
  
 

 
 
 
 
 
Svar på henvendelse fra regionsrådsmedlem Bente Nielsen om 
problemerne i den offentlige høreomsorg.  
 
 
 
Kære Bente, 
 
Tak for din henvendelse om problemerne inden for den offentlige høre-
omsorg. Jeg tror vi er mange, der deler din bekymring og problemstillin-
gen er slet ikke ukendt for hverken Region Midtjylland eller Danske Re-
gioner. Også før de nye regioner blev dannet var der bekymring for ud-
viklingen og jeg kan nævne, at Amtsrådsforeningen havde et større ud-
valgsarbejde i gang på området i 2005, ligesom Århus Amt lavede en 
omfattende redegørelse om udviklingen på høreområdet i foråret 2005. 
 
Det var konklusionen i begge redegørelser, at den offentlige høreomsorg 
ville få betydelige vanskeligheder med at rekruttere personale til de of-
fentlige høreklinikker i fremtiden og der var kritik af fritvalgsordningens 
konsekvenser, fordi den indirekte førte til personalemangel til trods for et 
øget optag af elever til audiologiassistentuddannelsen.  
 
Så den aktuelle udvikling med mangel på audiologipersonale og øget 
brug af fritvalgsordningen er bestemt ikke ukendt for regionspolitikerne 
og vi har prøvet at uddanne flere audiologiassistenter uden den store suc-
ces. Så sent som sidste efterår besluttede Regionsrådet i forbindelse med 
spareforliget at nedlægge en elevstilling på Århus Sygehus, fordi man ik-
ke havde kapacitet til at uddanne mere end 2 elever.  
 
Høreforeningens appel om at uddanne flere audiologiassistenter er sik-
kert velment, men der skal også være plads til at det faste personale kan 
stå for uddannelsen. Med mange vakante stillinger i de offentlige høre-
klinikker hænger det ikke ordentligt sammen. 
 
Vi må erkende, at det er lovgivningsbestemt af et bredt flertal i Folketin-
get, at der skal være en fritvalgsordning med et offentligt kommunalt til-
skud på ca. 6.000,- kr. pr. høreapparat, hvis en borger ønsker at vælge en 
privat høreapparatleverandør frem for den offentlige høreomsorg.  
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Siden kommunalreformen trådte i kraft den 1. januar 2007 påhviler denne 
udgift alene kommunerne og da flere borgere som sagt vælger at benytte 
fritvalgsordningen på grund af de stigende ventetider i det offentlige sy-
stem, stiger kommunernes udgifter til høreapparater. Det skal hertil be-
mærkes, at kommunerne også betaler udgiften til høreapparater på de of-
fentlige høreklinikker, men her er den gennemsnitlige udgift pr. høreap-
parat betydelig mindre. 
 
Jeg tror ikke regionerne kan gøre så forfærdelig meget ved denne udvik-
ling og med hensyn til, om vi afspecialiserer et handicapområde, som 
endnu flere får brug for fremover, er der nok mange meninger. Umiddel-
bart tror jeg, at vi får en arbejdsdeling mellem den offentlige høreomsorg 
og de private høreklinikker, så de offentlige høreklinikker tager sig af 
børnene og de komplicerede hørelidelser, mens de private høreklinikker 
tager sig af de mindre komplicerede hørelidelser og ukompliceret alders-
betinget høretab 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
 
Bent Hansen 
 
 


