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Til adressaterne på den vedhæftede høringsliste 

Høringsbrev 

Sundhedsstyrelsen sender hermed udkast til national klinisk retningslinje for 
mellemørebetændelse og trommehindedræn i høring. 

 
Formålet med retningslinjen er at beskrive den foreliggende evidens og komme 

med anbefalinger for diagnosticering og behandling af mellemørebetændelse 
blandt børn i aldersgruppen 0-5 år med særligt fokus på drænbehandling. Dette 

er for at sikre en evidensbaseret indsats af ensartet høj kvalitet på tværs af 
landet, medvirke til hensigtsmæssige patientforløb, vidensdeling på tværs af 

sektorer og faggrupper samt prioritering mellem indsatser. 
 

De primære målgrupper for retningslinjen er speciallæger i almen praksis samt 
privatpraktiserende speciallæger i øre-næse-halssygdomme. Retningslinjen er 

desuden meget relevant for læger ansat på øre-næse-halskirurgiske 
sygehusafdelinger samt læger ansat i det pædiatriske speciale, både på sygehus 

og i speciallægepraksis. Retningslinjen kan desuden være relevant for forældre 
eller andre pårørende til børn med mellemørebetændelse. 

 
Retningslinjen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen 

bestående af repræsentanter fra relevante faglige selskaber. Ligeledes har en 
referencegruppe bestående af faglige og administrative repræsentanter været 

inddraget og hørt undervejs i arbejdet.  
 

Det skal præciseres, at retningslinjen kun beskæftiger sig med udvalgte 
elementer inden for diagnostik og behandling af mellemørebetændelse blandt 

børn i aldersgruppen 0-5 år. De problemstillinger, som retningslinjen 
omhandler, er prioriteret af den faglige arbejdsgruppe som de områder, hvor det 

er vigtigst at få afklaret evidensen.  
 

Dette udkast til retningslinje er sendt i høring til de på høringslisten anførte 
organisationer, myndigheder mv. Herudover kan alle andre interesserede afgive 

høringssvar. Dokumenterne forefindes på Høringsportalen 
www.hoeringsportalen.dk og kan ligeledes tilgås på Sundhedsstyrelsens 

hjemmeside www.sst.dk.  
 

Sundhedsstyrelsen skal bede om bemærkninger og kommentarer til udkastet 
fremsendt elektronisk til Sundhedsstyrelsen, Sygehuse og Beredskab på 

syb@sst.dk senest den 10. marts 2015. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 
projektleder Marie Jakobsen (majak@sst.dk). 

 
Med venlig hilsen, 

 
 

Søren Brostrøm 
Enhedschef 

Sygehuse og Beredskab  


