hjälpmedel eftersom det 

inleds med denna förstudie. 

Syftet med personlig hjälpmedelsbudget är att ge hjälpmedelsanvändaren större eget an-

svar, ökad delaktighet och valfrihet. HI påpekar konsekvent att fritt val och personlig 

hjälpmedelsbudget ska vara ett komplement till vanlig hjälpmedelsförskrivning.  

Flera funktionshinderförbund uttrycker skepsis mot fritt val och personlig hjälpmedels-

budget främst därför att det innebär ett eget ägande men också för att kostnaderna över-

förs till hjälpmedelsanvändaren. 

Ulla-Britt håller en presentation och hennes powerpoint biläggs minnesanteckningarna. 

Ett exempel på ett hjälpmedel som dykt upp ofta i diskussionerna om personlig hjälpme-

delsbudget är Handifon, som kostar ca 15 kkr. För en del av de patienter som beviljas 

Handifon kan behovet tillgodoses med t.ex. en Smartphone eller en surfplatta och patien-

ten kan använda PHB till inköp av sådana.   

Betalningslösningar: I uppdraget angavs att brukaren inte skulle få kontanter. HI har tittat 

på om det finns lösningar med ”fjärde part”, t.ex. Paypal, Payson. En enklare lösning är 

att skapa ett konto för brukaren med betalkort kopplat till kortet. I utredningen jämfördes 

hur liknande system fungerar, t.ex. bostadsanpassningsbidrag, assistansersättning, bilan-

passningsbidrag. Dessa system finns dock reglerade i lag.  System som mest liknar PHB 

är för assistansersättning. Det har fått väldigt mycket kritik, eftersom det förekommit att 

individer missbrukat pengarna, vilket riskerar att smutskasta hela systemet och de som får 

använda det.  

Referensgruppens diskussion: 

 Hjälpmedelsanvändarens kompetens - delaktighet och valfrihet förutsätter kun-

skap om sin funktionsnedsättning och sina behov vilket hörselvården hittills stått 

för. Har det ingått i uppdraget att se till delaktigheten? Enligt förslaget ska en re-

habplan göras i samråd med användaren, vilket gör att användaren blir delaktig. 

PHB förutsätter att hjälpmedelsanvändaren känner sina behov.  

 Uppdelning av förskrivningsprocessen – det är inte möjligt att dela på behovsbe-

dömningen och utprovningsprocessen i hörapparatutprovning då brukaren förstår 

sina hjälpmedelsbehov först när utprovningen av hjälpmedel påbörjas.  Den bild 

http://www.hi.se/sv-se/Publicerat/Hjalpmedelsverksamhet/Personlig-hjalpmedelsbudget/
http://www.hi.se/sv-se/Publicerat/Hjalpmedelsverksamhet/Personlig-hjalpmedelsbudget/
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som HI envisas med att visa upp av förskrivningsprocessen, stämmer därför inte. 

UBB: HI:s beskrivning baseras på regelverk och inte på att förskrivaren är an-

ställd privat.   

 Olika fria val - är det extra stora problem när fritt vårdval och fritt hjälpmedelsval 

kombineras?  Den som erbjuder vårdval är också den som säljer hjälpmedlet – är 

det möjligt att förhindra detta.  Fritt val har funnits i Stockholm ganska länge nu. 

En stor ökning av Fritt val-rekvisitionerna efter införandet av vårdval har märkts.  

Siffror från Skåne visar att det är skillnader i fritt val rekvisitioner mellan olika 

bolag: lägst är 0%, snittet är 16,5 % och högst är 68,5 % ”fritt-val-förskrivningar”. 

Generellt är det mindre än 1 % som har valt fritt val, men för hörselområdet är det 

ca 6 % i Stockholm och 17 % i Skåne.  

 Belopp på rekvisition alternativt PHB – beloppet beräknas på kostnaden för upp-

handlade hjälpmedel vilket leder till låg ersättning för fritt val och att användaren 

ofta får lägga till egna medel. 

 Positiv effekt - när vårdval införs tas styrdokument fram som i många fall saknats 

för landstingsdriven vård. En annan effekt av fritt val av hjälpmedel är att det bli-

vit en bättre dialog mellan förskrivare och patient och att bemötandet har förbätt-

rats. 

