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Nina Juul Eskildsen

Fra: SST Plan
Sendt: 28. september 2020 13:12
Til: Nina Juul Eskildsen
Emne: VS: Høringssvar: Kvalitetskrav til høreapparatbehandling, Dansk Selskab for Oto-

rhino-laryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH), sagsnr. 04-9999-110

Kategorier: skal laves
Sag: 04-9999-110
Sagsdokument: 4645850

Kære Nina 
 
Videresender denne til dig. 
 
Hilsen Tina 
 

Fra: Per Cayé-Thomasen <per.caye-thomasen.01@regionh.dk>  
Sendt: 28. september 2020 13:05 
Til: SST Plan <Plan@SST.DK>; Morten Bundgaard <MOBU@SST.DK> 
Cc: Jesper Borchorst Yde <jesper.borchorst.yde.01@regionh.dk>; Michael Bille <michael.bille@regionh.dk>; Thomas 
Kjærgaard (kjaergaard.t@gmail.com) <kjaergaard.t@gmail.com>; Helle Døssing (h.doessing@dadlnet.dk) 
<h.doessing@dadlnet.dk>; Gitte B. Hvilsom <gitte@hvilsom.dk>; Kim Werther <k.werther@dadlnet.dk>; Thomas 
Qvist Barrett (tq@tronholmen5.dk) <tq@tronholmen5.dk> 
Emne: Høringssvar: Kvalitetskrav til høreapparatbehandling, Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi, Hoved- og 
Halskirurgi (DSOHH), sagsnr. 04-9999-110 
 
Til Sundhedsstyrelsen 
 
Dansk Selskab for Oto-rhino-laryngologi, Hoved- og Halskirurgi (DSOHH) takker for mulighed for at afgive høringssvar 
angående udkastet til "Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne", sagsnr. 04-
9999-110.  
 
DSOHH skal hermed afgive følgende høringssvar: 
 
Overordnet er det positivt, at der er udformet kvalitetskrav og retningslinjer for høreapparatbehandling i Danmark. I 
den forbindelse er det velkomment, at der med publikationen er stillet krav til de diagnostiske undersøgelser, der 
skal ligge til grund for visitation og for tilpasning af høreapparater. Det er også af væsentlig betydning, at der er 
formuleret krav til verifikation af høreapparattilpasningens kvalitet og krav til opfølgning efter 
høreapparattilpasning. Der er i udkastet imidlertid flere uhensigtsmæssige og kvalitetskompromitterende forhold.  
  
Det har fra et lægefagligt synspunkt aldrig været hensigtsmæssigt, at undersøgelse hos praktiserende ørelæge forud 
for genudlevering af høreapparat i privat regi blev afskaffet. Dette er desværre stadigt gældende, men det er dog 
positivt, at der er formuleret en række ”red flags”, hvor den private klinik ikke må tilpasse høreapparat, før 
patienten er visiteret af ørelæge.   
  
Der er både uhensigtsmæssigt og bekymrende, at vejen til undersøgelse ved førstegangsbehandling med 
høreapparat ikke er entydig.   
Det bør være således, at alle behandlingssøgende patienter med hørevanskeligheder henvender sig til en 
praktiserende ØNH-læge, der herefter optager anamnese og foretager de indledende undersøgelser, som beskrevet 
i dokumentet. Derved sikres det, at alle nødvendige undersøgelser foretages på et kvalificeret niveau, således at 
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patienten kan blive visiteret på et lægefagligt optimalt grundlag, og at evt. bagvedliggende øresygdom bliver 
diagnosticeret og behandlet.   
Det pointeres i dokumentet, at dobbeltundersøgelser skal undgås. Den sikre måde at undgå dobbeltundersøgelser i 
den indledende diagnostiske fase er, at alle patienter begynder forløbet hos en praktiserende ØNH-læge.   
  
Den eneste sundhedsperson med autorisation involveret i høreapparatbehandlingen er i dag lægen. Det er i den 
sammenhæng bekymrende og kompromitterende for den faglige kvalitet, at der er lagt op til, at speciallægen skal 
visitere patienter på baggrund af anamnese og undersøgelser foretaget i privat regi, hvor der ikke findes 
sundhedspersoner, der er uddannet til og kan drages til ansvar for foretaget klinisk arbejde.  
  
I henhold til Kapitel 2.2 og Kapitel 9 skal der særligt gøres opmærksom på, at eneste ”fagperson med særlig 
kompetence til at udføre otomikroskopi” i dag er speciallægen i Øre-næse-halssygdomme. Denne kompetence er 
beskrevet i Målbeskrivelse for Speciallægeuddannnelse i Oto-rhino-laryngologi, udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. 
Kompetencen opnås ved under uddannelsen på hospitaler og i speciallægepraksis at udføre et stort antal 
otomikroskopier, under supervision og senere hen selvstændigt, hvorunder man i detaljen bliver bekendt med fund 
ved diverse øresygdomme. Dette er i dag den eneste måde hvorpå man kan opnå tilstrækkelig viden og erfaring i 
netop at diagnosticere øresygdomme, hvilket er afgørende for korrekt behandling, med eller uden høreapparater.  
 

Med venlig hilsen 
 

Per Caye-Thomasen 
Formand, DSOHH 
 
Professor, overlæge, dr.med. 
Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi 
Opgang 6, 3. sal, afsnit 6033 
Rigshospitalet 
Inge Lehmanns Vej 8, 2100 København Ø 
 
Per.Caye-Thomasen.01@regionh.dk 
 

Telefon sekretær Vibeke Strate: 3545 2986 
Telefon direkte: 3545 8249 
 
Www.rigshospitalet.dk 
 
  
Per Caye-Thomasen 
Professor, senior consultant 
Department of Oto-rhino-laryngology, Head and Neck Surgery, and Audiology 
Entrance 6, 3rd floor, section 6033 
Copenhagen University Hospital Rigshospitalet 
Inge Lehmanns Vej 8, DK-2100 København OE 
Denmark 
Per.Caye-Thomasen.01@regionh.dk 
 
Telephone secretary Vibeke Strate: +45 3545 2986 
Telephone direct: +45 3545 8249 
 
Www.rigshospitalet.dk 
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Region Hovedstaden anvender de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din henvendelse. Du kan læse mere om formålet med anvendelsen samt 
dine rettigheder på vores hjemmeside: www.regionh.dk/persondatapolitik  


