
Till patient som är folkbokförd i  

Sörmland och söker vård i annat län, 

samt till vårdgivare utanför länet som tar 

emot patient, folkbokförd i Sörmland 

Öppen vård - Patientlagen
För den som är folkbokförd i Sörmland gäller att man kan söka offentligt finansierad 
öppen vård i hela landet utan remiss, med undantag från de regioner/landsting som 
har remisskrav till specialistsjukvården. Kostnaden för vården debiteras Region 
Sörmland via den kontraktsanslutna regionen. Region Sörmland kan aldrig ersätta 
privat person för vårdkostnader.

Hörselhjälpmedel, Riksavtalet kap 6 
Utprovning av hörapparat kan ske i annan region/landsting eller hos privat vårdgivare 
som har avtal med någon region och under följande förutsättningar: 

• Utprovning av hörapparat sker enligt Region Sörmlands kriterier, se bilaga.

• Endast produkter som ingår i Region Sörmlands upphandlade sortiment får 
förskrivas, frågor om sortiment hänvisas till ha-bestallning@regionsormland.se.

• Vårdgivaren skickar beställning till ha-bestallning@regionsormland.se på den/de 
hörapparater som ska beställas till respektive patient och anger leveransadress. 

• Region Sörmland bekostar hörapparaten, ansvarar för service och underhåll och 
debiterar patienten den egenavgift som gäller i Sörmland.

• Vårdgivaren fakturerar kontraktsslutande region kostnaden för utprovning, samt 
bifogar uppgifter på vårdtagaren, typ av hörapparat samt kopia på audiogram.

Vård som kräver inläggning på sjukhus, Riksavtalet kap 4 
För vård som kräver inläggning på sjukhus, behövs godkännande i förväg genom en 
betalningsförbindelse från aktuell sjukhusklinik i Sörmland, som gör en bedömning 
om åtgärden är medicinskt motiverad. För patient som är bedömd utanför Region 
Sörmland sänds journalkopior, eventuellt röntgenutlåtande med bilder till patienten 
som bifogar detta till begäran om fritt vårdval i annat län. 

Mer information 

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och ställa din 

fråga eller maila valfrihetochvardgaranti@regionsormland.se 

Tfn 0155-24 77 30

regionsormland.se

Patientinformation
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Kriterier och sortiment i Region 

Sörmland för hörapparater och tekniska 

tillbehör till dessa

Kriterier för utprovning av hörapparat 
Hörapparater utprovas ur regionens upphandlade sortiment. 

Hörapparat kan provas ut vid tonmedelvärde (TMV4) 25dB eller sämre på bästa örat. 

Undantag från denna regel kan göras om det föreligger medicinska skäl, som till 

exempel:

• Ensidig måttlig till grav hörselnedsättning enligt WHO:s värden, måttlig 41dB –

61dB, grav >61dB

• Nedsatt syn, brukaren är inskriven på syncentralen

• Svåra besvär av tinnitus 

• Otoskleros 

Förnyad hörapparatutprovning kan ske tidigast efter 5 år

Undantag från denna regel kan göras vid: 

• Försämrad hörsel, nuvarande hörapparat klarar inte att kompensera 

hörselnedsättningen

• Förändrade hörselbehov/situation

• Tekniskt utdömd hörapparat

• Borttappad hörapparat 

Tekniska tillbehör till hörapparater kan förskrivas vid (TMV4) 

50dB eller sämre på bästa örat

• Hjälpmedel till mobiltelefon t.ex. iCom och Streamer.

• Fjärrkontroll till hörapparat. Undantag för att förskriva fjärrkontroll kan göras om 

det föreligger psykologisk eller medicinskt skäl.

Mer information 

Via 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du logga in och ställa din 

fråga eller maila valfrihetochvardgaranti@regionsormland.se 

Tfn 0155-24 77 30

regionsormland.se
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