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Svar på motion om mobil hörselvård
Ärendebeskrivning
Elin Hoffner (V) har inkommit med en motion om att utreda nyttan av en mobil
hörselvård i region Jämtland Härjedalen.
Elin Hoffner yrkar att nyttan av mobil hörselvård likt den mammografibuss som
regionen redan har utreds. Utredningen ska enligt yrkandet även titta på möjlighet
till ökad tillgänglighet för patienten, om verksamheten kan samordnas med
habiliteringsinsatser och med vilka hälsoekonomiska konsekvenser en mobil
hörselvård skulle kunna komplettera den befintliga verksamheten med.
Motionen lyfter en intressant och relevant fråga. Det är idag, precis som motionären
påpekar, långa köer till hörselvården i regionen. Väntelistan omfattar för
närvarande 1600 patienter. Av dessa 1600 personer på väntelistan är 775 boende i
Östersunds kommun och har därmed inte så långt att åka till hörselvården. I en
radie av fem mil från Östersund bor 960 personer, 60 procent, av de väntande
patienterna till hörselvården.
Det finns flera faktorer som behöver beaktas vid ett eventuellt införande av mobil
hörselvård.
En faktor är att införandet av mobil hörselvård skulle innebära behov av inköp av
buss och mätutrustning för hörselundersökningar. Idag finns investeringsäskanden
för att uppgradera och utöka befintlig utrustning på hörselvården i Östersund. En
ny hörcentral planeras byggas upp i hus 9 på sjukhuset samlokaliserad med
pedagogiska hörselvården. Där ingår att skapa bättre förutsättningar att möta
patientbehov och förbättrad tillgänglighet med anpassade lokaler och tillhörande
utrustningar för en stor patientgrupp. I ett nästa steg skulle investeringar för mobil
hörselvård kunna komma ifråga att utredas och äskas.
En annan faktor är att så länge kön till hörcentralen är lång behöver patienter kallas
in utifrån inkommen remiss. En mobil enhet är tänkt att åka ut till ett geografiskt
område och genomföra många besök samtidigt. En mobil enhet skulle därmed i
dagsläget riskera att ”ta hand om” patienter i fel prioriteringsordning utifrån
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tidpunkt för inkommen remiss. Effekten skulle då kunna bli att patienter går före i
väntelistan och riskerar att förlänga väntetiden för enskilda patienter.
En tredje faktor är att en framtida utredning av mobil hörselvård skulle behöva se
över hur tekniska lösningar för hörselundersökning fungerar i mobila enheter samt
att fysisk tillgänglighet till exempelvis en buss blir möjlig för alla medborgare
oavsett funktionshinder.
Även restider och möjlighet att resa kollektivt till hörselvården bör tas i beaktande.
I dagsläget med långa väntetider till hörcentralen är lösningen med mobil
hörselvård inte aktuell att införa utifrån de skäl som anges ovan. Frågan om mobil
hörselvård är emellertid intressant att på sikt utreda vidare utifrån ett
tillgänglighetsperspektiv för patienterna. En sådan utredning bör i så fall inkludera
att se över andra möjligheter till samordning av insatser för att öka tillgängligheten
till hörselvården i region Jämtland Härjedalen.
I motionen anges inte vilken typ av hörselvårdsbesök som avses, om det är
exempelvis nybesök eller servicebesök. Vad gäller servicebesök finns det idag
möjligheter till fjärrjustering av hörapparater via digitala möten som skulle kunna
underlätta tillgängligheten. Arbetet med att utveckla fjärrjustering via digitala
möten finns med i hörcentralens utvecklingsplaner. En svårighet i arbetet att
utveckla fjärrjustering är att hantera GDPR-lagstiftning.
En ökad samverkan mellan regionen och de kommunala hörselombuden skulle
även det kunna leda till ökad tillgänglighet för patienterna med servicebehov. En
ökad samverkan kräver ett förtydligande av avtalet mellan kommuner och region
om vad som ska ingå i serviceutbudet från de kommunala hörselombuden.
När det gäller hörapparatsutprovning, där ett nybesök och återbesök ingår, är en
möjlighet att se över om det går att bygga in hörselmätningsrum i hälsocentraler
belägna mer än fem mil utanför Östersund. Detta skulle kräva en djupare utredning
mellan primärvård och hörselvård för att klarlägga förutsättningar och resursbehov.
Högst prioritering är dock att fullfölja nu liggande utvecklingsplaner med bland
annat uppbyggnad av en större och bättre anpassad hörcentral, varför motionen bör
avslås.

Regiondirektörens förslag
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige
Motionen avslås.
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