
DØNHO’s Formandsberetning 2020  
 

Kære kollega 

1. Indledning 

Formandsberetningen 2020 fokuserer på DØNHO´s formål, der fremgår af 
vedtægternes §2: 
”Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, 
økonomiske og kollegiale interesser.” 
Herudover kommenteres en række andre forhold, der også har interesse for 
DØNHO´s medlemmer. 

Beretningen indeholder derfor følgende afsnit: 

1. Indledningen her 
2. Faglige interesser 
3. Organisatoriske interesser 
4. Økonomiske interesser 
5. Kollegiale interesser 
6. Alt det andet 
7. Forventninger 
8. Taksigelser 

Bemærk at der er ganske store overlap emnerne imellem, så det er ikke altid muligt 
at placere emner indenfor ét bestemt afsnit, ligesom sager tidsmæssigt kan strække 
sig langt udover en årsberetning. Enkelte emner kunne med lige så stor ret være 
placeret andetsteds. 

Alt det arbejde der beskrives nedenfor skyldes, at de DØNHO medlemmer der har 
repræsenteret DØNHO’s interesser i udvalg og arbejdsgrupper, igen har leveret et 
stort arbejde af høj kvalitet. Flere medlemmer har desuden taget en række nye 
innovative initiativer med spændende perspektiver.  
Det er helt afgørende for DØNHO og DØNHO’s bestyrelse, at mange medlemmer  
fortsætter med at deltage opsøgende, aktivt og med engagement. Ikke alene 
repræsenterer det et meget stort arbejde, det er også inspirerende og motiverende 
for DØNHO´s bestyrelse, styrker vores position i flere sammenhænge og medvirker 
til rekruttering til klinikkerne. 
Én af de ting som alle kan bidrage med, uden nødvendigvis at lægge massive 
kræfter i det, er at huske at kommentere på det arbejde, som mange af vores 
kolleger lægger. 

2. Faglige interesser 

NKR/KKR 
Sundhedsstyrelsen har publiceret NKR om ankyloglossi. Fra DØNHO´s bestyrelse 
har Rikke Haahr (Horsens), været med i arbejdsgruppen. 
Vi er som ØNH-speciallæger glade for at have noget at referere til, i dialogen med 



både forældre og samarbejdspartnere. For DØNHO´s bestyrelse er det særligt 
gavnligt ift. kommunikationen med andre behandlere og medier. 
For få dage siden afholdt DØNHO, med Michael Lüscher (Aarhus) i spidsen, et 
webinar om emnet. Der var stor tilslutning til denne første større afprøvning af web-
formatet og DØNHO har en målrettet strategi med fortsat at teste, i hvilke 
sammenhænge vi med fordel kan anvende virtuelle møder, herunder GF. 

Videnskab/DØNHOF 
På den videnskabelige front og kvalitetsarbejdet, fortsætter DØNHO´s medlemmer 
også den faglige profilering.  
Fonden for Faglig Udvikling har bevilget midler til adskillige projekter med afsæt i 
ØNH-speciallægepraksis. Vi har ingen sikre historiske data, men der ser bestemt ud 
til at være stigende tendens af denne type engagement i vores speciale. DØNHO’s 
bestyrelse bifalder stærkt det arbejde og vil meget gerne gennem DØNHOF 
understøtte at det udvikler sig til en blivende tendens i ØNH speciallægepraksis. Det 
underbygger i høj grad vores gennemslagskraft i en række andre sammenhænge. 
DØNHO databasen er bevilget budget til at gå videre med drændatabasen, hvor 
grundtanken er at databasen, i en væsentlig mere brugervenlig udgave, skal tilbydes 
samtlige medlemmer i DØNHO. 
DØNHOF er under omorganisering ved formand Peter Tingsgaard (Slagelse). 

Faglige møder 
Som bekendt har næsten alle møder været aflyst. Michael Lüscher (Aarhus), har i 
særlig grad forsøgt at håndtere restriktionerne og eksperimenteret med webinars, 
web-ERFA, web-fora og hybridmøder (kombineret fremmøde og live-streaming). 
DØNHO’s bestyrelse er overbevist om, at disse mødeformer vil finde en plads i 
fremtiden, om end formentlig i et andet niveau. DØNHO’s bestyrelse arbejder derfor 
tæt sammen med Michael for at udvikle området målrettet os i ØNH-praksis. 

