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Kommunalt forum 

Samverkan Region Jönköpings län och 
länets kommuner avseende 
hörhjälpmedel 
Läns-LAKO konstaterar i beslut 140428 att det finns ett behov av att förbättra 

samverkan mellan landsting och kommuner avseende hörhjälpmedel och en 

tydligare gränsdragning angående ansvarsfördelningen. Ledningsgruppen för 

samverkan kommun och landsting får i uppdrag att kartlägga vilka som i 

dagsläget arbetar med hörhjälpmedel i länet samt hur ansvarsfördelningen ska se 

ut. Ansvar för förskrivning av hjälpmedel och därmed uppföljning av detsamma är 

ett landstingsansvar. Socialtjänsten har inget ansvar för hörhjälpmedel vilket 

framgår i KomHem avtalet på sidan 10 samt i följande presentation 

http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Tema/Hjalpmedel/Artiklar/Horsel/Att-

fahorapparat-och-andra-horhjalpmedel-/. Om man har problem med hörseln 

vänder man sig först till vårdcentralen för en första undersökning och bedömning. 

Vid behov ges remiss till audionommottagningen.  

 

Det som kan bli aktuellt i samband med hörselnedsättning är larm av olika slag, 

till exempel optiska eller taktila signaler för dörr-telefonsignal/babyvakt och 

brand, det är hjälpmedel för varseblivning. Dessa hjälpmedel provas ut av 

ansvariga inom hörselvården. 

 

Inom socialtjänstens ansvar ligger att ge personer hjälp, vård och stöd utifrån de 

behov som individen har. Behovsbedömning görs. Man upprättar 

genomförandeplaner, där frågan om hörhjälpmedel hanteras om sådant behov 

finns. Personal är sedan behjälplig i överenskommelse med den enskilde. Det kan 

handla om hjälp att byta batteri eller hjälp att rengöra. 

 

Hur man organiserar stödet varierar mellan kommunerna, då förutsättningar är 

varierande. Det som är viktigt är att den personal som hanterar hjälpen har den 

kompetens som krävs för uppdraget, vilket är lika viktigt för all vård och omsorg 

som personal utför. Det krävs inte särskilt utsedd person/er för att hantera 

hörhjälpmedel, utan kan utföras av flera inom organisationen. Detta är att föredra 

då det minskar sårbarhet och ger bättre kontinuitet för den enskilde. 
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