Vi kräver rätt till personliga hörtekniska
hjälpmedel
För många barn och unga med hörselskada är tillgången till hörtekniska hjälpmedel en avgörande
förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället och utvecklas på lika villkor. Många av de
hjälpmedel som finns på marknaden förbättrar markant förutsättningarna att var delaktig i livets
olika delar. Med rätt hjälpmedel får vi bättre möjlighet att nå målen i skolan, utvecklas socialt, ha
en aktiv fritid och komma in på arbetsmarknaden. Trots detta finns det stora hinder för att få rätt
hjälpmedel och för att de hjälpmedel vi har tillgång till inte kommer till full användning.
Idag råder det stor oklarhet över vem som bär ansvar för att förse oss med hjälpmedel i olika
situationer och för olika syften. För hörapparater är läget tydligt men när det kommer till andra
hjälpmedel bollas vi mellan olika instanser och ovissheten är stor. Få vet var de ska vända sig för
att få till exempel en slinga till telefonen eller hjälpmedel för att kunna delta på fritidsaktiviteter.
Våra behov av stöd bedöms dessutom olika i olika sammanhang, det som ger oss rätt till
hjälpmedel på arbetsplatsen bedöms annorlunda för en fritidsaktivitet och vi tvingas in i stor
otrygghet och ovisshet. Resultatet av detta är i värsta fall att vi inte alls får de hjälpmedel i
behöver och i bästa fall att vi hamnar i situationer där vi kan behöva använda tre olika hjälpmedel
istället för ett, eftersom vi får restriktioner i när och till vad ett särskilt hjälpmedel får användas.
Den här situationen är ohållbar och skapar hinder för delaktighet för unga med hörselskada. Vi
ska ha samma möjligheter att delta i livets alla delar och det är orimligt att dåliga och otydliga
system för att skriva ut hjälpmedel sätter käppar i hjulet för detta.
Vi ser att det behövs en huvudaktör som tar ett helhetsgrepp om hjälpmedelsförsörjningen för att
garantera att alla som är i behov av hjälpmedel får det. Vi kräver att rätten till hjälpmedel ska
bedömas utifrån individens situation som helhet och att de hjälpmedel som förskrivs ska följa
individen och inte skolan eller arbetsplatsen.

