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Faktaark – Effektivitet og sammenhæng på høreområdet 
 
 
Med finansloven for 2019 er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke høreappa-
ratbehandlingen for at sikre, at borgere med høretab modtager en effektiv og uvildig be-
handling af høj kvalitet.  
 
Der afsættes derfor 65 mio. kr. i 2019 og 50 mio. kr. i perioden 2020-2022, jf. tabel 1 til 
nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling og til en række initiativer, 
der skal sikre patienten en nemmere vej gennem systemet og understøtte, at patienten 
modtager behandling af høj kvalitet i både offentligt og privat regi.  
 

 
Regeringen og Dansk Folkeparti er bl.a. enige om at afprøve en ny model for visitation til 
høreapparatbehandling, samt iværksætte indsatser, der skal skabe større gennemsigtig-
hed omkring det private tilbud, herunder styrke informationen til borgeren. 
 
Herudover skal der opstilles nationale kvalitetskrav til behandlingen, sikres en bedre brug 
af de faglige ressourcer på området og indsamles data til at opnå mere viden om effekt og 
kvalitet af behandlingen. Initiativerne skal ses i sammenhæng med en bredere ambition 
om at forenkle regler mv. – herunder også på høreapparatområdet. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er derudover enige om, at der er behov for at nedbringe-
ventelisterne til offentlig høreapparatbehandling allerede fra 2019. 
 
Regionerne kan afvikle ventelisterne gennem bl.a. ved at gå i udbud og gøre brug af de pri-
vate høreklinikker, behandle patienterne på offentlige audiologiske afdelinger eller ved at 
indgå aftale med privatpraktiserende ørelæger. Regionerne vil på baggrund heraf bl.a. 
kunne prioritere patienter med kompliceret høretab samt børn og unge under 18 år, så-
fremt denne gruppe står på venteliste. 
 
Dele af midlerne indgår i bloktilskuddet til regionerne.  
 

Tabel 1 
Økonomiske konsekvenser 

 2019 2020 2021 2022   
Mio. kr., 2019-priser       
Afprøvning af ny model for behandlingsforløbet: En mere effektiv og digital visitation 10 6 6 6   
Øget gennemsigtighed og information til borgeren 1 1 1 1   
Høj kvalitet i både offentlig og privat regi – nationale kvalitetskrav til høreapparatsbe-
handlingen 8 10 10 10   
Faglighed og kvalitet – afklaring af hvilke faggrupper, der kan varetage behandling 2 - - -   
Viden om effekt og kvalitet – standardiseret dataindsamling 19 8 8 8   
Uvildig behandling og rådgivning (habilitet) - - - -   
Nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling 25 25 25 25   
I alt 65 50 50 50                              
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Fakta om høreområdet 
 

• Ventetiderne til offentlig høreapparatbehandling varierede mellem 
15-115 uger i november 2018. Data er dog behæftet med en vis 
usikkerhed, da der ikke findes standardiseret data på området. 

 
• Det vurderes, med en vis usikkerhed, at op mod 25.000 personer 

står på venteliste til offentlig høreapparatbehandling. 
 
• En evaluering af området fra 2017 viste, at det kan være vanskeligt 

for borgere at navigere på området som følge af områdets 
kompleksitet og opdelingen mellem offentlige og private tilbud. 

 
• Der er i dag ikke en ensartet kvalitetskontrol på tværs af offentlige 

og private tilbud, og der sker ikke en systematisk indsamling af 
data på området.  
 


