
REGLER ANGÅENDE HÖRAPPARATER VID HÖRSELVÅRDEN I KARLSTAD 
 
Hörselvården  hittar du på Centralsjukhuset. Ingång stora entrén, följ Röda 
gatan, hiss C, 4:e våningen.Postadressen är Hörselvården, Centralsjukhuset,  
651 85 Karlstad 
 
Besöksavgift 200 kr per besök, personer över 85 år kostnadsfria besök, och det 
gäller även barn och ungdom t o m 19 års ålder. 
Högkostnadsskydd för öppen sjukvård, 1 100 kr per år, gäller även hörselvården. 
Högkostnadsskydd för hjälpmedel 1 100 per år. Egenavgiften för hjälpmedel (t. 
ex. hörapparat) har höjts till 20 % och ingår. 
 
Vem kan få hörapparat? Det är det individuella behovet som styr, och man 
kommer gemensamt fram till eventuell hörselrehabilitering tillsammans med sin 
audionom. 
 
Decibelgränsen 50 dB på bästa örat avser ordination av övriga tekniska 
hjälpmedel, exempelvis signalförstärkning i hemmet samt slinga till TV. 
 
För egenremiss ringer man telefonnummer 0771-77 88 01 på vardagar kl. 8-9 
och torsdagar kl.13-14 och begär blankett för egen vårdbegäran. Den skickas 
till dig, du fyller i dina hörselproblem och sänder till Hörselvården enligt 
postadress ovan. 
Byte av hörapparat kan ske från fall till fall, vid sämre hörsel, om man behöver 
starkare apparat eller om den anses för dyr vid reparation. Vanligt med byte med 
4-5 års intervall. 
Borttappad eller skadad apparat: Första året betalas 100 % av värdet, dvs. fullt 
pris, därefter avskrivning med 20 % per år, dvs. andra året 80 % av värdet osv. 
Man bör undersöka om man har en försäkring som täcker förlust eller skada av 
hörapparaten,  t ex hemförsäkring. 
Hörselvårdens öppna mottagning är borttagen. Endast tidbokning gäller. Tel. 
0771-77 88 01 enligt tider ovan. 
 
Vid tidsbokade besök behövs ingen anmälan, sitt bara ned i väntrummet. 
 
Reception: öppettider för patientanmälan och batteriköp m.m. kl. 9.30 -12, 13-16 
måndag – torsdag,  fredag stänger man kl.15 . 
Reparation: Även för reparation/justering av hörapparat/hörhjälpmedel gäller 
tidbokning. Ring och boka tid enligt ovan. Inga kostnader för reparation (besöket 
kostar dock 200 kr). Från 85 års ålder kostnadsfritt. 
 
Man får två val: 

1 Avboka tid 
2 Övriga ärenden 

 
Texttelefon 054-61 55 16 är borttaget. 
 
Noterat enligt besked från Eva Mjörnerud 2018-05-23 
 Gudrun Burenholm 