 Uppdrag - HI bör i dialogen med regeringskansliet poängtera att det behöver gö-

ras ordentliga konsekvensanalyser innan stora reformer som Fritt val genomförs. 

Personlig hjälpmedelsbudget är tydligare med att lyfta fram att brukarorganisat-

ionerna är skeptiska och har skötts bättre än Fritt Val-försöket, vilket åtminstone 

är en förbättring jämfört med hur fritt-val-reformen framställts och hanterats. 

HI:s aktiviteter inom skola till arbete  

HI-medarbetaren Erika Dahlin har jobbat med regeringsuppdrag om hjälpmedel för per-

soner med psykiska funktionsnedsättningar. 

Regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan  

Erika Dahlin är projektledare.  

Målet är att elever med kognitiva svårigheter ska få ökade möjligheter att klara sin skol-

gång. 

20 miljoner kr, tre försöksverksamheter, tre terminer under 2011-2013. 6 arbetsterapeuter 

anställs. Samverkan sker med AF, FK, SPSM, SKL, Skolverket och brukarorganisationer.  

Gymnasiesärskolor och gymnasier ingår i projekten.  

BA: ingår det att försöka hitta lösningar på det vanliga problem som finns när man förs 

över från barnhabilitering till vuxenhabilitering? Erika: ja det ingår som en del av sam-

verkan kring eleven. Tanken är också att den teknik som eleven använder ska tillhöra 

eleven och kunna tas med till de situationer eleven behöver den i.  
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Olika unga - lika förutsättningar 

Olika unga - lika förutsättningar som visat goda resultat som en effekt av samverkan mel-

lan olika myndigheter. Personer som varit med i projektet har nått framgång och fått ar-

bete. Exempel på teknik som används är planeringsverktyg och kalendrar, både specifika 

hjälpmedel och vanliga konsumenttjänster. Annan teknik är t.ex. SmartBoard som är en 

modern klassrumstavla som kan spara det som skrivs för att eleverna ska kunna repetera 

efter lektionerna. Webbaserade plattformar har också använts för att spara och tillgäng-

liggöra anteckningar från lektioner.  

I projektet har man sett att SmartBoard finns i många klassrum men inte används. Det 

finns behov av utbildning och goda exempel på hur tavlan kan förbättra pedagogiken.  

Vägar till arbete 

Arvsfondsprojekt som kommit till efter det avslutade pilotprojektet Olika unga - lika för-

utsättningar. Anita Boman på HI är projektledare.  

Två mål: öka användning av teknik i skola och arbetsliv för elever med funktionsnedsätt-

ning. Underlätta övergången från skola till arbetsliv.  

Stort fokus på samverkansmodeller. Ta tillvara på befintliga regelverk men samverka 

mellan olika aktörer kring individen, t.ex. genom att de har en kontakt på AF som tar över 

och coachar när de går ut skolan. 

Kungälv och Linköping deltar i projektet och deltog också i Olika unga - lika förutsätt-

ningar.  

AS undrar om det finns problem med definitioner eftersom skolan inte talar om elever 

med funktionsnedsättning utan ”elever i behov av särskilt stöd”. Erika vet att det däremot 

ofta uppstår diskussioner som har att göra med ansvar - är teknik ett lärarstöd eller ett 

elevstöd? Elever som ingår i projekten behöver inte vara diagnosticerade.  

Även inom skolvärlden finns motsvarande risker att elever faller mellan stolarna på grund 

av att olika huvudmän ansvarar för olika stöd och hjälpmedel.  

BA ser en risk med att man inte arbetar med diagnoser eftersom man annars öppnar för 

mycket godtycke. Som exempel nämner han exemplet med en dövblind person vars lärare 

är nöjda med att han kan lägga pussel med några bitar, trots att han är 18 år och alltså inte 

alls kan vad andra 18-åringar kan.  

www.hi.se/kognitionssimulator exemplifierar hur en klassrumssituation kan upplevas av 

elever med olika typer av funktionsnedsättningar. AS berättar att HRF tror på den typen 

av upplevelseexempel och har övervägt att själva jobba mer med den typen av exempel.  

