
Att välja hörapparat  
och andra hörselhjälpmedel

När audionomen på hörselmottagningen bedömt att du behöver  
hörselhjälpmedel är det dags att prova ut ditt hjälpmedel. Du har två 
valmöjligheter: att låna eller att köpa hjälpmedel.
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Val av hörselhjälpmedel
Din audionom tar hänsyn till hela din livssituation 
vid bedömningen av ditt behov av hörselhjälp
medel. Landstinget tillgodoser dina behov av 
hörselhjälpmedel i din vardag – i ditt hem, i din 
närmiljö och vid vård och behandling. Om du  
ska använda ditt hjälpmedel i andra situationer, 
som exempelvis fritidsaktiviteter, kan du behöva 
köpa det själv. 

Valet av hjälpmedel avgörs av vilka hörselpro
blem du har, ditt öras utformning, dina sociala 
vanor och dina kommunikationsbehov. Du beta
lar en hjälpmedelsavgift på 600 kronor för hörap
parat oavsett om du väljer att låna eller köpa den. 
Du har möjlighet att prova hjälpmedlet under en 
period innan du bestämmer dig.

Sortiment
Landstinget har ett brett sortiment av hörsel
hjälpmedel som uppdateras kontinuerligt.  
Du kan välja mellan olika modeller, färger och  
former beroende på vilket hjälpmedel du  
behöver. Audionomen förskriver de hörselhjälp
medel ni kommer överens om och du lånar dem 
så länge du behöver. Du kan läsa om sortimentet 
på 1177.se/horsel.

Om du vill äga ditt hjälpmedel eller om det hjälp
medel du vill ha inte finns i landstingets sortiment 
finns Fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du 
köper ditt hjälpmedel själv med rekvisition från 
landstinget som en del av betalningen.

Fråga din audionom om skillnad mellan förskrivning 
och Fritt val av hjälpmedel om du vill veta mer.

Så här lånar du hjälpmedel av  
landstinget – förskrivning
Audionomen förskriver det hjälpmedel du valt. 
Du lånar det så länge du behöver och kostnader 
för reparationer ingår. 

Så här köper du hjälpmedel  
– Fritt val av hjälpmedel
Om du vill äga ditt hjälpmedel skriver audio nomen 
en rekvisition. För hörapparater ingår en begrän
sad summa för reparation. Du väljer själv var du 
vill köpa ditt hjälpmedel och kostar det mer än 
rekvisitionen betalar du mellanskillnaden. Väljer 
du en hörselmottagning som är godkänd inom 
vårdval för primär hörsel rehabilitering betalar du 
ingenting extra för utprovningen. 



Att välja hörapparat  
och andra hörselhjälpmedel

Viktigt att tänka på om du köper  
ditt hjälpmedel
• Ta reda på vad hjälpmedlet kostar och hur 

mycket du ska betala själv
• Ta reda på vilka garantier som ingår i ditt köp
• Konsumentköplagen gäller
• Kom ihåg att produkten ska fungera länge och 

passa ihop med andra hjälpmedel du har

Hörselmottagningar och service
Alla godkända hörselmottagningar erbjuder 
behovsbedömning, utprovning av hörselhjälp
medel, information, stöd och rådgivning samt  
service och reparation oavsett om du vill låna 
eller köpa ditt hjälpmedel. 

Det går bra att byta hörselmottagning om du 
skulle vara missnöjd eller om du flyttar men tänk 

på att inte byta under en pågående utprovning 
för att få kontinuitet i rehabiliteringen. 

Byta hjälpmedel
Du kan få ett nytt hjälpmedel om ditt hjälpmedel 
går sönder och inte är värt att reparera eller om 
dina medicinska eller funktionella behov har  
förändrats. Audionomen gör en ny bedömning 
av dina behov för att avgöra om du kan få ett nytt 
hjälpmedel. Här gäller samma regler vare sig du 
lånat eller köpt ditt hjälpmedel.

Mer information
På 1177.se/horsel finns information om bland 
annat utprovning av hörapparat och Fritt val av 
hjälpmedel. Här hittar du även information om 
landstingets sortiment av hörapparater och andra 
hörselhjälpmedel.

FAKTA – VAL AV HÖRAPPARAT 

Din specifika hörselnedsättning, ditt öras form och den omgivning du befinner dig i påverkar 
vilken hörapparat som är bäst för dig.

Att höra i bullrig miljö är ofta svårt för personer med nedsatt hörsel, både med och utan  
hörapparat. Ingen hörapparat kan ersätta den ursprungliga hörseln, men det finns flera olika 
lösningar för att underlätta hörande i buller. 

Precis som datorer och mobiltelefoner, utvecklas hörapparater hela tiden. Nya modeller och 
tekniska lösningar kommer ut på marknaden flera gånger om året. Det är inte säkert att den 
allra senaste tekniken ger så stor skillnad för just din hörselnedsättning.

Möjligheten till trådlös mottagning till hörapparaten från mobiltelefon eller annan utrustning 
finns både i landstingets sortiment av hörapparater och inom Fritt val av hjälpmedel.


