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Kære Ellen Trane Nørby 
 
I Høreforeningen vil vi først og fremmest ønske dig tillykke med udnævnelsen til sundheds-
minister. Vi ser frem til et godt samarbejde.  
 
Op mod 800.000 danskere – eller ca. 16 % af befolkningen - har problemer med hørelsen i større 
eller mindre omfang. Dermed er høreproblemer den mest udbredte funktionsnedsættelse i 
landet. Et høretab påvirker både sundhed, livskvalitet og erhvervsevne.  
 
Derfor er det vigtigt, at samfundet hjælper mennesker med høreproblemer, og det er i den 
forbindelse meget beklageligt, at rapporten om evaluering af høreapparatområdet, stadig ligger 
på ministeriets bord. Høreapparatområdet skulle have været evalueret i 2015, to år efter at L 59 
om ændring af lov om social service og sundhedsloven trådte i kraft. Det er ligeledes 
beklageligt, at høreapparatbehandling ikke blev omfattet af behandlingsgaranti ved vedtagelse 
af L 143, som trådte i kraft 1. oktober 2016. 
 
Der er mange kompetente aktører på området, og man kunne fx forestille sig at udvide den 
puljeordning, der eksisterer i nogle regioner til også at omfatte kommunikationscentre og 
private høreklinikker.  
 
De seneste års forskning viser, at ubehandlede høretab med tiden forøger risikoen for kognitivt 
forfald (demens), formentligt fordi hjernen mangler lydinput. Ubehandlede høretab giver også 
større risiko for depressioner og angstlidelser, tredobbelt risiko for faldulykker og i øvrigt en 
større risiko for tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. 
 
Høreforeningen stiller sig meget gerne til rådighed i forhold til at komme med forslag til, 
hvordan man kan afhjælpe de meget lange ventetider på høreapparatbehandling i offentligt 
regi.  
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Jeg vedlægger en oversigt over de aktuelle ventetider på høreapparatbehandling, 
høringsudgaven af evaluering af hørapparatområdet samt Høreforeningens høringssvar i den 
forbindelse. 
 
Jeg ser frem til at høre fra dig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Majbritt Garbul Tobberup 
formand i Høreforeningen 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


