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Hörseln har börjat kärva.
Då kan det vara dags för en hö-

rapparat.
Men det är en djungel vilken 

man ska välja.
Och ska man köpa i Sverige eller 

i Frankrike?

Hörapparat? Tveka inte. 
Det är värt mycket att kunna delta i alla de sociala sammanhang man vill.

Ursäkta! Vad sa du?

Det började när jag upptäckte att 
jag hade lite svårt att höra när 
hustrun  pratade in i kylskåpet 

medan jag befann mig på övervåningen. 
Men okej, kanske är hörseln nedsatt och 
visst har min tinnitus ökat. Det är bara 
att acceptera. För har jag läsglasögon 
kan jag också ha hörapparat, utan att det 
ska kännas skämmigt.

Så i väg till husläkaren 
som i sin tur remitterade 
till en öronspecialist som 
mycket riktigt konstate-
rade nedsatt hörsel. Ny 
remiss och nu till audio-
nom för att prova ut olika 
hörapparater.

Hur kom det att bli så 
här? Kanske för hög mu-
sik i podden. Eller stått 
för nära högtalarna på 
konserter? Eller jobb 
med slip- och borrmaski-
ner utan hörselskydd? 

Med eller utan antenn
Det finns många, tek-
niskt avancerade, lätta 
och nästan osynliga hö-
rapparater Några stop-
par man in i örat, med 
eller utan antenn. Andra 
hänger man på örat och leder ljudet via 
en tunn plastslang in i örongången.

Själv har jag blivit intresserad av en ap-
parat som hängs på örat och som fått 
fina vitsord. Just den här modellen är 
kopplad till mobilen via Bluetooth. Vo-
lym, riktning, brusreducering med mera 
kan regleras via en app. Helt underbart 
för ett teknikfreak. Dessutom fungerar 
den som en direkthögtalare med en liten 
tillsats på teven. Den kan även användas 
som handsfreetelefon. Man hör vad som 
sägs i ena örat och i det andra finns mik-
rofonen. Givetvis går samtalet via mobi-
len som måste finnas inom ”hörhåll”. 
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Och när man ändå är uppkopplad mot 
mobilen kan man lyssna på radio, musik 
och nedladdade talböcker utan att behö-
va byta hörlurar. Praktiskt och bekvämt. 

Billigt eller dyrt? 
Den här apparaten är inte billig, man 
kan komma upp i över 4 000 euro för ett 
par. Beroende på vilken audionom man 
vänder sig till kan priset skilja några 
hundra euro per styck.  Jodå, viss ersätt-
ning kan man få från franska sjukkassan 
eller lite drygt hundra euro. Har man 
dessutom en fransk tilläggsförsäkring, 
en mutuelle, kan kostnaden minska yt-
terligare något.  Beroende på försäkring 
kan det som mest röra sig uppåt 1 600 

euro per par. I Rivieraklubbens tilläggs-
försäkring kan man få ersättning med 
upp till 800 euro/hörapparat. Men det 
handlar  ju ändå en ansenlig summa.  
Billigast produkter har Audition Mutu-
aliste eftersom de inte är privata. 

Kanske bara halva kostnaden 
En grundskillnad är att medan man i 
Sverige låter försäkringskassan ersätta 
en del för hörapparater, ersätter man 
i Frankrike mer för glasögon. Priserna 
kanske trots allt inte är så olika utan  
snarare skillnaden i vad försäkringskas-
sa och tilläggsförsäkring ersätter.  Glas-
ögon har väldigt låga referenstariffer i 

Frankrike och försäkringskassan här 
ersätter knappt något alls. Men, mutu-
ellerna/tilläggsförsäkringarna har rätt 
höga ersättningar generellt vad gäller 
glasögon. 

Fritt val! 
Därför kan det, som svensk medborgare 
i Frankrike, men med intyg om rätt till 
vård i Sverige, vara smart att införskaffa 
sin hörapparat där. Man har rätt till en 
hörapparat via det landsting man senast 
tillhörde, eller fortfarande tillhör. Olika 
landsting har dock olika regler vad gäl-
ler modeller, priser och tillgänglighet. I 
Stockholm och i Skåne har man exem-
pelvis inom ramen för ”fritt val” rätt 

till att få en hörapparat 
utanför det ordinarie sor-
timentet som landstinget 
upphandlat. Men det gäl-
ler bara svenska pensio-
närer.

Det kan alltså vara en 
bra idé att undersöka 
vad som tillhandahålls i 
Sverige. Själv har jag ef-
ter rekommendation fått 
kontakt med ”Sveriges 
bästa audionom”.  Det 
innebär att det är där jag 
testar och provar ut för 
att eventuellt köpa en 
passande apparat där. 
Detta återstår att göra.

Bara halva kostnaden 
Var kostnaden slutar 
är ännu okänt. Men ett 
överslag pekar mot hälf-
ten av vad jag får betala 
för motsvarande modell i 

Frankrike, cirka 4 000 euro.  Då säger 
den svenska audionomen dessutom att 
han kan hantera hela processen med 
landstinget inklusive inköp, utprovning 
och efterservice utan extra kostnad. 

Tilläggas ska så klart att det finns möj-
lighet att leasa apparater i Sverige till en 
betydligt lägre kostnad.

Så jämför, slå till. 

Och hör sen!


