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Forord
Denne rapport sætter fokus på høreomsorgen og opfattelsen og vurderingen
af ydelser inden for høreomsorgen set ud fra personer med høretab.
Høretab er et komplekst handicap, der berører mellem 350.000 og 760.000
mennesker i Danmark. Disse brugere af den danske høreomsorg har behov
for at få kompenseret deres høretab. Jævnligt er der diskussioner om, hvorvidt høreomsorgen fungerer efter hensigten. Er ydelserne gode nok? Er der
for lang ventetid til at få udleveret høreapparat? Er der høreapparater, der
ender i skuffen i stedet for at blive brugt?
Denne rapport samler op på en række problemstillinger inden for høreomsorgen. Det er først og fremmest brugernes opfattelse og vurdering, der ligger til grund for rapporten.
Undersøgelsen er initieret af Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) med inspiration fra Høreforeningen (tidligere Landsforeningen for
Bedre Hørelse).
Undersøgelsen bygger først og fremmest på kvantitativt datamateriale bestående af to spørgeskemaundersøgelser foretaget blandt et tilfældigt udvalgt antal brugere i aldersgruppen 18-80 år med høreapparater udleveret i
løbet af 2005 fra henholdsvis offentlige høreklinikker på landsplan og private høreklinikker i Københavns Amt.
For at supplere det kvantitative datamateriale er der foretaget interviews
med en række centrale aktører inden for høreomsorgen, men det primære
fokus har stadigvæk været brugerne.
Rapporten er skrevet af Jonas Markus Lindstad. Finn Kenneth Hansen har
været projektleder på undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget i perioden januar 2006 – december 2006.
Undersøgelsen er finansieret af Sygekassernes Helsefond og har modtaget
bidrag fra Oticon Fonden, Høreforeningen og CASAs Støttefond.

CASA
Januar 2007
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1

Resumé

Denne undersøgelse sætter fokus på høreomsorgen i Danmark. Formålet er
at belyse de centrale ydelser inden for høreomsorgen og brugernes opfattelse og vurdering af ydelserne.
Høreomsorgen omfatter for de fleste personer med nedsat hørelse et forløb
omfattende undersøgelser, henvisning, “behandling” og opfølgning. Forløb,
som kan omfatte mange forskellige aktører – den privatpraktiserende læge,
speciallæger, audiologiske afdelinger (høreklinikker), private høreklinikker,
høreinstitutter, specialkonsulenter og kommunale socialforvaltninger.
Behandlingen af høretab sker primært gennem udlevering af høreapparat.
Høretabet bliver som sådan ikke behandlet, men snarere kompenseret.
Det er en udbredt opfattelse, at personer med høretab blot kan kompenseres
med et høreapparat i en sådan grad, at vedkommende kan fungere på lige
fod med personer uden høretab. Dette er på ingen måde tilfældet. Høretab
varierer fra person til person, og selvom der efterhånden findes mange tekniske hjælpemidler, kan disse ikke kompensere høretabet fuldt ud.
Et høretab medfører kommunikationsproblemer for den enkelte og vedkommendes omgivelser alt efter livssituation. Erkendelse af høretabet er i en eller anden grad afgørende for, at en behandling kan finde sted, og at der kan
gøres noget ved høretabet.
For personer, der bliver ramt af høreproblemer, er det væsentligt, at de bliver undersøgt, tildeles den relevante tekniske hjælp og får den rette vejledning, rådgivning og eventuel behandling således, at de kan leve og fungere i
deres normale hverdagsliv.
Udleveringen af høreapparater er blot én ud af mange ydelser, der tilbydes
brugerne inden for høreomsorgen. Tilpasning af høreapparatet, information
og opfølgning spiller en lige så vigtig rolle.
I Danmark er det gratis at få udleveret høreapparater gennem det offentlige
sundhedsvæsen. Grundet en ventelisteproblematik på området er det desuden muligt at få offentligt tilskud til at få leveret høreapparater fra en privat høreklinik.

1.1

Vejen til behandling

Erkendelse af høretabet er afgørende for, at personer med høretab får den
hjælp og behandling, de har brug for. Erkendelsesprocessen er sværere for
nogle personer end andre. Fordomme og manglende viden om høretab bli5

ver til psykologiske barrierer, der i værste fald kan blokere for erkendelse af
høretabet. Manglende erkendelse har negative konsekvenser for personer
med høretab. De får svært ved at kommunikere med deres omgivelser og
kan blive misforstået og isoleret.
Det er som regel de nærmeste omgivelser, der ender med at gøre opmærksom på høretabet. Det viser sig dog, at en tredjedel selv bliver opmærksom
på høretabet.
Erkendelse af høretabet er imidlertid ikke ensbetydende med, at høretabet
bliver behandlet. Tre forhold har indflydelse herpå:
1. Psykologiske barrierer kan blokere for, at brugeren beslutter sig for at
opsøge ørelægen.
2. Ikke alle høretab kan behandles med den nuværende teknik.
3. Lange ventetider til forundersøgelse på nogle af de offentlige høreklinikker kan i sig selv være demotiverende.
Når høretabet er erkendt, og brugeren har været til ørelæge og er blevet motiveret for behandling, er en forundersøgelse på en høreklinik næste skridt
på vejen. Forundersøgelsen kan finde sted på en offentlig eller privat høreklinik. Efter forundersøgelsen bliver det afgjort, om en høreapparatbehandling vil være til gavn for brugeren. Hvis det er tilfældet, vælges et høreapparat, og der tages aftryk til øreprop, og efter en tid bliver høreapparatet udleveret og justeret på høreklinikken. Efter udleveringen følges der op på behandlingen, brugeren vejledes i at bruge høreapparatet og det at leve med et
høretab. Opfølgningen foregår som regel enten på høreklinikken eller på et
høreinstitut/kommunikationscenter.
Undervejs i forløbet er der mange centrale aktører inden for høreomsorgen,
som brugerne kommer i kontakt med: Privatpraktiserende ørelæger, audiologiassistenter, lægelige audiologer, ørepropteknikere, hørepædagoger, audiologopæder, og specialkonsulenterne i amterne. Disse centrale aktører leverer hver især en række ydelser til brugerne, som er afgørende for brugernes samlede opfattelse og vurdering af høreomsorgen.

1.2

Hvad synes brugerne om behandlingen?

3 ud af 4 brugere vælger at få behandling på en offentlig høreklinik.1
Brugerne er overvejende tilfredse med ydelserne på de offentlige høreklinikker: Undersøgelse af ørerne, høreprøve, aftryk til øreprop, udlevering af
høreapparat, apparatindstilling og instruktion i brug af høreapparat. Disse
ydelser kan betegnes som kerneydelser.
1 ”Indberetninger fra de private høreklinikker for 2004-05 og IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår 2005”,
DELTA. Oktober 2005.
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Figur 1.1: Veje gennem høreomsorgen
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Offentlig høreklinik/audiologisk afdeling (gratis):
Undersøgelse af øre-, næse-, halsområdet
Høreprøve
Valg af høreapparat
Aftryk til øreprop
Udlevering af høreapparat
Indstilling/justering af høreapparat
Instruktion i brug af høreapparat
Info

Opfølgning på offentligt høreinstitut/
kommunikationscenter (kan også finde
sted på høreklinikker)
Undervisning i brug af høreapparat
Kurser i at kommunikere bedre
Rådgivning og afprøvning af personlige
hjælpemidler

Privat høreklinik (brugeren betaler selv, men
kan få offentligt tilskud):
Undersøgelse af øre-,
næse-, halsområdet
Høreprøve
Valg af høreapparat
Aftryk til øreprop
Udlevering af høreapparat
Indstilling/justering af
høreapparat
Instruktion i brug af høreapparat
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Amternes specialkonsulenter for hørehæmmede
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Rådgivning og vejledning
ved valg af uddannelse
Rådgivning i forbindelse
med erhvervsproblemer
affødt af høreproblemer
Støtteordninger, økonomiske hjælp, tolkning mm.

En relativt stor andel af brugerne er tilfredse med de andre ydelser, der har
med information af brugerne at gøre. Der er dog samtidig brugere, som er
knap så tilfredse.
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De fleste af brugerne mener, at høreklinikkerne er lette at komme i kontakt
med. 86 % af brugerne er enige i, at høreklinikkernes indsats passer til deres
behov. Der er derfor stor tilfredshed med kvaliteten på de offentlige høreklinikker.
Der er dog nogle brugere, der er mindre positive end andre, og det gælder
først og fremmest brugere med svære høretab. Deres svære høretab gør, at
de ikke opnår det samme udbytte som brugere med lette høretab.
Figur 1.2: Andelen af brugere, der har erklæret sig helt enige i henholdsvis, at høreklinikken var let at komme i kontakt med, og at høreklinikkens indsats passede til
deres behov. Særskilt efter graden af høretab. Procent.
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70 % af brugerne med let høretab har erklæret sig ’helt enig’ i, at høreklinikkens indsats har passet til deres behov, hvorimod det kun gør sig gældende for 44 % af brugere med svært høretab.

1.3

Det private alternativ

Der er brugere, som af forskellige årsager vælger at få leveret høreapparat
fra en privat høreklinik.
Det offentlige tilskud på 5.528 kroner (i 2006) til behandling i det private
kan motivere nogle brugere til at springe ventetiden i det offentlige over og
få høreapparat på en privat høreklinik.
At der er tilskud til behandling i det private, er imidlertid ikke ensbetydende
med, at behandlingen er gratis. Selvom tilskuddet rakte langt nok på nogle
høreklinikker, endte 71 % af brugerne i Københavns Amt med at betale et
beløb ud over, hvad tilskuddet dækkede.
8

I Københavns Amt havde brugerne i 2005 mulighed for at vælge mellem 24
private høreklinikker, der behandlede personer med høretab med tilskud fra
det offentlige. 38 % af brugerne udvalgte den private høreklinik efter at have læst en annonce i avisen, og 28 % udvalgte klinikken efter anbefaling fra
en ørelæge.
Der tegner sig for så vidt et positivt billede af ydelserne på de private høreklinikker og i særlig grad kerneydelserne. Næsten samtlige af brugerne er
enten ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ tilfredse med ydelserne.
Brugerne er overvejende positive over for de private høreklinikker. Brugerne mener, at det har været let at komme i kontakt med den enkelte private høreklinik, og selve høreklinikkens indsat har passet til brugernes behov.
Meget få mener, at sagsbehandlingstiden har været for lang. Dermed er der
en meget god sammenhæng mellem, hvorfor brugernes vælger en privat
høreklinik frem for en offentlig, og dernæst hvad de rent faktisk oplever.
Brugernes opfattelse af høreklinikken afhænger dog af, hvilken privat høreklinik de har været på. Nogle af de private høreklinikker har flere positive
brugere end andre. For eksempelmente 70 % af brugerne på en privat høreklinik, at indsatsen har passet til deres behov. På en anden privat høreklinik var det kun 55 %. Man kan dermed sige, at brugere af det private bør
være forberedt på, at kvaliteten af behandlingen kan svinge fra sted til sted.

1.4

Opfølgningen inden for høreomsorgen

Udbyttet af høreapparatet er afhængig af opfølgningen på behandlingen.
Det er ikke alle brugere, der gør brug af opfølgningsindsatsen på høreinstitutterne. 53 % af brugere af offentlige høreklinikker har fået vejledning på
høreinstitut. 34 % af brugere af private høreklinikker har fået vejledning på
høreinstitut.
Ud over høreinstitutterne er det muligt at få rådgivning og vejledning om
det høremæssige aspekt af job eller udannelse fra amternes specialkonsulenter. Kun ganske få benytter sig af denne mulighed. 13 % og 4 % af brugerne
af henholdsvis offentlige og private høreklinikker har været i kontakt med
amternes specialkonsulenter.
Det er først og fremmest brugere med svære høretab, der gør brug af høreinstitutterne.
Brugerne af høreinstitutterne er gennemgående tilfredse med kvaliteten af
ydelserne. Brugernes mere overordnede vurderinger af høreinstitutterne er
desuden positive. Det samme mønster gør sig stort set gældende for vurderingen af amternes specialkonsulenter. Graden af høretab har dog betydning
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for, hvorledes brugerne oplever opfølgningen. Brugere med svære høretab
er relativt mere negative i deres vurdering af opfølgningen.
Figur 1.3: Andelen af brugere af offentlige høreklinikker, der har erklæret sig helt
enige i, at høreinstituttet har passet til deres behov. Særskilt efter graden af høretab. Procent.
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Det viser sig, at brugere, der har været til opfølgning efter udlevering af
høreapparat, i mindre grad har vanskeligheder med at høre.
22 % af de brugere, hvor høreinstituttets indsats har passet til deres behov,
har slet ikke vanskeligheder med at høre. Blandt de brugere, hvor indsatsen
kun i mindre grad har virket, er det kun 4 %, der slet ikke har vanskeligheder med at høre.
Blandt brugere af private høreklinikker, der har været på et høreinstitut, har
50 % svaret, at høreapparatet har hjulpet dem til at høre bedre. Kun 34 % af
de brugere, der ikke har været på høreinstitut, svarer, at høreapparatet har
hjulpet dem til at høre bedre.

1.5

Har høreapparatet hjulpet brugerne?

Begrænsninger i den teknologiske formåen gør, at ikke alle brugere vil opleve, at vanskelighederne med at høre forsvinder med anskaffelse af høreapparat og deltagelse i den opfølgende indsats.
Derfor bliver det centralt at undersøge om høreapparatet har hjulpet brugerne til at høre bedre.
Brugerne er blevet spurgt, om høreapparatet har levet op til deres forventninger.
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Man må formode, at brugerne har henvendt sig for at få høreapparat fordi,
de har erkendt at have et høretab, som de ønsker at få gjort noget ved. Om
de har haft store eller små forventninger er uklart. Brugernes forventninger
har naturligvis ikke været kendt på forhånd.
Størstedelen af brugerne angiver, at høreapparaterne har levet op til deres
forventninger. Forventningerne er i mindre grad blev indfriet blandt brugere
med svære høretab. Det er meget få brugere, der mener, at høreapparatet
slet ikke har levet op til deres forventninger (6 %).
Høretabet spiller en central rolle for, hvilke brugere der stadig har vanskeligheder med at høre. Brugere med svære høretab oplever i højere grad, at
de stadig har vaskeligheder med at høre. Størstedelen af brugerne har i en
eller anden grad stadig vanskeligheder med at høre med høreapparat.
Figur 1.4: Brugerne opdelt efter, om de har vanskeligheder med at høre med høreapparat. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
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Anmærkning til figuren: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

13 % af brugerne af offentlige høreklinikker har angivet, at de slet ikke har
vanskeligheder med at høre. For brugere af private høreklinikker i Københavns Amt er der tale om 28 %.
Det er meget få brugere, der mener, at høreapparaterne slet ikke har hjulpet
dem til at høre bedre. 87 % af brugerne har angivet, at høreapparaterne har
hjulpet dem til at høre bedre. Graden af høretab spiller en central rolle for
hvilke brugere der oplever, at høreapparatet har hjulpet. Brugere med svære
høretab mener i højere grad, at høreapparatet har hjulpet dem til at høre
bedre.
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For de private høreklinikker i Københavns Amt gælder det desuden, at brugere, der har været til opfølgning på et høreinstitut, i højere grad mener, at
høreapparatet har hjulpet dem til at høre bedre.
Samlet set tyder det på, at høreapparaterne har levet op til brugernes forventninger, og at høreapparaterne har hjulpet brugerne til at høre bedre. Det
er dog ikke ensbetydende med, at brugere er helt fri for vanskeligheder med
at høre. Graden af høretab og den opfølgende indsats har betydning for, om
høreapparaterne kommer til at hjælpe brugerne. Der er således personer
med høretab, der ikke kan afhjælpes, selvom de får et høreapparat. Et positivt udbytte af opfølgningen øger sandsynligheden for, at de bliver godt
afhjulpet.

1.6

Brugernes vurdering af høreomsorgen alt i alt

Brugerne er blevet bedt om at tage stilling til en række generelle udsagn om
høreomsorgen og vurdere høreomsorgen alt i alt. Udsagnene kan opdeles i
forhold til: Brugernes behov, tilbuddene inden for høreomsorgen og sammenhængen i ydelserne.
Den altovervejende del af brugerne mener, at høreomsorgen passer til deres
behov. Det er dog vigtigt at påpege, at det til gengæld ikke er den altovervejende del af brugerne, der kan gennemskue, hvad deres behov er.
Eksempelvis er 80 % af brugerne af offentlige høreklinikker enige i, at høreomsorgen er tilstrækkelig i forhold til deres behov. 60 % mener dog samtidig, at det er vanskeligt for dem at gennemskue, om de får et høreapparat,
der dækker deres behov.
Desuden er der 2/3 af brugere, som synes, at tilbuddene til personer med
høretab skal være mere synlige. Der er færre, der synes, at det er vanskeligt
at overskue tilbuddene inden for høreomsorgen, men det vidner alligevel
om, at der efterlyses mere information om tilbuddene.
Halvdelen af brugerne af de offentlige høreklinikker mener, at høreomsorgen er præget af god kommunikation mellem de forskellige led. Det tyder således på, at halvdelen brugerne af offentlige høreklinikker kan se en
sammenhæng mellem tilbuddene.
Blandt brugerne af private høreklinikker er andelen lidt mindre, hvilket kan
skyldes, at færre af disse brugere har været på et høreinstitut. 40 % af de
brugere af private høreklinikker, der har været til opfølgning på et høreinstitut, mener, at høreomsorgen er præget af god kommunikation. For
brugere, der ikke har været til opfølgning, udgør andelen kun 27 %.

12

Når brugerne er blevet bedt om at give en samlet vurdering af høreomsorgen, er de altovervejende positive.
Uanset, om brugerne har været i det private eller i det offentlige for at få
høreapparat, vurderer 74 % af brugerne, at høreomsorgen enten er god eller
meget god. Der er dog blandt brugere af private høreklinikker 20 %, der
vurderer høreomsorgen som værende enten dårlig eller meget dårlig.
Graden af høretab har ikke overraskende betydning for vurdering af høreomsorgen; jo sværere høretab, jo mindre positiv vurdering af høreomsorgen. 78 % af brugere med let høretab vurderer høreomsorgen som værende
enten meget god eller god mod 66 % af brugerne med svært høretab.
Figur 1.5: Samlet vurdering af høreomsorgen. Brugere af offentlige klinikker. Særskilt efter graden af høretab. Procent.
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Ventetid inden for høreomsorgen

I de sidste par år har ventelisterne inden for høreomsorgen været hyppigt
diskuteret. Høreklinikkerne er i perioder præget af mangel på først og fremmest audiologiassistenter og til en vis grad audiologer, hvilket medfører en
nedskæring i aktiviteterne. Dette resulterer i ventetid.
Ventetiden for at komme til forundersøgelse kan svinge meget, alt efter
hvilken offentlig høreklinik der er tale om. Nogle steder er der tale om uger,
andre steder kan brugerne se frem til at vente længere end halvandet år.
Denne undersøgelse har fokuseret på konsekvenserne af ventetiderne ved at
se nærmere på de faktiske ventetider for brugerne, og hvilken betydning
ventetiderne ender med at få for brugerne.
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Omkring 45 % kommer til inden for 10 uger. Lidt over en tiendedel af brugerne venter længere end 40 uger på at komme til forundersøgelse.
Figur 1.6: Ventetid for brugere af offentlige høreklinikker for at komme til forundersøgelse. Procent.
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Der er nogle grupper af brugere, som venter længere tid end andre. Gruppen
af ledige er dem, der venter længst tid, hvorimod brugere i beskæftigelse,
der har fået høreapparat før, venter kortest tid.
Konsekvenserne af ventetiderne i det offentlige er, at flere brugere har søgt
behandling i det private. 71 % af brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt har angivet, at de valgte en privat høreklinik for at undgå ventetid i det offentlige.
Selvom ventetiden kan virke som et negativt element for høreomsorgen,
spiller den i sidste ende ikke en afgørende rolle for, om brugere opfatter
høreomsorgen negativt eller positivt. 65 % af de brugere, der har ventet
længere end 40 uger på at komme til forundersøgelse, opfatter alt i alt høreomsorgen som enten god eller ligefrem meget god.

1.8

Skuffeapparater

Et andet diskussionspunkt inden for høreomsorgen har været omfanget af
de såkaldte skuffeapparater. Skuffeapparater er de høreapparater, der ender
med stort set ikke at blive brugt. Det sker hovedsageligt, fordi høreapparaterne ikke passer til brugernes behov, eller fordi brugerne ikke kan finde
ud af at anvende dem. Endelig kan brugerne have svært ved at vende sig til
høreapparaterne, eller høreapparaterne kan være forkert indstillet. I sidste
ende kan det betyde, at brugerne opgiver at gå med høreapparat.
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Figur 1.7: Brugen af høreapparat. Antal timer om dagen. Procent.
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Anmærkning til figuren: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

Hvor 8 % af brugerne af de offentlige høreklinikker stort set ikke bruger deres høreapparater, udgør andelen af brugere med skuffeapparater 22 % af
brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt. Således ender mere
end hvert femte høreapparat leveret i det private og med tilskud fra det offentlige med stort set ikke at blive brugt.
Der er stor forskel på, hvor mange skuffeapparater der leveres fra den enkelte private høreklinik. For eksempel var der blandt brugere af én klinik 16
%, der stort set ikke brugte deres høreapparater. På en anden klinik var op
mod 40 % af brugerne brugere med skuffeapparater. Leveringen af skuffeapparater til brugere af private høreklinikker i Københavns Amt viser, at
der kan være forbundet en vis usikkerhed ved at købe høreapparat i det private.