Der har selvsagt været en række forespørgsler til Fonden for Faglig Udvikling i 
Speciallægepraksis ift. refusion for webinars. I tvivlstilfælde går disse forespørgsler 
videre til DØNHO´s bestyrelse. Der har været så mange, at vi har set os nødsaget til 
at lave en rammesætning for ansøgningerne. 
For at DØNHO´s bestyrelse kan anbefale refusion af webinars, vil vi gerne at 
sessionen indeholder min. flg.: 

• Min. 60 min varighed 
• Udgivet af anerkendt internationalt/nationalt selskab/organisation. 

Herudover er jo Fondsbestemmelserne, der tilsiger: 

• Relevant emne 
• Afholdes hverdage 8-20 
• Ved Web-ERFA min. 8 deltagere 

For overhovedet at kunne tage stilling til disse ting, uden at skulle se det hele 
igennem, har DØNHO´s bestyrelse desuden besluttet, at følgende oplysninger skal 
oplyses ved en ansøgning: 

1. Emne/titel (evt. kort om indhold) 



2. Målgruppe 
3. Arrangør 
4. Varighed 
5. Form: forelæsning, interaktivt, MCQ, post-webinar test 
6. Hvornår webinaret gennemføres (dato, klokkeslæt) 

Vi håber meget at DØNHO´s medlemmer vil benytte sig af disse muligheder. Som 
nævnt arbejder vi på også at tilbyde kurser direkte fra DØNHO. 

Allergi-kursus 
I forlængelse af moderniseringen arbejder DØNHO for flere allergikurser. Grundet 
omstændighederne afholdes det næste kursus som webinar. 
Lena Egelykke Jørgensen (Holbæk) fra DØNHO´s bestyrelse koordinerer. 

UL-kursus 
Alle der er uddannede fra 2013 og frem har ultralyd i speciallægeuddannelsen, 
herunder på A-kursus. Mange af vi ældre har været på andre kurser og fået 
godkendt kompetencen. Behovet for kompetencevurdering ifm. UL-kurser er derfor i 
hastigt aftagende. Der har været langt mellem Odense-kurserne - og Kiel-kurset er 
helt nedlukket. 
DØNHO har besluttet, at det fremover skal være den enkelte kursusleder der 
fastsætter hvordan man vurderer kursisternes kompetenceniveau efter endt kursus. 
Der kan derfor fortsat, men ikke nødvendigvis, være krav om at eftersende 20 cases 
for at få godkendt kompetencen til at ibrugtage ydelse 2023. 

DØNHO´s personalekursus  
Grundet COVID-19 blev personalekurset 2020 aflyst.  
Personalekursusudvalget består af Lotte Rosenvinge (Odense), Steffen Ørntoft 
(Hvidovre) og Mads Stougaard (Ringsted). 
I udgangspunktet vil det planlagte program i stedet gennemføres på DØNHO 
Personalekursus 17-18. sept. 2021. 

Udredning og behandling af høretab, særligt høreapparatbehandling 
I disse år fylder høreapparatområdet en del i DØNHO’s bestyrelsesarbejde.  
Der har også i 2019/2020 været et godt samarbejde mellem DSOHH, DMAS, HØPA 
og DØNHO, hvor fagligheden har været kernebudskabet til øvrige aktører. 
Som bekendt trådte der 1. juli 2019 ny lov om hørerehabilitering i kraft (L194).  
I den efterfølgende finanslovsaftale 2019 blev der afsat midler til programmet 
”Høreområdet i fremtiden - En styrket indsats for borgere med høretab”.  
Programmet består af 6 indsatsområder:  
1. Afprøvning af ny model for høreapparatbehandling med digital visitation.  
2. Øget gennemsigtighed og information  
3. Nationale kvalitetskrav til høreapparatbehandlingen  
4. Bedre brug af de faglige ressourcer  
5. Bedre dataindsamling for at skabe viden om effekt og kvalitet  
6. Uvildig behandling og rådgivning 

I den forbindelse oprettede Sundhedsministeriet en referencegruppe for 
”Høreområdet i Fremtiden”. DSOHH, DMAS og DØNHO har hver én repræsentant af 
12 i alt. Fra DSOHH Michael Bille, RH, fra DMAS Jesper Yde, RH, og fra DØNHO 



undertegnede. Det er understreget i kommissoriet, at referencegruppen ingen 
beslutningsdygtighed har, men alene rådgivende funktion. 

