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Administrationens bemærkninger vedr. afdækning af høreapparatområdet

Sundhedsudvalget indstillede på mødet den 27. oktober 2021, at der i Region
Hovedstaden pr. 1. januar 2022 skal indføres et politisk fastsat delmål for ventetiden på hospitalerne på høreapparatområdet på maksimalt seks ugers ventetid, idet endemålet er fire ugers ventetid, til forundersøgelse i forbindelse
med behandling for førstegangsbrugere og flergangsbrugere beregnet fra tidspunktet for modtagelse af henvisning.
Administrationen bemærker, at der i afdækningen alene er taget højde for et
servicemål på 6 uger for førstegangsbrugere. Der har således ikke været foretaget en vurdering af, hvorvidt det indenfor den eksisterende økonomiske
ramme i 2022 er realistisk at leve op til delmålet om 6 ugers ventetid og endemålet om 4 ugers ventetid for alle høreapparatpatienter.
Nye opgaver for klinikkerne pr. 1. juni 2022 som følge af ny bekendtgørelse
Administrationen har i november måned haft mulighed for at give bemærkninger til bekendtgørelsen om ”Indberetningspligt af oplysninger i forbindelse
med høreapparatbehandling”. Formålet med bekendtgørelsen er at sikre kvaliteten af behandling med høreapparat ved, at både private og offentlige
ydere af høreapparatbehandling indrapporterer oplysninger om patientens
oplevelse af deres høreapparatforløb.
Med bekendtgørelsen lægges der op til, at de enkelte klinikker vil få et betydeligt og ikke hensigtsmæssigt ressourceforbrug i forbindelse med at efterleve
bekendtgørelsen, idet der indtil videre ikke findes en IT-løsning, som kan automatisere indberetningen.
Danske Regioner har overfor ministeriet påpeget, at det ikke muligt at implementere en så ressourcekrævende afrapportering eller at udvikle en digital
løsning, uden at det vil få konsekvenser for ventetid til høreapparatbehandling og at ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen således bør udsættes, til der er
fundet en IT-løsning til automatisering af indberetningen. Administrationen

forventer dog, at der bl.a. vil være krav om indberetning pr. 1. juni 2022. Administrationen ønsker hermed at gøre opmærksom herpå.
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