PATIENTFORENINGEN

HØRINGSSVAR
Hørsholm den 12. februar 2015
Til
SUNDHEDSSTYRELSEN
Axel Heides Gade 1
København S.
Høringssvar på ”Faglig udmelding til speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme om udredning og
henvisning af patienter med hørenedsættelse med henblik på høreapparatbehandling”.
Den faglige udmelding er præget af et ønske om at henvise flest mulige til behandling på de offentlige
klinikker. Det er Patientforeningen ikke enige i. Patientforeningen ønsker at patienterne selv kan vælge,
hvor de skal behandles. Speciallægen i øre-, næse- og halssygdomme kan rådgive dem og kun i få tilfælde
anbefale behandling på offentlige klinikker.
Det gælder patienter, hvor der er egentlige sygdomme, hvor der skal ske kirurgisk behandling, herunder CIbehandling, hvor der er tale om alvorligt psykiske syge personer, hvor der er tale om benforankrede
høreapparatsbehandlinger og for alle patienter, der er under 18 år.
Øvrige patienter bør have frit valg.
For at have et reelt frit valg, så skal der være lighed i behandlingen af de forskellige kliniktyper:
-

Samme tilskud til borgeren uanset behandlingssted. Det er reel lighed
Samme tilskud til transport uanset behandlingstilskud. Det er lighed
Samme krav til at udstyret kalibreres uanset tilskudsform. Det er lighed
Samme evalueringssystem uanset behandlingssted. Det er lighed
Samme krav til personerne, der tager høreprøverne om det er på de offentlige klinikker, private
klinikker eller hos speciallægen. Det er lighed, og det er sikkerhed for høj kvalitet i de
grundlæggende undersøgelser.

Beskrivelse af ørelægerne
Da en række ørelæger bærer flere kasketter er der behov for at vejledningen præciserer reglerne for deres
virke.
Patientforeningen ønsker at speciallægerne i øre-, næse og halssygdomme sidestilles med alment
praktiserende læger med henblik på salg. Alment praktiserende læger må ikke drive apotekervirksomhed.
Speciallæger bør helt parallelt hermed ikke kunne sælge høreapparater. De fleste har ikke uddannelsen og
efteruddannelsen til det, men værst af alt for patienterne er, at man ikke kan få uafhængig rådgivning hos
ørelægerne.
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For dog at regulere området en lille smule, bør lægerne klart registreres som ”uafhængige ørelæger” eller
som ”ørelæger med økonomiske interesser i salg af høreapparater”. Lægens rådgiveransvar bør præciseres,
da vi ser mange fejlagtige rådgivningsforløb. Da sælgere af anden forbrugerelektronik vildledte
befolkningen om tv-apparater muligheder blev der udmålt mærkbare erstatninger. Patientforeningen
ønsker noget lignende for ørelægerne.
Bemærkningerne om komorbiditet bør udgå. At man går dårligt skal ikke fratage patienten for frit at vælge
hvor han vil behandles. Da afstanden til de ca. 20 offentlige klinikker er væsentligt længere, end til de ca.
200 private klinikker, skal man ikke tvinges ud på længere rejser. Patientforeningen vægter valgfriheden
højest. Derfor ønsker Patientforeningen også at henvisningen udstedes til patienten på papir, så
vedkommende er fri til at benytte den, hvor den falder det bedst for patienten.
For fuldstændigheden skyld skal det oplyses, at det kun er ved første høreapparatsanskaffelse, at
ørelægerne skal skrive en henvisning. Det blev vedtaget i Folketinget i december 2012. Det fremgår ikke af
den faglige udmelding.
Med venlig hilsen
Anders Vestergaard
Direktør
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