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Indledningsvis skal DØNHO takke for muligheden for at kommentere de faglige kvalitetskrav og 
anbefalinger.  
DØNHO hilser velkomment, at der stilles konkrete kvalitetskrav til høreapparatbehandling og 
opfølgning. 
Udkastet bærer præg af et stort forarbejde. 
Der er dog i udkastet, visse steder, en uklar formulering og afgrænsning der kompromitterer 
patientsikkerhed og -rettigheder. 
 
DØNHO mener derfor at det er afgørende, for at sikre patientsikkerhed såvel som 
patientrettigheder, at man præciserer teksten i flg.: 
 
Kapitel 2.2. Indledende audiologiske undersøgelser, afsnittet ”Otomikroskopi”, s. 20 
DØNHO foreslår sætningen  
”Otomikroskopi giver mulighed for sikker instrumentering i øret og udføres af fagperson med 
særlig kompetence til at udføre otomikroskopi.” erstattet af  
”Otomikroskopi giver mulighed for sikker instrumentering i øret og udføres af sundhedsperson med 
særlig kompetence til at udføre otomikroskopi.”  
Otomikroskopi er, som alle andre skopier, en sundhedsfaglig procedure der forudsætter kendskab til 
apparathåndtering, instrumentering såvel som viden om anatomi og mulige anomalier/patologier.  
Som ved alle andre skopier er det naturligvis afgørende for patienten, at fagpersonen der udfører 
skopien, er behørigt uddannet, autoriseret og omfattet af sundhedsloven. 
Det er væsentligt for såvel patientsikkerhed som -rettigheder, at få dette præciseret. 
 
Kapitel 2.5. Faciliteter og udstyr, afsnittet ”Udstyr til otomikroskopi”, s. 22 
DØNHO foreslår sætningen  
”Til undersøgelse af øregang og trommehinde anvendes otomikroskop samt øretragt i passende 
størrelse.” erstattet af  
”Til sikker undersøgelse og instrumentering af øregang og trommehinde anvendes otomikroskop, 
øretragte i passende størrelse, sug og instrumenter der renholdes iht. gældende retningslinjer fra 
Central Enhed for Infektionshygiejne, Statens Serum Institut.” 
 
Kapitel 9. Kompetencer hos faggrupper som forestår høreapparatbehandling, s. 43 
I tabelboksen ”Indledende audiologiske undersøgelser” foreslår DØNHO sætningen 
”Otomikroskopi skal udføres af en fagperson med kompetence til at udføre otomikroskopi.” 
erstattet af  



”Otomikroskopi skal udføres af en sundhedsperson med kompetence til at udføre otomikroskopi.” 
Dette med samme argumentation som under Kapitel 2.2. 
 
De øvrige 21 steder i dokumentet begreberne ”fagperson” eller ”fagpersonale” anvendes, har 
DØNHO ingen kommentarer til, men foreslår termen defineret i ordlisten (s. 7). 
I samme tabel (kap. 9., s. 44) har der indsneget sig en fejl i boksen ”Udredning med henblik på 
høreapparatbehandling” skrevet otoskopi. Dette bør erstattes af otomikroskopi. 
 
Vedr. National monitorering er det et initiativ DØNHO hilser varmt velkomment. DØNHO foreslår 
Kapitel 8. National monitorering (s. 41), afsnittet ”Behandling, verifikation og validering” suppleret 
med flg. målepunkter/indikatorer:  
 

• Garantiperiode for høreapparat(er) 
• Evt. egenbetaling ved justering/kontrol 
• Regionalt tilskud 
• Kommunalt tilskud 
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