
 

Gen-ansøgning om tilskud til køb af høreapparat(-er) efter 4 år. 
I henhold til Sundhedslovens § 73a søger jeg Region Syddanmark om tilskud til køb af høreapparat(-er) hos 

godkendt privat høreklinik. 

Navn: 

      

Personnummer: 

      

Adresse: 

      

Telefonnummer: 

      

   

Jeg søger nyt tilskud til høreapparat til (sæt kryds): Venstre øre:  Højre øre:  

Jeg har behov for udskiftning, og det er mindst 4 år siden, jeg sidst har fået høreapparat med tilskud på privat 

klinik eller har modtaget gratis høreapparat på en offentlig høreklinik på et sygehus. 

Mit nuværende høreapparat er købt/udleveret fra - klinikkens navn/by: 

      

 

Faktura-/ibrugtagningsdato: 

      

Bevilget af (kommunenavn, Region): 

      

 

 
OBS: Der vedlægges audiogram inkl. taleaudiometri samt dokumentation for tidligere ibrugtagnings/tilskudsdato – fx 

fakturakopi. 

 

Hvilken privat høreklinik ønsker du at benytte:     

Man kan frit vælge godkendt høreklinik. Liste over godkendte private klinikker ses på www.audiologi.dk                             

Privat høreklinik (klinikkens navn): 

      

Telefonnr.: 

      

Klinikkens adresse: 

      

Bemærk, at der ikke kan bevilges tilskud til høreapparater, hvortil der er indgået købsaftale, inden du har 

modtaget en bevilling fra Region Syddanmark. Ansøgningen kan tidligst indsendes én måned før 4 års 

periodens udløb. Der ydes ikke befordringsgodtgørelse til høreapparatbehandling ved private klinik. 

 

Erklæring, samtykke og underskrift. 

Jeg erklærer på tro og love, at ovenstående oplysninger vedr. offentligt tilskud til høreapparat hos henholdsvis 

privat/offentlig høreklinik/sygehus, er korrekte. 

 

Jeg giver samtykke til, at:  

 Den private høreklinik må udlevere oplysninger fra høreundersøgelsen  

 Den private høreklinik må modtage kopi af Region Syddanmarks afgørelse 

 Region Syddanmark må indhente yderligere oplysninger hos speciallæge og/eller høreklinik 

 Region Syddanmark må indhente oplysninger fra offentlige myndigheder om tidligere bevillinger  

 Region Syddanmark registrerer de modtagne oplysninger digitalt 

 

Dit samtykke kan trækkes tilbage ved henvendelse til Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 

 

Dato: 

      

Underskrift: 

 

 

Ansøgning sendes som sikker digital post eller brev til:   

 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi 

Heden 11 

5000 Odense C 

 

 

 

 

 

Telefon: 

Telefontid: 

Sikker post: 

 

 

 

 

 

9944 3414 

Man. - tors. kl. 9.00 - 11.00 

ckv.rsyd.dk/wm499309   

http://www.audiologi.dk/


Uddrag af Sundhedslovens kapitel 15a om høreapparatbehandling fra Sundheds- og 
Ældreministeriet d. 26. august 2019 

 

 

 
 

Yderligere information på Region Syddanmarks hjemmeside om tilskud til høreapparater: 

 

https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/patient-i-region-

syddanmark/horeapparater/horeapparatbehandling-ved-privat-klinik    

 

Der henvises i øvrigt til hjemmesiden borger.dk om høreapparater: 

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/hoereapparat  

§ 73 a. Regionsrådet tilbyder høreapparatbehandling efter henvisning fra en speciallæge i øre-, næse- og 
halssygdomme foretaget i overensstemmelse med visitationsretningslinjer fastsat i medfør af § 73 b, stk. 1. 

Stk. 2. Regionsrådet yder tilskud til høreapparatbehandling hos godkendte private leverandører af 
høreapparatbehandling til patienter over 18 år med ukompliceret eller ikke svært høretab. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om tilskud til høreapparatbehandling hos godkendte 

private leverandører af høreapparatbehandling, herunder om afregning af tilskud. 
… 

§ 73 d. Godkendte private leverandører af høreapparatbehandling skal tydeligt oplyse patienten om 

muligheden for at få et høreapparat, der ikke overstiger tilskuddet, regionsrådet yder efter § 73 a, stk. 2, og 
om sortiment og pris på de enkelte høreapparater hos leverandøren, herunder om, hvorvidt leverandøren 

tilbyder høreapparater inden for tilskudsgrænsen. Godkendte private leverandører skal endvidere tydeligt 
oplyse patienten om ejerforholdene for salgsstedet. 

Stk. 2. Personer, som arbejder eller bistår med høreapparatbehandling til patienter hos en godkendt privat 

leverandør af høreapparatbehandling, har tavshedspligt om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer 
eller får formodning om angående helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger. 

Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om godkendte private leverandørers indsamling og 
opbevaring af oplysninger om høreapparatbehandling og indberetning af sådanne oplysninger til de centrale 

sundhedsmyndigheder. 
… 

§ 73 h. Udskiftning af et høreapparat kan tidligst ske efter 4 år, medmindre der foreligger særlige 

omstændigheder. Tidsfristen gælder separat for hvert høreapparat. 

Stk. 2. Der kan dog ske udskiftning at et høreapparat før 4-årsperiodens udløb, når 
1) der foreligger en lægefaglig vurdering af, at der er indtruffet en markant helbredsbetinget forværring af 

hørelsen, 
2) legemlige forandringer eller slitage efter kort tid umuliggør anvendelse af høreapparatet eller 

3) høreapparatet er gået tabt ved tyveri, brand el.lign. 

 

https://www.borger.dk/handicap/Hjaelp-i-hverdagen/hoereapparat

