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Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Högkostnadsskydd för batterier till patienter 
med Cochleaimplantat (CI) 

Bakgrund 
Ett cochleaimplantat är ett hörhjälpmedel som genom elektrisk stimulering av 

hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva barn och vuxna möjligheter att 

uppfatta ljud. I Jönköpings län omfattar patientgruppen med CI i nuläget fyra barn 

och 14 vuxna. 

 

Batterier till cochleaimplantat klassas som behandlingshjälpmedel och omfattas av 

högkostnadsskyddet som sedan 2010-01-01 är 1800 kr per tolvmånadersperiod 

räknat från första fakturadatum. För att få ersättning måste batterierna köpas via 

Landstingets hörseltekniker/hjälpmedelscentralen. Det är patienten själv som har 

ansvar för att bevaka sin rätt till högkostandsskydd. För barn under 18 år inom 

samma familj räknas beloppen samman, vilket betyder att den sammanlagda kost-

naden per familj och år inte överstiger 1800 kronor. 

 

Högkostnadsskyddet fungerar i det här fallet så att patienten i efterhand mot upp-

visande av betalda fakturor eller kvitton får ersättning motsvarande det belopp 

som överstiger 1800 kronor på en tolvmånadersperiod. Den modell av högkost-

nadsskydd som tillämpas för CI-batterier avviker därmed från övriga högkost-

nadsskydd och innebär att patient/vårdnadshavare måste ligga ute med en stor 

summa pengar (ca 10 000 kronor per år). Det är ett regelverk som uppfattas som 

orättvist och som inte stöder principen om jämlik vård och lika villkor. 

 

Det är för övrigt bara ytterligare ett landsting i landet där barn betalar för batterier 

till CI. Vanligtvis bekostas batterier/laddceller till CI hos barn helt och hållet av 

Landstinget medan vuxna å andra sidan betalar hela batterikostnaden själva. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att högkostnadsskyddet för batterier till cochleaimplantat ges samma utformning 

som högkostnadsskydd i övrigt, det vill säga att kompensation för utlägg utöver 

http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rselnerv
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6rselskadad
http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6v
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1800 kronor utgår när summan passerats och att patienten därmed inte behöver 

ligga ute med pengar. 
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Högkostnadsskydd för batterier till patienter med 

Cochleaimplantat (CI) 
Föreligger förslag till högkostnadsskydd för batterier till 

patienter med Cochleaimplantat.  

 

Vid ärendets behandling föreslås återremiss av ärendet för en 

översyn av kostnader.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar 

 

att återremittera ärendet för en översyn av kostnader.  

 

Utdrag: Folkhälsa och sjukvård  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   




