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NOTAT 

  

Notat vedr. behovet for øreoprens-
ning forud for høreapparatbehand-
ling for fleregangsbrugere  

 

 

På baggrund af drøftelsen i sundhedsudvalget den 29. september 2021 har 

administrationen indhentet en fornyet faglig vurdering vedr. behovet for øre-

oprensning forud for høreapparatbehandling på hospitalerne for flergangsbru-

gere.  

Hospitalerne fastholder, at den fagligt mest korrekte løsning er, at patienter 
med øresygdom får oprenset ører af en øre-, næse og halslæge, og ikke af 
deres praktiserende læge. 
 
Hospitalerne påpeger, at rensning af ører hos den praktiserende læge sker 
ved, at øret spules med vand, hvorimod man i øre-, næse og halslægepraksis 
suger ørevoks mv. ud.  
 
Hospitalerne fremhæver, at en løsning i almenpraksis måske kan være rele-
vant for nogle patienter, men at der er en del af patienterne, hvor der forelig-
ger trommehinde/mellemørepatologi, og her vil det være en forkert og en ikke 
faglig rekommanderbar løsning.  
 
Hospitalerne fremhæver derudover, at en ufuldstændig oprensning i primær-
sektoren vil betyde et øget arbejdspres på de audiologiske afdelinger, og at 
disse dermed skal bruge tid på oprensning, hvilket vil betyde at den enkelte 
audiologiske afdeling ikke kan have en så høj produktion som nuværende.  

 



 

Notat vedr. behovet for øreoprensning forud for høreapparatbehandling for 

fleregangsbrugere 

Side 2 
 

Administrationen vurderer fortsat, at øreoprensning forud for høreapparatbe-

handling skal foretages hos en praktiserende øre-, næse- og halslæge. 

I forhold til oprensning af ører i almen praksis, er der følgende obs-punkter: 

• Der er ingen visitation for patienterne i forhold til øreoprensning. Pati-

enten skal selv vide, hvor de skal have foretaget oprensningen, 

• Hvis den alment praktiserende læge ikke kan oprense øret tilstrække-

ligt, idet de ikke har udstyret hertil, vil det betyde, at patienten skal vi-

dere til en øre-, næse- og halslæge, hvilket vil forlænge/komplicere for-

løbet for patienten. Derudover kan der være tilfælde, hvor lægen ikke 

er i stand til at vurdere, hvorvidt øreoprensningen er udført korrekt,  

• Hvis hospitalerne generelt oplever, at patienter henvender sig uden at 

deres ører er oprenset korrekt, kan det betyde længere ventetid til hø-

reapparatbehandling, da de lægefaglige ressourcer dermed skal benyt-

tes til at oprense ører.  

 