1.9

Opmærksomhedspunkter

På baggrund af undersøgelsens resultater bør en række punkter give anledning til videre diskussion af høreomsorgen. Nedenfor vil der være en gennemgang af de vigtigste punkter:
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• Mere fokus på høretab
Manglende erkendelse af høretabet er et alvorligt problem for brugerne og
deres omgivelser. Omfanget af ikke-erkendte høretab kendes ikke præcist,
men noget tyder på, at mere end halvdelen af de brugere, der har et høretab,
ikke har erkendt det. Der er ingen grund til at tro, at omfanget eller andelen
af ikke-erkendte høretab falder eller stiger.
Barriererne skyldes manglende viden om det at have et høretab, og hvilke
tilbud personer med høretab kan få. Brugerne peger selv på, at tilbuddene
inden for høreomsorgen skal være mere synlige. Der er derfor brug for, at
personer med høretab bliver oplyst om, hvad det betyder at have et høretab,
og hvad der kan gøres ved det.
• Opfølgning er vigtig
Opfølgningen er et positivt element inden for høreomsorgen. Det er ikke
samtlige brugere, der har behov for opfølgning, og nogle har mindre brug
for opfølgning end andre. Undersøgelsen viser, at de brugere, der får opfølgning, får mere ud af deres høreapparater, og at de i det hele taget vurderer høreomsorgen mere positivt.
Derfor bør der gøres en ekstra indsats for, at flere brugere kommer til opfølgning på landets høreinstitutter og kommunikationscentre.
Brugere i den erhvervsaktive alder kan ligeledes få gavn af de ydelser, der
leveres af amternes specialkonsulenter mht. job og uddannelse. Der er blot
for få, der benytter sig af ydelserne.
Det har vist sig, at brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt i
mindre grad får opfølgning på høreinstitut end brugerne af offentlige høreklinikker. Der er behov for at få afdækket denne forskel; skyldes det, at de
private høreklinikker selv står for opfølgningen, eller skyldes det, at brugere
af private høreklinikker ikke bliver gjort opmærksomme på tilbuddet om
opfølgning?
• Tilskudsordningen bør ændres
Den offentlige tilskudsordning til behandling i det private har betydet, at
flere brugere er kommet i behandling i det private, og at flere brugere i det
hele taget går gennem høreomsorgen og får udleveret høreapparat. Tilskudsordningen har dog ikke medført, at ventelisterne på de offentlige høreklinikker er blevet mærkbart reduceret, sådan som det oprindeligt var hensigten.
Brugere af de private høreklinikker vurderer høreomsorgen positivt. Der er
dog en femtedel af brugerne af de private høreklinikker i Københavns Amt,
der vurderer høreomsorgen negativt. Blandt brugere af de offentlige høre-
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klinikker på landsplan er der til sammenligning tale om 5 %, der vurderer
høreomsorgen negativt.
Samtidig viser det sig, at mere end hvert femte høreapparat inden for det
private i Københavns Amt ender med stort set ikke at blive brugt. Nogle
klinikker leverer en endnu større andel høreapparater, der stort set ikke bliver brugt.
På den baggrund kan der sættes spørgsmålstegn ved kvaliteten af behandlingen i det private.
Meningen med tilskudsordningen var at nedbringe ventelisterne i det offentlige, hvilket ikke er sket i nævneværdigt omfang. Spørgsmålet er, hvordan
man skal reducere ventelisterne? Skal man blive ved med at forhøje tilskuddet til behandling i det private, eller skal man øge kapaciteten og servicen i
den offentlige sektor? Den første model er blevet afprøvet, og har ikke levet
op til målsætningerne. I forhold til at fremtidssikre kvaliteten af høreomsorgen, peger undersøgelsens resultater på en udbygning af de offentlige høreklinikker.
• Mangel på personaleressourcer
Audiologiassistenter og audiologer udgør et centralt led i høreapparatbehandlingen. Med henblik på den fremtidige udvikling bør der ses nærmere
på, hvorledes flere læger kan tilskyndes til at blive audiologer.
Kapaciteten på de enkelte høreklinikker er meget følsom over for manglen
på audiologiassistenter. Der bør ses nærmere på, hvorledes manglen på audiologiassistenter kan afhjælpes. Én mulighed kan være at øge antallet af
praktikpladser på de offentlige høreklinikker. En anden mulighed kan være
at dele audiologiassistenternes praktik mellem de offentlige og de private
høreklinikker. Endelig bør der ses nærmere på, om andre faggrupper kan videreuddannes eller overtage nogle af audiologiassistenternes funktioner.
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2

Undersøgelse af høreomsorgen – formål
og metode

2.1

Høreomsorgen i Danmark

I Danmark er der ifølge Socialforskningsinstituttet (SFI) et sted mellem
350.000 og 760.000 personer med nedsat hørelse, hvoraf 200.000 af dem
bruger høreapparat (Christensen 2006 side 18).2 Denne gruppe inkluderer
ca. 50.000 personer, som er svært hørehæmmede, og ca. 5.000 er døvblevne. Hørenedsættelse er således et handicap, der berører en stor andel af
befolkningen.
SFI angiver i sin rapport fra 2003 en række samfundsmæssige problemer,
som gælder for personer med høretab i forhold til normalthørende:
y Ledigheden er dobbelt så høj.
y Sandsynligheden for at blive udstødt af arbejdsmarkedet er større. Det
ses af, at andelen af førtidspensionister er ’markant’ større.
y Høretabet har negative konsekvenser for udbyttet af uddannelse.
y Psykosociale problemer forekommer 3 gange så ofte.
y Oplevelse af isolation og barrierer (FIC 2006).
For personer, der får høreproblemer, er det væsentligt, at de bliver undersøgt, tildeles den relevante tekniske hjælp og får den rette vejledning og
rådgivning således, at de kan leve og fungere i deres normale hverdagsliv.
Høreomsorgen omfatter for de fleste personer med nedsat hørelse et forløb
omfattende undersøgelser, henvisning, “behandling” og opfølgning. Forløb,
som kan omfatte mange forskellige aktører – den privatpraktiserende læge,
speciallæger, audiologiske afdelinger (høreklinikker), private høreklinikker,
høreinstitutter, specialkonsulenter og kommunale socialforvaltninger.
Den nuværende organisering har været stort set uændret gennem mange år.
Siden statens hørecentraler blev overført til amternes sygehusvæsen i forbindelse med særforsorgens udlægning i 1980, har opgaverne omkring lægelige undersøgelser af personer med høretab og udlevering af høreapparater været varetaget af de audiologiske afdelinger ved de amtslige sygehuse.
Opgaverne inden for høreomsorgen varetages således hovedsageligt af den
offentlige sektor, hvor personer med høretab gratis har kunnet få høreproblemer undersøgt, låne høreapparater, modtage andre hjælpemidler, modtage pædagogisk, psykologisk rådgivning til at kompensere for deres høretab
og social specialrådgivning.
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Andre kilder nævner, at op mod 300.000 personer bruger høreapparater.
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Sideløbende har der eksisteret en række private leverandører, der mod betaling har leveret høreapparater.
Grundet en ventelisteproblematik på området har voksne med høretab som
alternativ til det offentlige efter undersøgelse af og med henvisning af en
øre-næse-halsspecialist kunnet vælge en godkendt privat leverandør og få
tilskud fra det offentlige til køb af høreapparat. Med virkning fra den 1. juli
2000 vedtog Folketinget en ændring af lov om social service, der betød, at
personer med høretab kunne få et offentligt tilskud på 3.000 kroner til høreapparatbehandling hos godkendte private leverandører. Den 1. juli 2002
blev tilskuddet forhøjet til 5.000 kroner. Fra 1. januar 2006 har det maksimale tilskud pr. høreapparat været 5.528 kroner.
Indførelsen af tilskuddet til høreapparatbehandling i det private var desuden
motiveret af et ønske om at give friere valg af behandlingsmuligheder.
Det har betydet, at der inden for de senere år er sket en forøgelse af antallet
af private leverandører af høreapparater. I 1997 var der 10 private leverandører. I 2005 var der 83 private leverandører. I løbet af 2006 var tallet
vokset til 100.3
Størstedelen af de henviste brugere vælger i dag en høreapparatbehandling
på en offentlig høreklinik. I 2004/05 valgte 3 ud af 4 brugere at få behandling på en offentlig høreklinik. I 2003/04 var det 4 ud af 5.4
På trods af denne udvikling er dele af den offentlige høreapparatbehandling
fortsat karakteriseret ved lange ventelister, som generelt ikke er blevet mindre. Ventetiderne til forunderøgelse er dog geografisk meget forskellige, varierende fra 8 til 100 uger.5 Den umiddelbare forklaring på de fortsatte ventelister har først og fremmest været, at de private leverandører har formået
at tiltrække personale fra de offentlige høreklinikker, hvilket har reduceret
behandlingskapaciteten i det offentlige.

3

DELTAs Teknisk-audiologisk Laboratorium varetager godkendelsesordningen
for private leverandører af høreapparater. Listen over private høreklinikker findes
på:
http://www.delta.dk/C1256ED60045DCBB/(AllDocsByDocId)/FA4AF09494342
DB0C1256F1C003ED8AB [august 2006]. Per 21.12.06 registrede DELTA 93 private høreklinikker.
4
”Indberetninger fra de private høreklinikker for 2004-05 og IOI-HA tilfredshedsundersøgelse for første halvår 2005”, DELTA. Oktober 2005.
5
Se www.venteinfo.dk [august 2006].
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Ventelisteproblematikken er imidlertid langt fra det eneste parameter for
god høreomsorg. Formålet med denne rapport er derfor at se på høreomsorgen i et bredere lys. Til brug herfor opstilles følgende definition:
“Høreomsorgen er den indsats, som på en samfundsmæssig bæredygtig måde kompenserer personer med høretab i en sådan grad, at de
kan fungere så normalt som muligt i hverdagslivet6 gennem mest mulig egenomsorg (selvhjulpne)7”.

2.1.1 Afgrænsning og begrebsafklaring
I Danmark registreres borgerne ikke efter deres handicap, hvorfor det ikke
er muligt at sige eksakt, hvor mange handicappede der er i Danmark. Dermed er det heller ikke muligt at sige, hvor mange der har nedsat hørelse eller er døvblevne. Et forsigtigt skøn lyder på ca. 500.000 personer med nedsat hørelse.
I denne rapport defineres en person med høretab som en person, der har mistet så meget af hørelsen, at der er behov for lydforstærkende hjælpemidler,
for at den pågældende kan leve en tilværelse så tæt på det normale, som
muligt.
Det er en udbredt opfattelse, at personer med høretab blot kan kompenseres
med et høreapparat i en sådan grad, at vedkommende kan fungere på lige
fod med personer uden høretab. Det er på ingen måde tilfældet. Høretab varierer fra person til person, og selvom der efterhånden er udviklet forskellige høreapparater, og der findes mange tekniske hjælpemidler, kan disse
ikke kompensere høretabet fuldt ud.
Dette er vigtigt for at forstå høreomsorg. Høreomsorg handler derfor ikke
kun om udlevering af høreapparater, men i ligeså høj grad om i første omgang at erkende tabet af hørelsen og siden hen at leve med det.
Høreomsorgen dækker mere end blot at levere ydelser til personer med høretab. Høreomsorg er samtidig en del af en større diskussion af begrebet
omsorg. Der skelnes typisk mellem retten til at modtage omsorg og pligten
til at give omsorg. Målet for omsorgsgiveren er i korte træk at bidrage til
omsorgsmodtagerens trivsel, læring, udvikling og dannelse etc. i form af en
bestemt ydelse og derigennem at øge egenomsorgen for modtageren. Omsorg udspringer først og fremmest af gensidige relationer mellem mennesker. Hvis forholdet ikke bygger på en vis form for gensidighed, vil der i
højere grad være tale om, at omsorgsgiveren udfører omsorgsarbejde. Per-

6

Arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, sociale fællesskaber samt det personlige
velbefindende.
7
Menneskets evne til at tage vare på sig selv, Wiklund (2006).
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soner, der ikke er selvhjulpne, vil alt andet lige have vanskeligt ved at yde
gensidige ydelser.8

2.2

Formålet med undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er at sætte fokus på høreomsorgen og belyse,
hvordan den fungerer i forhold til mennesker med høretab.
Bliver brugerne af høreomsorgen gennem forskellige indsatser og ydelser
tilstrækkeligt kompenseret, vil dette være en kraftig indikator på, at høreomsorgen fungerer efter hensigten.
Undersøgelsen vil belyse høreomsorgen ud fra en helheds- og samfundsmæssig betragtning – en socialpolitisk analyse. Der er tale om en analyse på
både bruger- og strukturniveau. Brugerdelen undersøger, hvem der får hvilke ydelser, og hvad de synes om dem. Strukturdelen fokuserer på det system og de nøgleled, der leverer ydelser inden for høreomsorgen.

2.3

Analysetilgang

Høreomsorgen er både et system og en ydelse. Høreomsorgen kendetegner
det område (systemet) inden for sundhedsvæsenet, bestående af en række
led (institutioner og organisationer) i offentligt og privat regi, der, afhængig
af kapaciteten, leverer ydelser (høreomsorg) til personer med høretab (brugerne). Systemet kan ligeledes opfattes som forvalter af et socialpolitisk
område.
Høreomsorgen kan analytisk set inddeles i 4 faser, hvor høreomsorgen i
hver fase varierer med hensyn til formål og praksis. Mål, ydelser og kapacitet overlapper ofte de forskellige led, der udbyder høreomsorg, hvorfor faserne ikke nødvendigvis kan kategoriseres efter led
Første fase – erkendelsesfasen – er det forløb, der starter i det øjeblik, hvor
personen med høretab oplever vanskeligheder i sin dagligdag, der kan forbindes med hørelsen – først og fremmest kommunikationsproblemer. I denne fase startes erkendelsen af høretabet. Erkendelsesfasen kan initieres på
flere måder. Det kan være familie, kolleger eller venner, der gør opmærksom på, at en person kan have problemer med hørelsen, eller det kan være
personen selv, der oplever problemer med hørelsen.

8

Omsorg er kendetegnet som en relation mellem mennesker, der bygger på almen
forståelse og respekt for det andet menneske. Kvalitetsmæssigt er omsorgen kendetegnet ved, at den udføres med omtanke og omhu på empatisk vis.
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Anden fase – motivation – er perioden fra høretabet og behovet for hjælp
erkendes frem til det tidspunkt, hvor personen med høretab søger hjælp til
sit problem. Den første hjælp søges typisk, men ikke nødvendigvis, hos
egen læge. Det er i denne fase, at personen med høretab skal overvinde de
barrierer, der tager afsæt i personens fordomme om hørehandicap, høreapparater og det, at ’alting ikke er, som det skal være’.
Tredje fase – behandling – begynder med kontakten til den del af sundhedsvæsenet, der behandler personer med høretab, hvilket kan foregå i offentligt såvel som privat regi. Det er i denne fase, at personer med høretab
kommer i kontakt med det høretekniske område og kan få udleveret et høreapparat. Denne fase er den mest centrale inden for høreomsorgen set i forhold til den samlede kapacitet og leveringen af ydelser.
Fjerde fase – opfølgning – omhandler forløbet, efter en eller anden form for
’behandling’ har fundet sted, og personen herefter skal leve med sit høretab
i kombination med en behandling. Det er i denne fase, at høreinstitutter/kommunikationscentre, specialkonsulenter i kommunerne (tidligere amternes specialkonsulenter) mv. er med til at hjælpe personen med høretab til
at håndtere dagligdagen og omgivelserne. Dertil kommer socialrådgivning
til personer med høretab om uddannelse og arbejdsmarked.
Denne undersøgelse vil fokusere på de ydelser, der leveres inden for de enkelte 4 faser. Fokus vil først og fremmest ligge på tredje og fjerde fase.
Vurderingen af ydelserne vil bestå af 2 elementer: Brugerne af høreomsorgen og centrale aktører inden for høreomsorgen. Da fokus for undersøgelsen er målgruppen for ydelserne, vil det primære vurderingselement
være brugerne, og de centrale aktører vil fungere som sekundære vurderingsinformanter i det omfang, de kan supplere med viden om konfliktflader
og årsagsforklaringer.
De konfliktflader, undersøgelsen vil nå frem til, vil derfor først og fremmest
være dem, som enten brugerne eller de interviewede centrale aktører kommer ind på.

2.4

Metoder i undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på såvel kvalitativt som kvantitativt datamateriale.
Ydelserne vil blive vurderet på baggrund af 2 spørgeskemaundersøgelser
blandt henholdsvis brugere af offentlige og private leverandører af høreapparater. Desuden er der foretaget telefoninterview med brugere af private
leverandører samt 15 kvalitative interview med centrale aktører inden for
høreomsorgen.
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2.4.1

Spørgeskemaundersøgelse – brugere med høreapparater fra
det offentlige
Da udleveringen af høreapparater i Danmark hovedsageligt foregår i offentligt regi, er der i første omgang blevet foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere fra hele landet, der har fået udleveret høreapparater
på en offentlig høreklinik i løbet af 2005. Spørgeskemaundersøgelsen har
udgjort undersøgelsens ene vurderingselement: Brugernes vurdering af
ydelserne inden for høreomsorgen.
Spørgsmålene i undersøgelsen er struktureret ud fra de 4 faser: Erkendelse,
motivation, behandling og opfølgning.
Formålet har været at indsamle viden om brugernes baggrund, hvilket forløb de har været igennem, hvilke ydelser de har modtaget, deres indtryk og
vurderinger af ydelserne samt at påvise eller afvise eventuelle sammenhænge.
Gennem Landspatientregistret blev der tilfældigt udvalgt 1.200 personer i
alderen 18-80 år, der i løbet af 2005 blev registreret med behandlingskoden
BDDA – høreapparatbehandling. Da der er en overvægt af ældre personer
med høretab i Danmark, blev de 1.200 personer inddelt i 6 aldersgrupper
med lige mange i hver gruppe. Dette blev gjort for at undgå, at der kom for
få besvarelser fra de yngste aldersgrupper navnlig de 18-30-årige. Under
behandlingen af spørgeskemaerne er data vægtet i forhold til den samlede
population (alle personer med behandlingskoden BDDA fra 2005), så undersøgelsen er repræsentativ for den samlede mængde af personer med behandlet høretab i 2005.
Efter udvælgelsen og frasortering af personer, der af forskellige grunde ikke
kunne kontaktes, blev der sendt spørgeskema ud til 1.183 personer. Der var
5 personer, der stod opført med forkert behandlingskode i Landspatientregistret, som betød, at de ikke havde fået høreapparat. Dertil var der ni personer, der enten meddelte pr. telefon eller mail, at de ikke ønskede at deltage eller indsendte et blankt spørgeskema.
Der kom svar fra 835 personer; heraf var 824 udfyldt, hvilket giver en svarprocent på næsten 70. Yderligere baggrundsoplysning om deltagerne på
grundlag af spørgeskemaet vil være at finde i rapportens bilag.
Populationsafgrænsningen indebærer en række konsekvenser for undersøgelsens resultat. Der kan ikke siges noget om:
y Personer med høretab, der af forskellige årsager har fravalgt at få et høreapparat.
y Personer, der har fået høreapparatbehandling før eller efter 2005.
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Personer, der på grund af utilfredshed har fravalgt høreomsorgen, indgår ikke i undersøgelsen. Deres baggrund og vurdering kunne have været med til
at belyse de negative sider af høreomsorgen.
Som det fremgår af SFIs rapport fra 2003, er graden af høretab en signifikant forklaringsvariabel for brugernes opfattelse af høreomsorgen. Dette
forhold gælder for så vidt også for denne undersøgelse. For eksempel oplever personer med svære høretab høreomsorgen anderledes end personer
med lette høretab. Det er imidlertid yderst vanskeligt at indkredse omfanget
af høretabet for de enkelte personer. Det ville kræve, at deltagerne selv indsendte deres audiologiske data fra forundersøgelserne i forbindelse med
høreapparatbehandling.
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om selv at vurdere
deres høretab som værende enten let, middelsvært eller svært. Dette er naturligvis yderst subjektivt, men det har den fordel, at høretabet bliver vurderet ud fra deltagernes hverdag, og dermed i hvor høj grad høretabet påvirker dem.
Som et supplement til deltagernes vurdering af høretabet har det været muligt for deltagerne at angive, om de har andre lidelser såsom tinnitus, lydoverfølsomhed mv.
For at nuancere resultaterne fra spørgeskemaet blev der, ud over baggrundsvariabler såsom graden af høretabet og andre problemer med hørelsen, køn, alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse etc., spurgt til
brugernes opfattelse af velfærdsstaten. Er der en sammenhæng mellem opfattelsen af ydelserne inden for høreomsorgen og opfattelsen af velfærdsstatens opgaver?
2.4.2

Spørgeskemaundersøgelse – brugere med høreapparater
leveret fra det private
Selvom leveringen af høreapparater i det private antalsmæssigt er relativt
lille, pågår der er en kraftig vækst i den private sektor inden for høreomsorgen. Derfor er der som supplement til den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt brugere, der har
fået leveret høreapparat gennem private leverandører.
Disse brugere er imidlertid ikke registret i hverken Landspatientregistret eller i et andet centralt register.
De brugere, der vælger at få høreapparat gennem en privat leverandør, kan
få tilskud fra det offentlige, hvilket gælder for langt den overvejende del.
Amterne står for udbetalingen og registreringen af tilskuddene.
Det viste sig imidlertid at være en vanskelig og tidskrævende proces at få
adgang til registrene over brugerne af det private. Der er blevet ansøgt og
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givet tilladelse af Sundhedsstyrelsen til at udvælge deltagere fra Københavns Amt. Den private behandling i Københavns Amt bestod i 2005 af 27
private høreklinikker. Spørgeskemaundersøgelsen blandt brugere af private
leverandører omfatter således kun brugere fra et enkelt amt.
Personer med høretab, der har fået leveret høreapparat på en privat høreklinik uden tilskud fra det offentlige, indgår ikke i undersøgelsen.
700 personer, der har fået leveret høreapparater med tilskud i løbet af 2005
på en privat høreklinik i Københavns Amt, blev udvalgt til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Af disse blev 55 imidlertid valgt fra, da deres
adresser ikke var mulige at få udleveret gennem CPR-registret. 407 personer valgte at besvare spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 63.
Det fåtal af personer, der har fået leveret høreapparater uden om tilskudssystemet, indgår ikke i undersøgelsen. Yderligere baggrundsoplysning om
deltagerne på grundlag af spørgeskemaet vil være at finde i rapportens bilag.
Undersøgelsen benytter 2 sæt datamaterialer. Der er brugt enslydende
spørgsmål i de 2 spørgeskemaundersøgelser. Den ene spørgeskemaundersøgelse er landsdækkende og omfatter brugere af offentlige høreklinikker,
og den anden omhandler brugerne i et enkelt amt med høreapparater leveret
i det private. Det skal understreges, at formålet med undersøgelsen ikke er
at sammenligne det offentlige med det private eller vurdere, om det ene tilbud er bedre end det andet.
2.4.3

Kvalitative interview med centrale aktører inden for
høreomsorgen
Der er gennemført 15 kvalitative interview af ca. en times varighed med 17
centrale aktører inden for høreomsorgen for at få deres vurdering af ydelserne. Interviewpersonernes tilknytning til høreomsorgen fordeler sig således:
y 5 ansatte på de audiologiske afdelinger/høreklinikker.
y 2 specialkonsulenter ansat i amterne.
y 2 audiologopæder inden for forskning og kommunikationscenter/høreinstitut.
y 1 ledende hørepædagog fra kommunikationscenter/høreinstitut.
y 2 ledere fra den private høreomsorg.
y 1 psykolog.
y 2 nøglepersoner i staten.
y 1 ansat inden for faglig institution.
y 1 ansat i Amtsrådsforeningen.
Interviewpersonerne er først og fremmest blevet bedt om at vurdere ydelserne inden for høreomsorgen, forholdet til og samarbejdet med andre ak-
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tører inden for høreomsorgen, samt hvorvidt og i hvor høj grad der er konfliktflader inden for høreomsorgen, som påvirker ydelserne til brugerne.
2.4.4 Kvalitative interview med brugerne af privat høreomsorg
Da det i begyndelsen af undersøgelsen viste sig vanskeligt at få adgang til
brugere af den private høreomsorg, blev der foretaget 10 telefoninterview,
hvor halvdelen af de udvalgte var pensionister; 2/3 var kvinder.
Interviewpersonerne blev udvalgt på baggrund af annonce i magasinet “Hørelsen” og Høreforeningens hjemmeside. Her blev de opfordret til at kontakte CASA, hvis de havde fået leveret høreapparat gennem privat leverandør. Telefoninterviewene var af 10-15 minutters varighed.
Da det var givet, at interviewpersoner ikke ville være repræsentative, blev
formålet med telefoninterviewene i mindre grad at få vurderet høreomsorgen, men i højere grad at få afdækket bevæggrundene bag valget af privat
leverandør. Telefoninterviewene blev imidlertid indstillet, da det blev muligt at få adgang til de amtslige registre over tilskud til høreapparater leveret
gennem det private.
2.4.5 Rapportens opdeling
Rapporten følger de fire faser:
y Erkendelsesfasen (kapitel 3).
y Motivationsfasen (kapitel 4).
y Behandlingsfasen i offentligt regi (kapitel 5).
y Behandlingsfasen i privat regi (kapitel 6).
y Opfølgningsfasen (kapitel 7).
y Brugernes samlede og overordnede vurderinger (kapitel 8).
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3

Erkendelsesfasen inden for
høreomsorgen

Et forsigtigt skøn lyder på, at det i gennemsnit tager en voksen person 7 år
at erkende sit høretab. Et høretab medfører kommunikationsproblemer for
den enkelte og vedkommendes omgivelser alt efter livssituation. Omfanget
af kommunikationsproblemerne afhænger af livssituationen. Erkendelse af
høretabet er afgørende for, at en behandling kan finde sted.
Spørgsmålet er, hvorfor personer med høretab i det øjeblik, høretabet indtræder, ikke blot ’straks’ henvender sig det relevante sted inden for høreomsorgen og påbegynder et behandlingsforløb?
Den tid, der går fra høretabet indtræffer til det erkendes, defineres her som
erkendelsesfasen. Denne fase drejer sig således om, hvad der får personer
med høretab til at erkende deres høretab. Samtidig omfatter det personer
med allerede erkendte høretab, som oplever, at deres høretab forværres.
Hvis der går for lang tid fra høretabets indtræden til det erkendes, kan det få
negative konsekvenser for den pågældende persons kommunikation med
omgivelserne.
Dette kapitel belyser de forhold og problemstillinger opnået gennem interviewmaterialet, der har at gøre med erkendelse af høretab, og hvorfor selve
erkendelsen af høretabet har betydning for brugerne. Svarene fra spørgeskemaerne belyser, hvordan brugerne er blevet opmærksomme på deres høretab.