Ad programpunkt 1.:  
Sundhedsdatastyrelsen er aktuelt i gang med projekt ”Innovation af Høreområdet og 
Effekt af Reform' (InHEAR)”.  
Dette gøres gennem ØNH-afdelingen Ålborg, Region Nord, hvor der nu er 
påbegyndt et Ph.d.-forløb der bla. omfatter fjernvisitation og kvaliteten heraf. 
DØNHO monitorerer arbejdet og kommer med faglige kommentarer gennem 
følgegruppen, hvor også DMAS (Jesper Yde) og DSOHH (Michael Bille) er 
repræsenterede. Undertegnede fungerer som DØNHO´s repræsentant i 
følgegruppen. 
Tanken er, at klinikker/høreapparatudbydere skal kunne sende en standardiseret 
anamnese, audiogram og et billede af trommehinde ind til en central visitation mhp. 
at bestemme om det drejer sig om kompliceret el. ukompliceret høretab. 
Det giver sig selv at DØNHO, DMAS, DSOHH og HØPA er bekymrede for om 
kvaliteten af dette er tilstrækkelig. Det er dét denne undersøgelse nu søger at 
afklare. 
 
Ad programpunkt 2.: 
I august 2019 trådte bekendtgørelse om patientinformation ifm. HA-behandling i 
kraft. DØNHO´s bestyrelse var repræsenterede i arbejdet med pjecen ved Lena 
Egelykke Jørgensen og Ann-Louise Reventlow-Mourier (Kbh.). 
DØNHO har fremført at alle bør være omfattet af lovgivningen - og ikke kun gælde 
praktiserende ØNH-læger.  
DØNHO har kontinuerligt arbejdet på, at vi kan få leveret pjecen omkostningsfrit, da 
den grundet omfang og farvelægning er uegnet til print i mange klinikker. Jeg har 
gentagne gange fået at vide, at der arbejdes på sagen - sidste gang medio okt. 
2020.  
For få dage siden (18. nov.) fik jeg gennem referencegruppen SST´s mundtlige 
tilsagn til, at SST vil få pjecen printet og at vi kan rekvirere den. Vi vil få særskilt og 
skriftlig information når det er endelig på plads. 
 
Sundhedsdatastyrelsen vil forsøge at samle alle oplysninger vedr. udredning og 
behandling høretab i en ”Fælles Audiologi Infrastruktur og Registrering” (FAIR). 
”Høremappen”, en digital mappe hvor alt vedr. høretab, udredning og behandling er 
lagt ind. Formålet er at patienterne via sundhed.dk selv får adgang til alle data - og at 
alle aktører kan tilgå dem. Se i øvrigt programpunkt 5. 

Ad programpunkt 3.:  
Ultimo september 2020 var der høringsfrist vedr. Sundhedsstyrelsens vejledning 
”Faglige kvalitetskrav og anbefalinger til høreapparatbehandling af voksne”. 
Kim Werther (Roskilde) har repræsenteret DØNHO i Sundhedsstyrelsen 
arbejdsgruppe. DMAS stillede med Jesper Yde og DSOHH med Michael Bille. 
Her opstilles krav til standardiserede undersøgelser, faciliteter og udstyr i 
behandlingsforløbet: Indledende undersøgelser og audiologisk anamnese, visitation, 
udredning med henblik på høreapparatbehandling, behandling med samt 
genudlevering af høreapparater. Materialet indeholder desuden en beskrivelse af 
krav til kompetencer hos fagpersoner, der arbejder med høreapparatbehandling 
samt forslag til indikatorer for fremtidig monitorering af området. 



DØNHO´s største bekymring, og væsentligste argument i høringssvar, er 
betydningen for patientsikkerhed og patientrettigheder, såfremt myndighederne 
vælger at uddelegere oplagt sundhedsfaglige opgaver til uautoriserede interessenter 
- der ikke er omfattet af sundhedsloven. 

