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Opfølgning på Hospitalsudvalgets møde den 9. marts 2020 - alternative
forslag til udvidelser
Hospitalsudvalget behandlede den 9. marts 2020 et forslag til forbedringer
i behandling for høretab. Udvalget ønskede, at der i fordelingen af
aktivteten tages hensyn til den længere ventetid på Aarhus
Universitetshospital og at administrationen forud for forretningsudvalgets
behandling af sagen beskriver følgende:
1. Et forslag, hvor den ekstra aktivitet til kompliceret
høreapparatbehandling fordeles med hhv. 1/3 af aktiviteten til
Hospitalsenheden Vest og 2/3 af aktiviteten til AUH
2. At der derudover skal udarbejdes et andet fordelingsforslag, hvor
der ikke er behov for at investere i en ny høreboks i Holstebro.
Der er i alt lagt op til en aktivitetsstigning i 2020 på samlet 500
behandlinger for kompliceret høretab og med helårsvirkning fra 2021 på
samlet 670 behandlinger.
Alternativ 1
En fordeling af aktiviteterne med 2/3 til AUH og 1/3 til HE Vest betyder,
at AUH i 2020 udvider med 333 komplicerede behandlinger, imens
Hospitalsenheden Vest udvider med 167 ekstra behandlinger for
kompliceret høretab.
Samtidig etableres der en ekstra høreboks i Holstebro til 700.000 kr.
Fra 2021 og frem vil AUH udvide med 447 høreapparatbehandlinger,
imens Hospitalsenheden Vest udvider 223 behandlinger for kompliceret
høretab.
Alternativ 1 vil betyde, at det på et senere tidspunkt vil være muligt at
udvide høreapparatbehandlingen i Holstebro med yderligere 377
behandlinger, imens AUH kan udvide med ca. 100 ekstra
høreapparatbehandlinger.
Hospitalsenheden Vest oplyser, at høreboksen kan flyttes og genanvendes
i andre lokale, hvis der bliver behov for dette.
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Side 1

Alternativ 1 - Bevillingsskema
Oversigt over bevilling
1.000 kr.
2020 p/l
Bevillingsændringer*
Aarhus Universitetshospital
Hospitalsenheden Vest
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til
høretabsbehandlinger
Praksissektoren** (høreapp)

Drift 2020

Drift 2021

Drift 2022

Drift 2023

Udgift

Udgift

Udgift

Udgift

Drift 2024
og frem
Udgift

567
983

740
370

740
370

740
370

740
370

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

1.450

1.890

1.890

1.890

1.890

Bevillingsændringer i alt
0
0
0
0
*+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter
** Fælles konti (under praksissektoren) dækker udgifterne til høreapparater udleveret af hospitaler

0

Alternativ 2
Hospitalsenheden Vest oplyser, at klinikken i Holstebro med det nuværende udstyr og faciliteter
ikke kan udvide høreapparatbehandlingen yderligere.
En mindre investering i en ekstra arbejdsstation gør det muligt at udvide aktiviteterne i Holstebro.
Udvidelsen vil betyde, at høreklinikken i Holstebro må udvide åbningstiderne 1 til 2 timer pr. dag.
Udvidelsen af aktiviteterne kræver, at der anskaffes et audiometer, et tympanometer, REM
udstyr, samt etablering af arbejdsplads. Samlet andrager dette ca. 205.000 kr. Dermed kan
man undlade at anskaffe en ekstra høreboks.
Forslaget betyder, at i 2020 udvider AUH behandlingen med 417 behandlinger, og HE Vest
med 209. I 2021 udvider AUH med 447 og HE Vest med 223. Der skal afsættes 205.000 kr. til
investeringer i udstyr.

Alternativ 2 vil betyde, at Region Midtjyllands kapacitet til høreapparatbehandling stort set vil være
fuldt udnyttet. AUH kan i den situation udvide med ca. 100 ekstra behandlinger om året, imens
Hospitalsenheden Vest vil være fuldt udnyttet.
Alternativ 2 – Bevillingsskema
Oversigt over bevilling
1.000 kr.
2020 p/l
Bevillingsændringer*
Aarhus Universitetshospital
Hospitalsenheden Vest
Fællesudgifter og -indtægter, Pulje til
høretabsbehandlinger
Praksissektoren** (høreapp)

Drift 2020

Drift 2021

Drift 2022

Drift 2023

Udgift

Udgift

Udgift

Udgift

Drift 2024
og frem
Udgift

689
545

740
370

740
370

740
370

740
370

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

-3.000

1.766

1.890

1.890

1.890

1.890

Bevillingsændringer i alt
0
0
0
0
*+ = øgede udgifter og - = reducerede udgifter
** Fælles konti (under praksissektoren) dækker udgifterne til høreapparater udleveret af hospitaler

0
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