3.1

En svær erkendelse

I det følgende sættes fokus på følgende spørgsmål:
y Hvor lang tid går der (tidsrum) typisk fra høretab til erkendelse af høretab, og hvilke faktorer har betydning for længden af dette tidsrum?
y Hvorfor er erkendelsen vanskelig?
Opfattelsen af høretab hos den enkelte afhænger som regel af kontakten til
omgivelserne, da et høretab er et kommunikationsproblem. Umiddelbart vil
personer med mindre behov for kommunikation være længere tid om at erkende et problem end personer med et stort behov for kommunikation i
dagligdagen. Dertil kommer de psykologiske barrierer, der i høj grad ser ud
til at bygge på forfængelighed ved et skulle gå med et synligt høreapparat
(hvad enten et høreapparat bliver den endelige løsning på høretabet eller ej).
At have nedsat hørelse bliver forbundet med det at være gammel. Derfor
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bliver høretabet for personer, der ikke ønsker at blive opfattet som gamle,
opfattet som noget negativt.
Påvirkningen fra samfundet og omgivelsernes opfattelse af høretab, som
noget meget alvorligt, og som udelukker kommunikation, er med til at skabe psykologiske barrierer. Normalthørende personer mangler ofte viden om,
hvad det vil sige at have et høretab. Derfor er der mange misforståelser, og
fordomme om, hvad det betyder at have høretab.
Selve forestillingen om et kommende forløb med høreapparatbehandling
kan forekomme uoverskuelig og bevirke, at personer med høretab nedtoner
deres høretab over for omgivelserne.
Således kan forestillingen om en usikker fremtid med høreapparat være en
barriere for erkendelse.
Personer med hørevanskeligheder tilpasser sig tit ubevist omgivelsernes
krav i forhold til kommunikation, hvorfor der kan gå lang tid med at erkende problemet. Typiske eksempler på tilpasning kan være, at personen vender det gode øre til lydene, beder andre gentage eller tale højere, forsøger at
overtage samtalen, undgår samtaler, eller gætter sig frem kombineret med
mundaflæsning. Desuden er der situationer, hvor høretabet kan kompenseres ved at skrue op for lydstyrken på telefon, fjernsyn eller radio. Dette er
ikke ualmindeligt ved gradvist høretab eller alderdomsbetinget høretab.
Under alle omstændigheder betyder dette, at personer med høretab kan gå i
længere eller kortere perioder, før vedkommende når frem til erkendelsen
af, at der er tale om et decideret problem.
Konsekvenserne af manglende erkendelse er i værste fald, at personen med
høretab bliver isoleret fra familie, venner, arbejdsmarked etc. At leve med
et høretab kan være fysisk og psykisk krævende. Det stiller store krav til
koncentrationen.
Erkendelse af høretab er ensbetydende med, at personer med høretab mener, at de har behov for behandling.
Det er vanskeligt at afgøre, i hvor høj grad den enkelte selv drager sine konklusioner, og i hvor høj grad de nærmeste omgivelser påvirker. Erkendelse
af høretab er imidlertid nødvendigt for, at personer med høretab efterspørger behandling.
Som regel vil egen praktiserende læge være det første led, personen med
høretab kommer i kontakt med. Den praktiserende læge vil foretage en mindre undersøgelse af øret og spørge ind til symptomer.
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Der er bred enighed om, at personer med et ikke-medfødt høretab kan hjælpes ved, at der kommer mere fokus på høretabet som et kommunikationsproblem.

3.2

Opmærksomhed omkring høretabet

Brugerne af de offentlige høreklinikker er blevet bedt om at angive, hvem
der gjorde dem opmærksomme på deres høretab: “Var der andre, der gjorde dig opmærksom på høretabet?”.
Brugerne har haft mulighed for at angive flere svar. Nedenstående tabel viser, at en tredjedel af brugerne har angivet, at de selv blev opmærksomme
på høretabet.
Tabel 3.1: Brugere af offentlige høreklinikker opdelt efter, hvem der har gjort dem
opmærksomme på høretabet. Procent.
Spørgsmål: Var der andre, der gjorde dig opmærksom
på høretabet (mulighed for flere svar)?

Brugere af offentlige
Høreklinikker

Ingen, brugeren blev selv opmærksom på høretab ............

33*)

Egen læge ...........................................................................

7

Familie.................................................................................

31

Samlever

459

..........

Lærer...................................................................................

3

Kolleger ...............................................................................

9

Sagsbehandler ....................................................................

0

Venner.................................................................................

1610

*) Der er en øget sandsynlighed for, at brugere med andre problemer forbundet med hørelsen selv bliver opmærksom på høretabet.

Der er dog en større andel, som har angivet, at det først og fremmest har
været den ’nærmeste omgangskreds’ såsom familie, samlever og venner,
der gjorde opmærksom på høretabet.
Analysen viser:
y At kvinderne i højere grad end mændene selv bliver opmærksomme på
deres høretab; blandt kvinderne har 39 % angivet, at de selv blev opmærksomme på deres høretab mod 29 % for mændene.
y At brugere med længere skoleuddannelse i højere grad selv bliver opmærksomme på deres høretab; 38 % af brugere med en gymnasial uddannelse blev selv opmærksomme på deres høretab mod henholdsvis 37
% og 24 % for 9-10. klasses niveau og 7-8. klasses niveau.

9

Forskel på første- og flergangsbrugere; hhv. 51 % mod 42 %.
Forskel på første- og flergangsbrugere; hhv. 19 % mod 12 %.

10
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At der ingen sammenhæng er mellem alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, antal år på arbejdsmarkedet, husstandsindkomst, og om brugerne
selv bliver opmærksomme på deres høretab.

En række af de interviewede kunne bekræfte, at navnlig mændene har en
tendens til at underspille deres høretab, hvorfor der kan gå relativ lang tid,
før de får hjælp.

3.3

Omfanget af personer med ikke-erkendte høretab

Et grundlæggende problem for undersøgelsen er, at det er vanskeligt at opgøre antallet af personer med ikke-erkendte høretab. Vanskeligheden skyldes spørgsmålet om, hvornår der er tale om et decideret ’tab’. Hvornår karakteriseres et høretab som en ’mindre skavank’, og hvornår er der tale om
et ’alvorligt kommunikationshandicap’? Eksempelvis gælder det, at personer kan have erkendt et høretab, men har ikke fået et høreapparat, fordi den
tekniske formåen på nuværende tidspunkt ikke kan kompensere alle former
for høretab.
Antallet af udleverede høreapparater er med til at give et indtryk af omfanget af personer med høretab. Men personer med høretab, der ikke har erkendt deres høretab eller måske har, men ikke har fået høreapparat, registreres af gode grunde ikke.
Erkendte høretab kan dog indfanges af statistiske undersøgelser.
Ifølge sundheds- og sygelighedsundersøgelsen fra 2005 angiver lidt
mere end 5 % af befolkningen, at de anvender høreapparat.11 11 % af
befolkningen angiver, at de har problemer med hørelsen.12 Efter denne opgørelse kan man sige, at ikke-erkendte høretab udgør 6 % af befolkningen.

Når det overhovedet er interessant at beskæftige sig med omfanget af personer med ikke-erkendte høretab, skyldes det naturligvis det forhold, at omfanget kan have sammenhæng med den eksisterende høreomsorg. I en samlet vurdering af høreomsorgen ville det være optimalt at inddrage personer
med ikke-erkendte høretab. Det er, som antydet, imidlertid vanskeligt, og
disse personer indgår ikke i den foreliggende undersøgelse, som alene omfatter forholdene for personer, som har fået høreapparat.

11

Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005. Interviewskema med svarfordelinger. Statens Institut for Folkesundhed, 2006.
http://www.si-folkesundhed.dk/upload/susy_svarfordelinger_001.pdf
12
Høre, hvad der bliver sagt under en normal samtale mellem 3 eller flere personer (evt. med høreapparat, hvis det normalt bruges).
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3.4

Opsummering

Omdrejningspunktet for erkendelsesfasen er brugernes erkendelse af høretabet.
Et høretab hos en person er ikke ensbetydende med, at vedkommende søger
behandling. Manglende erkendelse blokerer for, at personer med høretab
bliver kompenseret, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for omgivelserne og ikke mindst for personerne selv.
Det er kendetegnet for brugerne, at opmærksomheden omkring høretabet
sker gennem de nærmeste: Samlever, familie og venner.
En tredjedel af brugerne bliver selv opmærksom på deres høretab. Blandt
disse er det først og fremmest kvinderne og personer med en højere skoleuddannelse, der selv bliver opmærksomme på høretabet.
Omfanget af ikke-erkendte høretab kan være væsentligt for at få en vurdering af høreomsorgen. Det er dog vanskeligt at opgøre omfanget af personer
med ikke-erkendte høretab, og det er vigtigt at være opmærksom på, at disse personer ikke indgår i den foreliggende undersøgelse.
En manglende erkendelse af høretabet kan være et alvorligt problem for både personer med høretab og deres omgivelser. Erkendelsen af høretab er en
langvarig og krævende proces, og hvis denne forstærkes af forhold som
lang ventetid til behandling, er der samlet set tale om et væsentligt tab for
den enkelte.
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4

Motivationsfasen inden for
høreomsorgen

Erkendelse af høretab er ikke ensbetydende med, at der i sidste ende finder
behandling sted. Svaret i forrige kapitel på, hvorfor personer med høretab
ikke med det samme starter behandling, handlede om den svære erkendelse
af høretabet. Et opfølgende spørgsmål, der vil blive behandlet i dette kapitel, er, om erkendelsen er nok til at søge behandling, eller om personer med
erkendt høretab skal motiveres og i hvor høj grad.
Fasen fra erkendelse af høretabet til, at personer med høretab søger behandling defineres her som motivationsfasen.
I dette kapitel gennemgås motivationsfasen på baggrund af først og fremmest interviewene med de centrale aktører. Med udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelserne vil der samtidig være en gennemgang af, hvor og hvorfor brugerne har henvendt sig for at søge behandling af deres høretab.

4.1

Hvem, hvor og hvorfor?

Det meste af motivationsfasen foregår i forlængelse af kontakten med den
praktiserende speciallæge inden for øre-, næse-, halsområdet – ørelægen.
Forud har der typisk været en konsultation ved egen læge med efterfølgende
henvisning til ørelægen. Mange henvender sig dog direkte til ørelægen, da
der ikke kræves en henvisning. Ørelægen vil foretage en nærmere undersøgelse af øret for at undersøge, om der er andre problemer, der kan forklare
høretab, og vil som regel foretage en høreprøve. Til slut kan ørelægen henvise til enten privat eller offentlig klinik.
På baggrund af interviewene med de centrale aktører er det indtrykket, at
personer, der først har erkendt at have et høretab, ikke er vanskelige at motivere til at søge behandling. Ligeledes er det indtrykket, at personer med
høretab stort set aldrig fortryder henvendelsen omkring problemet og ikke
dukker op til ørelæge eller behandling på høreklinik.
Det er derimod indtrykket, at personer med nedsat hørelse kan gå rundt i
flere år uden at søge behandling. Det er vanskeligt at gennemskue, om det
er manglende erkendelse eller manglende motivation, der afgør ’ventetiden’. Hvis et høretab er opstået gradvist, har personerne som regel været
klar over, at der var et eller andet, der ikke helt var, som det skulle være,
men de kan have tilpasset sig omgivelserne.
Motivationen for at søge behandling kan imidlertid hæmmes af 3 overordnede forhold:
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De samme psykologiske barrierer, der gjorde sig gældende i forbindelse
med erkendelsesfasen – personens selvbillede og egne fordomme – kan
ligeledes gøre sig gældende i forbindelse med motivationen. Grundlæggende er disse barrierer den usikkerhed hos brugeren, der går handler
om, hvad der vil ske i forhold til behandlingen og ikke mindst det at leve
med et høreapparat.
Økonomiske forhold.13
Ventetiderne på de offentlige høreklinikker.

y
y

Brugerne er blevet bedt om at angive, hvor de henvendte sig første gang, de
oplevede problemer med hørelsen. Brugerne er i nedenstående tabel opdelt
efter, om det er første gang, de har fået høreapparat, eller om de har fået høreapparat før. Opdelingen i første- og flergangsbrugere sker ud fra antagelsen om, at brugere, der allerede er i høreomsorgen, oplever forløbene anderledes, end de brugere for hvem høreomsorgen er noget nyt.
Data fra begge spørgeskemaundersøgelser er medtaget i nedenstående tabel.
Tallene er ikke sammenlignelige, da de bygger på forskellige datasæt.
Tabel 4.1: Brugere af offentlige og private leverandører, fordelt efter hvor de har
henvendt sig første gang, de oplevede problemer med hørelsen. Procent.
Høreklinik:

Offentlig

Privat

Henvendelse første gang ved
problemer med hørelsen
Egen læge ............................

Førstegangsbruger

Flergangsbruger

Førstegangsbruger

Flergangsbruger

28

33

14

27

Speciallæge/ørelæge ...........

65

61

58

62

14

Privat høreklinik ....................

5

2

27

9

Andre ....................................

3

4

2

3

Alle........................................

101

100

101

101

Antal .....................................

377

412

241

155

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

Størstedelen af henvendelserne sker til enten egen læge eller speciallæge.
Det fremgår, at 27 % af førstegangsbrugerne, der har fået et høreapparat i
det private, har angivet at have henvendt sig til en privat høreklinik og ikke
til enten egen læge eller ørelæge. At den første henvendelse sker direkte på
den private klinik og ikke først hos egen læge/ørelæge giver indtryk af, at
der er en gruppe brugere, der ikke nødvendigvis følger den traditionelle vej
gennem systemet.
13

Egenbetaling for brugere af private høreklinikker mv. vil blive gennemgået i
kapitel 6.
14
70 % af disse brugere er mænd, og blandt disse brugere er der færre, der har angivet at have andre problemer med hørelsen.
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Der er forskel på første- og flergangsbrugerne i forhold til, hvor de har henvendt sig første gang, de oplevede problemer med hørelsen. Forskellen ses
ved, at førstegangsbrugerne i højere grad har henvendt sig til en privat høreklink, hvorimod flergangsbrugerne i højere grad har henvendt sig til egen
læge. Forskellen kan forklares med, at udbuddet af private høreklinikker
tidligere havde et mindre omfang.
Brugerne er desuden blevet bedt om at prioritere mellem 5 forskellige udsagn om, hvorfor de valgte at få nyt høreapparat. Der er ikke medtaget førstegangsbrugere i tabellen. Datamaterialet fra brugere med høreapparater
fra det private regi i Københavns Amt er medtaget i tabellen.
Tabel 4.2: Brugere af offentlige og private leverandører fordelt efter, hvorfor de
valgte at få nyt høreapparat. Procent.
Høreklinik:
Udsagn:

Brugere af offentlige høreklinikker

Brugere af private
høreklinikker

Det gamle var defekt eller bortkommet .........

23

25

Følte ikke, at det gamle var til nogen nytte ...

20

22

Havde lyst til at få et apparat, der var mere
praktisk at håndtere.......................................

3

8

Ændret høretab .............................................

34

31

Det var muligt at få et nyt ..............................

19

13

Ved ikke.........................................................

1

1

Alle ................................................................

100

100

Antal ..............................................................

388

158

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

Der er ikke nævneværdig forskel på, hvorfor brugere af offentlige og private høreklinikker vælger at få ny høreapparat. Brugere kan vælge at få nyt
høreapparat, uanset hvor de efterfølgende vælger at få det gjort.
Der vil altid være en gruppe, for hvem høreapparatet enten går i stykker,
bliver forlagt, eller tabt. En fjerdedel angiver, at de valgte at få nyt høreapparat, fordi det gamle var defekt eller bortkommet.
En femtedel af brugerne af offentlige høreklinikker anskaffer sig et nyt høreapparat, fordi det var muligt at få et nyt. Hvert fjerde år er det muligt at få
udskiftet sit høreapparat, og dermed få en nyere model, uanset at høretabet
er uændret.
Ændret høretab ser ud til at spille en væsentlig rolle for, hvorfor personer
med høretab har valgt at få nyt høreapparat. Lidt over en tredjedel angiver
det som grunden til, at de valgte at få et nyt høreapparat.
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Derudover er der en femtedel, som angiver, at de følte, at det gamle høreapparat ikke var til nogen nytte.
Dermed kan man sige, at grunden til, at lidt over halvdelen af brugerne vælger at få nyt høreapparat, er, fordi det ikke længere passer til deres høretab.
Det ser ud til, at det stort set er de samme forhold, som spiller en rolle, uanset om brugerne henvender sig til offentlig eller privat høreklinik.

4.2

De praktiserende ørelægers rolle i forhold til
motivationsfasen

De praktiserende ørelæger er tiltænkt at spille en nøglerolle i forbindelse
med motivationsfasen inden for høreomsorgen, hvor de bør være bindeleddet til en eventuel videre behandling og kontakt til de andre led i systemet.
De praktiserende ørelæger er adskilt fra behandlingen af høretab. Det er en
udbredt opfattelse fra brugernes side, at ørelægen henviser brugerne til den
bedst mulige høreapparatbehandling. Dette sker ved, at ørelægerne optræder uvildigt i forhold til visitering og motivation og ikke plejer egne interesser i forhold til behandling.
Der er derimod blandt de faglige/centrale aktører forskellige opfattelser af
den praktiserende ørelæges rolle. På den ene side frygtes det, at en privatpraktiserende ørelæge og samtidig ejer af en høreklinik henviser til sig selv.
Dermed kan der være risiko for, at brugeren ikke bliver tilbudt optimal behandling eller ikke informeres om valgmuligheder.
På den anden side er der indført et lovkrav om, at ørelægernes klienter skal
skrive under på, at de har fået oplysninger om andre eksisterende behandlingstilbud. Herved præsenteres brugerne for et valg. Der er dog tale om en
relativ ny ordning, og det er endnu uklart, hvorvidt den fungerer efter hensigten.

4.3

Opsummering

Perioden, fra høretabet erkendes, til høreapparatbehandlingen startes, defineres som motivationsfasen.
2/3 af brugerne har angivet, at de har henvendt sig til en speciallæge/ørelæge første gang, de havde problemer med hørelsen. Det fremgår desuden,
at de brugere, der for første gang har skullet have høreapparat på en af de
private høreklinikker i Københavns Amt, i højere grad end andre brugere
har henvendt sig direkte på høreklinikken.
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Grunden til, at lidt over halvdelen af brugerne vælger at få nyt høreapparat,
er, fordi det ikke passer til deres høretab.
Ørelægerne spiller en vigtig rolle for, hvor brugerne henvender sig for at få
behandling. Der er blandt de centrale aktører forskellige opfattelser af den
praktiserende ørelæges rolle som uvildig i for motivationsfasen.
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5

Behandlingen inden for høreomsorgen –
det offentlige

Den mest udbredte form for kompensering eller såkaldt ’behandling’ af høretabet sker gennem udlevering af høreapparat. I så fald er der to valgmuligheder:
y Et privat behandlingstilbud med et pristalsreguleret tilskud.
y Et offentligt behandlingstilbud, der er gratis, men hvor høreapparaterne
er til låns, så længe brugeren har gavn af dem.
Dette kapitel omhandler forholdene inden for det offentlige behandlingstilbud.
Når høretabet er erkendt, og der er truffet beslutning om, at høretabet skal
behandles, vil personen med høretab efter en henvisning blive indkaldt til
forundersøgelse på den offentlige høreklinik. Ventetiden til forundersøgelsen kan variere efter den enkelte høreklinik.
Ved forundersøgelsen vil det typiske forløb være, at der bliver foretaget en
høreprøve, en lægeundersøgelse, en hørepædagogisk vejledning samt et aftryk til ørepropperne. Ørepropperne er individuelle, hvorimod selve høreapparatet kan genanvendes af flere brugere.
Høreprøven foretages i et særligt indrettet og lydisoleret rum, hvor det er
audiologiassistenterne, der foretager de målinger, der er nødvendige for, at
audiologen (læge) kan stille en diagnose.
Efter høreprøven vil der være en samtale med audiologen. I nogle tilfælde
kan der være en hørepædagog eller en audiologopæd (pædagogisk personale) med ved samtalen. Under samtalen vil der være spørgsmål om tilfælde
af mellemørebetændelse, nedsat hørelse i familien, tidligere operationer i
øret, støj i omgivelserne, der kan have svækket hørelsen, kraniebrud eller
hjernerystelser, alvorlige sygdomme etc.
Ved den lægelige undersøgelse foretages der også undersøgelse af øre-næse-halsområdet for at se, om andre forhold kan forklare et høretab. Endelig
vil der blive ’ordineret’ høreapparat, og der træffes beslutning om, hvorvidt
der skal foretages yderligere undersøgelser (hjernestammeaudiometri, henvisning til MR-/CT-scanning, blodprøve eller kontrolundersøgelser etc.).
Såfremt der ordineres høreapparatbehandling, vil det pædagogiske personale i fællesskab med brugeren finde den type høreapparat, der giver brugeren bedst mulig opfattelse af talesprog, og som lydkvalitetsmæssigt fungerer bedst. Selvom høretab er et meget komplekst handicap, som ikke kan
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kompenseres fuldt ud, findes der mange forskellige typer høreapparater,
som er fremstillet med henblik på afhjælpning af bestemte typer høretab. Et
høretab følges af skelneproblemer, og et høreapparat kan kun i begrænset
omfang kompensere for disse. Endelig tages der aftryk til ørepropper ved en
ototekniker – øreproptekniker.
Alt efter ventetid fra forundersøgelse til udlevering tilpasses høreapparatet
efter en måneds tid. Ventetiden fra forundersøgelse til den ambulante behandling kan variere fra 0 til 8 uger.
Så snart øreproppen er klar, indstilles høreapparatet ud fra den pågældendes
høretab, og det pædagogiske personale instruerer i brug af høreapparat og
informerer om opfølgning på høreinstitut/kommunikationscenter, hvor efterjusteringer som regel vil foregå.
Ovenstående korte beskrivelse af forløbet omkring udleveringen af høreapparat defineres i denne undersøgelse som behandlingsfasen. I forlængelse af
den enkeltes erkendelse af høretabet og motivation for behandling vil dette
kapitel belyse, hvor mange besøg brugeren aflægger på høreklinikken samt
omfanget af ydelserne i forbindelse med behandling på høreklinikkerne. Får
brugerne de ydelser, der skal sikre dem en god behandling, og i så fald, er
de tilfredse med de enkelte ydelser og med hele forløbet på høreklinikken?

5.1

Brugernes gang på høreklinikken

Brugerne er blevet bedt om at angive, hvor mange besøg de har aflagt høreklinikken.
Tabel 5.1: Antal besøg på høreklinikken. Brugere af offentlige høreklinikker.
Procent.
Antal besøg
1-2 besøg .............................................................................................

60

3-4.........................................................................................................

31

5 eller flere besøg.................................................................................

9

I alt ........................................................................................................

100

Antal .....................................................................................................

791

Flertallet af brugerne har angivet at have besøgt høreklinikken op til 2 gange.
Det optimale forløb er, at brugerne sendes videre til opfølgning på høreinstitut eller kommunikationscenter, så snart det kan konstateres, at høreapparatet passer.
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Det fremgår, at 40 % af brugerne besøger høreklinikken flere gange end de
typiske 2 gange. Tekniske problemer eller komplekse justeringer kan som
regel være årsagen til, at brugerne har behov for ekstra besøg.
De brugere, der opfatter deres høretab som ’svært’, og som har angivet at
have andre problemer med hørelsen (fx Tinnitus, Ménières sygdom,
Otosklerose og lydoverfølsomhed), vil typisk have haft relativt flere besøg
på høreklinikken. Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem brugernes høretab, og hvor mange gange de har besøgt høreklinikken.
Tabel 5.2: Sammenhængen mellem graden af høretab og antallet af besøg på høreklinikken. Procent.
Let høretab

Middelsvært
høretab

Svært høretab

1-2 besøg .....................................

70

61

45

3-4 besøg .....................................

26

30

39

5 eller flere besøg ........................

4

9

16

I alt................................................

100

100

100

Antal .............................................

226

402

152

70 % af brugerne med lette høretab angiver at have besøgt høreklinikken op
mod 2 gange. Det er kun gældende for 45 % af brugerne med svært høretab.

5.2

Ydelserne på høreklinikkerne

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at angive, hvorvidt de er blevet tilbudt/har modtaget en række ydelser og i så fald, i hvor
høj grad de har været tilfredse med disse.
Undersøgelse af ørerne, høreprøve, aftryk til øreprop, udlevering af høreapparat, apparatindstilling og instruktion i brug af høreapparat defineres som
kerneydelser. Disse ydelser har stort set samtlige brugere angivet at have
fået.
Da overgangen til høreapparat kan ændre hverdagen betragteligt for den enkelte, antages det, at brugeren har behov for mange nye informationer for at
kunne begå sig med høreapparat. Informationen får dermed betydning for
brugernes udbytte af behandlingen. Derfor er brugerne blevet bedt om at tage stilling til en række informationsydelser:
y Information om hjælpemidler.
y Information om mulighederne for reparation.
y Information om klagemuligheder.
y Information om mulighederne for at få et nyt høreapparat, hvis brugeren
ikke er tilfreds.
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5.3

Brugernes tilfredshed med ydelserne

Brugerne er blevet bedt om at angive, i hvilken grad de har været tilfredse
med de enkelte ydelser. Brugerne har kunnet angive ’i høj grad’, ’i nogen
grad’, ’i mindre grad’ eller ’slet ikke tilfreds’ med ydelserne. I tabellen nedenfor vises brugernes bedømmelse af ydelserne.
Tabel 5.3: Brugernes tilfredshed med de enkelte ydelser. Procent.
I høj
grad
tilfreds

I nogen
grad
tilfreds

I mindre
grad
tilfreds

Slet ikke
tilfreds

I alt

Antal

Høreprøve...........................