Ad programpunkt 4.: Vi afventer konkrete initiativer og evt. høring. Der er ingen tvivl 
om, at dette programpunkt bliver afgørende for vores rolle i udredning og behandling 
af høretab. DØNHO er i udgangspunktet stærkt bekymrede for patientsikkerhed og -
rettigheder. Vi sidder dog ikke blot på hænderne og venter, men benytter hver en 
lejlighed til at fremføre vores pointer. 
 
Ad programpunkt 5.: Sundhedsdatastyrelsen er som nævnt i gang med projekt 
”Høremappen”. En væsentlig motivation for myndighederne er at undgå 
dobbeltundersøgelser. 
DØNHO arbejder for at samtlige aktører får samme indberetningsforpligtigelser, 
samt at registrering skal være enkelt og ressourceneutralt – samt at man ikke 
veksler dobbeltundersøgelser til dobbeltregistreringer. 
Undertegnede fungerer som DØNHO´s repræsentant i følgegruppen. 
 
Ad programpunkt 6.: Vi afventer konkrete initiativer og evt. høring. Noget er allerede 
indlejret i programpunkt 1. og 2. Vi kan forvente at det indgår i det kommende 
arbejde vedr. pkt. 4. Også her gælder at vi ikke bare sidder på hænderne, men 
benytter hver en lejlighed til at fremføre vores synspunkter. 
 

3. Organisatoriske interesser 

COVID-19 har overskygget stort set alt for os alle siden marts 2020 - også 
organisationerne.  
Helt op til det sidste har det været usikkert hvordan, og i det hele taget om, 
generalforsamlingen (GF) skulle afholdes i år. Som bekendt har vi besluttet os for at 
gennemføre, dog i et justeret format.  
DØNHO´s bestyrelse har, som alle andre, forsøgt at gennemføre aktiviteter på 
alternative måder og har afviklet en række bestyrelsesmøder via forskellige 
webbaserede mødeplatforme.  
Når det har været muligt, har vi fastholdt fremmøde, da det har vist sig at give en 
væsentligt mere nuanceret dialog. 

DØNHO og DSOHH  
Samarbejdet mellem DSOHH og DØNHO er, i lighed med tidligere, godt og 
konstruktivt, hvor DØNHO er inviteret med i arbejde der har været relateret til 
praksissektoren. Det drejer sig blandt andet om OSA, tungebånd og 
høreapparatbehandling. Herudover indgår DØNHO i div. DSOHH-udvalg, herunder 
efteruddannelsesudvalg, uddannelsesudvalg, Målbeskrivelsesudvalg, DSOHH 
årsmøde bedømmerudvalg, UEMS, LVS og div. høringssvar. 

DSOHH uddannelsesudvalg og speciallægeuddannelsen: 
DØNHO har gennem længere tid arbejdet for at få oprettet et A-kursus der udgår fra 
speciallægepraksis. Både DSOHH og SST har i 2020 godkendt kursusbeskrivelsen. 
A-kurset skal skrives ind i den reviderede Målbeskrivelse, der forventes endelig 



godkendt af SST ultimo 2021. Da kurset, optimalt set, skal afholdes umiddelbart 
inden de uddannelsessøgende har deres praksisophold, bliver det første kursus 
tidligst afholdt i september 2022. 
Der bliver tale om et foreløbigt 3-dages A-kursus med bla. allergi, OSA og 
mellemøretilstande fra praksissynspunkt. 
Der er allerede mange DØNHO-medlemmer der har meldt sig som interesserede 
undervisere. Det værdsætter vi meget! 
Vi er det første praksisspeciale der på denne vis markerer os i 
speciallægeuddannelsen med et selvstændigt A-kursus.  
DØNHO´s ambition er, naturligvis, at kurset vil bidrage til en endnu bedre og bredere 
speciallægeuddannelse.  
Initiativet flugter desuden med DØNHO´s målsætning om faglig profilering mhp. 
større forståelse for hvad der foregår i speciallægepraksis – og derigennem et endnu 
bedre samarbejde med, og rekruttering fra, hospitalssektoren samt en endnu 
stærkere position i ØNH-organiseringen i Danmark. Undertegnede har selv siddet i 
DSOHH´s uddannelsesudvalg. 

DØNHO har desuden, med Peter Tingsgaard og Andreas Tomaas Ravn (Frb.) som 
repræsentanter, medvirket til revision af Målbeskrivelsen, hvor vi har arbejdet på at 
få en større del af uddannelsen ud blandt flere medlemmer - samt at få større fokus 
på emnerne fra A-kurset beskrevet ovenfor. 
 

