Herning, 11. november 2021

Høringssvar fra Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) vedr.
”Høring om bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger om
høreapparatbehandling”
Hermed fremsendes høringssvar fra Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner, der er en paraplyorganisation
for institutioner (kommunikationscentre), der leverer specialpædagogiske og rehabiliterende indsatser til
borgere med bl.a. nedsat kommunikativ funktionsevne på grund af høretab.
DTHS ser med stor tilfredshed frem til, at der fremadrettet indsamles data med henblik på bedre
muligheder for kvalitetssikring af høreapparatbehandlingen og dermed sikre og øge borgernes udbytte af
høreapparatbehandlingen.
Kommunikationscentrene har, som angivet i udkast til faglige kvalitetskrav i initiativ 1 i programmet for
fremtidens hørerehabilitering, en væsentlig rolle i rehabiliteringen af borgere med høretab/høreapparater,
Derfor ønsker vi i så høj grad som muligt at både borgerne og DTHS-institutionerne - som anden aktør - har
adgang til oplysningerne på både borgerniveau og generelle aggregerede data.
DTHS institutionerne vil – med undtagelse af de kommunikationscentre, der på vegne af regionerne
foretager høreapparatbehandling – forventet ikke være direkte bidragsydere til indsamlingen af data
Samlet set kan DTHS således overordnet tilslutte sig udkastet til bekendtgørelse, idet vi dog henviser til
nedenstående generelle og mere specifikke bemærkninger til bekendtgørelsen, vejledningen og kvaliteten
af data.

Generelle anbefalinger:
1. DTHS anbefaler at data i initiativ 5 på sigt samkøres med data i Høremappen (initiativ 1) og gøres
tilgængelig for anden aktør eksempelvis DTHS-institutionerne og via Sundhed.dk for borgeren.
Generelt bør sundhedsdata være tilgængelig for borgeren, ligesom tilgængelighed til data for
eksempelvis DTHS-institutionerne vil give mere smidige sagsgange – alt med henblik på at øge
kvaliteten af den samlede hørerehabilitering (høreapparatudlevering og opfølgning på behandling).
2. DTHS anbefaler at der indberettes data relateret til gradueringen af høretabet samt graden af
kompleksitet ved komplicerede høretab. Det anbefales at den graduering af høretab, der måtte
blive anført i ”Kvalitetskrav til høreapparatbehandling” - der p.t. er under udarbejdelse i
Sundhedsstyrelsen -, omsættes til klassificerings-kategorier, der skal angives ved dataindsamlingen.
En indsamling af data om graden af hørenedsættelse vil efter vores opfattelse øge mulighederne
for anvende aggregerede data i forhold til kvaliteten af høreapparatbehandlingen væsentligt.
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3. DTHS anbefaler, at der indsamles data om hvorvidt der er foretaget opfølgning af
høreapparatbehandlingen og om Pjecen: Høreapparat til voksne, er udleveret/gjort tilgængelig for
borgeren.
Data om dette kan give viden om betydningen i forhold til udbytte og kvalitet af
høreapparatbehandlingen.
4. DTHS anbefaler, at det sikres at den tekniske løsning ved indsamling af data så vidt muligt gøres
tilgængelig for automatisk overføring af data fra de kliniske databaser, da tidsforbruget ved
indsamling af data ikke bør medføre mindre tid i den patientrettede behandling.

Anbefalinger relateret til specifikke punkter i vejledningen:
Vejl. pkt.
1.2.

Tekst i vejledningen:
”Indberetningen skal indeholde de oplysninger, som angivet i denne vejledning.
Oplysningerne skal herunder løbende opdateres og urigtige oplysninger skal korrigeres.
Alle, der udleverer et høreapparat i forbindelse med et høretab, skal indberette
oplysningerne som angivet i denne vejledning senest 3 måneder efter, der er udleveret
et eller flere høreapparater.
Godkendte private leverandører skal indberette oplysninger pr. patient, som modtager
høreapparatbehandling i forbindelse med et høretab (uanset om patienten har udfyldt
spørgeskemaerne).
Offentlige institutioner, der udfører høreapparatbehandling i forbindelse med høretab,
skal indberette oplysninger pr. patient, som har udfyldt enten spørgeskema SSQ12, IOIHA eller begge to. Hvis patienten, som er behandlet i offentligt regi, ikke har udfyldt
nogen af spørgeskemaerne skal der ikke foretages nogen indberetning.
Bemærkning:
DTHS vil anbefale at der indberettes ens og sammenlignelige data vedr.
høreapparatbehandling, således, at der indberettes data fra offentlige behandlere uanset
om borgeren har udfyldt spørgeskemaerne.
Et formål med indsamlingen af data vil bl.a. være øget viden om ”skuffeapparater”, der
typisk forekommer i gruppen af borgere med lettere høretab, der høreapparatbehandles
i både offentligt og privat regi. Øget viden på eksempelvis dette og andre områder
kræver ensartede data.

5.3.3.2.

Tekst i vejledningen:
5.2.3.2 Offentlig eller privat behandling
”I dette felt angives, om patienten er behandlet af en offentlig audiologisk afdeling, af en
privat klinik eller en puljeklinik. Der menes, om høreapparatet er blevet udleveret af det
offentlige, med tilskud fra det offentlige eller med fuld betaling fra det offentlige
(gennem en puljeordning).
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Oplysningen angives ved at afkrydse enten ’Behandlet af offentlig klinik’, ’Behandlet af
privatklinik’ eller ’Behandlet af puljeklinik’.
Hvis der angives ’Behandlet af offentlig klinik’ vil felterne ’Dato for udlevering af
høreapparat’ samt ’Uni- og bilateral behandling’ ikke fremkomme. Disse informationer
skal ikke opgives i dette skema af offentlige audiologiske afdelinger, men udelukkende af
private høreklinikker.”
Bemærkning:
DTHS vil også her anbefale at der indberettes ens og sammenlignelige data vedr.
høreapparatbehandling, således, at der indberettes data fra offentlige behandlere uanset
om borgeren har udfyldt spørgeskemaerne.
Et formål med indsamlingen af data vil bl.a. være øget viden om ”skuffeapparater”, der
typisk forekommer i gruppen af borgere med lettere høretab, der høreapparatbehandles
i både offentligt og privat regi. Øget viden på eksempelvis dette område og andre
områder kræver ensartede data.

Evt. spørgsmål vedr. høringssvaret kan rettes til:
Organisationskonsulent Jan Hoedt
konsulent@dths.dk
tlf. 2810 6024

Louise Schjønning, Formand DTHS
E-mail: dths@dths.dk
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