75

21

3

1

100

751

Undersøgelse af ørerne ......

71

23

4

2

100

675

Aftryk til øreprop (mål til
høreapparater)....................

70

21

7

2

100

720

Udlevering af høreapparat ..

70

20

7

3

100

735

Instruktion i brug af høreapparat................................

65

25

7

2

99

714

Apparatindstilling ................

55

28

11

5

99

718

Information om mulighederne for reparation ............

62

25

10

4

101

586

Information om mulighederne for at få et nyt høreapparat, hvis brugeren ikke
er tilfreds .............................

50

25

14

12

101

452

Information om andre
hjælpemidler .......................

48

25

17

10

100

386

Information om klagemuligheder ...............................

47

27

18

8

100
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Ydelse

Der tegner sig for så vidt et positivt billede af ydelserne på de offentlige høreklinikker og i særlig grad kerneydelserne.
Mellem 70 og 75 % af brugerne er ’i høj grad tilfredse’ med høreprøve, undersøgelse af ørerne, aftryk til øreprop og udlevering af høreapparat.
Henholdsvis 65 og 55 % af brugerne er ’i høj grad tilfredse’ med instruktion
i brug af høreapparat og apparatindstilling.
Mellem 62 og 47 % af brugerne er ’i høj grad tilfredse’ med informationen
på høreklinikkerne.
Et fåtal af brugerne har angivet ’slet ikke tilfredse’ med de enkelte ydelser,
er der tale om et fåtal.
Hvad angår ydelserne, der har med information af brugerne at gøre, er der
en relativ stor andel af brugerne, der har angivet ’i høj grad tilfreds’.
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Ser man på undergrupperne af brugere efter høretab viser analyserne, at
brugere med lette høretab er mere tilfredse med ydelserne end brugere med
svære høretab. For eksempel er 82 % af brugere med lette høretab i høj grad
tilfredse med høreprøven, hvorimod det kun gælder for 65 % af brugere
med svære høretab. Denne tendens går igen for samtlige kerneydelser og
stort set alle informationsydelser på nær information om andre hjælpemidler.
Førstegangsbrugere uden beskæftigelse er desuden i langt højere grad tilfredse med ydelserne, hvorimod flergangsbrugere i beskæftigelse er den
gruppe, der gennemgående er mindst tilfreds med ydelserne.
Den store andel af overvejende tilfredse (både i høj og i nogen grad tilfredse) brugere tyder på, at brugerne vurderer kvaliteten af de forskellige
ydelser på de offentlige høreklinikker positivt.

5.4

Information på høreklinikkerne

Brugerne er mindre tilfredse med de ydelser, der har at gøre med information til brugerne. Det er navnlig i forhold til information om at få nyt høreapparat, om klagemuligheder og om hjælpemidler, at brugernes tilfredshed
er lav i forhold til tilfredsheden med de andre ydelser.
Brugerne har kunnet angive, om de er blevet tilbudt ydelserne og i hvilken
grad de er tilfredse. Tabel 5.4 viser andelen af brugere, der ikke er blevet
tilbudt de enkelte ydelser, der handler om information.
Tabel 5.4: Tilbud om ydelser. Procent.

Ydelse

Andel af brugerne, der har
angivet ikke at have fået
tilbudt ydelserne

Information om mulighederne for reparation.........................

13

Information om mulighederne for at få et nyt høreapparat,
hvis brugeren ikke er tilfreds .................................................

32

Information om garanti og returret ........................................

27

Information om klagemuligheder...........................................

30

Information om andre hjælpemidler ......................................

32

13 % af brugerne angiver, at de ikke har modtaget information om mulighederne for reparation. Og næsten en tredjedel angiver, at de ikke er blevet
tilbudt de andre ydelser om information.
Der er ikke forskel på brugergrupperne i forhold til, hvem der har fået tilbudt information. Det er kun inden for information om andre hjælpemidler,
at der er en sammenhæng mellem graden af høretab, og hvilke brugere der
bliver informeret. 55 % af brugerne med lette høretab er blevet tilbudt in-
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formation om andre hjælpemidler, hvorimod 74 % af brugerne med svære
høretab er blevet tilbudt information om andre hjælpemidler. I forhold til
denne ene ydelse tyder det således på, at information om andre hjælpemidler i højere grad går til de personer, der har behov for at kende til andre
hjælpemidler.

5.5

Brugernes tilfredshed med selve høreklinikken

Brugerne er blevet bedt om at tage stilling til 4 udsagn om høreklinikken.
Udsagnene er udarbejdet på baggrund af interview med de faglige aktørers
opfattelse af, hvilke parametre de offentlige høreklinikker bør vurderes i
forhold til: Kontakten til høreklinikken, sagsbehandlingstiden, indsats/behov og personkontakten.
Brugerne har kunnet angive, hvorvidt de er ’helt enige’, ’delvis enige’,
’delvis uenige’ eller ’helt uenige’. De, der har været i tvivl, har kunnet angive ’ved ikke’.
Tabel 5.5: Brugernes stillingtagen til udsagn om høreklinikken. Procent.

Høreklinikken var
let at komme i
kontakt med

Der er for lang
sagsbehandlingstid

Høreklinikkens
indsats har passet
til mine behov

Det var utilfredsstillende, at det aldrig
var den samme
person, jeg havde
kontakt med

Helt enig ........
Delvis enig .....
Delvis uenig ...
Helt uenig ......
Ved ikke.........
I alt .................

65
23
7
3
2
100

40
27
9
17
8
101

58
28
8
4
2
100

15
23
14
32
17
101

Antal ..............

725

686

714

663

Udsagn

En stor andel af brugerne er ’helt enig’ i, at høreklinikken var let at komme
i kontakt med.
En næsten lige så stor andel af brugerne er ’helt enig’ i, at høreklinikkens
indsats har passet til deres behov. Førstegangsbrugere uden beskæftigelse
og folkepensionister skiller sig ud ved, at de i højere grad end de andre
grupper erklærer sig ’enige’ i udsagnet.
En mellemstor andel af brugerne er ’helt enig’ i, at sagsbehandlingstiden er
for lang. Der er dog samtidig 17 %, der er ’helt uenige’ i udsagnet.
Kun en mindre andel af brugerne angiver, at det var utilfredsstillende, at det
aldrig var den samme person, de havde kontakt til.
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Graden af høretab har betydning for, hvorvidt brugerne er enige i udsagnene. Som det fremgår af nedenstående tabel, er der afgørende sammenhæng
mellem brugernes høretab, og hvorledes de vurderer høreklinikken. Et sværere høretab resulterer i en mindre positiv vurdering af høreklinikken.
Tabellen har medtaget de brugere, der har erklæret sig ’helt enige’ i de enkelte udsagn.
Tabel 5.6: Andelen af brugere, der har erklæret sig helt enige i udsagn om offentlige høreklinikker, fordelt efter høretab. Procent.
Let
høretab

Middelsvært
høretab

Svært
høretab

Alle

Høreklinikken var let at komme i
kontakt med...............................

75

63

53

65

Der er for lang sagsbehandlingstid ..............................................

31

42

45

39

Høreklinikkens indsats har passet
til mine behov ...........................

70

56

44

58

Det var utilfredsstillende, at det
aldrig var den samme person, jeg
havde kontakt med....................

8

15

22

14

Helt enige i at:

Som det fremgår af tabellen er der flere brugere med lette høretab (75 %),
der har erklæret sig ’helt enige’ i, at høreklinikken var let at komme i kontakt med end blandt brugere med svært høretab (53 %).
Blandt brugere, der er ’helt enige’ i, at der er for lang sagsbehandlingstid på
høreklinikken, er der relativt flere brugere med svært høretab.
70 % af brugerne med let høretab har erklæret sig ’helt enig’ i, at høreklinikkens indsats har passet til deres behov, hvorimod det kun gør sig gældende for 44 % af brugere med svært høretab.
I forhold til udsagnet om kontaktperson, er der ingen entydig konklusion,
men det står dog klart, at for personer med svært høretab er det i højere grad
vigtigt, at det er den samme person, de har kontakt med.
Brugerne er overvejende positive i forhold til, hvor let høreklinikken har
været at komme i kontakt med, og hvorvidt høreklinikkens indsat har passet
til deres behov. Samtidig mener 2/3af brugerne dog, at der har været for
lang sagsbehandlingstid. Brugernes opfattelse af høreklinikken afhænger af
graden af deres høretab. Personer med svære høretab er mindre positive end
personer med lette høretab.
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5.6

Ventetid?

Debatten om den offentlige høreomsorg handler ofte om ventetiderne inden
forundersøgelsen på høreklinikkerne. Ventelisteproblematikken har gennem
en årrække præget den generelle debat om sundhedsvæsenet. Ventetiderne
er umiddelbart lette at forholde sig til; den mindste fremgang eller tilbagegang kan umiddelbart aflæses. Den dramaturgiske effekt af for eksempel
100 ugers ventetid på Odense Sygehus er heller ikke udeblevet. De såkaldte
lange ventetider var hovedårsagen til, at der blev indført økonomisk tilskud
til høreapparater leveret af private leverandører.
På Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.venteinfo.dk er det muligt at aflæse ventetiderne for at komme til forundersøgelse til høreapparatbehandling i forhold til den enkelte klinik. Det er imidlertid vigtigt at påpege, at
der er tale om det maksimale antal uger, der kan forventes.
I det følgende opdeles brugerne af de offentlige høreklinikker i 5 undergrupper efter alder, tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvorvidt de er førsteeller flergangsbrugere. Nedenstående tabel viser fordelingen af de 5 undergrupper. Gruppen af folkepensionister er den største gruppe og udgør 58 %
af brugerne. Flergangsbrugere i den erhvervsaktive alder uden beskæftigelse er den mindste gruppe og udgør 8 %.
Tabel 5.7: Brugere af offentlige høreklinikker opdelt i grupper. Procent.
Førstegangsbrugere i
beskæftigelse (18-65 år)
– 12 %

Førstegangsbrugere uden
beskæftigelse (18-65 år)
– 10 %

Flergangsbrugere i beskæftigelse (18-65 år)
– 12 %

Flergangsbrugere uden beskæftigelse (18-65 år) – 8 %

Folkepensionister (ældre
end 65 år) – 58 %

Inddelingen tjener som analyseredskab til at udpege eventuelle sammenhænge i besvarelserne i spørgeskemaerne.
Nedenstående tabel angiver ventetiden til forundersøgelse for hver af de 5
brugergrupper.
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Tabel 5.8: Ventetiden til forundersøgelse for hver af de 5 brugergrupper. Procent.
5 brugergrupper:
Ventetid for aldersgruppen 18-65 år
Førstegangsbrugere

Flergangsbrugere

Tilknytning til arbejdsmarkedet

I beskæftigelse

Ledig,
førtidspensionist, eller
efterlønsmodtager

0-10 uger .................

39

36

56

34

49

11-20 uger ...............

24

30

20

19

23

21-40 uger ...............

21

21

20

21

19

Mere end 50 uger ....

16

13

5

26

10

I alt...........................

100

100

101

100

101

Antal ........................

80

67

81

53

184

I beskæftigelse

Ledig, førtidspensionist, eller
efterlønsmodtager

Gruppen af
folkepensionister

Det kan konstateres, at nogle brugere venter længere tid end andre. Knap
halvdelen af folkepensionisterne venter op mod 10 uger, og lidt under en
tiendedel venter længere end 50 uger.
Ser man på aldersgruppen 18-65 år (den erhvervsaktive alder) er der ikke
signifikant forskel på beskæftigede og ikke-beskæftigede blandt førstegangsbrugerne. Det er der derimod blandt flergangsbrugerne. De, der er i
beskæftigelse, venter markant kortere tid end de, der ikke er i beskæftigelse.
26 % af de ledige flergangsbrugere venter mere end 50 uger på at komme til
forundersøgelse, hvorimod dette kun gør sig gældende for 5 % af flergangsbrugerne i beskæftigelse.
Ventetiden forud for udlevering af høreapparat
Hvad angår ventetid har der været knap så meget forskel på ventetid fra
forundersøgelse til behandling. Brugerne er blevet spurgt om ventetiden
efter, at de har været til forundersøgelse.
Brugernes angivelse af ventetiden fra forundersøgelsen til behandlingen på
høreklinikken viser, at 2/3af brugerne har ventet mindre end 5 uger.
Tabel 5.9: Ventetiden for brugerne for at komme til behandling på offentlig høreklinik. Procent.
Ventetid
0-2 uger .........................................................................

17

3-4 uger .........................................................................

47

5-6 uger .........................................................................

19

Mere end 6 uger............................................................

18

I alt.................................................................................

101

Antal ..............................................................................

701

49

Brugerne er desuden blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt der er for
lang ventetid til behandling i det offentlige. 47 % af brugerne af offentlige
høreklinikker er helt enige i, at der er for lang ventetid til behandling i det
offentlige. Andelen af brugere, der er helt eller delvis enig i dette udsagn
udgør 70 %.
I den videre gennemgang af høreklinikkerne vil det desuden blive undersøgt, om ventetiderne har nævneværdig indflydelse på brugernes opfattelse
af høreomsorgen.

5.7

Mangel på kvalificeret personale i det offentlige

De audiologiske afdelinger/høreklinikker er i perioder præget af mangel på
først og fremmest audiologiassistenter og til en vis grad audiologer (speciallæger med audiologi som ekspertområde), hvilket gør, at der må skæres ned
i aktiviteterne.
Audiologiassistenter
Manglen på audiologiassistenter skyldes primært, at audiologiassistenterne
søger over i det private, hvor ordningen med private høreklinikker har skabt
et nyt ansættelsesfelt, og hvor lønnen er højere. Dernæst bliver der fra flere
sider af peget på, at der uddannes for få audiologiassistenter.
I det private vil audiologiassistenterne hovedsageligt arbejde på en privat
klinik, hvor de skal tage sig af brugerne på lignende måde som i det offentlige; eller de vil arbejde hos producenterne af høreapparater inden for forskning og produktudvikling etc.
Ud over at lønnen i det privat er højere end i det offentlige, er der forskellige opfattelser af, hvorvidt arbejdsopgaver og arbejdsmiljø i det private kan
virke tiltrækkende på audiologiassistenterne.
På den ene side fremstilles arbejdsmiljøet på de offentlige klinikker som
hektisk. Klinikkernes arbejde bliver beskrevet som en proces, hvor brugerne
ekspederes hurtigt videre, og hvor audiologiassistenterne kan savne den nære kontakt til de enkelte brugere og savne fornemmelsen af at følge brugerne gennem hele behandlingen.
På den anden side fremhæves, at de offentlige høreklinikker har mere udfordrende og komplicerede arbejdsopgaver for audiologiassistenterne, da
der altid er nok arbejdsopgaver, hvilket ikke altid er tilfældet på de private
klinikker. Dertil kommer, at det kun er i det offentlige, at audiologiassistenterne får lov til at arbejde med børn, hvilket for nogle ses som arbejdsmæssigt tilfredsstillende.
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Manglen på audiologiassistenter har resulteret i, at klinikkerne har skåret
ned på aktiviteterne. Der er forsøgt at gøre mere for at uddanne audiologiassistenter. Uddannelsen har betydelige praktiske elementer indlagt, hvilket i
høj grad forudsætter, at der er tilstrækkeligt med praktikpladser. Praktikpladser kan i dag kun oprettes på de offentlige klinikker.
Der spores fra offentlig side en vis modvilje mod at oprette praktikpladser
på de private høreklinikker. Begrundelsen er, at der ikke er garanti for, at
praktikanterne får fuldt, fagligt udbytte af praktikopholdet i det private. Der
er visse krav til praktik- og uddannelsesforløbet, som umiddelbart kunne
overføres til dele af det private. Problemet er, at der ikke er garanti for, at
audiologiassistenterne kommer i kontakt med et givent antal patienter inden
for en given periode, og derved ikke får erfaring inden for alle audiologiske
felter.
Manglen på audiologiassistenter i det offentlige er forsøgt kompenseret ved,
at en klinik for eksempel har taget kontakt til en høreapparatproducent, der
har ’udlånt’ sine audiologiassistenter til høreklinikken, indtil høreklinikken
har fået uddannet tilstrækkeligt personale. Med mindre behovet for audiologiassistenter i det private vokser markant, vil de offentlige høreklinikker
på sigt have uddannet et tilstrækkeligt antal audiologiassistenter.
Audiologer
Et andet problem på de offentlige klinikker er manglen på audiologer. Der
er en generel mangel på læger, og det er angiveligt ikke særlig prestigegivende blandt lægerne at blive audiologer. Af speciallægerne inden for øre-,
næse- og halsområdet vil de fleste, så vidt det er muligt, vælge at få egen
klinik, hvor opgaverne er prestigemæssigt mere attraktive. Det har været
meget vanskeligt at få øje på en løsning på manglen på audiologer.
Rammeaftaler med praktiserende ørelæger fungerer som udbredt løsning på
manglen på audiologer. Enkelte steder er der indgået aftaler med private høreklinikker om samarbejde for derigennem at dele byrden.
Der er ikke angivet mangel på andre personalegrupper af betydning for driften.

5.8

De centrale aktørers vurderinger af offentlige
høreklinikker

Blandt de centrale aktører er der enighed om, at behandlingsdelen inden for
høreomsorgen for langt størstedelen af brugerne fungerer godt og efter hensigten.
Høreklinikkerne sigter efter, at brugerne opnår en ensartet høj kvalitet af
høreapparatbehandlingen. Der er inden for høreomsorgen ikke fælles ret51

ningslinier for, hvorledes brugerne sikres behandling af høj kvalitet – uanset
hvor de henvender sig. Der bliver efterlyst faglige retningslinier for, hvad
der udgør en god høreapparatbehandling.
Selvom der er enighed om, at ydelserne på de offentlige høreklinikker er af
høj kvalitet, anvender de enkelte høreklinikker forskellige analysemetoder.
Forskellene ligger i praksis for brugernes tilbagemelding på forløbet på høreklinikken:
y På nogle høreklinikker er det brugerne selv, der kan melde tilbage; hvis
brugerne ikke melder tilbage, antages det, at behandlingen har fungeret
tilfredsstillende.
y På andre klinikker kontaktes nogle eller udvalgte brugere regelmæssigt.
Det kan ske ved, at brugerne får tilsendt spørgeskemaer.
y Andre steder udvælges brugere gennem en stikprøve til at deltage i spørgeskemaundersøgelser. Der er forskel på, hvad spørgeskemaerne bruges
til.
y I nogle tilfælde indkaldes brugerne på baggrund af deres besvarelser, og i
andre tilfælde fungerer spørgeskemaerne blot til intern brug uden yderligere kontakt til brugerne.
y Desuden foretages der på visse høreklinikker såkaldte frie feltundersøgelser blandt udvalgte brugere, hvor brugernes hørelse testes med eller
uden høreapparat.
Det er op til de enkelte høreklinikker at sikre kvaliteten af behandlingen.
Der er blevet efterlyst fælles praksis for kvalitetssikring, fordi der er behov
for at sikre, at de udgifter, som høreklinikkerne afholder til behandling, anvendes bedst muligt.
Selvom det er indtrykket blandt de centrale aktører, at kvaliteten af behandlingen er høj, og at brugerne gennemgående er tilfredse med selve behandlingen, peger flere af de centrale aktører på, at lange ventelister er et kraftigt
negativt element for brugerne.
Ventelisterne skyldes mangel på kvalificeret personale (audiologer og audiologiassistenter) og økonomiske ressourcer.
Ventelisterne forsvares med, at behandlingsforløbet er kompliceret og ressourcekrævende. Hvis tempoet på høreklinikkerne skal øges, er der derfor
behov for at få tilført ekstra ressourcer, eller at kvaliteten af behandlingen
sænkes.
At ventelisterne i det hele taget fylder meget i debatten skyldes bl.a., at ventelisterne er meget synlige på papiret, og at selv den mindste fremgang eller
tilbagegang kan måles. Dernæst er der mulighed for sammenligning over tid
og sted. Problemet med billedet af ventelisterne er imidlertid, at antallet af
uger, der opgøres, er det antal uger en patient maksimalt kan vente på en
forundersøgelse/behandling. Samtidig visiteres der på de enkelte hørekli-
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nikker således, at børn og personer i beskæftigelse bliver prioriteret højere
ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Dermed er ventelisterne ikke nødvendigvis udtryk for høreomsorgens helt så dårlige sider.
Samtidig bliver det understreget, at ventelister ikke er noget unikt for høreomsorgen. Andre dele af det offentlige sundhedsvæsen har ligeledes ventelister.

5.9

Opsummering

Den mest udbredte form for kompensering eller såkaldt ’behandling’ af høretabet sker gennem udlevering af høreapparat. Inden for det offentlige sker
dette på en høreklinik.
Høreklinikkerne er i perioder præget af mangel på først og fremmest audiologiassistenter og til en vis grad audiologer, hvilket gør, at der må skæres
ned i aktiviteterne.
Ventetiden på at komme til forundersøgelse kan svinge meget, alt efter
hvilken offentlig høreklinik der er tale om. Derudover tyder det på, at nogle
grupper af brugere venter kortere tid end andre. Gruppen af ledige venter
længst tid, hvorimod brugere i beskæftigelse, der har fået høreapparat før,
venter kortest tid.
70 % af brugerne af de offentlige høreklinikker mener, at der er for lang
ventetid.
Selvom brugerne kan opleve ventetid til forundersøgelse, er det blandt aktører i og uden for høreklinikkerne indtrykket, at der leveres ydelser af en høj
kvalitet.
Alt efter graden af høretab, besøger brugerne typisk høreklinikken 2 gange.
Brugerne er overvejende tilfredse med kerneydelserne på høreklinikken:
Undersøgelse af ørerne, høreprøve, aftryk til øreprop, udlevering af høreapparat, apparatindstilling og instruktion i brug af høreapparat defineres
som værende kerneydelser.
De ydelser, der har at gøre med information af brugerne, er der gennemgående mindre tilfredshed med, men tilfredsheden er stadigvæk relativ stor.
Brugernes tilfredshed med ydelserne tyder på, at kvaliteten af navnlig kerneydelser er tilfredsstillende.
Ser man på undergrupperne af brugere, viser analyserne, at brugere med lette høretab er mere tilfredse med ydelserne end brugere med svære høretab.
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Brugerne er overvejende positive over for høreklinikken, hvad angår hvor
let høreklinikken har været at komme i kontakt med, og hvorvidt høreklinikkens indsats har passet til deres behov. Samtidig mener 2/3af brugerne
dog, at der har været for lang sagsbehandlingstid. Brugernes opfattelse af
høreklinikken afhænger af graden af deres høretab. Personer med svære høretab er mindre positive end personer med lette høretab.
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6

Behandlingen inden for høreomsorgen –
det private

En ud af 4 brugere vælger at få leveret høreapparat gennem en privat leverandør. Denne undersøgelse fokuserer også på de private høreklinikker, fordi de udgør en betragtelig del af høreomsorgen i Danmark. Det er imidlertid
ikke ligetil at foretage en sådan undersøgelse, fordi brugere af private høreklinikker ikke registreres centralt. Brugere af private høreklinikker kan
være opført i kundekartoteker på de enkelte private klinikker, men det varierer, hvorvidt de enkelte klinikker ville give adgang hertil. Brugere, der
har fået høreapparater på klinikker, der siden hen er lukket, vil ligeledes
være vanskelige at få kontakt til. Derfor indebærer en repræsentativ og tilfældig udvælgelse visse vanskeligheder for en undersøgelse.
På grund af tilskudsordningen foreligger der imidlertid oplysninger om brugere af private høreklinikker i det enkelte amt, som har givet tilskuddet.
Dermed er det muligt at udvælge en tilfældig og repræsentativ andel af brugere, der kan deltage i en spørgeskemaundersøgelse.
Det er imidlertid en tidskrævende proces at få adgang til de enkelte amters
registre over brugere, der har modtaget tilskud til behandling i det private.
Datamaterialet i denne undersøgelse dækker kun brugerne for et enkelt amt
– Københavns Amt. Denne undersøgelse kan derfor ikke fortælle noget om
de private høreklinikker på landsplan.
Fremkomsten af private høreklinikker tog for alvor fart med indførelsen af
det offentlige tilskud til behandling i det private.
Tilskuddet blev først og fremmest indført og siden hen forøget for at mindske belastningen på de offentlige klinikker og nedbringe ventetiderne i det
offentlige. Forventningen om, at konkurrence mellem offentlige og private
klinikker kunne øge effektiviteten på de offentlige klinikker, har givetvis
været en del af det ideologiske tankegods bag indførelsen.
Det økonomiske tilskud var kun ment som et tilskud og ikke til økonomisk
dækning af hele behandlingen. Derfor indbefatter behandling i det private i
større eller i mindre grad egenbetaling alt efter brugerens behov og klinikkens måde at drive forretning på.
Som udgangspunkt leveres de samme kerneydelser på de private høreklinikker som på de offentlige. Dette kapitel vil belyse, hvorfor brugerne vælger
privat behandling frem for offentlig og brugernes opfattelse af de private
høreklinikker.
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6.1

Hvorfor privat frem for offentlig?

