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Regionsrådet udmøntede i 2019 5,4 mio. kr. årligt til øget kapacitet
på høreområdet for årene 2019-2022. Regionsrådet vedtog ved
seneste kapacitetsudvidelse den 29. april 2020 derudover at udmønte
3 mio. kr. afsat i budget 2020 til årligt at øge kapaciteten til
kompliceret høretab. Samlet er der tale om en udvidelse af
kapaciteten svarende til ca. 2000 flere patienter. Det er i forbindelse
med udmøntning af budgetmidler for budget 2021 til sundhedshuse
og udgående funktioner desuden besluttet at afprøve et pilotprojekt
med en hørebil til udleveringer af høreapparater i borgerens eget
hjem, såfremt borgeren har svært ved at forlade eget hjem.
Hørebilen forventes at kunne bidrage til 300 ekstra udleveringer af
høreapparater om året med mulighed for udvidelse. I budget 2022 er
der endvidere afsat 1 mio. kr. til høreområdet årligt.
Udviklingen i ventetiderne på høreapparatbehandling fra
januar 2019 til oktober 2021
Ventetiderne på høreapparatbehandling har i perioden efter januar
2019 og frem til i dag stort set ligget på et lavere niveau end
niveauet i januar 2019, hvor ventetiden på regionens klinikker var
mellem 48 og 91 uger.
Der var fra januar 2019 til januar 2020 et fald i ventetiderne for
høreapparatbehandling. Ventetiderne faldt fra mellem 48 og 91 uger
til mellem 23 og 89 uger. I første halvår af 2020 har der, på grund af
Covid-19 nedlukningen i audiologi- og høreklinikkerne i foråret,
særligt for lokalklinikkerne i Østjylland, været en stigning i
ventetiderne sammenlignet med januar 2020.
Opgørelse af ventetiderne fra oktober 2021 viser, at ventetiderne
aktuelt er mellem 22 og 85 uger.
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Af grafen nedenfor fremgår udviklingen i ventetiderne for høreklinikkerne i regionen. Det skal
bemærkes, at det i opgørelsen ikke er muligt at skelne mellem ventetid på kompliceret og
ukompliceret høreapparatbehandling.

Note: stigningen i ventetiden i Viborg i oktober 2021 skyldes langtidssygemeldinger

Udvikling i aktivitet opgjort på registrerede udleverede høreapparater (data fra
Amgros)
Til opgørelsen af aktivitet anvendes data for antal registrerede udleverede høreapparater
(herefter omtalt som udleverede høreapparater) baseret på data fra regionernes
indkøbscentral Amgros.
For udviklingen i antallet af registrerede udleverede høreapparater i perioden 2018 til 2019
kan det konkluderes, at der er udleveret 4.412 flere høreapparater til høreklinikkerne, hvilket
var en stigning på knap 35 %. Hvis det antages, at en patient i gennemsnit får udleveret 1,8
høreapparater, vil det betyde, at der har været ca. 2.450 ekstra patientforløb fra 2018 til
2019.
I 2020 er der i alt udleveret 1.719 færre høreapparater end i 2019, hvilket skyldes Covid-19
nedlukningen i foråret 2020. Derudover har Amgros orienteret klinikkerne om, at der kan
forekomme længere leveringstider eller restordrer på høreapparater i forbindelse med Covid19 situationen i udlandet.
I 2021 er der til og med oktober i alt udleveret 14.168 høreapparater fra Amgros til
høreklinikkerne i Region Midtjylland. Hvis udviklingen fortsætter resten af året ud, vil niveauet
være tæt på 2019 niveau. Det vil det betyde, at der forventes at være ca. 2.450 ekstra
patientforløb i 2021 sammenlignet med aktiviteten i 2018.

Side 2

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at trække valide data for fordelingen mellem
kompliceret og ukompliceret behandling. Der arbejdes på at skabe et bedre datagrundlag uden
at det skal medføre øget dokumentation for personalet. Det skal til denne opgørelse over
aktivitet bemærkes, at høreklinikkerne også ser patienter, som ikke ender med at få udleveret
et høreapparat. Antallet af udleverede høreapparater er således ikke fuldstændig retvisende
for den samlede aktivitet i klinikkerne, men det er en god indikator for udviklingen i
aktiviteten.
I 2022 forventer vi at have ca. 9.960 patientforløb baseret på antal udleverede høreapparater i
2021 til og med oktober sammenlagt med den forventede meraktivitet i 2022. Den forventede
meraktivitet i 2022 er beregnet ud fra forventet aktivitet hos hørebilen (ca. 300 patientforløb)
og forventet aktivitet for 1 mio. kr. afsat i budget 2022 (ca. 220 patientforløb).
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