
Till styrelsen för Svenska Audionomföreningen (SvAf): 
 
Tack för ert brev med anledning av HRFs rapport ”Myternas marknad”. 
 
Vi har full förståelse för att ni reagerar på det rapporten tar upp. Det vi beskriver är ju 
missförhållanden som inte hör hemma i svensk hörselvård. Men efter flera år av ungefär 
samma redogörelser från mängder av olika människor, samt med stöd av statistik från 
landsting/region, är vi inte det minsta osäkra på att det som skildras i rapporten verkligen 
sker. Även sedan rapporten kom ut har vi kontaktas av många med liknande erfarenheter. 
 
Självfallet anser vi i inte att alla audionomer är oärliga. Om det är så ni uppfattar rapporten 
vill vi be er läsa igen. Rapporten beskriver allvarliga systemfel inom hörselvården i Skåne och 
Stockholms län, och vi är tydliga med hur detta drivits fram genom politiska beslut. Det är 
beslutsfattare i landsting/region som bär ansvaret för att det blivit så här – och det är 
politikerna vi riktar oss till när vi kräver reformer av hörselvårdssystemen. 
 
Vi är också glasklara med att de missförhållanden som beskrivs i rapporten bland annat är en 
konsekvens av att systemen är uppbyggda så att audionomer hamnar på två stolar, som både 
säljare och vårdgivare, samt att låga ersättningar från landsting/region sätter press på 
mottagningar/audionomer att sälja produkter. 
 
I rapporten beskriver vi de problem vi möter inom fritt val-länen, för att på så sätt skapa 
debatt och driva fram en förändring. Och vi har gott hopp om att lyckas. Vi har fått mycket 
gehör hos politiker på båda sidor av blockgränsen under sommaren. 
 
Vårt syfte är självfallet inte att skada audionomkåren. Tvärtom framhåller vi i rapporten 
audionomernas oerhört viktiga roll, och är dessutom kritiska till att hörselcheck-förespråkare 
alltför ofta nedvärderar audionomens betydelse för patienten. 
 
HRF strävar efter att audionomer ska få optimala möjligheter att göra sitt jobb – ett jobb som 
är helt avgörande för hörselskadade. Det råder därför ingen tvekan om att vi har samma mål: 
en bra hörselvård med rätt förutsättningar för att kunna tillgodose patientens behov. Och vi 
hoppas att ni vill samarbeta med oss för att nå dit. 
 
Vi vill gärna träffa er för att samtala om dessa frågor. Mattias Lundgren, ombudsman vid 
HRF, kommer att ta kontakt med er för att om möjligt hitta en lämplig tid för ett möte. 
  
 
Vänliga hälsningar 
Hans Ericson, generalsekreterare 
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