
 

 

Kort sammanfattning av måndagens (141013) möte med Ulrika Brännström ang. 
uppföljningsprojektet om frittval och vårdval Stockholm. 
 
Två representanter från audionomstyrelsen var närvarande vid intervjun, detta för att vi ville 
förtydliga att det finns många olika synvinklar beroende på vart man idag arbetar som audionom i 
Stockholm. Intervjun var ganska så omfattande och berörde många punkter och olika perspektiv 
som skulle diskuteras. 
Våra gemensamma punkter berör regelsystemet och förbättringsmöjligheter inom detta. 
 
Det vi förde fram som positivt var ökad tillgänglighet för användaren och att systemet fört fram olika 
nya roller för en audionom att arbeta inom, anställda inom privat regi samt möjligheten till att driva 
eget företag. Systemet i sig och tanken på att det bygger på det fria valet är vi också positiva till. 
 
Det negativa med detta var att vi under en lång tid saknat en ordentlig uppföljning och översyn av 
resultatet av denna förändring med frittval och vårdval i Stockholm. 
 
Vi förde fram att den regelbok som idag finns är i behov av översyn och förtydligande då vi tror att 
den gett upphov till olika tolkningar vilket i sin tur lett till oklarheter kring de regler, riktlinjer och 
rekommendationer som finns.  
 
Ersättningssystemet är inte heltäckande då det enligt vår mening saknar detaljerad beskrivning av 
rehabilitering och kostnaden för detta. Den delen kostar och måste få kosta för att det ska blir en 
bra hörselvård. 
 
Vi anser också att det saknas ett vårdval inom landstingets regi som tillhandahåller primär 
hörselrehabilitering. Vi tror att det idag finns ett missnöje bland både patienter och audionomer 
som inte anser att de hör hemma i de befintliga alternativ som idag finns. 
 
Vår uppfattning är även att detta systems införande bidragit till att audionomer inom olika system 
och konstellationer tappat den viktiga gemenskap och kunskapsutbyte som en gång fanns. Det är 
en tråkig trend och den leder till ännu större olikheter inom en bransch som skulle fungera så 
mycket bättre om fler broar och kontaktnät kunde utbytas. 
 
Vi har idag ingen lösning på detta men hoppas på ett bättre och tydligare system för alla 
inblandade och att det sedan leder till en uppbyggnad av den gemenskap audionomer emellan 
som en gång fanns. 
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