Brugere af private høreklinikker er blevet bedt om at angive, hvorfor de
valgte at få høreapparat på en privat høreklinik frem for en offentlig. De har
kunnet angive et svar blandt 6 udsagn. Der er givetvis flere grunde til at
vælge privat behandling frem for offentlig, men formålet med spørgsmålet
har været at udpege den primære grund. Udsagnene blev opstillet på baggrund af de kvalitative telefoninterview med brugere af private høreklinikker. Nedenstående tabel viser fordelingen af brugernes svar. Det har samtidig vist sig, at der er forskel på førstegangsbrugere og flergangsbrugere.
Tabel 6.1: Begrundelse for at vælge privat frem for offentlig høreklinik. Opdelt på
første- og flergangsbrugere. Brugere i Københavns Amt. Procent.
Førstegangsbruger

Flergangsbruger

Alle

Undgå ventetid ....................................

74

67

71

Indflydelse på valg af høreapparat ......

8

20

13

Service.................................................

3

6

4

Kvalitet.................................................

2

2

2

Transporttid .........................................

3

2

3

Økonomisk tilskud ...............................

5

1

3

Ved ikke...............................................

6

3

5

I alt .......................................................

101

101

101

Alle.......................................................

235

155

390

Den primære grund til, at brugerne i Københavns Amt har valgt en privat
høreklinik frem for en offentlig, er for at undgå ventetid: 71 % af brugerne
af private høreklinikker har valgt høreapparat i det private frem for det offentlige for at undgå ventetid. Dette kan i høj grad forklares med, at den forventede maksimale ventetid for at komme til forundersøgelse på Københavns Amts Sygehus i Gentofte i 2005 var meget lang – 98 uger.15 Denne høje andel brugere vil givetvis være anderledes i andre amter, hvor ventetiden for eksempel er kortere.
Kun få har angivet ’kvalitet’ eller ’service’ som primære årsag. Det kan
skyldes, at der er en forventning om, at der ikke er forskel på kvaliteten i
det offentlige og i det private.
En femtedel af flergangsbrugerne har valgt privat behandling for at få indflydelse på valg af høreapparat.
Brugerne er desuden blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt der er for
lang ventetid til behandling i det offentlige. 70 % af brugerne af private hø15

www.venteinfo.dk [2005]. Per 28.7.2006 var det den skønsmæssige vurdering,
at den maksimale ventetid på at komme til forundersøgelse på Gentofte Amtssygehus var 98 uger.
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reklinikker i Københavns Amt er helt enige i, at der er for lang ventetid til
behandling i det offentlige. Andelen af brugere, der er helt eller delvis enig i
dette udsagn udgør 76 %.

6.2

Opmærksomheden omkring den private høreklinik

Brugerne er blevet bedt om at angive, hvad der var årsagen til, at de valgte
den private høreklinik, og hvem der gjorde dem opmærksomme på den private høreklinik. Det har kun været muligt for dem at angive ét svar. Brugere, der har været i tvivl, har kunnet angive ’ved ikke’.
Tabel 6.2: Hvordan valg af privat høreklinik. Brugere i Københavns Amt. Procent.
Læste annonce i avisen .....................................................

38

Blev anbefalet af ørelæge ..................................................

28

Blev anbefalet af familie/venner .........................................

13

Blev anbefalet af andre ......................................................

6

Telefonbogen .....................................................................

5

Internettet ...........................................................................

4

Blev anbefalet af egen læge ..............................................

3

Blev anbefalet af sygehus ..................................................

2

Ved ikke..............................................................................

3

I alt .....................................................................................

102

Antal ...................................................................................

407

Lidt over en tredjedel har valgt privat høreklinik, fordi de har læst annonce i
avisen.
28 % har valgt den private høreklinik efter at være anbefalet af en ørelæge.
Endelig er der 13 % der har angivet, at de fik den private høreklinik anbefalet af familie og venner.
I Københavns Amts opgørelser over udbetalte tilskud var det muligt at aflæse, hvilke høreklinikker de enkelte brugere havde fået høreapparat igennem. Opgørelsen for Københavns Amt giver mulighed for opdeling efter,
hvilke private høreklinikker de enkelte brugere har modtaget høreapparat
fra. I denne undersøgelse er de hyppigst anvendte høreklinikker medtaget,
men i anonymiseret form som A, B og C. At sammenkøre disse tre klinikker med svarene i spørgeskemaundersøgelserne giver ikke et fuldstændigt
billede af samtlige 24 private høreklinikker i Københavns Amt. Det tjener
dog blot til at understrege, at der kan være forskelle på, hvorledes de enkelte private høreklinikker fungerer.
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Tabel 6.3: Enkelte udvalgte klinikker og hvordan brugerne blev opmærksomme på
høreklinikken. Forskellen er udelukkende på de 3 udvalgte klinikker og kun i forhold til enten annoncering eller ørelæge. Brugere i Københavns Amt. Procent.
Læste
annonce i
avisen

Blev anbefalet
af ørelæge

Andet

I alt

Antal

A ..............................

34

35

31

100

81

B ..............................

73

2

25

100

98

C ..............................

0

67

33

100

44

Alle klinikker.............

40

28

32

100

362

Klinik

Ovenstående tabel giver et indtryk af, at der kan være markant forskel på,
hvordan brugerne har fundet frem til de enkelte private høreklinikker. Ved
én høreklinik henvendte 67 % af brugerne sig på anbefaling af ørelægen.
Ved en anden høreklinik henvendte 73 % af brugerne sig efter at have læst
annonce i avisen.
Mere end en tredjedel af brugerne af private høreklinikker i Københavns
Amt valgte den private høreklinik efter at have læst en annonce i avisen.
Lidt under en tredjedel valgte den private klinik på anbefaling af ørelæge.
Noget tyder dog på, at der er markant forskel på de enkelte klinikker i forhold til, hvordan brugerne har fundet frem til dem.

6.3

Ventetid i Københavns Amt

Den væsentligste grund til, at brugerne har valgt behandling på en privat
høreklinik, er som nævnt for at undgå de lange ventetider i Københavns
Amt.
54 % af brugerne af private høreklinikker har ventet en uge eller kortere tid
på at komme til forundersøgelse. 33 % har ventet mellem en og 2 uger. 11
% har ventet mellem 2 og 4 uger. 1 % har ventet længere tid.
Det er afgørende for ventetiden, hvilken høreklinik brugeren henvender sig
til. Der foreligger ikke tilstrækkelige data for samtlige af de høreklinikker,
som brugerne har benyttet sig af. Anvendelsen af de tre høreklinikker giver
dog indtryk af, at nogle private høreklinikker har kortere ventetid end andre.
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Tabel 6.4: Enkelte udvalgte klinikker og ventetid til forundersøgelse. Forskellen er
udelukkende på de 3 udvalgte klinikker. Brugere i Københavns Amt. Procent.

I alt

Antal

10

Længere
end 4
ugers
ventetid
0

100

79

38

9

1

100

94

38

38

21

2

99

42

54

33

11

2

100

350

En uges
ventetid
eller kortere

1-2 ugers
ventetid

2-4 ugers
ventetid

A ....................

65

25

B ....................

52

C....................
Alle klinikker ..

Klinik

Som det fremgår af tabellen, har 65 % af brugerne på én høreklinik ventet
en uge eller kortere tid på at komme til forundersøgelse. På en anden høreklinik drejer det sig kun om 38 %, mens 12 % har ventet 2-4 uger. Der er
stor forskel på, hvor lang tid brugerne venter på at komme til forundersøgelse på de private høreklinikker.
Brugerne er desuden blevet bedt om at angive ventetiden fra efter forundersøgelse til behandling. Fra forundersøgelse til behandling venter 48 % af
brugere af private høreklinikker en uge eller kortere tid. 36 % venter 1 til 2
uger. 10 % venter 2 til 3 uger, og resten venter længere tid. Der er ikke
umiddelbart noget i datamaterialet, der kan forklare, hvorfor nogle brugere
venter længere tid end andre på at komme til selve behandlingen.
For størstedelen af brugerne af de private høreklinikker var ventetiden på at
komme til forundersøgelse således under to uger. Igen var der forskel på de
enkelte private klinikkers ventetid. Efter forundersøgelsen var ventetiden til
behandling for størstedelen af brugerne under to uger.

6.4

Omfanget af ydelserne i det private

Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at angive, hvorvidt de er blevet tilbudt/har modtaget en række ydelser og i så fald angive, i
hvor høj grad de har været tilfredse med disse.
Kerneydelserne som undersøgelse af ørerne, høreprøve, aftryk til øreprop,
levering af høreapparat, apparatindstilling og instruktion i brug af høreapparat, er de samme, som leveres i det offentlige. Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at angive, i hvor høj grad de har været
tilfredse med kerneydelserne.
Det samme gælder forhold omkring information i forbindelse med høreapparater. Brugerne er blevet bedt om at tage stilling til følgende informationsydelser:
y Information om hjælpemidler.
y Information om mulighederne for reparation.
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y
y

Information om klagemuligheder.
Information om mulighederne for at få et nyt høreapparat, hvis brugeren
ikke er tilfreds.
Information om garanti og returret.

y

6.5

Brugernes tilfredshed med ydelserne i det private

Brugerne er blevet bedt om at angive deres tilfredshed med ydelserne på de
private høreklinikker. Brugerne har kunnet angive ’i høj grad’, ’i nogen
grad’, ’i mindre grad’ eller ’slet ikke tilfreds’ med ydelserne. I tabellen nedenfor vises fordelingen af brugernes besvarelser.
Gennemgående er der en høj grad af tilfredshed med ydelserne på de private høreklinikker. Ydelser, der knytter sig til information af brugerne, er der,
som for brugerne af de offentlige høreklinikker, relativt lavere tilfredshed
med.
Tabel 6.5: Brugernes tilfredshed med de enkelte ydelser på private høreklinikker.
Brugere i Københavns Amt. Procent.
I høj grad
tilfreds

I nogen
grad
tilfreds

I mindre
grad
tilfreds

Slet ikke
tilfreds

I alt

Høreprøve ..........................

80

16

3

1

100

Antal
369

Udlevering af høreapparat..

77

18

4

1

100

363

Aftryk til øreprop (mål til
høreapparater)....................

77

18

4

1

100

355

Undersøgelse af ørerne .....

76

19

4

1

100

327

Instruktion i brug af høreapparat ...............................

74

18

6

2

100

374

Apparatindstilling ................

67

20

9

4

100

359

Information om garanti og
returret ................................

62

26

8

4

100

235

Information om mulighederne for reparation ............

59

26

13

2

100

289

Information om mulighederne for at få et nyt høreapparat, hvis brugeren
ikke er tilfreds .....................

60

19

13

8

100

235

Information om andre
hjælpemidler .......................

58

21

13

8

100

248

Information om klagemuligheder...............................

55

23

15

6

99

202

Ydelse

Der tegner sig for så vidt et positivt billede af ydelserne på de private høreklinikker og i særlig grad kerneydelserne.
Næsten samtlige brugere er enten ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ tilfredse
med kerneydelserne: Høreprøve, levering af høreapparat, aftryk til øreprop
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samt undersøgelse af ørerne, apparatindstilling og instruktion i brug af høreapparat.
Kun et fåtal af brugerne har angivet ’slet ikke tilfreds’.
Hvad angår ydelser, der har at gøre med information af brugerne, er der en
relativ stor andel af brugere, der har angivet, at de ’i høj grad er tilfredse’.
Den enkelte private høreklinik har stort set ikke betydning for, om for brugerne er tilfredse med ydelserne. Undtaget er dog information om mulighederne for at få et nyt høreapparat, hvis brugeren ikke er tilfreds. Her viser
det sig, at nogle private høreklinikker er dårligere end andre til at informere
om mulighederne for at få nyt høreapparat.

6.6

Information af brugerne på private høreklinikker

Brugerne er blevet bedt om at angive, om de er blevet tilbudt ydelserne.
Tabel 6.5 viser andelen af brugere, der ikke er blevet tilbudt de enkelte
ydelser, der handler om information.
Tabel 6.6: Tilbud om ydelser på private høreklinikker. Brugere i Københavns Amt.
Procent.
Andel af brugerne, der har
angivet ikke at have fået
tilbudt ydelserne

Ydelse
Information om mulighederne for reparation.....................

12

Information om mulighederne for at få et nyt høreapparat, hvis brugeren ikke er tilfreds .......................................

25

Information om garanti og returret ....................................

21

Information om klagemuligheder.......................................

28

Information om andre hjælpemidler ..................................

33

Med undtagelse af information om mulighederne for reparation, har mellem en fjerdedel og en tredjedel af brugerne angivet, at de ikke har fået en
række informationer.

6.7

Antal besøg på høreklinikken

Brugerne er desuden blevet bedt om at angive, hvor mange besøg de har aflagt høreklinikken. Nedenstående tabel viser antallet af besøg for 3 udvalgte
høreklinikker.
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Tabel 6.7: Antal besøg på høreklinikken. Fordelt efter høreklinik. Brugere i Københavns Amt. Procent.
1-2 besøg

3-4 besøg

5 eller flere
besøg

A ...........................

28

58

13

99

68

B ...........................

46

50

5

101

88

C ...........................

76

24

0

100

37

Alle, uanset klinik..

46

45

9

100

321

Høreklinik

I alt

Antal

Uanset hvilken høreklinik, der er tale om, har 46 % af brugerne af private
høreklinikker i Københavns Amt angivet, at de har besøgt høreklinikken op
mod 2 gange. 10 % har besøgt høreklinikken mere end 5 gange.
Der er forskel på, hvor mange gange den enkelte bruger besøger klinikken,
alt efter hvilken klinik der er tale om. På én høreklinik aflagde 28 % af brugerne op mod 2 besøg. På en anden høreklinik var andelen 76 %.
Forskellen på antallet af besøg på de enkelte klinikker skyldes, at de enkelte
klinikker tilpasser deres indsats på forskellig vis. Derfor vil brugere skulle
besøge nogle høreklinikker flere gange end andre. Nogle private klinikker
forpligter sig i højere grad end andre til at tage del i opfølgningen. Andre
klinikker sender hurtigst muligt brugerne videre til opfølgning på høreinstitut/kommunikationscenter. Desuden er der høreklinikker, der stort set ikke
foretager sig noget, når høreapparatet først er leveret og justeret.

6.8

Ekstraudgifter

Behandling på en privat høreklinik skal modsat behandling på en offentlig
som udgangspunkt finansieres af brugeren selv. Der er dog mulighed for at
modtage tilskud fra det offentlige. Hvorvidt de økonomiske forhold afholder brugerne for behandling i det private, vides ikke. Men som det fremgår
af tabel 6.1 har brugere i Københavns Amt primært valgt de private klinikker på grund af ventetiderne. Kun 3 % af brugerne på en privat høreklinik har primært valgt på grund af økonomiske tilskud. Brugerne har således
ikke valgt på grund af udsigterne til egenbetaling.
Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at angive, om
høreapparatbehandlingen har kostet mere, end hvad tilskuddet fra det offentlige dækkede.
24 % fik høreapparatbehandling til en pris, der blev dækket af tilskuddet. 5
% var i tvivl om, hvorvidt tilskuddet dækkede behandlingen. Dermed betalte 71 % af brugerne mere, end hvad tilskuddet dækkede.
Der er stor forskel på den enkelte private høreklinik i forhold til, hvilke
brugere der får et gratis høreapparat, og hvem der ikke gør. Nedenstående
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tabel viser sammenhængen mellem, hvorvidt brugerne har betalt mere, end
hvad tilskuddet dækkede, og hvilken høreklinik de har været på. Igen er der
kun medtaget nogle af høreklinikkerne for blot at eksemplificere forskellene.
Tabel 6.8: Hvorvidt høreapparatet kostede mere, end hvad tilskuddet dækkede.
Fordelt efter høreklinik. Brugere i Københavns Amt. Procent.
Høreapparatet kostede mere end, hvad tilskuddet dækkede
Høreklinik

Ja

Nej

Ved ikke

I alt

Antal

A ............................

85

11

4

100

81

B ............................

85

11

4

100

97

C............................

16

75

9

100

44

Alle uanset klinik ...

71

24

5

100

359

Som det fremgår af tabellen, har 85 % af brugerne af 2 høreklinikker betalt
mere for høreapparatet, end hvad tilskuddet dækkede. På en tredje høreklinik var det kun 16 % af brugerne, der betalte ekstra.
Der er ligeledes en tendens til, at de ældre brugere i højere grad har betalt
ekstra for deres høreapparatbehandling end de yngre.
Brugerne er desuden blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt det er vanskeligt at gennemskue reglerne for tilskud til behandling i det private. Kun
19 % af brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt er helt enige i,
at det er vanskeligt at gennemskue reglerne for tilskud til behandling i det
private. Den overvejende del kan således gennemskue reglerne for tilskud.
Brugerne er også blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt det tager for
lang tid at få bevilget tilskud til høreapparat i det private. 7 % er ’helt enige’
i dette udsagn og den overvejende del er ’enige’ i udsagnet. 61 % er dog
’helt uenige’, hvilket tyder på, at det måske ikke tager så lang tid endda at
få bevilget tilskud.
Samtidig er brugerne blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt de ved behandling i det private har vanskeligt ved at gennemskue, hvad deres penge
går til. 18 % af brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt er helt
enige i, at de ved behandling i det private har vanskeligt ved at gennemskue, hvad deres penge går til. Dette kan således tolkes som, at den overvejende del af brugerne kan gennemskue, hvad deres penge går til.
Opsummerende kan man sige, at omkring 75 % af brugerne ender med at
betale mere, end hvad tilskuddet fra det offentlige dækker. Det varierer fra
klinik til klinik, hvorvidt høreapparatbehandlingen dækkes af tilskuddet. En
tredjedel af brugerne mener, at det er vanskeligt at gennemskue reglerne for
tilskud til behandling i det private. Det er de færreste, der mener, at det ta-
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ger for lang tid at få bevilget tilskud. En tredjedel af brugerne af de private
høreklinikker har svært ved at gennemskue, hvad deres penge går til.

6.9

Brugernes overordnede opfattelse af de private
høreklinikker

Brugerne er blevet bedt om at tage stilling til 4 udsagn om den private høreklinik. Udsagnene er udarbejdet på baggrund af nøgleaktørernes opfattelse
af, hvilke parametre høreklinikkerne bør vurderes i forhold til: Kontakten til
høreklinikken, sagsbehandlingstiden, indsats/behov og personkontakten.
Nedenstående tabel viser brugernes stillingtagen til de 4 udsagn.
Tabel 6.9: Udsagn om høreklinikken. Brugere i Københavns Amt. Procent.
Høreklinikken var
let at komme i
kontakt med

Der er for lang
sagsbehandlingstid

Høreklinikkens
indsats har
passet til mine
behov

Det var utilfredsstillende, at det aldrig var den
samme person, jeg
havde kontakt med

Helt enig ...........

93

9

67

5

Delvis enig ........

5

6

22

8

Delvis uenig ......

1

6

5

6

Helt uenig .........

1

73

4

73

Ved ikke............

1

6

3

8

I alt ....................

101

100

101

100

Antal .................

393

329

362

335

Udsagn

Næsten samtlige brugere er helt enige i, at den private høreklinik var let at
komme i kontakt med.
En lille andel af brugerne er helt enig i, at der var for lang sagsbehandlingstid. 73 % af brugerne er helt uenige i udsagnet.
En stor andel af brugerne er helt enig i, at høreklinikken har passet til deres
behov. Under 10 % er delvis eller helt uenige i udsagnet.
Kun en lille andel af brugerne er helt enig i, at det var utilfredsstillende, at
det aldrig var den samme person, de havde kontakt med.
Der er en tendens til, at den enkelte klinik har betydning for, i hvor høj grad
brugerne er enige i udsagnene, hvilket skyldes, at der er forskel på de enkelte klinikker. Der er dog næppe tale om afgørende betydning. Nedenstående tabel viser andelen af brugere, der har erklæret sig helt enige i de 4 udsagn, fordelt på tre private høreklinikker i Københavns Amt.
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Tabel 6.10: Andelen af brugere, der har erklæret sig helt enige i udsagn om private
høreklinikker, fordelt efter tre udvalgte høreklinikker. Brugere i Københavns Amt.
Procent.
Privat
høreklinik
A

Privat
høreklinik
B

Privat
høreklinik
C

Alle

Høreklinikken var let at komme i
kontakt med...............................

94

98

88

93

Der er for lang sagsbehandlingstid ..............................................

7

10

6

10

Høreklinikkens indsats har passet
til mine behov ...........................

67

70

55

68

Det var utilfredsstillende, at det
aldrig var den samme person, jeg
havde kontakt med....................

3

6

14

6

Helt enige i at:

Med undtagelse af udsagnet om, at der er for lang sagsbehandlingstid, er
der forskel på brugernes opfattelse af de private høreklinikker alt efter, hvilken høreklinik de har besøgt.
Opsummerende kan man sige, at brugerne overvejende er positive over for
de private høreklinikker, hvad angår hvor let høreklinikken har været at
komme i kontakt med, og hvorvidt høreklinikkens indsat har passet til deres
behov. Meget få mener, at sagsbehandlingstiden har været for lang. Brugernes opfattelse af høreklinikken afhænger dog af, hvilken privat høreklinik
de har været på.

