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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (styrket 

indsats på høreapparatområdet) 

 
Foreningen af danske sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark, har den 20. december 2018 modtaget 
høringen vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven (styrket indsats på høreapparatområdet). 
 
Sundhed Danmark repræsenterer privathospitaler og -klinikker, behandlingssteder og bo- og 
opholdssteder, som både udreder og behandler forsikrings- og offentlig betalte patienter samt 
egenbetalere i både kommunalt og regionalt regi – både under Sundhedsloven og Serviceloven.  
 
I Danmark er der mange og stadigt flere mennesker med hørenedsættelse, anslået op mod 800.000. For 
mange af disse, er et høreapparat den rigtige løsning. Dette giver pres på landets høreklinikker, der har 
uhensigtsmæssigt lange ventelister. Det nye forslag til organisering af høreområdet (”Høreområdet i 
fremtiden. En styrket indsats for borgere med høretab”) er derfor rigtig fornuftigt for området. Sundhed 
Danmark ser meget positivt på dette arbejde. 
 
Sundhed Danmark ser i dette lovforslag rigtig mange gode konkrete forslag, der skal sikre, at de ’nemme’ 
patienter, der blot skal have udleveret et høreapparat, hurtigere vil kunne blive udredt og få behandling.   
 
Ligeledes ser Sundhed Danmark positivt på forslaget om at styrke det frie valg – og mener endda, at det 
burde bredes ud. Der er mange behandlingsområder på hovedfunktionsniveau, hvor behandling af 
patienten ikke behøver foregå på et supersygehus, men hvor patienten selv bør kunne træffe et valg om 
behandlingssted.  
 
Patienterne burde derfor tilbydes et frit valg til valg af behandlingssted, således at private klinikker 
sidestilles med offentlige afdelinger. Pengene bør følge patienten, der så frit kan vælge hvor og af hvem de 
ønsker behandling hos.  
 
Dette er allerede muligt for danskere, der vælger behandling i andre EU-lande med EU´s 
patientmobilitetsdirektiv. Her vil man kunne finde rammen, der kunne bredes ud på de danske sygehuse ift. 
behandling i Danmark 
 
Sundhed Danmark stiller sig derudover skeptisk overfor, at lovforslaget ikke forholder sig til den gruppe 
patienter, der ikke bare kan besøge et privat tilbud for udlevering af et høreapparat. Gruppen af patienter, 
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der skal have en egentlig udredning, og bliver tilbage på sygehusene, har i dag ingen ventetidsgaranti og 
ingen mulighed for at komme hurtigere til. Og forslaget fastholder dem på lange ventelister, 
 
Derfor bør forslaget suppleres med en udvidelse af Det Udvidede Frie Sygehusvalg, så gruppen af patienter, 
der skal have udredning på en sygehusafdeling også er sikret en garanti for kunne komme til inden for 30 
dage.  
 
 
 
Sundhed Danmark stiller sig meget gerne til rådighed for uddybning af ovennævnte. 
 
Med venlig hilsen  
 
 
____________________ 
Jesper Danneris Luthman 
Branchedirektør 
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