INVITATION TIL DIGITALT
VALGKAMPSMØDE

DIGITALT VALGKAMPSMØDE

- HØR OPLÆG OG DELTAG I DEN POLITISKE DEBAT OM
UDFORDRINGERNE PÅ HØREOMRÅDET I ANLEDNING AF
'WHO WORLD HEARING DAY 2021'
Danmark er foregangsland inden for behandling af høretab og hørerehabilitering mere
generelt. Den styrkeposition må vi ikke sætte over styr.

I alt anslås det ifølge Sundhedsstyrelsen, at 720.000 personer har et høretab i Danmark. Det tal vil
vokse frem mod 2030, hvor vi ifølge Danmarks Statistik vil få over 200.000 flere borgere over 65 år.
Det betyder, at langt flere vil få behov for et høreapparat de kommende år. Det demografiske pres
medfører således potentielt også et pres på ventetiderne, ligesom det vurderes at udgøre en
kapacitetsudfordring.
Ventetiden til offentlige høreklinikker er nogle steder på op til 86 uger, og i de kommende år risikerer
borgere med et alvorligt høretab at skulle vente endnu længere – medmindre vi handler i tide.
Vi ved fra forskning, at hørelsen har stor betydning for borgeres livskvalitet, arbejdsevne og mulighed
for at have socialt samvær med venner og familie. I et overkommunikeret samfund, hvor
pensionsalderen løbende justeres med levealderen, er det afgørende at borgere med høretab ikke
parkeres på lange ventelister.
Det er positivt, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet nye kvalitetskrav og retningslinjer til
høreområdet – men det er vigtigt også at have blik for andre løsninger: De private klinikker kan aflaste
det offentlige, den digitale transformation kan bane vejen for mere remote care - men det
demografiske pres betyder formentlig også, at der bliver brug for at tilføre området flere penge.

Således skyder Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering den regionale valgkamp i gang. Kom
til digitalt valgkampsmøde, deltag i debatten og vær med til at markere 'WHO World Hearing Day
2021.'
Tilmelding
Det digitale valgkampsmøde følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19, hvorfor
der kun vil være online deltagelse. Tilmeld dig derfor allerede i dag via e-mail til tob@policygroup.dk

Tilmelding er gratis, men bindende.

ONSDAG DEN 3. MARTS 2021 KL. 14.00-16.00
VIGTIGT: VALGKAMPSMØDET VIL VÆRE DIGITALT. REGISTREREDE DELTAGERE
MODTAGER PERSONLIGT LINK TIL DET DIGITALE VALGKAMPSMØDE

PROGRAM

Kl.14.00-14.10: Intro til WHO World Hearing Day 2021 og oplæg til digitalt valgkampsmøde
v. Bo Bredsgaard Lund, adm. dir. i Policy Group A/S, dagens moderator og
sekretariatsleder, Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering
Kl. 14.10-14.15: Videohilsen fra WHO
Kl. 14.15-14.35: Voksende udgifter og kapacitetspres – kan høreområdet følge med den
demografiske udvikling?
v. Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, VIVE
Hen over de næste 10 år vurderer Danmarks Statistik, at der vil komme 211.000 flere borgere i
Danmark over 65 år. Det demografiske pres vil ramme hele sundhedsvæsenet, men i særdeleshed
høreområdet. Her er der en tæt sammenhæng mellem alder og høretab, ligesom der i forvejen er
pres på kapaciteten og lange ventetider.
Kl. 14.35-14.40: Online poll
Kl. 14.40-15.00: Status på InHEAR og remote care som en del af løsningen ift. det
demografiske pres og fremtidens kapacitetsudfordring
v. Lene Dahl Siggaard, speciallæge, projektleder og ph.d.-studerende ved Audiologisk
Afdeling, Aalborg Universitetshospital
På Finansloven for 2019 blev der allokeret midler til afprøvning af en digital og mere effektiv visitation
på høreområdet med henblik på fremtidig national implementering. To år efter præsenteres nu en
status på det videnskabelige studie InHEAR: En evidensbaseret afprøvning af digital fjernvisitation i
fremtidens hørerehabilitering, der har til formål at undersøge om patientsikkerheden og
behandlingskvaliteten af en sådan digital visitationsmodel som minimum matcher gældende praksis.
Måske er det også en af flere løsninger på det demografiske pres og kapacitetsudfordringen?
Kl. 15.00-15.05: Online poll
Kl. 15.05-15.25: Opråb til politikerne: På tide, vi tager høretab alvorligt som samfund!
v. Majbritt Garbul Tobberup, formand for høreforeningen
Forskning viser, at hørelsen har stor indvirkning på borgeres livskvalitet, mulighed for at have socialt
samvær med venner og familie samt tilknytning til arbejdsmarkedet. Alligevel har personer med
høretab ikke en behandlingsgaranti, sådan som personer på andre behandlingsområder har det, og
derfor kan de vente op til 86 uger på at komme til behandling.
Kl. 15.25-16.00: Politisk duel - hvad vil regionalpolitikerne gå til valg på at gøre for at
forhindre, at tusindvis af borgere bliver parkeret på en venteliste?
Flere borgere vil i de kommende år få høretab, og ventelisterne er allerede lange. Samtidigt forventer
danskerne stadig bedre kvalitet i deres møde med sundhedsvæsenet. Hvad vil regionalpolitikerne gå
til valg på at gøre for, at imødegå det demografiske pres, adressere kapacitetsudfordringen og
nedbringe ventelisterne? Digitaliseringen og det private tilbud er åbenlyst en del af løsningen, men
hvordan sikrer vi, at vi også fremover fortsat løfter kvaliteten, forskningen og udviklingen af den
danske hørerehabilitering ?
Ulla Astman (S), regionsrådsformand, Region Nord, og medlem af Danske Regioners bestyrelse, vs.
Gitte Simoni (DF), regionsrådsmedlem, Region Sjælland, medlem af Forretningsudvalget i Region Sj.
og medlem af Danske Regioners Sundhedsudvalg
Anders Kühnau (S), regionsrådsformand, Region Midt, og medlem af Danske Regioners bestyrelse
vs. Karin Friis Bach (RV) – formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og medlem af Danske
Regioners bestyrelse