6.10 Interviewpersonernes opfattelse af de private
høreklinikker som en del af høreomsorgen
Opfattelsen af den private høreapparatbehandling er meget forskellig, alt
efter hvem der spørges. Det gælder også internt blandt de private høreklinikker. De forskellige opfattelser handler først og fremmest om den offentlige tilskudsordning, kvaliteten af behandlingen i det private samt kontrollen hermed.
Den private høreapparatbehandling er præget af megen konkurrence internt.
Der lægges ikke skjul på, at der først og fremmest skal drives en forretning.
Selvom nogle af de private klinikker lukker, er der som tidligere nævnt sket
en samlet vækst i antallet af private høreklinikker. Årsagen til væksten er
bl.a., at de private er blevet mere synlige i hverdagen som et alternativ til
det offentlige, og at en holdningsændring hos brugerne har gjort det mindre
tabubelagt at gå med høreapparat. Den primære årsag til væksten er dog
stadigvæk tilskuddet til behandling i det private. Brugerne har i højere grad
råd til at gå til det private.
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Blandt de private er der delte opfattelser af det offentlige tilskud. På den
ene side er der dem, der mener, at tilskuddet bør bevares eller eventuelt hæves yderligere, så længe der dels er ventelister, dels er brugere, der ikke har
råd til at gå til det private. På den anden side er der dem, der mener, at tilskuddet helt bør afskaffes, da det netop ikke har bevirket, at ventelisterne i
det offentlige er nedbragt. Desuden er der dem, der mener, at tilskuddet bør
fjernes, da det har åbnet for private forhandlere, der konkurrerer på pris og
ikke på kvalitet. Der er en tro på, at de forsvinder, hvis tilskuddet fjernes.
Når der spørges til kvaliteten i det private, tyder svarene på, at behandlingen i det private kan være af svingende kvalitet. En af forklaringerne er, at
markedet for privat høreapparatbehandling med indførelsen af tilskuddet og
den efterfølgende forhøjelse af tilskuddet har åbnet for aktører, der har andre etiske standarder. Der er eksempler på, at nogle høreklinikker har sænket kvalitet og service en smule for til gengæld at tilbyde høreapparater til
lave priser, der kunne erhverves alene med det offentlige tilskud. Det er dog
vigtigt at pointere, at fordi høreapparatbehandlingen kan finansieres af tilskuddet, er det ikke ensbetydende med, at kvaliteten er lav.
Der er blandt de private høreklinikker vidt forskellige opfattelser af definitionen af god høreapparatbehandling i den forstand, at alle mener at have en
meget høj standard, men at konkurrenterne har meget lave standarder. Der
eksisterer forskellige sammenslutninger, foreninger og kæder, der hver især
har deres egne regelsæt for god høreapparatbehandling. Der har været forsøg på at nedfælde overordnede regler på området. Det er dog tvivlsomt,
om det lykkes, og initiativerne bør nærmere ses som interne forsøg i branchen på at udelukke og udkonkurrere. Samtidig er der forskellige opfattelser
af, hvem der skal kontrollere de private, og hvem der skal betale for kontrollen – fælles regler eller ej.
Teknisk Audiologisk Laboratorium under DELTA (Dansk Elektronik, Lys
& Akustik) er garant for den tekniske kvalitet på de private høreklinikker.
De private klinikker skal udarbejde en kvalitetshåndbog om, hvilke metoder
der benyttes til kontrol af høreapparatbehandlingen. Håndbogen skal også
beskrive, hvordan klinikken vil håndtere eventuelle klager samt vilkår for
service af og garanti på de leverede apparater.16
Der foregår en kontrol af de tekniske faciliteter, når en klinik oprettes og
herefter løbende minimum en gang om året. De enkelte klinikker betaler
selv for at få foretaget kontrollen, der foretages af DELTA.
Det er imidlertid et springende kritikpunkt, at der ikke foretages kontrol af
selve høreapparatbehandlingen, men kun af de tekniske faciliteter.
16

“Privat leverandør af høreapparater – hvad kræver det at opnå og vedligeholde
godkendelsen?”, udgivet af DELTA, april 2006.
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Brugerne af de private klinikker indgår i en spørgeskemabaseret kvalitetssikring. Den enkelte bruger, der har modtaget et høreapparat ved en privat
klinik, modtager et spørgeskema om forløbet på klinikken. Det udfyldte
spørgeskema sendes i første omgang til den private klinik, der rapporterer
videre til DELTA.
Der rejses kritik af spørgsmålene i spørgeskemaerne, og tolkningerne af
svarene er uklare. Det er ikke muligt at gennemskue, hvilke brugere der deltager i spørgeskemaundersøgelsen, og hvilke spørgeskemaer der vidererapporteres til DELTA.

6.11 Opsummering
Grundet lange ventelister på de offentlige høreklinikker blev der indført en
tilskudsordning, så personer med høretab i højere grad kunne blive behandlet i det private.
Blandt deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen i Københavns Amt var det
først og fremmest ventetiden på den offentlige høreklinik, der gjorde, at de
valgte en privat høreklinik. 71 % af brugerne af private høreklinikker har
valgt høreapparat i det private frem for det offentlige for at undgå ventetid.
Mere end en tredjedel af brugerne af private høreklinikker i Københavns
Amt valgte den private høreklinik efter at have læst en annonce i avisen.
Lidt under en tredjedel valgte den private klinik på anbefaling af ørelæge.
Noget tyder dog på, at der er markant forskel på de enkelte klinikker i forhold til, hvordan brugerne har fundet frem til dem.
For størstedelen af brugerne af de private høreklinikker var ventetiden for at
komme til forundersøgelse under to uger. Igen var der forskel på de enkelte
private klinikkers ventetid. Efter forundersøgelsen var ventetiden til behandling for størstedelen af brugerne under to uger.
Der tegner sig for så vidt et positivt billede af ydelserne på de private høreklinikker og i særlig grad kerneydelserne.
Næsten samtlige af brugerne er enten ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ tilfredse med ydelserne.
Der er en relativ stor del af brugerne, der ikke modtager en række informationer, og de, der modtager disse, er i mindre grad tilfredse sammenlignet
med tilfredsheden med kerneydelserne.
Omkring ¾ af brugerne ender med at betale mere, end hvad tilskuddet fra
det offentlige dækker. Det varierer fra klinik til klinik, hvorvidt brugerne får
høreapparatbehandling til det, tilskuddet dækker. En tredjedel af brugerne
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mener, at det er vanskeligt at gennemskue reglerne for tilskud til behandling
i det private. Kun de færreste mener, at det tager for lang tid at få bevilget
tilskud. En tredjedel af brugerne af de private høreklinikker har svært ved at
gennemskue, hvad deres penge går til.
Brugerne er overvejende positive over for de private høreklinikker, hvad
angår, hvor let høreklinikken har været at komme i kontakt med, og hvorvidt høreklinikkens indsats har passet til deres behov. Meget få mener, at
sagsbehandlingstiden har været for lang. Brugernes opfattelse af høreklinikken afhænger dog af, hvilken privat høreklinik de har været på.

68

7

Opfølgning inden for høreomsorgen

Formålet med den hørepædagogiske og den sociale opfølgning er at fortsætte indsatsen og sikre kompensation af høretabet. At udlevere et høreapparat er ikke i sig selv tilstrækkeligt, og derfor er den hørepædagogiske indsats gennem årene blevet udbygget.
Efter høreapparatbehandlingen tilbydes brugerne at blive vejledt i at bruge
deres høreapparat. Dette kan i begyndelsen foregå på høreklinikken, hvor
høreapparatet er udleveret, men overgår derefter til et offentligt (tale-) høreinstitut eller kommunikationscenter. Opfølgningen forestås hovedsageligt af
hørepædagogisk personale (hørepædagog eller audiologopæd).
Brugere med høreapparater fra en privat høreklink får tilbudt samme ydelser som brugere af offentlige høreklinikker.
Hvis høreapparatbehandlingen ikke er tilstrækkelig til at kompensere for
høretabet, tilbyder høreinstitutterne vejledning, undervisning og eventuelt
afprøvning i supplerende høretekniske hjælpemidler. Alt efter behov kan
høreinstituttet hjælpe brugeren med at ansøge relevante (kommunale) myndigheder om bevilling til hjælpemidler.
Der er forskel på, hvorledes høreinstitutterne er organiseret i forhold til høreklinikkerne. Nogle steder er de fysisk placeret samme sted og har et nært
samarbejde. I andre tilfælde arbejder de hver for sig med et minimum af
kontakt. Derfor er det ikke givet, at høreklinikken automatisk videregiver
oplysninger til høreinstituttet, efter at den enkelte bruger har gennemgået
høreapparatbehandling.
Den opfølgende indsats er meget forskelligt forankret i de amtslige organisationer. Den kan være forankret under undervisnings- og kulturområdet eller under social- og sundhedsområdet. I nogle amter udlånes det hørepædagogiske personale af kommunikationscentret eller talehøreinstituttet. Det
kan betyde, at personalet i nogle amter adskilles fra de audiologiske afdelinger/høreklinikker. I andre amter arbejder personalet under samme organisatoriske og økonomiske struktur som audiologerne på audiologisk afdeling. I
forbindelse med strukturændringen i 2007 vil høreinstitutterne overgå til
kommunerne.
Private leverandører af høreapparater skal kunne dokumentere effekten af
behandlingen ved hjælp af måling og/eller brugerinterview. I hvor høj grad
dette rent faktisk sker, kan imidlertid ikke dokumenteres.
Blandt de offentlige leverandører er procedurerne for efterkontrol vidt forskellige. Det er ikke alle høreklinikker, der foretager en systematisk efter-
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kontrol af brugerne. Mange steder varetages efterkontrollen af hørepædagogisk personale, som henviser til høreinstituttet ved problemer med høreapparatet. Andre steder får brugerne udleveret et spørgeskema, der udfyldes
i tilfælde af problemer. Enkelte steder indkaldes særlige brugergrupper (for
eksempel børn og unge) systematisk til efterkontrol. Der er desuden steder,
hvor efterkontrol sker, når en ny type høreapparater introduceres.
Brugere, der er under uddannelse eller i arbejde, har i de fleste amter kunnet
gå til amtets specialkonsulent og få særlig vejledning og hjælp i forbindelse
med høretabet i forhold til arbejde og uddannelse (hjælpemidler til arbejdspladsen, støtteordninger, økonomisk tilskud til tolkning etc.).17 Specialkonsulenter er ofte i tæt kontakt med høreinstitutterne. – se afsnit 7.5.
Forløbet efter høreapparatbehandlingen defineres her som opfølgningsfasen.
Dette kapitel tager udgangspunkt i spørgsmålet om, hvorvidt opfølgningen
har betydning for brugerne. Kapitlet vil belyse, hvem og hvor mange af brugerne der har haft kontakt til høreinstitutterne og amternes specialkonsulenter, hvilke ydelser brugerne tilbydes, og hvorvidt de er tilfredse med disse ydelser. Til sidst i kapitlet vil indtrykkene fra interviewene af opfølgningsfasen blive inddraget.

7.1

Hvilke brugere har benyttet sig af høreinstitutterne?

53 % af brugerne af offentlige høreklinikker har fået vejledning/undervisning på et høreinstitut/kommunikationscenter. 34 % af brugerne af private
høreklinikker har fået vejledning/undervisning på et høreinstitut/kommunikationscenter.
Graden af høretab spiller en rolle for, hvem der vælger at bruge høreinstitutterne; der er flere med sværere høretab, som bruger høreinstitutterne. Nedenstående tabel viser andelen af brugere af offentlige høreklinikker, der
har været i kontakt med høreinstitutterne fordelt efter deres høretab.18

17

Da denne undersøgelse blev gennemført, eksisterede amternes specialkonsulenter stadig. I forbindelse med strukturreformen er amternes specialkonsulenter
overgået til kommunerne.
18
Samme tendens gør sig gældende for brugere af private høreklinikker.
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Tabel 7.1: Brug af høreinstitut fordelt på brugergrupper. Fordelt efter brugernes
høretab. Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.
Graden af høretab

Andel der har været i kontakt
med høreinstitut

Let .................................................................................

44

Middelsvært...................................................................

56

Svært.............................................................................

59

Alle uanset høretab .......................................................

53

44 % af brugerne med lette høretab har været i kontakt med et høreinstitut.
59 % af brugerne med svære høretab har været i kontakt med et høreinstitut.
Det er en større andel brugere med svære høretab, der gør brug af høreinstitutterne.
Udover at graden af høretab er med til at forklare, hvem der kontakter høreinstitutterne, tyder det på, at tilknytningen til arbejdsmarkedet ligeledes
spiller en rolle. Nedenstående tabel giver et overblik over, hvilke brugergrupper fra offentlige høreklinikker der har været i kontakt med høreinstitutterne.
Tabel 7.2: Brug af høreinstitut fordelt på brugergrupper med udgangspunkt i offentlig høreapparatbehandling. Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.
Brugergruppe

Andel der har været i kontakt
med høreinstitut

Førstegangsbrugere i beskæftigelse (18-65 år)............

39

Førstegangsbrugere uden beskæftigelse (18-65 år) ....

55

Flergangsbrugere i beskæftigelse (18-65 år)................

37

Flergangsbrugere uden beskæftigelse (18-65 år).........

61

Folkepensionister (65-80 år) .........................................

58

Alle uanset gruppe ........................................................
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Mellem 37 og 39 % af brugere i beskæftigelse kontakter høreinstitutterne.
Mellem 55 og 61 % af brugere uden beskæftigelse kontakter høreinstitutterne.
Det fremgår således klart, at de brugere, der er i beskæftigelse, i mindre
grad kommer på høreinstitutterne. Samtidig viser det sig, at de brugere, der
har børn, høj husstandsindkomst og højt uddannelsesniveau i endnu lavere
grad benytter sig af høreinstitutterne (fremgår ikke af tabel).
For brugere af private høreklinikker i Københavns Amt, spiller den enkelte
høreklinik en rolle for, hvem der har været på et høreinstitut. Nedenstående
tabel viser, andelen af brugere af tre private høreklinikker, der har været på
høreinstitut.
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Tabel 7.3: Enkelte udvalgte klinikker og andelen af brugere, der har været i kontakt
med høreinstitut. Forskellen er udelukkende på de 3 udvalgte klinikker. Brugere af
private høreklinikker i Københavns Amt. Procent.
Brugere der har været i kontakt med
høreinstitut
A ..........................................................................
25

Klinik

B ..........................................................................

43

C ..........................................................................

26

Alle klinikker.........................................................

34

En fjerdedel af brugerne af én privat høreklinik vælger at tage kontakt til
høreinstituttet. 43 % af brugerne af en anden høreklinik vælger at tage kontakt til høreinstituttet. Dermed tyder det på, at den enkelte private høreklinik
i Københavns Amt har betydning for, om brugeren har haft kontakt til et
høreinstitut. Det har ikke været undersøgt, hvor meget opfølgning der finder
sted på de enkelte private høreklinikker. Tallene for de tre udvalgte høreklinikker siger derfor ikke noget om, hvorvidt brugere får den opfølgning, de
har behov for.
Opsummerende kan man sige, at andelen af brugere der vælger at få opfølgende undervisning/vejledning på høreinstitutterne i højere grad er dem
med svære høretab (59 %). Blandt disse brugere er der en større andel (mere end halvdelen), der ikke er i beskæftigelse. Hvis høreapparatbehandlingen har fundet sted i privat regi i Københavns Amt, er der forskel på,
hvor stor en andel af brugerne fra den enkelte klinik der går til opfølgning
på høreinstituttet.

7.2

Omfanget af ydelserne på høreinstitutterne

Høreinstitutterne leverer en række overordnede ydelser. Deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er blevet bedt om at angive, hvorvidt de har modtaget følgende ydelser:
y Undervisning i brugen af høreapparat.
y Hjælp og råd om andre tekniske hjælpemidler end høreapparat (for eksempel teleslynge, forstærket ringesignal til dør og telefon, forstærkertelefon, vibratorvækkeur).
y Undervisning i at kommunikere bedre (samtaleteknik, mundaflæsning,
mimik og kropssprog).
y Undervisning i tegnstøttet kommunikation (ikke tegnsprog).
y Undervisning i artikulation.
y Undervisning i brug af teksttelefon.
Alt efter det enkelte høreinstitut og den enkelte brugers behov er der nogle
ydelser, der er mere efterspørgsel på end andre. Undervisning i brug af høreapparat og hjælp og råd om andre tekniske hjælpemidler betegnes som de
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primære ydelser, der leveres af høreinstitutterne, hvorimod de andre ydelser
i højere grad afhænger af den enkeltes behov.
Tabel 7.4: Tilbud af ydelser til brugerne. Brugere af offentlige høreklinikker.
Procent.
Andel, der har fået tilbudt
ydelserne

Ydelse
Undervisning i brugen af høreapparat ..............................

97

Hjælp og råd om andre tekniske hjælpemidler end
høreapparat.......................................................................

78

Undervisning i at kommunikere bedre ..............................

53

Undervisning i tegnstøttet kommunikation ........................

49

Undervisning i artikulation .................................................

47

Undervisning i brug af teksttelefon....................................

46

Næsten samtlige brugere, der har været i kontakt med et høreinstitut, er blevet undervist i brug af høreapparat. At det ikke er samtlige brugere, der har
modtaget samtlige ydelser, skyldes, at brugerne kan have vidt forskellige
behov, alt efter hvilken indflydelse høretabet har på deres hverdag. Ca. en
tredjedel af brugerne har angivet, de ikke har haft behov for de 4 sidstnævnte ydelser, hvorfor det er forståeligt, at de ikke er blevet tilbudt disse ydelser.
Brugere med svære høretab har i mindre grad fået tilbudt undervisning i artikulation, hvilket kan hænge sammen med, at deres høretab overflødiggør
en sådan undervisning, og at de i højere grad har andre behov.

7.3

Brugernes tilfredshed med ydelserne på
høreinstitutterne

Brugerne er blevet bedt om at angive, hvor tilfredse de har været med de
ydelser, de har modtaget på høreinstitutterne.
Tabel 7.5: Brugernes tilfredshed med ydelserne på høreinstitutterne. Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.
I høj grad
tilfreds

I nogen grad
eller i mindre
grad tilfreds

Slet ikke
Tilfreds

Undervisning i brugen af høreapparat .........

65

34

2

Hjælp og råd om andre tekniske hjælpemidler end høreapparat......................................

59

34

7

Undervisning i at kommunikere bedre .........

29

59

12

Undervisning i tegnstøttet kommunikation ...

22

67

12

Undervisning i artikulation ............................

24

60

16

Undervisning i brug af teksttelefon...............

25

48

28

Ydelse
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Selve undervisningen i brug af høreapparat er der i høj grad tilfredshed
med. Stort set ingen er utilfredse. Det samme gælder for hjælp og råd om
andre tekniske hjælpemidler.
Derimod er tilfredsheden mere begrænset med hensyn til undervisning i at
kommunikere bedre, undervisning i tegnstøttet kommunikation og undervisning i artikulation. Undervisning i brug af teksttelefon er der ligefrem
flere brugere, der slet ikke er tilfredse med.
Datamaterialet for brugere af private høreklinikker, der har benyttet høreinstitutter, er yderst begrænset, da kun en relativt lille del af disse brugere har
været i kontakt med høreinstitutterne.

7.4

Brugernes vurdering af høreinstitutterne19

Brugerne er desuden blevet bedt om at tage stilling til 3 udsagn om høreinstitutterne. Udsagnene er udarbejdet på baggrund af nøgleaktørernes opfattelse af, hvilke parametre høreinstitutterne bør vurderes i forhold til: Kontakten til høreinstituttet, sagsbehandlingstiden, og hvorvidt indsatsen har
passet til behovet.
Tabel 7.6: 3 udsagn om høreinstituttet/kommunikationscentret. Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.
Høreinstituttet var let
at komme i kontakt
med

Der er for lang
sagsbehandlingstid

Høreinstituttets indsats har passet til
mine behov

Helt enig ..........................

67

37

55

Delvis enig .......................

25

21

27

Delvis uenig .....................

1

10

7

Helt uenig ........................

2

21

3

Ved ikke...........................

5

12

8

I alt ...................................

100

101

100

Antal ................................

369

351

361

Udsagn

Den overvejende del af brugerne (67 %) er helt enige i, at høreinstituttet var
let at komme i kontakt med.
37 % af brugerne har angivet, at der var for lang sagsbehandlingstid.
Den overvejende del af brugerne (55 %) har angivet, at høreinstituttets indsats har passet til deres behov.

19

Dette afsnit vil kun indeholde datamateriale for brugere af offentlige høreklinikker, da datamaterialet for brugere af private høreklinikker ikke har været tilstrækkeligt.
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I forhold til hvorvidt det var let at komme i kontakt med høreinstitutterne og
hvorvidt høreinstitutterne har passet til brugernes behov, er der overvejende
en positiv tilbagemelding fra brugernes side. I forhold til sagsbehandlingstiden er brugernes svar negative – sagsbehandlingstiden er for lang, men brugerne er dog lidt mere delte på det punkt. Graden af høretab har dog betydning for, hvorledes brugerne oplever høreinstitutterne.
Som det fremgår af nedenstående tabel, er der afgørende sammenhæng mellem brugernes høretab, og hvorledes de vurderer høreinstituttet. Et sværere
høretab resulterer i en mindre positiv vurdering af høreklinikken.
Tabellen medtager de brugere, der har erklæret sig ’helt enige’ i de enkelte
udsagn.
Tabel 7.7: Andelen af brugere af offentlige høreklinikker, der har erklæret sig helt
enige i udsagn om høreinstitutterne, fordelt efter høretab. Procent.
Let
høretab

Middelsvært
høretab

Svært
høretab

Alle

Der er for lang sagsbehandlingstid ....

76
27

65
43

61
33

67
36

Høreinstituttets indsats har passet til mine
behov ..........................................

64

54

48

55

Helt enige i at:
Høreinstituttet var let at komme i kontakt
med.............................................

Som det fremgår af tabellen, er der flere brugere med lette høretab (76 %),
der har erklæret sig ’helt enige’ i, at høreinstituttet var let at komme i kontakt med end blandt brugere med svært høretab (61 %).
Blandt brugere, der er ’helt enige’ i, at der er for lang sagsbehandlingstid på
høreinstituttet, er der relativt flere brugere med middelsvært høretab, hvorimod der ikke er den store forskel på brugere med lette og svære høretab.
64 % af brugerne med let høretab har erklæret sig ’helt enig’ i, at høreklinikken har passet til deres behov, hvorimod det kun gør sig gældende for
48 % af brugere med svært høretab.
I forhold til hvorvidt det var let at komme i kontakt med høreinstitutterne,
og hvorvidt høreinstitutterne har passet til brugernes behov, er der overvejende en positiv tilbagemelding fra brugernes side. I forhold til sagsbehandlingstiden er brugernes svar negative – sagsbehandlingstiden er for
lang, men brugerne er dog lidt mere delte på det punkt. Graden af høretab
har dog betydning for, hvorledes brugerne oplever høreinstitutterne. Brugere med svære høretab er relativt mere negative i deres vurdering af høreinstitutterne.
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7.5

Amternes specialkonsulenter

Det er langt fra alle personer med høretab, der kommer i kontakt med specialkonsulenterne. Det er hovedsageligt personer i den erhvervsaktive alder,
hvor høretabet kan påvirke arbejdslivet. Her fungerer specialkonsulenterne
som supplement til de kommunale socialrådgivere/sagsbehandlere, da de er
specialiseret i de sociale konsekvenser af at have et høretab.
Ifølge specialkonsulenterne er det deres egne netværk og erfaringer, som er
afgørende for kvaliteten af de ydelser, de kan tilbyde brugerne, hvorfor specialkonsulenternes ydelser i høj grad kan variere fra sted til sted.
Lidt under 4 % af brugerne af private høreklinikker har været i kontakt med
amternes specialkonsulenter. Andelen falder, hvis kun brugere under 65,
medtages. Datamaterialet for denne gruppe brugere er imidlertid yderst begrænset, hvorfor det ikke er muligt at forklare, hvorfor nogle brugere frem
for andre tager kontakt til amternes specialkonsulenter.
13 % af brugerne af offentlige høreklinikker har været i kontakt med amternes specialkonsulenter. Andelen er stort set uændret, hvis kun brugere i
den erhvervsaktive alder medtages. Flergangsbrugerne i den erhvervsaktive
alder både i og uden beskæftigelse benytter i højere grad specialkonsulenter
end førstegangsbrugerne. 22 % af brugerne med svære høretab har kontaktet specialkonsulenterne mod henholdsvis 15 % og 3 % for brugere med
middelsvære og lette høretab.
Brugerne er blevet bedt om at tilkendegive deres tilfredshed med en række
ydelser fra amternes specialkonsulenter: Hjælp til at acceptere høretab,
hjælp til at vælge uddannelse, hjælp til at finde beskæftigelse, hjælp til at
kommunikere bedre på arbejdspladsen, hjælpemidler til uddannelse og arbejdsplads, hjælp til at søge økonomisk støtte, bevilling af tolk, hjælp til at
anke juridiske afgørelser og hjælp til at finde kursustilbud.
Blandt de brugere, der har været i kontakt med amternes specialkonsulenter,
tegner der sig for så vidt et positivt billede af disse konsulenters ydelser.
En stor andel af brugerne er i høj grad tilfredse med bevilling af tolk, hjælp
til at acceptere høretab, hjælp til at anke juridiske afgørelser og hjælp til at
søge økonomisk støtte.
Omkring halvdelen af brugerne er i høj grad tilfredse med hjælp til at finde
kursustilbud, hjælp til at finde uddannelse, hjælpemidler til uddannelse og
arbejdsplads, hjælp til at finde beskæftigelse og hjælp til at kommunikere
bedre på arbejdspladsen.
De brugere, der har været i kontakt med amternes specialkonsulenter, er
desuden blevet bedt om at forholde sig til 3 udsagn.
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Tabel 7.8: Udsagn om amternes specialkonsulenter. Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.
Amtets specialkonsulent
var let at komme i kontakt med

Der er for lang sagsbehandlingstid

Amtets specialkonsulent
har passet til mine behov

Helt enig ...............

62

21

58

Delvis enig............

21

23

21

Delvis uenig..........

6

13

3

Helt uenig .............

3

21

4

Ved ikke................

9

22

14

I alt........................

101

100

100

Antal .....................

87

78

80

Udsagn

62 % af brugerne, der har haft kontakt til specialkonsulenterne, er helt enige
i, at de var let at komme i kontakt med.
58 % af brugerne er helt enige i, at specialkonsulenternes indsats har passet
til brugernes behov.
Kun en femtedel af brugerne er helt enig i, at sagsbehandlingstiden er for
lang. Fordelingen af besvarelser i forhold til udsagnet om sagsbehandlingstiden er meget spredt. Det kan derfor synes, at brugerne opfatter netop dette
udsagn meget forskelligt.

