Att välja hörapparat
Du ska vara delaktig i valet av din hörapparat. Det fnns olika typer av hörapparater i många
utföranden och från olika varumärken.
Region Skåne har ett sortiment som täcker de festas behov och önskemål. Du kan också
välja en hörapparat från marknadens övriga sortiment. Tänk på hur dina val kan påverka
totalkostnaden för din hörapparat under användningstiden som är minst 4 år.
Alla hörapparater
Avgifter

Är du mellan 20 och 84 år kostar ett bedömningsbesök hos audionommottagning
200 kronor. Är du 85 år eller äldre betalar du ingenting för bedömningsbesöket.
Om du bedöms behöva en hörapparat och gör en utprovning så betalar du 1000 kronor
i utprovningsavgift oavsett vilken ålder du har.

Reparation

Du äger själv din hörapparat vilket betyder att du betalar för reparationskostnader efter
garantitid och för fel som inte omfattas av garantin.

Försäkring

Du får ingen ny hörapparat om den blir stulen, kommer bort eller skadas. Därför är det bra
om du ser över ditt försäkringsskydd.

Sortiment

Kostnad

Region Skånes sortiment

Övrigt sortiment

Region Skåne har ett brett sortiment som
håller hög kvalitet. Sortimentet
uppdateras regelbundet för att säkerställa
att ny teknik ingår i sortimentet.

Du kan välja fritt av alla hörapparater som
fnns på marknaden.

Ingen kostnad för hörapparaten.

Om hörapparaten kostar mer än
1800 kronor betalar du den överskjutande
delen själv.

Du betalar själv för tillbehör, förbrukningsartiklar, reservdelar och reparationer.

Mottagningar har olika sortiment. Om du
vill ha en viss hörapparat så får du kolla
vilken mottagning som har just den.

Du betalar själv för tillbehör, förbrukningsartiklar, reservdelar och reparationer.

Garantitid

3 år.

Garantitiden kan skilja mellan olika
hörapparater. Fråga din audionom vilken
garantitid som gäller för just den hörapparat som presenteras för dig.

Justera
inställningar
och byta
mottagning

Alla mottagningar som har avtal med
Region Skåne kan justera de hörapparater
som ingår i Region Skånes sortiment.

Alla mottagningar kan inte justera alla hörapparater. Du måste själv kontrollera om
den mottagning du vill gå till kan justera
just din hörapparat.

Först ett år efter att du har fått din hörapparat kan du välja att gå till en annan
mottagning för att justera inställningar i
din hörapparat.

Först ett år efter att du har fått din hörapparat kan du välja att gå till en annan
mottagning för att justera inställningar i
din hörapparat.

En lista med Region Skånes sortiment av hörapparater hittar du på sidan om att få hörapparat på 1177.se

