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EVALUERING L59

Evaluering af høreapparatbehandling skulle belyse 
udviklingen af:

�Private tilskud

�Aktivitet 

�Egenbetaling 

�Ventetiden i det offentlige.



EVALUERING L59

� Besparelser alene på ti lskuddet 2013-2016 Kr. 816 816 816 816 millmillmillmill .  .  .  .  (4 år)

� Konsekvens af mindre ti lskud: Flere har søgt over i det of fentlige

� Antal personer behandlet med høreapparater angivet i  
evalueringen underdrives med ca. 50% i forhold ti l  Deltas tal

� Vurderingen af egenbetalingen er slet ikke med

(85% har egenbetaling – Eurotrak 2016/Delta)

� Ingen evaluering af konsekvenser: Fx den katastrofalt høje ventetid 
på of fentlig behandling



VENTETIDER MAJ 2017
GENNEMSNIT 1 ÅR
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ER HOFTEN VIGTIGERE END 
HØRELSEN?

� Behandlingsgaranti mangler stadig på høreapparatbehandling 

� Folketingets politikere har vurderet at fx, knæ og hofter 
betyder mere for det enkelte menneske end deres hørelse???

� Diskrimination af en stor gruppe borgere

� FN’s handicap konvention art. 25

� Konsekvenser af høretab er enorme



DET BETALER SIG

WHO’s tal viser, at investeringen 
kommer tifoldtifoldtifoldtifold tilbage.

Omregnet fra europæiske tal
kan vi i Danmark  spare ca.15 milliarder 
om året.

Arbejdsløshed, for tidlig 
tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, 
udgifter til sundhedssystemet og 
øvrige samfundsmæssige omkostninger
ved social isolation og handicap. 



MINISTEREN 
”SPRING KØEN OVER”

Ministeren:Ministeren:Ministeren:Ministeren:

”Tag ”Tag ”Tag ”Tag det det det det offentligeoffentligeoffentligeoffentlige ti lskud med og spring køen over ti lskud med og spring køen over ti lskud med og spring køen over ti lskud med og spring køen over 
Ministeren vil følge op på, om borgerne i dag informeres godt 
nok om muligheden for at blive behandlet ved en privat 
høreklinik med tilskud fra det offentlige”.

Det kan Det kan Det kan Det kan langt langt langt langt fra fra fra fra alle:alle:alle:alle:

� En del skal henvises til audiologisk afdeling pga. mere 
kompliceret hørenedsættelse 

� Mange har ikke økonomien til det

� 85% ender med en egenbetaling på mange tusinde kroner 



MULIGE LØSNINGER 

�Effektivisér dobbelt arbejde

� Tag alle områdets ressourcer i brug - offentlig og 
private

�Nedsæt en arbejdsgruppe som nævnt i 
bemærkningerne til loven 

�Ændringer af incitament- og afregningsstruktur 

�Udnyttelse af kommunikationscentrenes 
kompetencer

�Vejledning mangler  (2009 gælder ikke mere)



KONTAKT INFORMATIONER

Høreforeningen har til huse i 
Handicaporganisationernes hus. 

Kommunikationschef
Irene Scharbau
hoerelsen@hoereforening
en.dk
Mobil 30686078

Landsformand
Majbritt Garbul Tobberup
mgt@Hoereforeningen.dk
Mobil 40193991

Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf. 36 75 42 00 
www.hoereforeningen.dk
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