
        
 

Fælles høringsudtalelse vedr. ”Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af 

voksne”. 

Til Sundhedsstyrelsen 

cc. Ældre- og Sundhedsministeriet 

Frie Høreklinikker, HørNu og PAKS udtaler følgende vedr. Sundhedsstyrelsens ”Faglige kvalitetskrav og 

anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne”: 

Den arbejdsgruppe, som Sundhedsstyrelsen har støttet sig til i forbindelse med udarbejdelse af 

anbefalingerne, har været domineret af ørelæger, hvis privatøkonomiske og fagpolitiske interesser i 

høreapparatbehandlingen er enorme. Dette står i skærende kontrast til den ubetydelige rolle, lægerne 

rent praktisk spiller i høreapparatbehandlingen. Vel vidende, at ørelægerne forsøger at varetage egne 

snævre interesser, burde Sundhedsstyrelsen have inviteret repræsenter for den private sektor ind i 

arbejdsgruppen. Dette dels for at bidrage fagligt, dels for at bidrage med erfaringer fra den private del 

af høreforsorgen, der står for næsten halvdelen af alle høreapparatbehandlinger i Danmark – og 

håndterer endnu flere indledende audiologiske undersøgelser. Vi opfordrer derfor Sundhedsstyrelsen 

til at indkalde til en gennemgang af anbefalingerne, og dokumentationen bag, nu med deltagelse af 

repræsentanter for den private sektor. 

Denne opfordring skal ses i sammenhæng med, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i sin nuværende 

form, har endog meget betydelige konsekvenser for den fremadrettede kapacitet i høreforsorgen. De 

private aktører har en velbegrundet frygt for, at de økonomiske byrder, som en implementering af 

krav og anbefalinger vil medføre, vil tvinge især mindre audiologiske klinikker til at lukke. De øgede 

omkostninger som Sundhedsstyrelsens krav og anbefalinger repræsenterer, vil betyde en 

ekstraregning til hele høreforsorgen, men vil i sagens natur gå hårdest ud over de private aktører. 

Uden kompensation – f.eks. i form af en proportional justering af det offentlige tilskud for 

høreapparatbehandling – vil de nye krav og anbefalinger de facto være til ensidig fordel for den 

offentlige høreforsorg, der ikke skal være lønsom og har statskassen i ryggen. 

Foruden at skade konkurrenceforholdet mellem den offentlige og private del af høreforsorgen – de 

lægeejede klinikker i mindre grad end de øvrige private klinikker – vil borgerne også blive negativt 

berørt. Vi kan forvente et reduceret behandlingsudbud og en forringet oplevet kvalitet. Dette som en 

direkte konsekvens af, at flere krav betyder mindre tid til den enkelte borger. Tid og mulighed for at 

få service ved behov er en væsentlig del af kvalitetsoplevelsen.  

Der er behov for at underkaste anbefalingerne en kritisk cost-benefit-analyse – herunder foretage en 

økonomiske konsekvensberegning af anbefalingerne - for både den private og offentlige sektor. Disse 

omkostninger må sammenholdes med de evidensbaserede og dokumenterede kvalitetsforbedringer, 

som ændringerne kan medføre. Slutteligt bør et forslag til en 1:1 kompensation af den private sektor 

lægges frem. Alt andet vil være ren og skær ekspropriation af private virksomheders 

indtægtsgrundlag. 
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