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Høring: Bekendtgørelser vedr. lov nr. 507 af den 1. maj 2019 om ændring af sundhedsloven og lov
om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Styrket indsats på
høreapparatområdet)
Sundheds- og Ældreministeriet har med skrivelse af 5. juli anmodet om eventuelle kommentarer til
bekendtgørelser vedr. høreapparatområdet.
Bekendtgørelse om forpligtelser for speciallæger i øre-næse- halssygdomme i forbindelse med
henvisning til høreapparatsbehandling
Bekendtgørelsen skal udfylde § 73b, stk. 2 i loven, hvor der står: ”Sundhedsministeren fastsætter regler
om, hvilke oplysninger speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme skal give patienter i forbindelse
med henvisning til høreapparatsbehandling.” Dette udmøntes så i den foreslåede bekendtgørelse med, at
de skal udlevere en pjece.
Man kan sige, at speciallægerne hermed slipper billigt fra deres informationspligt. Danske Seniorer
finder, at udlevering af pjece bør suppleres med en mundtlig vejledning. Specielt bør det stå fuldstændig
klart for patienter, i hvilke tilfælde de risikerer egenbetaling ved henvendelse til privat klinik. Såfremt
man skal ventelisterne på de offentlige høreklinikker til livs, må flere vælge de private klinikker, hvilket
kræver fuldstændig gennemsigtighed. Forhåbentlig bliver den ny pjece klar og let læselig; men man må
gøre sig klart, at der er en række mennesker, der har svært ved at forstå skriftlig information.
Bekendtgørelse om høreapparatbehandling
I den bekendtgørelse, der nu ophæves, er anført 4 års reglen og undtagelserne herfra. Dette står nu i den
nye lov, og er undladt i den foreslåede bekendtgørelse. Danske Seniorer går ud fra, at lovens indhold
gengives i den nye pjece. I den nugældende pjece, ”Hvis du skal ha høreapparat”, er ikke anført, hvilke
undtagelser, der er fra 4 års reglen. Disse bør fremgå af den nye pjece.
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