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Forslag
til

Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner
og om sundhedsfaglig virksomhed
(Styrket indsats på høreapparatområdet)
§1
I sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 2.
november 2018, som ændret senest ved lov nr. 273 af 26.
marts 2019, foretages følgende ændringer:
1. § 70 a og § 72, stk. 2, ophæves.
2. Efter kapitel 15 indsættes i afsnit V:
»Kapitel 15 a
Høreapparatbehandling
§ 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. Sundhedsministeren fastsætter regler om tilskud til
høreapparatbehandling hos godkendte private leverandører
af høreapparatbehandling, herunder om afregning af tilskud.
§ 73 b. Sundhedsministeren fastsætter regler om nationale
kvalitetskrav til høreapparatbehandling, herunder om visitationsretningslinjer for henvisning til høreapparatbehandling.
Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter regler om, hvilke
oplysninger speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme
skal give patienter i forbindelse med henvisning til høreapparatbehandling.
§ 73 c. Sundhedsministeren eller den, ministeren henlægger sine beføjelser til, godkender private leverandører, som
kan udføre høreapparatbehandling til patienter over 18 år
med ukompliceret eller ikke svært høretab.

Stk. 2. Sundhedsministeren eller den, ministeren henlægger sine beføjelser til, kan tilbagekalde en godkendelse fra
en privat leverandør af høreapparatbehandling, der ikke
overholder vilkår fastsat i en godkendelse, krav efter § 73 d,
stk. 1, eller krav fastsat i medfør af stk. 4, § 73 b, stk. 1, og §
73 d, stk. 2 og 3.
Stk. 3. Afgørelser om afslag på godkendelse eller tilbagekaldelse af godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 4. Sundhedsministeren fastsætter regler om betingelser og vilkår for godkendelse som privat leverandør af høreapparatbehandling og om betingelser for fortsat godkendelse
som privat leverandør af høreapparatbehandling.
§ 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. Sundhedsministeren fastsætter regler om godkendte private leverandørers indsamling og opbevaring af oplysninger om høreapparatbehandling og indberetning af sådanne oplysninger til de centrale sundhedsmyndigheder.
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§ 73 e. Sundhedsministeren eller den, ministeren henlægger sine beføjelser til, fører tilsyn med godkendte private leverandører af høreapparatbehandling.
Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter regler om tilsyn
med godkendte private leverandører af høreapparatbehandling, herunder om oplysningspligt i forbindelse med tilsyn.
§ 73 f. Sundhedsministeren kan delegere kompetence til
at meddele godkendelse efter § 73 c, stk. 1 og 2, og føre tilsyn efter § 73 e, stk. 1, til en privat aktør.
Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter regler om delegation af kompetence til at meddele godkendelse og føre tilsyn
til en privat aktør, herunder om krav til de private aktører.
Stk. 3. Delegeres beføjelser til en privat aktør, finder forvaltningsloven og de almindelige forvaltningsretlige regler
og principper samt lov om offentlighed i forvaltningen anvendelse på den private aktørs administration af de delegerede opgaver.
§ 73 g. Sundhedsministeren eller den, ministeren henlægger sine beføjelser til, opkræver gebyr fra godkendte private
leverandører af høreapparatbehandling til dækning af omkostninger ved godkendelse og tilsyn.
Stk. 2. Private aktører, der delegeres beføjelser til efter §
73 f, opkræver betaling fra godkendte private leverandører
af høreapparatbehandling til dækning af omkostninger ved
godkendelse og tilsyn.
Stk. 3. Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om
gebyrernes og betalingens størrelse og om opkrævning af
gebyrerne og betalingen.
§ 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.

må ikke fra den 1. juli 2019 erhverve ejerskab i virksomhed
med detailsalg af høreapparater.
Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter regler om, hvilke
speciallæger og hvilket ejerskab der omfattes af stk. 1.«
3. I § 202 a, stk. 4, indsættes efter »Lægemiddelstyrelsen«:
», jf. dog § 73 i«, og efter stk. 5 indsættes som nyt stykke:
»Stk. 6. Sundhedsministeren fastsætter regler om en skærpet oplysningspligt for læger med tilknytning til specialforretninger efter stk. 4, herunder om, hvilke oplysninger læger
skal offentliggøre, og om, hvor og hvor længe oplysningerne
skal offentliggøres.«
Stk. 6 bliver herefter stk. 7.
4. I § 202 d, stk. 1, 2. pkt., ændres »§ 202 a, stk. 6« til: »§
202 a, stk. 7«.
§2
I lov om autorisation af sundhedspersoner og om
sundhedsfaglig virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1141
af 13. september 2018, som ændret ved § 1 i lov nr. 1555 af
18. december 2018, foretages følgende ændring:
1. I § 74 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Høreapparatbehandling er ikke omfattet af bestemmelsen i stk. 2.«
§3
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2019, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Sundhedsministeren fastsætter tidspunktet for
ikrafttrædelse af §§ 73 c, 73 e, 73 f og 73 g i sundhedsloven
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2.
§4
Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf.
dog stk. 2.
Stk. 2. § 2 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for
Færøerne med de ændringer, som de færøske forhold tilsiger.

§ 73 i. Speciallæger i øre-, næse- og halssygdomme, der
arbejder eller bistår med høreapparatbehandling til patienter,
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