INTERPELLATION
2015-02-12

Interpellation av Dag Larsson (S) ”Är det rimligt
att hörselskadade luras att köpa dyra
hörapparater trots att de inte behöver?”
”Hej, min fru Lilly vill fråga måste det vara så kostsamt att få hörapparat inprovad, Lilly fick
betala 29600 kr. på Hörcenter i Sophiahemmet? Lilly är 74 år har endast 8000 kr, i månaden i
pension efter skatt. Det är så tråkigt även för mej när hon hör så dåligt! Jag tar gärna emot tips!”
Jag tror att det är fler som har kontaktats av företrädesvis äldre personer som känner
sig pålurade välfungerande men väldigt dyra hörapparater. I patientnämndens
årsrapport för 2013 konstaterar man att ”Allt fler brukare klagade över att de fått felaktig
och missvisande information om villkoren för att låna apparater och framför allt beträffande hur
stort landstingets upphandlade sortiment faktiskt var”. Fritt val är tänkt att öka brukarens
möjligheter att välja hjälpmedel ur ett bredare sortiment än det landstinget
upphandlat, men man ska inte känna sig tvingad att välja andra hörapparater. Idag
berättar fler och fler om hur de inte har informerats om landstingets eget sortiment
utan enbart hänvisats till andra alternativ ibland till mycket höga priser, likt Lilly.
Hörselskadades riksförbund har också uttalat tvivel kring hur Stockholms läns
landsting utformat vårdvalet och det fria valet av hörapparater. De är oroliga att
deras medlemmar drabbas av oseriösa företag som lurar på brukarna onödigt dyra
apparater. Med tanke på det ökande antalet ärenden till patientnämnden visar det sig
också att deras oro inte är obefogad.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt landstingsråd
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?
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