Aktuell styrelse 2018:
Ordförande Eva Halén, Audika AB
Vice Ordförande Magnus Eriksson (leg. audionom),
Hörbart AB
Kassör Mikael Andersson Huss, Audionova
Styrelseledamot Åsa Nilsson (leg. audionom), Audika AB
Styrelseledamot Annette Vahér (leg. audionom),
Audionommottagningen i Landskrona AB
Styrelseledamot Lena Aschenbrenner (leg. audionom),
Audionova

Medlemsföretag 2018:
• Audika AB
• Audionomcentrum AB
• Audionommottagning i Landskrona AB
• AudioNova AB
• Hörab
• Hörbart
• Hörselexperten
• Hörselsnäckan på Österlen AB
• Lyhörd

www.horselforetagarna.se

Hörselföretagarna i Sverige Ekonomisk Förening

Vi önskar ett
mer jämlikt
hörselsverige
#jämlikthörselsverige

Om hörselföretagarna

Vad vill vi?

Hörselföretagarna i Sverige bildades 2014
och är en ideell ekonomisk förening.

Hörselföretagarna är en förening som arbetar för
ett mer jämlikt hörselsverige. Vårt mål är att som
privata vårdgivare ge alla med en hörselnedsättning
tillgång till kvalitativ hörselvård och därmed ökad
livskvalitet.

Vi vill tro att privat hörselvård är här för att stanna.
I regioner/landsting med Vårdval tar privata mottagningar idag emot en majoritet av regionens
patienter.
Offentliga vårdvalsavtal för hörsel (auktorisation)
finns idag i Region Skåne (RS), Stockholms läns
landsting (SLL), Region Östergötland och Region
Uppsala.
SLL och RS använder också Fritt val som komplement till Vårdval, dvs en rekvisition (hörselcheck) så
patienten själv kan välja och finansiera hörselhjälpmedlet.
Hörselföretagarna arbetar med påverkan gällande
de regionala avtalen men samarbetar också med
audionomutbildningarna, lokala patientorganisationer och andra intressegrupper.
Vi skulle gärna se att fler regioner/landsting väljer
vårdvalsmodellen, då vi tror att det är bra för utvecklingen till en mer jämlik hörselvård i Sverige.

Hörselföretagarna i korthet:
• Arbetar aktivt för att utöka valfrihetsreformer
– både Vårdval och Fritt val av hjälpmedel
• Driver hörselbranschens utvecklings- och
kvalitetsarbete
• Bevakar att medlemsföretagen följer föreningens
antagna värdegrund
• Verkar för att stärka och höja den legitimerade
audionomens kompetens
• Våra medlemsföretag driver allt ifrån en klinik till
forskning och utveckling av hörselhjälpmedel
Vårdval och Fritt val ger:
• Korta väntetider
• Flera hörselmottagningar
• Flera rehabiliteringar
• Bättre processer och teknik
• Fria valet ger bättre nytta och funktion

