Rutin för audionomer
om val av hörapparat inom vårdval
grundläggande hörselrehabilitering

Inledning
Audionomen ska hjälpa patienten att välja hörapparater från Region Skånes
upphandlade sortiment eller från marknadens övriga sortiment, så kallad rekvisition
hörapparat. Hörapparater som erbjuds från marknadens övriga sortiment ska vara
likvärdiga eller bättre än hörapparater från det upphandlade sortimentet.
Enligt Förfrågningsunderlag och avtal, audionommottagning – grundläggande
hörselrehabilitering för vuxna ska audionomen lämna information om förutsättningar
och skillnader inom de val av hörapparat som finns. Informationen ska ges på ett
objektivt och korrekt sätt. Det informationsmaterial som Region Skåne sammanställt
om hörapparatval ska förmedlas till patienten på det sätt som Region Skåne anger.

Information till patienten
Begrepp
I mötet med patienten ska begreppen ”Region Skånes sortiment” och ”övrigt
sortiment” användas. Begreppet ”rekvisition hörapparat” används endast internt.
Information i vårdenhetens lokal
Postern Att välja hörapparat ska anslås väl synlig i på vårdenheten. Postern ska
anslås i väntrum och gärna även i andra rum där patienter tas emot.
Kartläggnings- och bedömningsbesök
Audionomen ska försäkra sig om att patienten har tillräcklig information för att kunna
göra ett medvetet val. Postern Att välja hörapparat ska användas som underlag i
samtalet. Utskrift av postern ska lämnas till patienten om denne önskar detta.
Besök då hörapparat provas ut och lämnas för hemlån
Om hörapparat ur Region Skånes sortiment lånas ut ska audionomen skriva ut
blanketten Hörapparat vårdval tillfälligt lån, gå igenom informationen tillsammans
med patienten samt därefter ge den till patienten.
Avslutande besök
Audionomen ska försäkra sig om att patienten gjort ett slutgiltigt och medvetet val.
Blanketten Mitt val av hörapparat ska användas som underlag vid samtalet.
Audionomen fyller i aktuella uppgifter och skriver ut i två exemplar. Patienten kryssar
i rutorna efter hand som blanketten gås igenom. Patienten undertecknar det
exemplar som vårdenheten ska behålla och får med sig det andra exemplaret.

Registreringar
Kartläggnings- och bedömningsbesök
Audionomen noterar i journalen att patienten har fått tillräcklig information för att
kunna göra ett medvetet val baserat på innehållet i postern Att välja hörapparat. Om
postern har skrivits ut och lämnats till patienten kan detta också noteras.
När patienten väljer hörapparat från Region Skånes sortiment görs en beställning i
WebSesam och hörapparat blir då registrerad på patienten.
Besök då hörapparat provas ut och lämnas för hemlån
När hörapparat ur Region Skånes sortiment lånas ut ska det noteras i journalen att
patienten fått information om villkor för lån enligt blanketten Hörapparat vårdval
tillfälligt lån och att blanketten har lämnats till patienten.
När hörapparat ur övrigt sortiment lånas ut ska det noteras i WebSesam med
artikelnummer 65500 Rekvisition hörapparat avancerad.
Avslutande besök
Audionomen ska notera i journalen att patienten gjort ett slutgiltigt och medvetet val
där blanketten Mitt val av hörapparat har använts som underlag vid samtalet. Den
undertecknade blanketten ska sparas på ett patientdatasäkert sätt på vårdenheten.
Privakoder vid avslut
Registrering ska göras omgående i samband med rehabiliteringsavslut.
Efterregistreringar mer än 2 månader efter avslutad rehabilitering godkänns inte.
I WebPriva eller i Privakompatibelt system registreras avslutet av rehabiliteringen
med kod:
24
Utprovningsbesök, avslut. Region Skånes sortiment
eller
25
Utprovningsbesök, avslut. Rekvisition hörapparat.
Kod 25 som innefattar förskrivning av hörapparat ska kombineras med en av följande
koder:
253
Rekvisition hörapparat, avancerad, ensidig anpassning
eller
256
Rekvisition hörapparat, avancerad, dubbelsidig anpassning.
OBS: Privakoder går inte att returnera och därför måste de registreras först då
rehabiliteringen avslutas.

