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Hörselvården 
 

 

 

Förskrivning av hörapparat – hur går det till? 

Din audionom informerar om de olika modeller och hörapparatfunktioner 

som finns att välja på. Idag har vi möjlighet att programmera och 

finjustera hörapparaten för att på bästa sätt kompensera för förlorad 

hörsel och tillvarata den hörsel som finns kvar.  

Tillsammans väljer ni den typ av hörapparat som bäst passar dina behov.  

För att kunna välja en hörapparat som passar dig bäst tar din audionom 

hänsyn till flera faktorer, bland annat graden av hörselnedsättning, örats 

anatomi och dina kommunikationsbehov samt önskemål. 

Du lånar sedan hem hörapparaten och provar i din hemmiljö innan du 

bestämmer dig. Audionomen förskriver hörapparaten till dig.  

 

Flera besök på Hörselvården kan behövas. 

 

  

  

  

  

Kontakta oss: 

Hörselvården i Linköping 

Universitetssjukhuset, 581 85 Linköping 

Tel. 010 – 105 99 60 

Telefontid: måndag till fredag kl. 8:00 – 11:00 

Besöksadress: Södra entrén, uppgång D, plan 11 

Tidsbokad Jourmottagning 

 

 

Hörselvården i Motala 

Lasarettet i Motala, 591 85 Motala 

Tel: 010 – 105 99 60 

Telefontid: måndag till fredag kl. 08:00 – 11:00 

Besöksadress: B-huset, plan 7 

Tidsbokad Jourmottagning 

 

Kontakt med Hörselvården kan även göras via 1177 Vårdguidens e-tjänster 

eller via mail på horselvardenUsSc@regionostergotland.se. 
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Vad kostar det? 

Bokade besök på Hörselvården kostar 200 kronor. Frikort gäller.  

Efter avslutad hörapparatutprovning debiteras en förskrivningssavgift med 

500 kr per hörhjälpmedel. Avgiften berättigar inte till notering i 

högkostnadskortet.  

Samtliga avgifter finns möjlighet att faktureras.  

Hörapparaten är ett lån från Region Östergötland och som även svarar för 

service- och reparationskostnader orsakade av normalt slitage.  

Hörapparaten är personlig och får inte lånas ut, hyras ut, säljas eller på 

annat sätt avyttras då det är lånade hjälpmedel. 

 

Orsaker till hörselnedsättning 

Hörselnedsättning beroende på att ljudet inte kan ledas på ett normalt sätt 

in till innerörat kallas ledningshinder. Sjukdomar som minskar 

hörselbenens rörlighet (t.ex. otoskleros) påverkar ljudöverföringen till 

innerörat. 

Hörselnedsättning beroende på skada på hårceller i innerörat kallas 

inneröreskada.  

Skador i hjärnan som påverkar tolkningen av ljudet kallas central 

hörselskada. 

 

 

Hörselrehabilitering 

Grunden i hörselrehabilitering innebär utprovning av hörapparat samt 

information om hörselnedsättningen, orsaker och konsekvenser.  

I Region Östergötland ansvarar Hörselvården för den fördjupade 

rehabiliteringen. Den vänder sig till dig som behöver hörselrehabilitering 

som kräver insatser från flera vårdgivare.  

På Hörselvården finns följande yrkeskategorier: 

Legitimerade audionomer    

Ingenjörer     

Medicinska audiologer (hörselläkare)   

Specialpedagoger     

Administrativ personal     

Hörselpedagoger 

Kuratorer 

Tekniker 

Teckenspråkslärare 

Kvalitetsregister  

För att förbättra kvaliteten inom hälso- och sjukvården för dig och andra 

samlar Hörselvården i Östergötland in uppgifter om dig i nationella 

kvalitetsregister. Inom ÖNH-sjukvården finns ett flertal kvalitetsregister.   

 


