Pressmeddelande från Alliansen i Landstinget i Kalmar län den 1 mars 2017

Köerna i hörselvården består trots majoritetens löften
Ännu en gång har den rödgröna landstingsmajoriteten röstat ner ett Alliansförslag om
att tillåta privata audionomer inom vårdvalet. I till exempel Skåne och Östergötland har
liknande lösningar inneburit att väntetiderna för att få hörapparat har minskat kraftigt
eller eliminerats helt. Här i länet måste hörselnedsatta i södra länsdelen vänta 18
månader på att få prova ut en hörapparat.
– Det sorgligt att behöva ha den här debatten igen och få samma svar från majoriteten: Vi
löser det här inom nuvarande organisation. Ni i majoriteten som har glasögon, ta av er dem i
18 månader tills länet är nere i väntetidsgarantin för utprovning av hörapparat. Det är vad ni
utsätter patienterna för, säger Christer Jonsson (C).
– För ett år sen bedyrade majoriteten att åtgärder hade vidtagits, men de har inte räckt till. Då
måste vi fundera på vad vi kan göra bättre och överväga flera parallella lösningar. På andra
håll har man reducerat köerna genom ett fritt val med privata audionomer i hörselvården. Vad
har vi att förlora på att pröva samma lösning? Men majoriteten väljer köerna av ideologiska
skäl framför en bättre situation för patienterna, säger Malin Sjölander (M)
– Det här är en återkommande debatt men vi ser ingen förbättring. Invånarna i länet med
hörselproblem är satta på undantag på grund av majoritetens ideologiska låsningar mot privata
lösningar. Det är inget annat än orättfärdigt, säger Jimmy Loord (KD).
– Det finns privata audionomer i länet där man snabbt kan få en hörapparat. Om man har råd
att betala rundliga summor, vill säga. Vore det inte bättre att inkludera dessa audionomer i
vårdvalet och använda de resurser som faktiskt finns? Men majoriteten väljer hellre långa
vårdköer med lidande och social isolering för patienterna som följd, än att släppa in privata
audionomer i systemet, säger Pierre Edström (L).
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