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Notat vedr. Høreapparatsbehandling i Region Midtjylland
Forretningsudvalget i Region Midtjylland har efterspurgt yderligere oplysninger
om høreapparatsbehandlingen i regionen. Der ønskes
1. en redegørelse for det samlede ressourceforbrug til høreapparatsbehandling
2. oplysninger om ventetider
1) Ressourcetrækket til høreapparatsbehandlingen i Region Midtjylland kommer
fra flere områder.
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• Der er udgifter til selve udredningen og behandlingen/tilpasningen af
høreapparatet på hospitalerne. Størstedelen af disse udgifter er en
integreret del af øre-/næse-/halsafdelingernes budgetter. Det vil kræve en
nærmere udredning at belyse dette. Puljen til meraktivitet, som er foreslået
reduceret i 2018, er en pulje, som hospitalerne får midler fra for aktivitet,
som ligger over aktiviteten i 2012 (politisk besluttet i regionsrådet den 27.
februar 2013). Midlerne er de seneste år blevet udmøntet fuldt ud, og en
reduktion i 2018 vil betyde, at hospitalerne ikke i forventet omfang vil blive
kompenseret for deres aktivitet. Der må derfor forventes en mindre
aktivitetsnedgang.
• Dernæst er der udgifter til høreapparater, hvor hospitalerne kompenseres
for hvert udleveret høreapparat. Der er endvidere udgifter til
høreapparatsbehandling i det private. Det er således at regionen skal yde
tilskud til borgere, som ønsker behandling hos private leverandører.
Tilskuddet er i 2018 4.108 kr. for behandling af 1. øre og 2.369 kr. for
behandling af 2. øre. Region Midtjylland havde i regnskabsåret 2017 udgifter
på 77,6 mio. kr. til høreapparater på hospitalerne og tilskud til behandling i
privat regi. Udgifterne til de to poster betales fra samme konti og kan ikke
umiddelbart adskilles.
2) Ventetiderne til høreapparatsbehandling er aktuelt:
HE Vest:
AUH:

40 uger i Holstebro
60 uger i Viborg
52-58 uger.

Midlerne til meraktivitet går primært til lønudgifter på hospitalerne, da
hospitalerne som nævnt kompenseres direkte for udgifter til selve
høreapparaterne. En reduktion der berører 2018 vil på nuværende tidspunkt
derfor primært ramme hospitalernes lønbudget. Som nævnt ovenfor kan en
reduktion af puljen til meraktivitet betyde en mindre aktivitetsnedgang og
dermed have en negativ indvirkning på ventetiderne, men det kan ikke
umiddelbart vurderes hvor stor effekten vil være. Reduktionen vil kun berøre
hospitalerne, hvor der er lange ventetider. Borgeren har et retskrav på tilskud,
hvis de går til en privat høreleverandør, så her vil reduktionen ikke have noget
effekt.
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