Uddannelseslægerne i speciallægepraksis er fortsat ovenud tilfredse med den 
uddannelse der gives i ØNH-speciallægepraksis. Tutorlægerne udtrykker ligeledes 
stor tilfredshed med funktionen. Stillingerne som tutorlæge slås op i de enkelte 
regioner og kan besættes efter ansøgning. Stillingerne genopslås mindst hvert 5.år 
(samt ved praksisejerskifte) for hele tiden at sikre, at det er de bedst kvalificerede 
tutorer, der varetager opgaven. 
Michael Lüscher har taget initiativ til et web-baseret tutorlægeforum. Det har været 
en stor succes med nærmaksimal opbakning fra tutorlægerne. 

DØNHO og FAPS 
DØNHO´s bestyrelse har igen i år valgt Ann-Louise Reventlow-Mourier som vores 
repræsentant i FAPS bestyrelse.  
Det har Ann-Louise kvitteret for, til DØNHO´s meget store glæde, med at blive 
formand for FAPS. 
Stort tillykke til både Ann-Louise og DØNHO! 
Som bekendt har Ann-Louise siddet i både DØNHO´s og FAPS´s bestyrelse i en 
årrække og det afspejler og viderefører det stærke organisationsarbejde DØNHO har 
en meget lang tradition for. 
Den tradition hviler særligt på, at DØNHO vægter højt, at vores repræsentant(er) i 
FAPS bestyrelse er tæt knyttet til DØNHO´s arbejde, historisk set gennem 
bestyrelsesposter i begge organisationer.  

DØNHO og subspecialeselskaberne 
DØNHO vil meget gerne være repræsenteret i subspecialeselskabernes bestyrelser, 
som Martin Glümer (Aarhus) i Dansk Rhinologisk Selskab. Det er væsentligt at vi er 
tilstede og synliggør os, så alle altid er klar over, at vi er klar til at levere ydelser på 
hovedfunktionsniveau, inkl. de forpligtigelser der følger med disse. 
Vi vil opfordre DØNHO´s medlemmer til at arbejde for, at de subspecialeselskaber 



der mangler repræsentanter fra speciallægepraksis, udvider de pågældende 
bestyrelser med en sådan. Samtidigt vil vi opfordre DØNHO-medlemmer til at stille 
op til disse bestyrelsesposter, hvor det måtte blive muligt. Er man (endnu) ikke 
(længere) medlem af et subspecialeselskab, så er det altid muligt at blive det. 

DØNHO og regionerne 
Der er betydelige forskelle på hvordan regionerne har indrettet sig ift. faglig 
rådgivning. I flere regioner er der, for hvert speciale, oprettet et Specialeråd med 
deltagelse af praktiserende otorhinolaryngologer. Specialerådets opgave er at yde 
faglig rådgivning til regionen ved behov.  
Vi er i de regionale ØNH-specialeråds forretningsudvalg repræsenterede ved: 

Region Nordjylland 
Peder Frandsen (Aalborg) 
Anders Møller Gregersen (Aalborg) 
Region Midtjylland 
Jakob Korsholm Nielsen (Randers) 
Christian Bak (Viborg) 
Thomas Qvist Barrett (Randers) 
Region Syd 
Lars Gosvig (næstformand, Odense) 
Jesper Møller Pontoppidan (Haderslev) 
Region Sjælland 
Peter Tingsgaard (netop udpeget, Slagelse) 
Regions Hovedstaden (Sundhedsfagligt Råd) 
Bjarne Johannes Hansen (Brønshøj) 

Det giver sig selv at vores tilstedeværelse er væsentlig, når region og sygehuse skal 
tage stilling til udlægning af opgaver, implementere regionale retningslinjer, påpege 
forbedringsmuligheder mm. F.eks. handlede sidste forretningsudvalgsmøde for 
ØNH-specialerådet i Region Midt om, hvilke opgaver vi kunne forestille os at 
overtage i speciallægepraksis. 
DØNHO vil derfor presse på at vi repræsenteres hvor vi ikke gør, og opfordrer alle 
medlemmer til at kandidere til disse poster.  

