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Att välja hörapparat
Du som har rätt till

hörapparat enligt Region
Skånes hjälpmedelsregler finner här
information som kan
vara till hjälp när du ska
välja hörapparat.

Bedömningen av ditt behov görs av en
legitimerad audionom på en auktoriserad
audionommottagning. Under hörselrehabiliteringen får du hjälp av audionomen att
hitta en hörapparat som passar din hörsel.
Region Skåne har ett upphandlat sortiment men
även rekvisition som komplement.

Vad kostar det att få en hörapparat?
Om du väljer hörapparat ur Region Skånes sortiment betalar du
1000 kronor i utprovningsavgift och inget för själva hörapparaten.
Om du väljer annan apparat, via rekvisition, betalar du 1000
kronor i utprovningsavgift samt vad audionommottagningen säljer
hörapparaten för. Om den kostar mer än rekvisitionsbeloppet
betalar du mellanskillnaden själv. Du betalar direkt till
mottagningen.

Vad kostar underhåll och reparationer?
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Efter avslutad rehabilitering äger du själv din hörapparat. Region
Skånes sortiment har en upphandlad garantitid på 3 år för sina
produkter. Du har ansvar för din hörapparat och får bland annat
stå för reparationskostnader efter garantitid och för fel som inte
omfattas av garantin.
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Om du väljer en hörapparat via rekvisition måste du själv ta reda
på vilka villkor som gäller. Oavsett vilken hörapparat du väljer är
det bra att du ser över ditt försäkringsskydd.
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Region Skånes sortiment
Region Skåne upphandlar ett sortiment som är brett och håller
hög kvalitet. Det passar för de behov som flertalet personer med
hörselnedsättning har. Vi upphandlar regelbundet för att vara
säkra på att ha ny teknik inom Region Skånes sortiment. Det
senaste avtalet gäller från 2016.

Vad innebär rekvisition?
Med hjälp av rekvisition väljer du hörapparat ur marknadens
övriga sortiment. Olika mottagningar har olika sortiment. Om du
väljer hörapparat via rekvisition kan du inte byta till annat företags
mottagning på minst fyra år.
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Rekvisitionsbeloppet är 1800 kronor per hörapparat (2016). Du
hanterar inte pengarna själv. Det sköter mottagningen och Region
Skåne.

Hur påverkar teknikutvecklingen mitt val?
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Kan jag välja en liten hörapparat?
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Liksom för annan teknik, exempelvis datorer och mobiltelefoner,
sker utveckling av hörapparater hela tiden. Ny teknik kommer ut
på marknaden flera gånger om året. Det är inte säkert att den
allra senaste tekniken är den bästa för dig. Ditt individuella behov
och just din hörselnedsättning avgör vilken typ av teknik som är
mest lämplig för dig.
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Din specifika hörselnedsättning, ditt öras form och den omgivning
du befinner dig i är faktorer som påverkar vilken hörapparat som
blir bäst för dig. Det finns små hörapparater både i Region Skånes
sortiment och bland marknadens övriga produkter via rekvisition.
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Vad är bäst när jag vill höra i bullrig miljö?
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Att höra i bullrig miljö är ofta det svåraste för personer med
nedsatt hörsel både med och utan hörapparat - oavsett
vilken hörapparat. Ingen teknisk lösning i hörapparater är så
revolutionerande att den kan ersätta den ursprungliga hörseln,
men det finns en mängd olika lösningar för att underlätta hörande
i buller. Uppföljning bland hörapparatanvändare i Skåne har visat
att förmågan att höra i buller med hjälp av hörapparat är likvärdig
för Region Skånes sortiment som för sortiment via rekvisition.

Vad ska jag välja om jag vill koppla min mobiltelefon
eller annan trådlös utrustning till en hörapparat?
Möjligheten till trådlös mottagning via streaming och via telespole
finns i både Region Skånes hörapparater och i hörapparater via
rekvisition.
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Habilitering och Hjälpmedel
skane.se/horselochsyn
E-post: aukt.kansli@skane.se
Telefon: 040–675 36 10
Telefon, växel: 040–33 30 00
Vill du ha ytterligare information eller har
frågor kontakta din audionommottagning
eller Region Skånes auktorisationskansli.
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