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Återta hörselvården i offentlig regi 

 

Från Vänsterpartiets sida har vi under lång tid varit kritiska mot vårdvalen i allmänhet däribland det inom 

hörselvården. Vår grundläggande kritik har handlat om att vårdvalen inte har några tak, saknar 

sistahandsansvar, inget jouransvar och har mycket begränsade åtaganden beträffande utbildning och forskning. 

Etablering av vårdvalen har också krävt en omfattande revision och granskning för att säkra verksamhetens 

kvalité och prioriteringar.  

När det gäller vårdvalet inom hörselvården har det under de senaste åren också kommit allt fler 

varningssignaler om att hörselvården gått från att ha patienten i centrum till att bli allt mer av marknadsföring 

för specifika hörselhjälpmedel. Hjälpmedel som respektive företag dessutom har stora vinstmarginaler på, 

vilket i sin tur medför att patienter inte känner trygghet med de råd som audionomerna ger dem. Det går helt 

enkelt inte som patient att veta om dessa råd utgår från patientens bästa eller om de utgår från värdföretagens 

bästa. Möjligheten att som patient kritiskt granska dessa råd är också starkt begränsade då en som patient 

befinner sig i ett starkt kunskapsunderläge gentemot en utbildad audionom. Vårdvalet blir i praktiken en 

etableringsfrihet för företagen men en kostnadsfråga för patienten. 

I förlängningen riskerar tilliten till vården att urholkas och det under lång tid upparbetade förtroendet för 

vården riskerar att skadas.   

För Vänsterpartiet är det tydligt att hörselhjälpmedlen behöver hanteras så att patienternas makt och 

möjlighet till påverkan sätts i fokus snarare än den ensidiga etableringsfriheten för företagen. Ett steg i denna 

riktning är att avveckla hörselvårdvalet, för att i egen regi utveckla verksamheten och pressa priserna på 

hörselhjälpmedel.   

Vänsterpartiet yrkar därför: 

Att Regionstyrelsen ges i uppdrag att påbörja ett arbete för att avskaffa nuvarande vårdval hörselvård och 

istället återta verksamheten i offentlig regi.  

Att Regionstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en hörselvård som utgår patienternas behov och möjligheter till 

en mångfald av bra hörselhjälpmedel.  
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