
Emne : Lukning af den audiologiske funktion i Grenå . 
 
Kære: Bent Hansen 
 
I hospitalsledelsens argumentation for lukning af Høreklinikken i Grenå står der, at der ønskes en 
ensartet struktur, hvor høreklinikkerne følger organiseringen af øre-næse-hals afdelingerne. 
Begrundelsen er, at der ofte er et fagligt samarbejde med speciallæger inden for de to områder. 
 
Patienterne til Audiologisk klinik i Grenå er visiteret af Audiologisk Afdeling i Århus. Mange af 
patienterne har et aldersbetinget, symmetrisk høretab. Det er således udelukkende patienter med 
ukomplicerede former for høretab, der kommer i Grenå, derfor er der ikke samme brug for det  
faglige samarbejde med speciallægerne inden for de to områder.  
 
 Det vil efter vores formening være uden mening, hvis alle disse, især ældre medborgere, skal rejse 
til Randers for at få klaret den audiologiske funktion. Ofte skal man jo have justeret sit apparat flere 
gange. Det kan betyde flere hele dage på landevejen med taxa/bus /bil for rigtig mange mennesker. 
Måske skal man også have en ledsager med. Det vil koste rigtigt mange penge, så der er vist ikke 
noget at spare. Mange ældre vil slet ikke orke besværet, og vil dermed blive endnu mere isoleret, 
end man som hørehandicappet er i forvejen. 
 
Et høreapparat er et medicinsk udstyr, at miste sin hørelse er et sansetab. Når en medborger har 
været hos en ørelæge og skal have høreapparat er der to muligheder at vælge imellem -enten det 
private eller det offentlige. I det private kommer man ofte til at betale ekstra af egen lomme ud over 
det beløb, man medbringer i offentligt tilskud. Medborgere i Grenå har ikke et fair, objektivt valg, 
hvis man skal rejse til Randers med de besværligheder, den lange transport medfører. 
 
Vi har i Grenå en godt fungerende fleksibel Audiologisk Klinik med lydtæt boks, teknisk udstyr og 
rigtig gode lokaler. 
 
På den baggrund ønsker vi Høreklinikken i Grenå bevaret 
 
Med venlig hilsen 
 
Preben Fruelund 
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