7.6

Interviewpersonernes opfattelse af opfølgningsfasen

Der er mellem de offentlige høreklinikker og -institutter en god kontakt og
et gnidningsfrit samarbejde.
Der kan være variationer mellem de forskellige institutter for, hvordan høreinstitutterne tager kontakt til brugerne.
Det er indtrykket, at der ikke er helt klare og faste procedurer, hvad angår
behandling og opfølgning. Dette kan som nævnt være med til at forklare,
hvorfor centrale aktører inden for den opfølgende indsats giver udtryk for,
at ikke alle personer, der har været i privat behandling, tager kontakt til høreinstitutterne. De har en mistanke om, at nogle af de private undlader at informere deres ’kunder’ om opfølgningstilbuddene, fordi disse angiveligt
ikke er interesseret i, at deres behandling af brugerne bliver efterkontrolleret
af andre instanser. Hvorvidt dette er tilfældet, eller om det blot er en udbredt opfattelse blandt personer tilknyttet opfølgningsdelen, er ikke til at afgøre på baggrund af interviewene.
Der er en vis skepsis over for de private høreklinikker og deres praksis med
hensyn til videre henvisning til høreinstitutterne. Nogle private høreklinik-
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ker henviser større andele af brugere end andre. Der kan desuden på den enkelte private høreklinik foregå opfølgning i større eller mindre udstrækning.
På baggrund af interviewene er det umiddelbart indtrykket, at hørepædagoger og audiologopæder ikke opfatter hinanden som samarbejdspartnere,
men i højere grad som konkurrenter. Audiologopæderne opfatter sig som
mere professionelle end hørepædagogerne, der igen opfatter sig som havende mere erfaring og såkaldt menneskelig indsigt. Hvorvidt forholdet
mellem audiologopæder og hørepædagoger direkte giver anledning til konflikter, er imidlertid uklart. På sigt ser det dog ud til, at de traditionelle hørepædagoger vil forsvinde, og de universitetsudannede audiologopæder vil
vinde frem.

7.7

Opsummering

Opfølgningen på behandlingen af høretab anses som central for brugerne.
Nogle brugere har dog i mindre grad end andre brug for, at der bliver fulgt
op på høreapparatbehandlingen.
53 % af brugerne af offentlige høreklinikker har været til opfølgning på høreinstitut. 13 % af brugerne af offentlige høreklinikker har været i kontakt
med amternes specialkonsulenter.
34 % af brugerne af private høreklinikker har været til opfølgning på høreinstitut. 4 % af brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt har været i kontakt med specialkonsulenten.
Brugere, der vælger at få opfølgende undervisning/vejledning på høreinstitutterne, er i højere grad dem med svære høretab (59 %). Blandt disse brugere er der en større andel (mere end halvdelen), der ikke er i beskæftigelse.
Hvis høreapparatbehandlingen har fundet sted i privat regi i Københavns
Amt, er der forskel på, hvor stor en andel af brugerne fra den enkelte klinik,
der går til opfølgning på høreinstituttet.
I forhold til hvorvidt det var let at komme i kontakt med høreinstitutterne,
og hvorvidt høreinstitutterne har passet til brugernes behov, er der overvejende en positiv tilbagemelding fra brugernes side. I forhold til sagsbehandlingstiden er brugernes svar negative – sagsbehandlingstiden er for lang,
men brugerne er dog lidt mere delte på det punkt. Graden af høretab har dog
betydning for, hvorledes brugerne oplever høreinstitutterne. Brugere med
svære høretab er relativt mere negative i deres vurdering af høreinstitutterne.
Det er den overordnede vurdering, at brugere, der har været i kontakt med
høreinstitutter/kommunikationscentre og amternes specialkonsulenter, i høj
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grad har været positive over for denne del af opfølgningsfasen, såfremt de
har modtaget eller haft behov herfor.

79

80

8

Brugernes samlede vurdering af
høreomsorgen

Dette afsluttende kapitel tager udgangspunkt i brugernes samlede og generelle vurderinger af høreomsorgen i Danmark. Den første del af kapitlet vil
indeholde en analyse af brugen af høreapparaterne, og hvorvidt brugerne
har haft glæde af dem, siden de blev udleveret i starten af 2005.
Dernæst vil kapitlet analysere, hvorledes høreomsorgen fungerer, når der
opsummeres på de foregående kapitler.
Afslutningsvis vil der være en analyse af hvordan høreomsorgen alt i alt
vurderes af brugere af offentlige og private høreklinikker.

8.1

Brugen af høreapparater

Der foregår løbende en diskussion af, hvorvidt der udleveres høreapparater,
som brugere ender med ikke at bruge. Høreapparater, der ikke eller kun meget lidt bruges, omtales i visse kredse som skuffeapparater.
Der er blandt centrale aktører forskellige definitioner af skuffeapparater.
Omdrejningspunktet er, hvor få timer om dagen høreapparatet anvendes, før
der er tale om, at det ikke tjener brugeren.
Skuffeapparater opstår enten fordi brugerne ikke har behov for høreapparatet, fordi brugerne ikke kan anvende høreapparatet korrekt, eller fordi de
ikke har vænnet sig til at bruge høreapparater. Når det er interessant at beskæftige sig med skuffeapparatproblematikken, er det fordi, omfanget af
skuffeapparater indgår i diskussion om effekten af høreomsorgen. For mange skuffeapparater tyder på et spild inden for høreomsorgen. Dermed fungerer høreomsorgen mindre effektivt.
Brugerne er blevet bedt om at angive hvor mange timer, de i gennemsnit
bruger deres høreapparat om dagen. Brugerne har kunnet angive deres forbrug inden for fem intervaller.
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Tabel 8.1: Brugernes daglige brug af høreapparater særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
høreklinikker

Brugere af private
Høreklinikker

Ingen.................................................

3

11

Mindre end 1 time om dagen............

5

11

1-4 timer om dagen ..........................

12

16

5-8 timer om dagen ..........................

19

18

Mere end 8 timer om dagen .............

62

45

I alt ....................................................

101

101

Antal .................................................

743

404

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

Som det fremgår af tabellen bruger 62 % af brugerne høreapparater i mere
end 8 timer om dagen, når man alene ser på brugere af offentlige høreklinikker. 3 % af brugerne angiver, at de slet ikke bruger deres høreapparat.
Den helt overvejende del af brugerne af offentlige høreklinikker bruger
dagligt det høreapparat, de har fået.
Ser man på brugerne af de private høreklinikker i Københavns Amt, bruger
45 % af brugerne deres høreapparat mere end otte timer om dagen. 11 % af
brugerne angiver, at de slet ikke bruger deres høreapparat.
En af de anvendte definitioner på skuffeapparater er høreapparater, der enten ikke bruges eller bruges mindre end en time om dagen. Defineret på den
måde, fremgår det, at andelen af skuffeapparater blandt brugere af private
høreklinikker er 22 % mod 8 % for brugere af offentlige høreklinikker.
Andelen er således højere blandt brugere af private høreklinikker. Fordelt
på undergrupper er der en overvægt at brugere med lette høretab, og der er
en overvægt af førstegangsbrugere.
Noget tyder dog på, at den enkelte private høreklinik har været afgørende
for, hvorvidt høreapparatet er havnet i skuffen eller ej.
Nedenstående tabel viser brugernes gennemsnitlige daglige brug af høreapparater leveret på private høreklinikker.
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Tabel 8.2: Gennemsnitlig daglig brug af høreapparater for brugere af tre udvalgte
private høreklinikker i Københavns Amt. Procent.
Brugere af
høreklinik A

Brugere af
høreklinik B

Brugere af
høreklinik C

Alle brugere
uanset klinik

Intet brug eller mindre
end 1 time om dagen ....

16

18

42

22

1-4 timer om dagen .......

10

18

16

16

5-8 timer om dagen .......

15

18

19

18

Mere end 8 timer om
dagen ............................

59

47

23

45

I alt.................................

99

101

100

101

Antal ..............................

138

81

43

404

Høreklinik

Som det fremgår af tabellen er der fra klinik til klinik stor forskel på, hvor
meget brugerne bruger deres høreapparat. På én høreklinik er andelen af
brugerne, der stort set ikke bruger deres høreapparat, 16 %. På en anden
høreklinik udgør andelen 42 %. Derfor er det vigtigt at understrege, at selvom antallet af skuffeapparater er relativt højt for brugere af private høreklinikker, synes der at være stor forskel klinikkerne imellem.
Således tyder det på, at 8 % af brugerne af offentlige høreklinikker stort set
ikke bruger deres høreapparat. Mere end en femtedel af brugerne af private
høreklinikker i Københavns Amt bruger stort set ikke deres høreapparat.
Udbredelse af skuffeapparater synes derfor at være relativ stor blandt brugere af private høreklinikker i Københavns Amt. Det er dog forskelligt fra
klinik til klinik, hvor stor en andel skuffeapparater der bliver leveret.

8.2

Har høreapparat hjulpet?

Brugerne er blevet bedt om at angive i hvor høj grad, høreapparaterne levede op til deres forventninger. Der ligger i spørgsmålet et vist usikkerhedsmoment, da brugernes forventninger ikke kendes.
Nedenstående tabel angiver brugernes svar på, hvorvidt høreapparatet har
levet op til deres forventninger. Tabellen er opdelt efter brugere af offentlige høreklinikker og brugere af private høreklinikker.
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Tabel 8.3: Brugernes forventninger til høreapparatet. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker, og brugere af private høreklinikker, der slet ikke eller i
mindre end en time om dagen bruger deres høreapparat. Procent.
Alle brugere af offentlige høreklinikker uanset
daglig brug af
høreapparat

Alle brugere af
private høreklinikker
uanset daglig brug
af høreapparat

Brugere af private høreklinikker med intet eller
mindre end en times
daglig brug af høreapparater

I høj grad ....................

35

42

10

I nogen grad ...............

46

36

29

I mindre grad ..............

13

15

37

Slet ikke ......................

6

7

24

I alt .............................

100

100

100

Antal ...........................

792

405

87

Levede høreapparatet op
til dine forventninger?

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

35 % af brugerne af offentlige høreklinikker angiver, at høreapparatet i høj
grad har levet op til deres forventninger. 6 % angiver, at høreapparatet slet
ikke har levet op til deres forventninger.
Hvad angår brugere af private høreklinikker har 42 % af brugerne angivet,
at høreapparatet i høj grad har levet op til deres forventninger. Syv % angiver, at høreapparatet slet ikke har levet op til deres forventninger.
Samtidig er der blandt brugerne af private høreklinikker stor forskel på, om
høreapparatet har levet op til deres forventninger, alt efter hvilken privat
høreklinik de har fået høreapparaterne fra.
Andelen af brugere, hvor høreapparatet har levet op til forventningerne, er
større for brugere med lette høretab end for brugere med svære høretab. 12
% af brugere med svære høretab angiver, at høreapparatet slet ikke har levet
op til deres forventninger. For andelen af brugere med lette høretab er det
kun 4 %.
Der er ikke forskel på brugere af offentlige og private høreklinikker i forhold til, hvorvidt deres forventninger er blevet indfriet.
Blandt brugere med skuffeapparater fra private høreklinikker (kolonnen
yderst til højre i tabellen) er der 10 %, der angiver at høreapparatet i høj
grad har levet op til deres forventninger. 24 % angiver, at høreapparatet slet
ikke har levet op til deres forventninger. Det viser sig altså ikke overraskende, at der, for andelen af brugere med skuffeapparater, er flere brugere,
hvor høreapparatet ikke har levet op til forventningerne.
Et andet centralt spørgsmål er, hvorvidt brugerne synes, at høreapparaterne
har hjulpet dem til at høre bedre. Høretab er komplicerede at behandle,
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hvorfor der vil være situationer, hvor et høreapparat ikke nødvendigvis ender med at hjælpe brugeren.
Nedenstående tabel angiver, hvorvidt høreapparatet har hjulpet brugerne til
at høre bedre.
Tabel 8.4: Har høreapparatet hjulpet til at høre bedre? Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker, og brugere af private høreklinikker, der slet ikke
eller i mindre end en time om dagen bruger deres høreapparat. Procent.
Alle brugere af offentlige høreklinikker uanset
daglig brug af
høreapparat

Alle brugere af private
høreklinikker uanset
daglig brug af
høreapparat

Brugere af private
høreklinikker med intet
eller mindre end en
times daglig brug af
høreapparater

37

39

5

I nogen grad .............

49

42

38

I mindre grad ............

12

13

30

Slet ikke....................

2

7

28

I alt ...........................

100

101

101

Antal .........................

537

403
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Har høreapparatet hjulpet
til at høre bedre?
I høj grad ..................

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

37 % af brugerne af offentlige høreklinikker har angivet, at deres høreapparat i høj grad har hjulpet dem til at høre bedre. 2 % har angivet, at høreapparatet slet ikke har hjulpet dem til at høre bedre.
39 % af brugerne af private høreklinikker har angivet, at deres høreapparat i
høj grad har hjulpet dem til at høre bedre. 7 % har angivet, at høreapparatet
slet ikke har hjulpet dem til at høre bedre.
Det er således de færreste af brugerne, der mener, at høreapparatet slet ikke
har hjulpet dem til at høre bedre. Der er ikke forskel på brugere af offentlige
og private høreklinikker i forhold til, hvorvidt deres høreapparater har hjulpet dem til at høre bedre.
Blandt brugere med skuffeapparater (kolonnen yderst til højre i tabellen) er
der 5 %, der angiver, at høreapparatet i høj grad har hjulpet dem til at høre
bedre. 28 % angiver, at høreapparatet slet ikke har hjulpet dem til at høre
bedre.
At høreapparatet har hjulpet nogen i højere grad end andre skyldes primært
to forhold: Graden af høretabet og opfølgningen på høreinstituttet (også
omtalt i kapitel 7).
I forhold til graden af høretab har 46 % af brugerne med middelsvært eller
svært høretab svaret, at høreapparatet i høj grad har hjulpet dem til at høre
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bedre. Blandt andelen af brugere med let høretab, er det kun 27 %, der har
svaret dette.
Dermed tyder det på, at høreapparater har været til størst gavn for brugere
med middelsvært eller svært høretab. Samtidig ser det ud til, at opfølgningen på høreinstitut har gjort en positiv forskel for brugere af private høreklinikker i Københavns amt. Hvis flere brugere blev sendt til opfølgning på
høreinstitut vil der således være flere tilfredse.
For brugere af private høreklinikker gælder det, at 50 % af dem, der har
været til opfølgning på et høreinstitut, har svaret, at høreapparatet i høj grad
har hjulpet dem til at høre bedre. Blandt de brugere, der ikke har været på
høreinstitut, er det kun 34 %, der har svaret, at høreapparatet i høj grad har
hjulpet dem til at høre bedre.
I rækken af spørgsmål angående brugernes vurdering af høreapparaterne, er
brugerne blevet bedt om at vurdere, i hvor høj grad de stadig har vanskeligheder med at høre med høreapparat. Der ligger i spørgsmålet et vist usikkerhedsmoment, da brugerne ikke har kunnet uddybe, hvilke vanskeligheder de stadig har.
Resultatet er knap så overraskende, da der næsten spørges til det samme
forhold, som i spørgsmålet om høreapparatet har hjulpet brugerne til at høre
bedre. En analyse af de to sæt af besvarelser viser en helt klar sammenhæng
og dermed overensstemmelse. Brugere, hvor høreapparatet har hjulpet dem
til at høre bedre, er stort se de samme som dem, der angiver, at de ikke har
vanskeligheder med at høre.
Tabel 8.5: Vanskeligheder for brugerne med stadig at høre med høreapparat. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker, og brugere af private høreklinikker, der slet ikke eller i mindre end en time om dagen bruger deres høreapparat. Procent.
Alle brugere af offentlige
høreklinikker uanset
daglig brug af
høreapparat

Alle brugere af private
høreklinikker uanset
daglig brug af
høreapparat

Brugere af private høreklinikker med intet eller
mindre end en times
daglig brug af
høreapparater

I høj grad .................

14

8

18

I nogen grad ............

41

30

38

I mindre grad ...........

32

34

26

Slet ikke ...................

13

28

19

I alt ..........................

100

100

101

Antal ........................

790

394
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Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
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14 % af brugerne af offentlige høreklinikker angiver, at de stadig har vanskeligheder med at høre med høreapparat. 41 % har i nogen grad stadig
vanskeligheder med at høre. Lidt mere end halvdelen af brugerne af offentlige høreklinikker har således stadig vanskeligheder med at høre med
høreapparat. Kun 13 % af brugerne har angivet, at de slet ikke har vanskeligheder med at høre.
8 % af brugerne af private høreklinikker angiver, at de stadig har vanskeligheder med at høre med høreapparat. 30 % har i nogen grad stadig vanskeligheder med at høre. Lidt mere en tredjedel af brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt har således stadig vanskeligheder med at høre
med høreapparat. 28 % af brugerne har angivet, at de slet ikke har vanskeligheder med at høre.
Blandt brugere med skuffeapparater (kolonnen yderst til højre i tabellen)
angiver 18 %, at de i høj grad stadig har vanskeligheder med at høre. Mere
end halvdelen af brugere med skuffeapparater har således stadig vanskeligheder med at høre. 19 % angiver, at de slet ikke har vanskeligheder med
stadig at høre, hvilket er en højere andel end for brugere af offentlige høreklinikker.
Brugere af private høreklinikker i Københavns Amt har i mindre grad end
brugere af offentlige høreklinikker på landsplan fortsat vanskeligheder med
at høre, efter at de har fået leveret høreapparat. Det skyldes hovedsageligt,
at brugere af offentlige høreklinikker i højere grad har sværere høretab og
andre problemer med hørelsen end brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Graden af høretab ser ud til at spille en vigtig rolle for, om brugerne stadig
har vanskeligheder med at høre med høreapparat. Nedenstående tabel viser
andelen af brugere, der stadig har vanskeligheder med at høre fordelt efter
deres høretab.
Tabel 8.6: Vanskeligheder for brugerne med stadig at høre med høreapparat fordelt
efter graden af brugernes høretab. Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.

I høj grad .............

Brugere med let
høretab

Brugere med
middelsvært
høretab

Brugere med
svært høretab

Alle brugere af
offentlige høreklinikker

1

10

43

14

I nogen grad ........

30

50

34

41

I mindre grad .......

51

27

16

32

Slet ikke...............

18

12

8

13

I alt ......................

100

99

101

100

Antal ....................

224

399

155

778

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse.
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Blandt brugere af offentlige høreklinikker med let høretab har en tredjedel i
høj eller i nogen grad stadig vanskeligheder med at høre.
Blandt brugere med svært høretab har op mod trefjerdele i høj eller i nogen
grad stadig vanskeligheder med at høre.
Selvom brugerne har fået høreapparatbehandling, er det således ikke en garanti for, at de kommer til at høre. Brugere med svære høretab vil i højere
grad opleve, at de stadig har vaskeligheder med at høre. Som tidligere
nævnt skal det understreges, at det ikke er alle høretab, der kan kompenseres fuldt ud.
Et andet forhold, der har betydning for, hvorvidt brugerne stadig har vanskeligheder med at høre, er opfølgningen. Det er ikke nok, at brugerne har
været til opfølgning på et høreinstitut, de skal også have oplevet, at opfølgningen har passet til deres behov. Dette forhold fremgår at nedenstående
tabel.
Tabel 8.7: Brugere af høreinstitutter fordelt efter hvorvidt de stadig har vanskeligheder med at høre med høreapparat, særskilt for brugere, der henholdsvis er helt
enige i at høreinstituttet har passet til deres behov, og brugere, der er delvist enige.
Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.
Brugere der er helt
enige i, at høreinstituttets indsat har
passet til deres
behov

Brugere der er
delvis enige i, at
høreinstituttets
indsat har passet til
deres behov

Alle brugere af
høreinstitutter

16

12

15

I nogen grad ..............................

33

53

41

I mindre grad .............................

30

31

30

Slet ikke .....................................

22

4

14

I alt ............................................

101

100

100

Antal ..........................................

194

98

353

Vanskeligheder med stadig at høre?
I høj grad ...................................

En femtedel af brugerne af offentlige høreklinikker, der er helt enige i, at
høreinstituttets indsats har passet til deres behov, har angivet, at de slet ikke
har vanskeligheder med at høre. For brugere, der kun er delvis enige, er andelen 4 %. Det tyder således på, at brugere, der har oplevet en positiv opfølgende indsats, i mindre grad oplever at have vanskeligheder med at høre.
Spørgsmålet om, hvorvidt høreapparaterne har hjulpet brugerne, er således
forsøgt besvaret.
Kun meget få brugere mener, at høreapparatet slet ikke har levet op til deres
forventninger. Størstedelen af brugerne angiver, at høreapparaterne har levet op til deres forventninger. Graden af høretab ser dog ud til afgøre, hvorvidt høreapparaterne har levet op til brugernes forventninger. Forventningerne er i mindre grad blev indfriet blandt brugere med svære høretab. Des88

uden tyder det på, at de brugere, hvor høreapparatet ikke har levet op til forventningerne, i højere grad er brugere med skuffeapparater fra private høreklinikker.
Desuden mener kun meget få brugere, at høreapparaterne slet ikke har hjulpet dem til at høre bedre. Størstedelen af brugerne angiver, at høreapparaterne har hjulpet dem til at høre bedre. Undtagelsen fra dette er dog brugere
med skuffeapparater, hvor 28 % mener, at høreapparatet slet ikke har hjulpet dem til at høre bedre. Graden af høretab spiller en central rolle for, hvilke brugere der oplever, at høreapparatet har hjulpet. Brugere med svære
høretab mener i højere grad, at høreapparatet har hjulpet dem til at høre
bedre. For brugere af private høreklinikker i Københavns Amt gælder det
desuden, at brugere, der har været til opfølgning på et høreinstitut, i højere
grad mener, at høreapparatet har hjulpet dem til at høre bedre.
Størstedelen af brugerne har i en eller anden grad stadig vanskeligheder
med at høre med høreapparat. Der er flere brugere af private høreklinikker i
Københavns Amt end blandt brugere af offentlige høreklinikker på landsplan, der angiver, at de slet ikke har vanskeligheder med at høre. Skuffeapparaterne indgår dog som et negativt element, da der er flere brugere med
skuffeapparater blandt brugere af private høreklinikker, som stadig har vanskeligheder med at høre. Graden af høretab spiller en central rolle for, hvilke brugere der stadig har vanskeligheder med at høre. Brugere med svære
høretab oplever i højere grad, at de stadig har vaskeligheder med at høre.
Samlet set tyder det på, at høreapparaterne har levet op til brugernes forventninger, og at høreapparaterne har hjulpet brugerne til at høre bedre. Det
er dog ikke ensbetydende med, at brugere er helt fri for vanskeligheder med
at høre. Det tyder desuden på, at graden af høretab og den opfølgende del af
høreomsorgen har betydning for, om høreapparaterne kommer til at hjælpe
brugerne. Der således brugere med høretab, der ikke kan hjælpes pga. deres
svære høretab, selvom de får et høreapparat.

