Indberetning til HØR
Initiativ 5 ”indsamling og indberetning af data” er en del af programmet for Høreområdet i fremtiden, som
samlet skal skabe en høreapparatbehandling, hvor patienten sættes i centrum – gennem hele
behandlingsforløbet. Programmet og de underliggende projekter er igangsat, da der er en række forhold ved
den nuværende høreapparatbehandling, der ikke fungerer optimalt. Programmet løber fra 2019-2022.
I denne forbindelse, er der behov for indberetning af data om udlevering af høreapparater på offentlige
audiologiske afdelinger til LPR. Disse oplysninger skal være med til at danne grundlag for opfølgning og
vurdering af udbytte og effekten af høreapparatbehandlingen i et tværgående, nationalt perspektiv, som
inkluderer både det offentlige og private behandlingstilbud.
En indberetning (RI) er lig med en unik udlevering/genudlevering/ombytning af høreapparat
Indberetningen foretages med resultatindberetningen ’Udlevering af høreapparat’. Denne RI er logisk set en
procedurekode-trigget RI. Trigger for indberetningen er koder tilhørende kodeliste: [proc.hoereapp].
Trigger for resultatindberetning ’udlevering af høreapparat’: [proc.hoereapp] aktuelle koder
BDDC

Udlevering af høreapparat

Indekseret

Bemærk
Denne kode er nødvendig for at sikre, at indberetningen kræves. Triggerkoden skal indberettes.
Indberetningen skal ske umiddelbart i forbindelse med indberetningen af patientkontakten med triggerproceduren. Status er ’komplet’ {RAS01}.
Resultatindberetningen for udlevering af høreapparat kan indberettes til LPR fra 1. januar 2022, men er ikke
påkrævet.
1.1.1

Starttidspunkt for triggerprocedure

Triggerproceduren skal indberettes med starttidspunkt lig med tidspunkt for udlevering af høreapparat
inden for tidsrammen af den patientkontakt, hvor ydelsen gives.

Resultatindberetningen ’Udlevering af høreapparat’ skal indberettes med følgende oplysninger:
navn: Udlevering af høreapparat (RAA11)

Indberetning til LPR af oplysninger vedrørende udlevering af
høreapparater
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Der anvendes i resultatindberetningen følgende kodelister/småklassifikationer.
Bruger af høreapparat - kodeliste: [res.hoerbruger]

RGBA01
RGBA02

Førstegangsbruger
Flergangsbruger

Visitationstype ved høretab - kodeliste: [res.hoervis]

RGBB01
RGBB02
RGBB09

Henvist som kompliceret
Henvist som ukompliceret
Ikke oplyst (refererer til flergangsbrugere)

Årsag til kompliceret høretab - kodeliste: [res.hoeraars]

RGBC01

Kompliceret høretab: under 18 år

RGBC02

Kompliceret høretab: regions- og højt specialiseret funktion

RGBC03

Kompliceret høretab: væsentligt nedsat skelneevne

RGBC04

Kompliceret høretab: asymmetrisk hørenedsættelse

RGBC05

Kompliceret høretab: hørelse ≤ 25 dB HL

RGBC06

Kompliceret høretab: kandidat til implantat

RGBC07

Kompliceret høretab: tinnitus og/eller lydoverfølsomhed

RGBC08

Kompliceret høretab: sansedefekt/komorbiditet/funktionsevne

RGBC09

Kompliceret høretab: fluktuerende el. hastigt progredierende

Unilateral/bilateral hørebehandling - kodeliste: [res.hoerunibi]

RGBD01
RGBD02

Unilateral behandling
Bilateral behandling

Udleveringstype - kodeliste: [res.hoerudltype]

RGBE01
RGBE02
RGBE03
RGBE04

Ny udlevering af høreapparat
Ombytning af høreapparat pga. defekt apparat (efter 3 mdr. og inden
for 4 år)
Ombytning af høreapparat pga. væsentlig ændring i høretab (efter 3
mdr. og inden for 4 år)
Erstatning af høreapparat pga. mistet apparat (efter 3 mdr. og inden
for 4 år)

Hvis der er gået mere end 4 år siden sidste udlevering af høreapparat, skal udleveringstypen altid være
RGBE01 ”Ny udlevering af høreapparat”, også selvom der reelt er tale om ombytning eller erstatning af et
gammelt apparat.

