HVIS DU SKAL
HA’ HØREAPPARAT
Vejen til bedre hørelse
– offentlig eller privat
behandling

FÅR DU PROBLEMER MED
AT HØRE
– så er det vigtigt at få undersøgt,
hvad det skyldes, og hvilken
behandling der kan hjælpe.
Ved at gå til en speciallæge i øre-, næse-,
halssygdomme – evt. via din egen læge – kan
du bl.a. få undersøgt, om der er tale om et
problem, hvor et høreapparat kan hjælpe.
Speciallægens undersøgelser er et krav, hvis
du ønsker at modtage offentligt tilskud til
køb af høreapparat hos en godkendt, privat
forhandler.

FRIT VALG – OFFENTLIG
ELLER PRIVAT
BEHANDLING?
Henviser speciallægen dig til høreapparatbehandling, bestemmer du
selv, om du vil:
• behandles og få høreapparater gratis fra
det offentlige sygehusvæsen, eller
• have tilskud til at købe høreapparater hos
en godkendt, privat forhandler.
Vær opmærksom på, at selv om du er blevet
henvist til høreapparatbehandling på én
bestemt klinik i enten det offentlige eller
private, giver henvisningen dig altid ret til frit
at vælge en anden.

Offentlig høreapparatbehandling
kan foregå hos:
• sygehusets høreklinik eller audiologiske
afdeling, eller
• en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, hvis regionen har et sådant tilbud.
Du kan normalt frit vælge, hvilket offentligt
sygehus du vil behandles på. Nærmere oplysninger om frit sygehusvalg findes på www.im.dk
eller hos sygehusenes patientvejledere.

Privat høreapparatbehandling med
offentligt tilskud kan kun foregå hos:
• godkendte forhandlere, der sælger
høreapparater
En liste over private forhandlere, som er godkendt til at sælge høreapparat med offentligt
tilskud, fås på www.audiologi.dk eller ved at
kontakte DELTA Teknisk-Audiologisk Laboratorium på tlf.: 72 19 41 00.

For at få tilskud, skal du være fyldt 18 år og
have en henvisning til høreapparatbehandling
fra en speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme.
Uanset hvem du starter med at kontakte om
dit høretab, er det vigtigt, at du får klar
besked om dine muligheder for behandling i
enten det offentlige eller hos private.

ØKONOMI M.M.
Det er kommunen, der sikrer den økonomiske
hjælp til høreapparat, uanset om dette sker i
offentligt eller privat regi. Normalt kræves
forudgående bevilling fra kommunen, før
høreapparat anskaffes.
Vælger du høreapparatbehandling i det
offentlige sygehusvæsen, er høreapparatet
og tilpasningen gratis.
Valget af høreapparat vil ske ud fra høretabets karakter og dine ønsker til apparat.
Du kan derfor ikke altid vælge frit blandt alle
høreapparater. Høreapparatet er det offentliges ejendom. Du skal levere det tilbage, når
du ikke længere bruger det – fx hvis du får et
nyt apparat.
Vælger du høreapparatbehandling hos en
godkendt, privat forhandler, får du et offentligt tilskud, der i 2011 udgør 5.607 kr. pr.
høreapparat. Tilskuddet dækker høreprøve,
høreapparat, tilpasning, service og garanti og
er inkl. moms. Tilskuddet kan maksimalt
udgøre de faktiske omkostninger, og er ikke
afhængig af din indkomst.

Du ejer selv høreapparatet, og skal derfor
ikke levere det tilbage. Udbetalingen af
tilskud finder sted mellem forhandleren og
den kommune, du bor i.
Hos private forhandlere koster et høreapparat
normalt fra ca. 5.000 kr. og op til 10-15.000 kr.
Man kan fx vælge høreapparater med mange
supplerende funktioner, som man så ofte selv
skal betale for. Udgiften ud over tilskuddet på
5.607 kr. skal du selv betale – evt. fratrukket
andre tilskud fra fx Sygeforsikringen Danmark.

VENTETID
Vær opmærksom på, at der i det offentlige
sygehus-væsen kan være varierende ventetider på høreapparatbehandling. På
www.venteinfo.dk kan du finde nærmere
oplysninger om ventetiderne på offentlige
sygehuse for høreundersøgelse og udlevering af høreapparat.
Vælger du behandling hos en privat forhandler,
kan ventetid stort set undgås.

GRATIS UNDERVISNING I
BRUG AF HØREAPPARAT
Uanset om du har fået høreapparatet i det
offentlige sygehusvæsen eller hos en privat
forhandler, tilbyder kommunen gratis instruktion og undervisning i brug
af høreapparatet.
Får du udleveret høreapparat på det offentlige sygehus, vil sygehuset normalt oplyse dig
om, hvor undervisningen finder sted. Har du
købt apparatet hos en privat forhandler, skal
forhandleren oplyse om undervisningssted,
eller du kan kontakte din bopælskommune
for at få nærmere oplysninger herom.

UDSKIFTNING,
REPARATION OG
VEDLIGEHOLDELSE
Høreapparater, der er udleveret i det offentlige sygehusvæsen, bliver også vedligeholdt,
repareret og udskiftet af det offentlige, hvis
der er behov for det.
Høreapparater fra private forhandlere er
omfattet af købelovens almindelige regler om
reklamation og garanti. Du bør således
forhøre dig hos forhandleren, hvilken service
og garanti der gives (hos de fleste forhandlere gives der 4 års garanti på høreapparater).
Normalt skal der gå 4 år før, der kan ydes
offentligt tilskud til et nyt høreapparat hos

godkendte, private forhandlere eller på
offentlig høreklinik.
Batterier er gratis, uanset om høreapparatet
er anskaffet i det offentlige eller hos private
med offentligt tilskud.

TRANSPORTUDGIFTER
Uanset om du får dit høreapparat i det offentlige sygehusvæsen eller hos godkendte,
private forhandlere, godtgør kommunen efter
ansøgning transportudgifter, når den samlede
udgift med det billigste, forsvarlige befordringsmiddel overstiger 60 kr., dog 25 kr. for
pensionister.
Benytter du frit sygehusvalg eller køber du
høreapparat hos private, er kommunen dog
højst forpligtet til at godtgøre transportudgifter svarende til afstanden til det sted, hvor
udleveringen af hjælpemidlet efter kommunens sædvanelige praksis ville have fundet
sted. Er udgifterne større end dette, skal du
selv betale forskellen.

HØREFORENINGEN
Er du interesseret i yderligere information om
vilkår og muligheder for personer med
høretab kan du kontakte Høreforeningen
(www.hoereforeningen.dk),
Kløverprisvej 10 B, 1, 2650 Hvidovre,
tlf.: 36 75 42 00.
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