8.3

Vurdering af behov og tilbud

Når der opsummeres på de foregående kapitler, er det indtrykket, at brugerne er positive over for høreapparatbehandlingen. Navnlig kerneydelserne er
der stor tilfredshed med. De ydelser, der har at gøre med information af brugerne, er der gennemgående mindre tilfredshed med, men tilfredsheden er
stadigvæk relativ stor. Dette gør sig gældende, hvad enten brugerne har fået
udleveret høreapparatet på en offentlig høreklinik eller på en privat høreklinik i Københavns Amt.
Brugernes samlede vurdering af kontakten til høreklinikken og indsats i
forhold til deres behov er klart positiv.
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For brugere af de offentlige høreklinikker er ventelisterne imidlertid et tydeligt negativt element.
I forhold til opfølgningen inden for høreomsorgen er det den overordnede
vurdering, at brugere, der har været i kontakt med høreinstitutter/kommunikationscentre og amternes specialkonsulenter, i høj grad har været positive
over for denne del af opfølgningsfasen, såfremt de har modtaget den eller
har haft behov herfor. En positiv opfølgning har desuden en afsmittende effekt på brugernes opfattelse af høreomsorgen.
Der er færre brugere af de private høreklinikker, der anvender høreinstitutterne og amternes specialkonsulenter. Samtidig tyder det på, at der er stor
forskel på de private høreklinikker og hvilke brugere, der tager del i opfølgningen.
Altovervejende spiller graden af høretab en central rolle for brugernes opfattelse af behandlingen og opfølgningen inden for høreomsorgen. Brugere
med svære høretab er gennemgående mindre positive.
I det følgende vil brugernes positive opfattelse af ydelserne inden for høreomsorgen blive nuanceret i forhold til brugernes samlede behov og generelle opfattelser af høreomsorgen.
Brugerne af blevet bedt om at tage stilling til en række generelle udsagn om
høreomsorgen og vurdere høreomsorgen alt i alt. Udsagnene kan opdeles i
forhold til: Brugernes behov, tilbuddene inden for høreomsorgen og sammenhængen i ydelserne.
Brugerne er blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt høreomsorgen er tilstrækkelig til deres behov. De er samtidig blevet bedt om at tage stilling til,
hvorvidt det er vanskeligt for dem at gennemskue om, de får et høreapparat,
der dækker deres behov.
Nedenstående tabel angiver andelen af brugere, der har svaret helt eller delvis enig.
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Tabel 8.8: Udsagn om høreomsorgen i forhold til brugernes behov. Særskilt for
brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Andelen af brugere af offentlige
høreklinikker

Andelen af brugere af private
høreklinikker

’helt enig’

’delvis enig’

’helt enig’

’delvis enig’

Høreomsorgen er tilstrækkelig til mine behov...............

51

29

40

24

Det er vanskeligt for mig at
gennemskue om jeg får et
høreapparat der dækker
mine behov...........................

36

24

27

23

Udsagn:

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

80 % af brugerne af offentlige høreklinikker er enten helt eller delvis enige
i, at høreomsorgen er tilstrækkelig til deres behov.
60 % af brugerne af offentlige høreklinikker er enten helt eller delvis enige
i, at det er vanskeligt for dem at gennemskue, om de får et høreapparat, der
passer til deres behov.
64 % af brugerne private høreklinikker er enten helt eller delvis enige i høreomsorgen er tilstrækkelig til deres behov.
50 % af brugerne af private høreklinikker er enten helt eller delvis enige i,
at det er vanskeligt for dem at gennemskue, om de får et høreapparat, der
passer til deres behov.
Den altovervejende del af brugerne mener, at høreomsorgen passer til deres
behov. Det er dog vigtigt at påpege, at der er færre, der kan gennemskue,
hvad deres behov i så fald er.
Brugerne er desuden blevet bedt om at tage stilling til tilbuddene til personer med høretab.
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Tabel 8.9: Udsagn om tilbuddene inden for høreomsorgen. Særskilt for brugere af
offentlige og private høreklinikker. Procent.
Andelen af brugere af offentlige
høreklinikker, der er helt eller
delvis enig til udsagnene

Andelen af brugere af private
høreklinikker, der er helt eller
delvis enig til udsagnene

’helt enig’

’delvis enig’

’helt enig’

’delvis enig’

Tilbuddene til personer
med høretab skal være
mere synlige .......................

45

15

45

19

Det er vanskeligt at overskue de mange tilbud
inden for høreomsorgen .....

24

16

23

15

Udsagn

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

60 % af brugerne af offentlige høreklinikker er enten helt eller delvis enige
i, at tilbuddene til personer med høretab skal være mere synlige.
40 % af brugerne af offentlige høreklinikker er enten helt eller delvis enige
i, at det er vanskeligt at overskue de mange tilbud inden forhøreomsorgen.
64 % af brugerne af private høreklinikker er enten helt eller delvis enige i,
at tilbuddene til personer med høretab skal være mere synlige.
38 % af brugerne af private høreklinikker er enten helt eller delvis enige i,
at det er vanskeligt at overskue de mange tilbud inden forhøreomsorgen.
Således synes to tredjedele af brugerne, at tilbuddene til personer med høretab skal være mere synlige. Der er færre, der synes, at det er vanskeligt at
overskue tilbuddene inden for høreomsorgen, men det vidner alligevel om,
at der efterlyses mere information om tilbuddene.
Brugerne er samtidig blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt høreomsorgen er præget af god kommunikation mellem de forskellige led. Spørgsmålet omhandler, hvorvidt brugerne oplever, at de forskellige led kommunikerer sammen; hvordan er overgangen fra høreklinik til høreinstitut etc.?
Nedenstående tabel angiver andelen af brugere, der har svaret helt eller delvis enig.

92

Tabel 8.10: Udsagn om tilbuddene inden for høreomsorgen. Særskilt for brugere af
offentlige og private høreklinikker. Procent.
Andelen af brugere af offentlige
høreklinikker, der er helt eller
delvis enig til udsagnene
Udsagn
Høreomsorgen er præget af god kommunikation mellem de forskellige
led....................................

Andelen af brugere af private
høreklinikker, der er helt eller
delvis enig til udsagnene

’helt enig’

’delvis enig’

’helt enig’

’delvis enig’

29

21

17

14

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

50 % af brugerne af offentlige høreklinikker er enten helt eller delvis enige
i, at høreomsorgen er præget af god kommunikation mellem de forskellige
led.
31 % af brugerne af private høreklinikker er enten helt eller delvist enige i,
at høreomsorgen er præget af god kommunikation mellem de forskellige
led.
Halvdelen af brugerne af de offentlige høreklinikker mener, at høreomsorgen er præget af god kommunikation mellem de forskellige led. Det tyder
således på, at halvdelen brugerne af offentlige høreklinikker kan se en sammenhæng mellem tilbuddene, og at de oplever en rød tråd gennem forløbet
fra visitation til behandling til opfølgning. Selvom der ikke kan peges på en
direkte sammenhæng, var det omkring halvdelen af brugerne, der kom til
opfølgning på høreinstitutterne.
Blandt brugerne af private høreklinikker er andelen lidt mindre, hvilket kan
skyldes, at kun en mindre andel af disse brugere har været på et høreinstitut.
40 % af brugere af private høreklinikker, der har været til opfølgning på et
høreinstitut, mener at høreomsorgen er præget af god kommunikation. For
brugere, der ikke har været til opfølgning, udgør andelen kun 27 %.
Brugerne er gennemgående positive over for behandlingen og opfølgningen
inden for høreomsorgen, alt efter hvor svært deres høretab er. Den altovervejende del af brugerne mener, at høreomsorgen alt i alt passer til deres behov. Det er dog ikke den altovervejende del af brugerne, der kan gennemskue, hvad deres behov er. 2/3 af brugerne efterlyser mere synlighed i forhold til tilbuddene. Halvdelen af brugerne efterlyser desuden mere information om tilbuddene. Halvdelen af brugerne af de offentlige høreklinikker
kan se en sammenhæng mellem tilbuddene. For brugere af private høreklinikker gælder det kun en tredjedel.
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8.4

Høreomsorgen alt i alt

Brugerne er blevet bedt om at give en samlet vurdering af høreomsorgen.
De har kunnet angive svar fra meget dårlig til meget god. Nedenstående tabel viser fordelingen af brugernes svar.
Tabel 8.11: Brugernes vurdering af høreomsorgen alt i alt. Særskilt for brugere af
offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige høreklinikker
Brugere
med let
høretab

Brugere
med svært
høretab

Alle brugere
uanset
høretab

Brugere af private
høreklinikker

Meget dårlig.................

1

4

2

18

Dårlig ...........................

0

7

3

2

Hver god eller dårlig ....

11

13

13

4

God ..............................

48

44

48

9

Meget god....................

30

22

26

65

Ved ikke.......................

10

9

9

3

I alt ..............................

100

99

101

101

Antal ............................

225

152

786

280

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

Brugere af de offentlige høreklinikker vurderer først og fremmest høreomsorgen alt i alt meget positivt. 26 % af brugerne vurderer høreomsorgen alt i
alt som værende meget god. Sammenlagt vurderer 74 % høreomsorgen som
værende god eller meget god.
Graden af høretab har ikke overraskende betydning for vurdering af høreomsorgen; jo sværere høretab, jo mindre positiv vurdering af høreomsorgen. 78 % af brugere af de offentlige klinikker med let høretab vurderer høreomsorgen som værende enten meget god eller god mod 66 % af brugerne
med svært høretab. Der er således langt fra tale om, at graden af høretab har
afgørende betydning.
Blandt brugere af de offentlige høreklinikker gælder det desuden, at førstegangsbrugere uden beskæftigelse og folkepensionister vurderer høreomsorgen mest positivt.
65 % af brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt vurderer høreomsorgen som værende meget god. I alt 74 % vurderer høreomsorgen som
værende enten god eller meget god. Der er dog 20 %, der vurderer høreomsorgen som værende enten dårlig eller meget dårlig. Dermed er der en tendens til, at brugerne af private høreklinikker er mere polariserede i forhold
til deres vurdering af høreomsorgen.
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Da der inden for de offentlige høreklinikker er ventetid på at komme til forundersøgelse, er der set nærmere på, hvorvidt ventetiden påvirker brugernes
opfattelse af høreomsorgen.
Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem ventetiden til forundersøgelse og brugernes vurdering af høreomsorgen.
Tabel 8.12: Vurdering af høreomsorgen alt i alt i forhold til ventetid. Brugere af offentlige høreklinikker. Procent.
Ventetid til forundersøgelse

0-10 uger

11-20 uger

21-40 uger

Mere end
40 uger

Meget dårlig..........................

0

2

2

7

Dårlig ....................................

2

1

3

9

Hver god eller dårlig .............

8

17

21

15

God.......................................

51

49

44

43

Meget god ............................

33

21

18

22

Ved ikke................................

6

11

12

4

I alt .......................................

100

101

100

100

Antal .....................................

315

161

135

76

Som det fremgår af tabellen, vurderer brugerne af offentlige høreklinikker
høreomsorgen mindre positivt, jo længere tid de venter. Blandt brugere, der
har ventet mere end 40 uger, vurderer en større andel høreomsorgen som
dårlig eller meget dårlig. Det er bemærkelsesværdigt, at selv blandt brugere,
der har ventet mere end 40 uger på forundersøgelse, vurderer 65 % af brugerne høreomsorgen som værende enten god eller meget god. Ventetiden
spiller således en rolle, men der er langtfra tale om en afgørende rolle for
brugernes vurdering af høreomsorgen. Hvis ventetiden var 10 uger eller
derunder, ville samtlige brugere af de offentlige høreklinikker kun vurdere
høreomsorgen en smule mere positivt.
Ikke overraskende er der en sammenhæng mellem skuffeapparater og brugernes vurdering af høreomsorgen, men modsat forventningen forholder det
sig dog ikke sådan, at brugere med skuffeapparater i højere grad vurderer
høreomsorgen som meget dårlig eller dårlig.
Brugerne er overvejende positive over for de private høreklinikker. Brugerne mener, at det var let at komme i kontakt med den enkelte private høreklinik, og selve høreklinikkens indsats har passet til brugernes behov. Meget få mener, at sagsbehandlingstiden har været for lang. Dermed er der en
meget god sammenhæng mellem, hvorfor brugerne vælger en privat høreklinik frem for en offentlig, og hvad de rent faktisk oplever.
Brugernes opfattelse af høreklinikken afhænger dog af hvilken privat høreklinik, de har været på. Nogle af de private høreklinikker har flere positive
brugere end andre. For eksempel mente 70 % af brugerne på én privat høre-
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klinik, at indsatsen har passet til deres behov, mens det på en anden privat
høreklinik kun var 55 %. Man kan dermed sige, at brugere af det private bør
være forberedt på, at kvaliteten af behandlingen kan svinge fra sted til sted.
Hvis der skal fremhæves et negativt element ved behandling i det private, er
det omfanget af skuffeapparater. Skuffeapparater er de høreapparater, der
ender med stort set ikke at blive brugt. Enten fordi de hovedsagligt ikke
passer til brugerens behov, eller fordi brugeren ikke kan finde ud af at anvende dem.
Tabel 8.13: Brugernes vurdering af høreomsorgen alt i alt i forhold den gennemsnitlige daglige brug af høreapparatet. Brugere af private høreklinikker. Procent.
Intet eller mindre end en time
om dagen

1-4 timer om
dagen

5-8 timer om
dagen

Mere end 8
timer om dagen

Meget dårlig....................

11

14

19

21

Dårlig ..............................

2

0

4

2

Gennemsnitlig brug af
Høreapparatet

Hver god eller dårlig .......

8

9

2

1

God .................................

9

7

11

9

Meget god.......................

59

68

64

66

Ved ikke..........................

11

2

0

1

I alt .................................

100

100

100

100

Antal ...............................

53

44

53

127

75 % af de brugere, der anvender deres høreapparat mindst en time om dagen, vurderer høreomsorgen som enten god eller meget god. For brugere
med skuffeapparater er andelen, der vurderer høreomsorgen som god eller
meget god, 68 %. Forskellen på brugere af private høreklinikker er ikke så
stor i forhold til den daglige brug af høreapparatet. Derimod tyder det på, at
fordelingen af brugerne er mere polariseret, hvis de anvender høreapparaterne i mere end 5 timer om dagen.
Den overvejende del af brugerne er positive over for høreomsorgen alt i alt.
Graden af høretab spiller en rolle for, hvorledes brugerne vurderer høreomsorgen, men denne rolle er ikke afgørende. Ligeledes spiller ventetiden for
brugere af offentlige høreklinikker kun en mindre rolle for den samlede vurdering af høreomsorgen. For brugere af de private høreklinikker er der ikke
noget, der tyder på, at skuffeapparater i sig selv fører til en mere negativ
vurdering af høreomsorgen.

8.5

Opsummering

Der foregår løbende en diskussion af, hvorvidt der udleveres høreapparater,
som ender med ikke at blive brugt. Høreapparater, der ikke eller kun meget
lidt bruges, omtales i visse kredse som skuffeapparater.
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8 % af brugerne af offentlige høreklinikker bruger stort set ikke deres høreapparat. Mere end en femtedel af brugerne af private høreklinikker i Københavns Amt bruger stort set ikke deres høreapparat. Udbredelse af skuffeapparater synes derfor at være relativt større blandt brugere af private høreklinikker i Københavns Amt. Det er næsten 3 gange så meget end for offentlige høreklinikker på landsplan. Det er dog forskelligt fra klinik til klinik,
hvor stor en andel skuffeapparater, der bliver leveret.
Samlet set tyder det på, at høreapparaterne har levet op til brugernes forventninger, og at høreapparaterne har hjulpet brugerne til at høre bedre. Det
er dog ikke ensbetydende med, at brugere er helt fri for vanskeligheder med
at høre. Det tyder desuden på, at graden af høretab og den opfølgende del af
høreomsorgen har betydning for, om høreapparaterne kommer til at hjælpe
brugerne. Der således brugere med høretab, der ikke kan hjælpes pga. deres
svære høretab, selvom de får et høreapparat. Sandsynligheden for, at de bliver hjulpet, øges, hvis de har haft et positivt udbytte af opfølgningen.
Brugerne er gennemgående positive over for behandlingen og opfølgningen
inden for høreomsorgen, alt efter hvor svært deres høretab er. Den altovervejende del af brugerne mener, at høreomsorgen alt i alt passer til deres behov. Det er dog ikke lige så mange, der kan gennemskue, hvad deres behov
er. 2/3 af brugerne efterlyser mere synlighed i forhold til tilbuddene. Halvdelen af brugerne efterlyser desuden mere information om tilbuddene.
Halvdelen af brugerne af de offentlige høreklinikker kan se en sammenhæng mellem tilbuddene, og de oplever en rød tråd gennem forløbet fra visitation til behandling til opfølgning. For brugere af private høreklinikker
gælder det kun en tredjedel.
Den overvejende del af brugerne er alligevel positive over for høreomsorgen. Graden af høretab spiller en rolle for, hvorledes brugernes vurderer
høreomsorgen, men denne rolle er ikke afgørende. Ligeledes spiller ventetiden for brugere af offentlige høreklinikker kun en mindre rolle for vurderingen af høreomsorgen. Længere ventetid øger kun i mindre omfang utilfredsheden med høreomsorgen. For brugere af de private høreklinikker er
der ikke noget, der tyder på, at skuffeapparater i sig selv fører til en mere
negativ vurdering af høreomsorgen.
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Bilag
Brugerne i de 2 spørgeskemaundersøgelser
Dette bilag gennemgår de 2 grupper brugere af enten private eller offentlige
leverandører. Der er tale om to forskellige datasæt. Det ene er for brugere af
offentlige høreklinikker på landsplan, og det andet er for brugere af private
høreklinikker i Københavns amt. De 2 datasæt vil indgå i de samme tabeller, men er ikke direkte sammenlignelige. Først listes tabeller, der handler
om brugernes baggrund. Dernæst listes tabeller, der handler om brugerne og
deres høretab. Til slut listes de tabeller, der handler om brugernes holdninger til velfærdsstaten.

Brugernes baggrund
I spørgeskemaundersøgelsen for brugere af offentligt udleverede høreapparater deltog 474 mænd og 324 kvinder.20
I spørgeskemaundersøgelsen for brugere af privat leverede høreapparater
deltog 230 mænd og 167 kvinder.21
Tabel 1: Brugernes alder. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker.
Procent.
Brugere af offentlige høreapparater

Brugere af private høreapparater

18-30 år ..................................

2

1

31-40 år ..................................

4

1

41-50 år ..................................

7

4

51-60 år ..................................

30

30

61-70 år ..................................

17

19

71-80 år ..................................

39

45

I alt..........................................

99

100

Antal .......................................

788

386

Gennemsnitsalder ..................

64

67

Brugernes alder

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

20
21

17 brugere har ikke oplyst køn.
10 brugere har ikke oplyst køn.
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Tabel 2: Brugernes nuværende tilknytning til arbejdsmarkedet. Særskilt for brugere
af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører

Brugere af private
Leverandører

I beskæftigelse ..........................

24

24

Ledig..........................................

2

1

Førtids- /invalidepensionist........

7

3

Folkepensionist..........................

57

63

Efterlønsmodtager .....................

7

6

Andet .........................................

4

4

I alt ............................................

101

101

Antal ..........................................

792

396

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Tabel 3: Brugernes samlede beskæftigelse. Særskilt for brugere af offentlige og
private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører

Brugere af private
Leverandører

0-20 års beskæftigelse ..............

12

6

21-40 års beskæftigelse ............

32

32

Mere end 40 års beskæftigelse .

56

63

I alt .............................................

100

101

Gennemsnit ...............................

40 år

42 år

Antal ..........................................

717

359

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Tabel 4: Brugernes samlivsforhold. Særskilt for brugere af offentlige og private
høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører

Brugere af private
Leverandører

Gift/samlevende med hjemmeboende børn .........................

11

8

Gift/samlevende med udeboende børn ..................................

51

55

Gift/samlevende uden børn .......

11

13

Bor alene med børn...................

1

1

Bor alene ...................................

25

24

I alt ............................................

99

101

Antal ..........................................

790

392

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
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Tabel 5: Brugernes skoleuddannelse. Særskilt for brugere af offentlige og private
høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører

Brugere af private
Leverandører

7.-8. klasse ..................................

46

32

9.-10. klasse, realeksamen .........

33

39

Gymnasial uddannelse/studentereksamen/Hf/HHX/HTX e.l. .....

21

29

I alt...............................................

100

100

Antal ............................................

725

395

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

Brugernes høretab
Tabel 6: Brugernes alder ved konstatering af høretab. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker Procent.
Alder ved konstatering af
høretab

Brugere af offentlige
høreapparater

Brugere af private leverandører

0-18 år .......................................

13

6

19-30 år .....................................

7

5

31-40 år .....................................

8

5

41-50 år .....................................

13

14

51-60 år .....................................

25

38

61-70 år .....................................

24

17

71-80 år .....................................

10

15

I alt.............................................

100

100

Antal ..........................................

778

379

Gennemsnitlig alder ved konstatering af høretab ........................

49

56

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Tabel 7: Vurdering af høretabet for mandlige og kvindelige brugere. Særskilt for
brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
høreapparater

Brugere af private
Høreapparater

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Let høretab ....................

29

29

45

34

Middelsvært høretab .....

52

52

51

58

Svært høretab ...............

20

19

4

8

I alt.................................

101

100

100

100

Antal ..............................

468

318

229

161

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
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Tabel 8: Andre problemer forbundet med brugernes hørelse. Særskilt for brugere af
offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
høreapparater

Brugere af private
Høreapparater

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Ingen..............................

33

42

41

49

Et problem .....................

58

43

54

44

To problemer .................

8

11

5

6

Tre eller flere .................

2

4

0

1

I alt ................................

100

100

100

100

Antal ..............................

473

320

229

165

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Tabel 9: Uddybning af andre problemer forbundet med hørelsen (mulighed for flere
svar). Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører

Brugere af private
Leverandører

Mænd

Kvinder

Mænd

Kvinder

Tinnitus ...........................

41

29

37

21

Ménières sygdom ...........

4

7

4

6

Otosklerose ....................

3

10

0

1

Lydoverfølsomhed ..........

16

19

9

9

Andet ..............................

15

12

16

12

I alt ..................................

-

-

-

-

Antal ...............................

-

-

-

-

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Tabel 10: Brugernes erhvervsuddannelse. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører

Brugere af private
leverandører

Ingen (udover folkeskole/gymnasium)..

21

12

Specialarbejderkursus/tillært ................

11

7

Lærlinge-/elevuddannelse ....................

38

39

Videregående uddannelse ...................

29

42

I alt .......................................................

99

100

Antal .....................................................

694

378

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
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Tabel 11: Husstandens samlede indkomst. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører
Samlevende
Bor alene
med/uden med/uden
børn
Alle
børn
Under 200.000 kr.........

37

Brugere af private
Leverandører
Samlevende
med/uden
børn

Bor alene
med/uden
børn

Alle

14

51

23

26

67

200.000 -300.000 kr. ...

25

23

25

30

28

29

300.000-400.000 kr. ....

18

7

15

15

10

14

400.000-500.000 kr. ....

11

1

8

15

8

13

Over 500.000 kr. .........

21

1

16

27

4

22

I alt...............................

101

99

101

101

101

101

Antal ............................

458

165

623

246

79

325

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.

Brugernes holdninger til velfærdsstaten
Tabel 12: Brugernes holdninger til velfærdsstaten – Der er stadig for store økonomiske uligheder i Danmark. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
høreapparater

Brugere af private
høreapparater

Helt enig ...............................

39

43

Delvis enig............................

29

27

Delvis uenig..........................

13

12

Helt uenig .............................

6

8

Ved ikke................................

13

10

I alt .......................................

100

100

Antal .....................................

740

364

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
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Tabel 13: Brugernes holdninger til velfærdsstaten – Velfærdsstaten bør i høj grad
bygges på forsikringsordninger. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
høreapparater

Brugere af private
høreapparater

Helt enig ...............................

9

10

Delvis enig ............................

17

18

Delvis uenig ..........................

17

20

Helt uenig .............................

36

37

Ved ikke................................

21

16

I alt .......................................

100

101

Antal .....................................

696

346

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Tabel 14: Brugernes holdninger til velfærdsstaten – Velfærdsstaten bør fremover
være karakteriseret ved flere privathospitaler. Særskilt for brugere af offentlige og
private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
høreapparater
Helt enig ...............................

8

Brugere af private
høreapparater
18

Delvis enig ............................

15

17

Delvis uenig ..........................

16

20

Helt uenig .............................

40

31

Ved ikke................................

21

15

I alt ........................................

100

101

Antal .....................................

687

357

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
Tabel 15: Brugernes holdninger til velfærdsstaten – Velfærdsstaten skal fremover
være karakteriseret ved mindre løn- og indkomstforskelle. Særskilt for brugere af
offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
høreapparater

Brugere af private
høreapparater

Helt enig ...............................

29

29

Delvis enig ............................

19

21

Delvis uenig ..........................

15

15

Helt uenig .............................

17

18

Ved ikke................................

21

18

I alt .......................................

101

101

Antal .....................................

690

352

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
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Tabel 16: Holdninger til velfærdsstaten – Inddeling af brugerne. Særskilt for brugere af offentlige og private høreklinikker. Procent.
Brugere af offentlige
leverandører

Brugere af private
leverandører

Den effektivitetsbaserede bruger .

13

20

Den solidariske bruger .................

58

59

Midt-imellem-bruger .....................

29

22

I alt ...............................................

100

101

Antal .............................................

444

249

Anmærkning: Antallet af brugere af offentlige hørekliniker er baseret på en repræsentativ
landsundersøgelse. Antallet af brugere af private høreklinikker er alene repræsentativt for
brugere af private høreklinikker i Københavns Amt.
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