Alternativ telefoni - lägesrapport  
HI har två regeringsuppdrag om alternativ telefoni. Det ena, ”Alternativ telefoni - från 

särlösning till lösning”, är huvudsakligen försöksprojekt i sju landsting med fokus på att 

http://www.hi.se/kognitionssimulator
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använda vanliga konsumentprodukter och tjänster som alternativ telefoni. Exempel på 

produkter som används är smartphones, surfplattor och PC och tjänster som Skype, 

Tango, Jitsi och Flexitext.  

Det andra regeringsuppdragets huvudfokus är att öka medvetenheten om att tekniken 

finns och kan underlätta distanskommunikation för personer med talsvårigheter.  

Information om regeringsuppdragen finns på webbsidan www.hi.se/alternativtelefoni. 

Den 13-14 november anordnar HI en konferens på Foresta på Lidingö, för att visa erfa-

renheter och goda exempel samt inspirera till nytänk om alternativ telefoni.  

Aktuellt från HI, bl.a. 

Ny organisation 

HI omorganiserades vid årsskiftet. De avdelningar som nu finns är Analysavdelningen, 

Utvecklingsavdelningen, Utbildningsavdelningen, Kommunikationsavdelningen, IT-

avdelningen och Administrativa avdelningen. En avdelning som har lagts ner är Prov-

nings- och utvärderingsavdelningen, eftersom HI inte längre har provningsverksamhet.  

BA frågar om HI:s uppdrag och HI:s roll. I relation till Referensgruppen handlar det om 

informationsutbyte mellan HI och referensgruppen och en möjlighet för HI att få in kun-

skap om vad som händer runtom i landet. HI ägs av staten och Sveriges Kommuner och 

Landsting. Ungefär hälften av HI:s finansiering är via regeringsuppdrag och hälften via 

ett fast statsbidrag.  

HI:s roll har förändrats mycket de senaste åren, bl.a. med nedläggningen av provnings-

verksamhet. Idag är organisationen mer projektinriktad och arbetar bredare och mer stra-

tegiskt.   

AS: HRF har ibland diskuterat huruvida HI tar taktpinnen när de har regeringsuppdrag. 

HI måste våga lyfta problem. Det är viktigt att ha karaktär och våga stå för vad man sä-

ger, inte t.ex. avsäger sig frågor och säger ”det får landstingen lösa”. Det handlar ibland 

om stora knäckfrågor som HI bör markera.  

Genomförda och kommande konferenser 

Hinfo - faktamallar 

HI gör nu faktamallar till Hinfos hörselhjälpmedelsområde. Syftet är att förskrivarna ska 

kunna söka och filtrera sortimentet för att hitta produkter som passar brukarens behov. 

Svensk Hörsel är inbjudna att delta i arbetet, för att de inte ska stå med fait accompli när 

det är dags för dem att mata in fakta i Hinfo.  

HI deltar i diskussioner med Inera AB, regeringskansliet och SKL om att göra hjälpme-

delsinformation tillgänglig i 1177.se.  

http://www.hi.se/alternativtelefoni


Box 510 

162 15 Vällingby 

Besöksadress Sorterargatan 23 

Tfn 08-620 17 00 

Fax 08-739 21 52 

Texttfn 08-759 66 30 

E-post registrator@hi.se 

Webbplats www.hi.se 

Org nr 802406-9372 

PlusGiro 1080613-1 

Bankgiro 5093-4744  

 

Samverkan mellan upphandlingar 
HI räknar med att uppdatera ”funktionella begrepp för hörapparater” under hösten 2012. 

AS undrar om det kan vara ett tillfälle för HI att samla och leda nationell samverkan om 

hörapparatupphandling. HI tar med sig frågan.   

Nästa möte 
25 oktober kl. 10-16.  

Övriga frågor 
Artikel i dagens medicin om kommersialisering av hörselvården av Konrad Konradsson, 

www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18156. Artikeln frågar vart hörselvården 

är på väg.  

Utredning om arbetshjälpmedel med särskild utredare Christina Husmark-Persson som 

särskild utredare.  

 

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18156