Bestyrelsens virksomhed og organisation  

DØNHO´s bestyrelse består af:  
Thomas Qvist Barrett, Randers, Formand 
Ann-Louise Reventlow-Mourier, Kbh., Næstformand 
Peter Nytofte Skov, Svendborg, Kasserer 
Lena Jørgensen, Holbæk, Sekretær 
Peter Tingsgaard, Slagelse, Formand DØNHOF  
Christian Bak, Viborg, Medlem  
Rikke Haahr, Horsens, Medlem 
Kim Werther, Roskilde, DSOHH repræsentant i DØNHO’s bestyrelse 

DØNHO bestyrelsesmøder 2019/20: 
2019, 16. nov.: konstituerende BM 
2020, 10. jan.: web-BM 



2020, 24. marts: ekstraordinært web-BM 
2020, 22. april: web-BM (formøde aflyst) 
2020, 18. sept.: BM (internat aflyst) 
2020, 20. nov.: BM 
2020, 21. nov.: GF + konstituerende BM 

DØNHO´s repræsentant i FAPS bestyrelse  
Ann-Louise Reventlow-Mourier, Formand for FAPS 
Andreas Tomaas Ravn, observatør for formandens valggruppe 
 

DØNHO-medlemmer i FAPS repræsentantskab  
Ann-Louise Reventlow-Mourier  
Thomas Qvist Barrett 
Lena Jørgensen  
Kim Werther  
Peter Tingsgaard  
Rikke Haahr  

DØNHO-medlemmer I regionsbestyrelserne - og dermed i FAPS 
repræsentantskab  
Region Nord: Janus Bo Bechman Jespersen  
Region Midt: Christian Bak (formand)  
Region Syd: Pia Juul Skov (formand) 
Region Sjælland: Frank Liviu Guldfred (formand)  
Region Hovedstaden: Andreas Tomaas Ravn 

UEMS repræsentant fra speciallægepraksis  
Kim Werther (udpeget af DSOHH).  
Årsmøde aflyst. 

DSOHH repræsentant i DØNHO 
Kim Werther.  
Årsmøde aflyst. 

DØNHO repræsentanter i DSOHH efteruddannelsesudvalg 
Andreas Toomas Ravn & Jette Berg (Aarhus). 
Årsmøde aflyst. 

LVS  
Kim Werther, Rikke Haahr og Lena Egelykke sidder i LVS som 
praksisrepræsentanter for DSOHH. 

Antal DØNHO-medlemmer:  
277 medlemmer 
138 solopraksis 
12 kompagniskabspraksis 
6 delepraksis 
1 deltidspraksis 
I alt 173 fra praksis 
Dertil 105 pensionerede eller ansat andetsteds  



Nedsættelser, overdragelser og tilgang  
Praksisoverdragelser siden medio nov. 2019: 
1. dec. 2020: Lene Thornbull Thomsen for Maria Elisabeth Christensen, Region 
Hovedstaden 
 
Generationsskifter siden medio nov. 2019: 
1. feb. 2020: Eva Rye Rasmussen i generationsskifte med Jesper Nordhuus, Region 
Sjælland  
1. marts 2020: Ann-Louise Klinkby Grøn i generationsskifte med Inga Sigsgaard, 
Region Midtjylland 
 
Delepraksis siden medio nov. 2019: 
Ingen nytilkomne 
 
0-ydernummer siden medio nov. 2019: 
Ultimo 2020: Jalal Taha Saadi, Region Syd, endnu ingen information om placering. 
Det er første gang i mange år at ØNH har fået tildelt et nyt ydernummer. Jf. FAPS 
visionsdokument, er det noget der kontinuerligt arbejdes på fra FAPS side. 
Der er hermed 160 fuldtidsydernumre og ét deltidsydernummer i Danmark. 
 

4. Økonomiske interesser 

Implementering af moderniseringen 1. april 2019 er i fortsat fokus.  
Det er FAPS forhandlingsudvalg der har ansvar for at monitorere udviklingen (i 2 år 
efter implementering – jf. OK), og FAPS der har adgang til alle data. 

