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Høring af faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling 

af voksne  

 

Region Hovedstaden takker for muligheden for at komme med bemærkninger 

til de faglige krav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne.  

  

Region Hovedstaden har følgende bemærkninger til de faglige kvalitetskrav og 

anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne:  

 

Overordnet er det positivt, at der er udformet kvalitetskrav og retningslinjer for 

høreapparatbehandling i Danmark. I den forbindelse er det velkomment, at der 

med de faglige kvalitetskrav og anbefalinger er stillet krav til de diagnostiske 

undersøgelser, der skal ligge til grund for visitation og for tilpasning af høreap-

parat. Det er også af væsentlig betydning, at der er formuleret krav til verifika-

tion af høreapparattilpasningens kvalitet og krav til opfølgning efter høreappa-

rattilpasning.  

 

Førstegangsansøgere 

Region Hovedstaden bemærker, at vejen til undersøgelse ved førstegangsbe-

handling med høreapparat ikke er entydigt beskrevet i de faglige kvalitetskrav 

og anbefalinger, herunder at den indledende høreprøve kan foretages i en pri-

vat høreklinik.  

 

Region Hovedstaden har i tidligere høringer bemærket, at vil være hensigts-

mæssigt, hvis det er den praktiserende øre-, næse- og halslæge, der optager 

anamnese og foretager de indledende undersøgelser, da dette kan være med 

til at sikre, at der foretages alle nødvendige undersøgelser på kvalificeret ni-

veau, således at evt. bagvedliggende øresygdom bliver diagnosticeret og be-

handlet.  
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I oplægget understreges det, at dobbeltundersøgelser skal undgås, men det 

bemærkes samtidig, at øre-, næse og halslægen kan have behov for at lave 

yderligere undersøgelser, i forbindelse med den kliniske vurdering og visita-

tion, hvis disse ikke er foretaget hos den private klinik. Region Hovedstaden 

skal i den forbindelse bemærke, at det kan være nødvendigt at foretage dob-

beltundersøgelser, hvis validiteten af undersøgelsesresultaterne ikke kan ga-

ranteres.   

 

Region Hovedstaden skal bemærke, at øre-, næse- og halslæge er den ene-

ste med autorisation, som på nuværende tidspunkt er involveret i høreapparat-

behandlingen.  

 

Genudlevering i privat regi 

Region Hovedstaden skal understrege, at kravet om ny audiologisk anamnese 

og undersøgelse i forbindelse med genudlevering i privat regi skal kunne inde-

holdes indenfor det nuværende regionale tilskud til høreapparatbehandling 

hos en privat leverandør. I det omfang, at kravet om ny audiologisk anamnese 

og undersøgelse i forbindelse med genudlevering medfører en øget udgift for 

regionerne, skal dette medføre en DUT-forhandling.   

 

Regionen Hovedstaden finder, at det er positivt, at der er formuleret en række 

”red flags”, hvor den private klinik ikke må tilpasse høreapparatet, før patien-

ten er visiteret af en praktiserende øre-, næse og halslæge.  

 

Opfølgning på patienter  

Region Hovedstaden er opmærksom på, at nogle patienter kan have behov 

for et opfølgningsbesøg men finder, at dette tilbud skal målrettes de patienter, 

som oplever problemer med deres høreapparat. Dette af hensyn til bedst mu-

lig udnyttelse af den samlede kapacitet.  

 

Region Hovedstadens øvrige bemærkninger 

Region Hovedstaden har bemærket, at der i oplægget mangler et flowchart, 

som viser, hvornår patienterne informeres om deres mulighed for valg af be-

handler, samt en præcisering af hvori informantens ansvar består. 

 

Region Hovedstaden bemærker, at der i oplægget udelukkende er fokus på, 

at hørbarhed af mobiltelefon skal indgå som et minimumsniveau for optimal 

høreapparatbehandling. Region Hovedstaden efterspørger i den forbindelse 
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en afklaring af kravene til andre teknologiske kommunikationsplatforme som 

TV, PC, ipad mv.  

 

 

Med venlig hilsen 
 
 
Bettina Skovgaard 
Enhedschef 


