04 hrf.
Hörselskadedes dishikt
1Hellend
2015-10-02

Till Hylte kommun
Synpunkter,

yttrande

Regionens

över Region Hallands

remissyttrande

förslag

till kommunerna

Ärende/remissnr.:

om att införa

Friare val av hjälpmedel

i Halland

Friare val av hjälpmedel

Vi, HRF Horselskadades dtstrikt i Halland, vill fromföra följande synpunkter —yttrande angående Region
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Bifogar en skrivelse till Socialutskottet från Hörselskadades Riksförbund om införa nde av
hörselcheckar till hörapparater, detta beskriver på ett likvärdigt sätt följderna med voucher/check
hjälpmedel enligt Friare val av hjälpmedel.
Vi vill förtydliga att det här 1Halland inte handlar om hörapparater,
behandlas på samma sätt

men hörhjälpmedien

till

kan

Som det står i remissunderiaget så finns i dagsläget ingen statistik som tydligt kan påvisa att brukaren
har fått det båttre och är nöjdare samt att landstingen gör några besparingar när det gä ller pengar,
tid eller andra resurser
Det är märkligt att man lägger så mycket pengar på ett projekt med så lite motivering till varför man
vill ha detta. Man hänvisar enbart till en försöksverksamhet som gjordes för flera år sedan. Det finns
gott om erfarenheter sedan dess och det som inte framgår i beslutsunderlaget är att brukarna
faktiskt haft en del invändningar.
Nyligen gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att göra en utvärdering

och konsekvensanalys av det

hårt kritiserade "fritt val av hjälpmedel", i det ingår bland annat hörselcheckar. Regeringen vill att
Socialstyrelsen ska lägga särskilt fokus på att belysa och analysera hur den enskildes kostnader för
hjälpmedel har påverkats där det finns "fritt val" Denna skrivning har samband med de
missförhållanden som Hörselskadades Riksförbund har slagit larm om, bland annat i rapporten
"Myternas marknad".

Även Statens medicinsk-etiska råd (Smer) är kritisk till anvå nda ndet av checkar, en slags
medfinansiering. Man menar att det strider mot människovärdesprincipen.
Smer konstaterar att behovet ska styra vården —inte plånboken: "Att öppna för att patienter med
medfinansiering kan köpa sig till en mer avancerat hjälpmedel strider mot fkarättstolkningen
av
människovärdesprincipen."
Återigen finns det anledning till att säga nej till Friare val av hjälpmedel.
Ekonomi, att lägga 1,6 milj, kr på så osäkert antal användare där hälften är administrationskostnader
kan hte vara lönsamt, båttre att utveckla/förbättra
de två befintliga alternativ med egenansvar eller
ordinarie förskrivningsprocess.
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Information från HRF Distrikt Halland om vad som händer med "Friare
val av hjälpmedel" i Sverige inför Region Hallands beslut
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Friare val av hjälpmedel i Halland
Regionen bestålide en utredning om av Friare val av hjälpmedel.
Syftet år att de som använder hjålpmedel ska få ökat inflytande och
delaktighet

vid valet av hjälpmedel.

HRF Distrikt i Halland utsåg en grupp

som skulle försöka ta våra medlemmars

intressen tillgodosedda.

Svårigheterna om det blir Frlare val av hjälpmedel 1Halland

Om hörselchecken inte tåcker samthga
Brukaren får själv ta

kostnader, köper inte brukaren något
dyrare hörhjälpmedel

ansvar för sitt

ån vad

hörselhjälprnedel

som behövs

Fodras tydlig
information

fill

Det blir problem för audionornerna

brukarna.

på den privata marknaden, eftersom
de thicla ska vara säljare av
horhjälpmedel

och audionom.

HRF år emot finansierIng som sker genom
chedcsystem eller voucher, Inte FrIare val.
Hoppas till slut att reglonen beslutar att Inte Ingå I
Frlare val av hjålpmedel i Halland.

För HRF Distriktets

Hörselgrupp

Jarl Carisson, HRF Falkenberg

Tel. 0346-153

93

Kerstin Johansson,

Tel. 0345-311

39

Kent Jarnestål,

HRF Hylte

Tel. 0300- 725 68

HRF Kungsbacka

För mer information,

vänligen

kontakta

någon av oss

axet@telia.com
kentiarnestal@telia.com
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Skrivelse tiflSocialubkottel 2014-03-20
Hörselskadades Riksförbund

hrf

"Avslå regeringens förslag om att
stimulera införande av hörselcheckar"
Bästa ledamöter i Socialutskottet,

Den 25mars behandlar ni proposition 203/14:67: "Merinflytandeför den
enskildei valetavhjälpinedelu.Det blir ettviktigt ställningstagandesom får
konsekvenserför landets 450 000 hörselskadademed hörapparat. Därför är
det viktigtatt tänka efter innan ni fattarbeslut.
—

Vi, Hörselskadades
propositionen

Riksförbund

som innebär

för att Individualiserade
med hörselrehabilitering.
1Stockholms

(HRF),vänder

oss starkt

att ett fiertal statliga

checksystem
Detta system

ska infäras

emot den del av

myndigheter

åläggs

för hjälpmedel

med hörselcheckar

att verka

i samband

har redan prövats

läns Jandsting och Region Skåne, och resultaten

är nedslående.

Legitimeradeaudionomer hamnar på tvåstolar. De ska provaut och ge neutral
rådgivningangående hörapparater, men är samtidigt försäljare avhjälpmedel.
Någonvalmöjlighetfinns inte heller för den enskildeaudionomen. Systemet
med hörselcheckartvingar alla audionomer inom den primåta hörselrehabiliteringen att ta på sig dessa dubbla roller. Detta strider mot de mest grundläggande principernaför såvälvårdetiksom affärsetik.
landstingets hörselcheckblir en grundersättning Den som villha hjälpmedel
utöver checlanvånfår betala ur egen kassa. Det innebar en betydanderisk for
att prinepen lika vård för alla bit för bit övergesoch att en ny verklighetsmyger
sig på där plånbokens storlekbestämmer hur bra du kan höra.
Tyvärrflnns ocksåexempelpå hur privataförsäljareutan landsdngets insyn
satt sitt pris på hörhjälpmeclelpå samma nivå som hörselchecken.Det innebär
ingen extra kostnad för den enskikle, men får till följdatt skattepengarpå ett
oskäligtsätt hamnar i privataföretagsfickor.Varken Stockholmsläns landsting
eller Region Skåne har längre någon koll på vilka hörapparater som de med
skatepengar finansieradehörselcheckarnaanvändstill.
Någonordentlig uppföljningoch konsekvensutredningav dessa och andra
problem som uppstått med det system for "frittvalavhjälpmeder som införts i
Stockholm och Skånehar inte genomförts.Att som propositionen foreslår ändå
ge Myndighetenför delaktighet,en nyckelaktörför funkdonshinderpolitikeni
Sverige,Konkurrensverketoch Socialstyrelseni uppdrag att verkaför att också
andra landsting genomför liknande checksystemär oacceptabelt.Det är att ut-

hrf

Skrivelse till Socialutskottel 2014-03-20
Hörselskadades Riksförbund

nyttjastadigamyndigheter som ideologiskatorpeder för en politik som inte levt
upp tillvad som förespeglats.
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Vi anser också att en ny hjälp-

som bland annat ska göra ordentäga

och konsekvensanalyser

som nu pågår.

Med vänlig hälsning

HörselskadadesRiksforbund(HRF)
Jan•Peter Strömgren, forbundsordförande

av de experiment

med hörsel-