DØNHO noterer sig at ØNH omsætningen har taget et ganske stort dyk - og holder 
naturligvis skarpt øje med det. 
DØNHO er opmærksomme på følgende oplagte årsager til omsætningsnedgang: 

1. Moderniseringen. Træg indføring af modernisering (klinikkerne skal omstille 
sig til at anvende de nye ydelser – det er aksen hvorom en modernisering 
drejer) 

2. Valideringen (i moderniseringen). Denne er aftalt gennem FAPS 
forhandlingsudvalg og Danske Regioner, og altså ikke 
moderniseringsgruppen fra DØNHO. Vi er opmærksomme på flere 
problematikker vedr. validering og går naturligvis videre med det. Hvis du 
opdager uhensigtsmæssigheder, vil vi meget opfordre dig til at anføre det i 
den tråd der oprettes til formålet på doenho.dk straks efter GF. 

3. COVID-19. Grundet COVID-19 har det været vanskeligt vurdere effekten af 
moderniseringen de seneste 9 mdr., hvorfor DØNHO overvejer at anmode om 
at forlænge observationsperioden. 

4. Økonomiaftalen. Det er en mulighed, at der blev ramt skævt i 
økonomiforhandlingerne mellem FAPS og Danske Regioner.  
Særligt lader allergiområdet til at være væsentligt mindre end parterne antog.  
Honorarniveauet for nye ydelser kan være lagt uhensigtsmæssigt, så det ikke 
driver tilstrækkeligt på den ønskede omstilling. 
Herudover kan der være skåret mere end nødvendigt på eksisterende ydelser 
for at levere den aftalte effektiviseringsgevinst.  



Disse emner indgår i økonomiopfølgningen mellem aftalens parter (FAPS og 
RLTN). 

DØNHO følger udviklingen tæt og analyserer det begrænsede datasæt (se FAPS-
Nyt). 
Vi vil naturligvis holde parterne op på den oprindelige aftale - og påpege evt. behov 
for justeringer af honorartakster. 
 

5. Kollegiale interesser 

I foråret 2020 blev vi, som alle andre dele af sundhedssektoren, også ramt af ad hoc 
retningslinjer og restriktioner samt, ikke mindst, værnemiddelforsyningsproblemer. 
Ingen vidste med sikkerhed hvad vi stod overfor, og det gav anledning til en del 
bekymring, ikke mindst hos de af os, der var i risikogruppe - selv eller via pårørende. 
Taget i betragtning af, at vi havde med en luftbåren smittevej at gøre, var det for 
DØNHO helt indlysende, at vi stod i en særligt eksponeret situation som ØNH-læger 
i primærsektoren. Indledningsvist stod vi ret alene med det synspunkt, men det 
lykkedes at få budskabet igennem og deraf en myndighedsanerkendelse af, at der er 
specialer, der er mere udsatte end andre. 
DSOHH hjalp i høj grad til med en bekymringshenvendelse rettet til bla. 
Sundhedsministeren. 
DØNHO lagde undervejs et betydeligt arbejde i, at DØNHO medlemmer kunne få 
adgang til værnemidler, testmulighed og retningslinjer målrettet luftvejshåndtering. 
 

6. Alt det andet 
 
Akkreditering - IKAS 

Alle i ØNH blev akkrediteret i anden runde. Stor ros til alle medlemmer for det 
arbejde I har lagt i det. 
 
Tilsyn - STPS 
STPS gav os pæne ord med på vejen i det risikobaserede kombinerede ØNH-
anæstesi stikprøvetilsyn i 32 klinikker der blev gennemført i efteråret 2019. 
Læs her: 
https://stps.dk/da/udgivelser/2020/oere-naese-halslaeger-erfaringsopsamling-fra-det-
sundhedsfaglige-tilsyn-2019/ 
 
DØNHO´s bestyrelse er særligt glad for at konstatere, at næsten alle har taget 
samarbejdsaftalen med anæstesien til sig. 
 
Diagnosekodning 
Blev indført pr.1. jan. 2020. 
I OK18 blev det aftalt, at der skulle laves diagnosekodning. Denne aftale er i 
mellemtiden blevet overhalet af epikrise-vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. 
DØNHO´s bestyrelse har diskuteret diagnosekodning med medlemmer, internt og 
med kolleger med erfaring fra andre specialer. 
Vi er som akutspeciale udfordret af kun sjældent at have en henvisningsdiagnose. 
Desuden har vi mange tilfælde af flere og/eller overlappende diagnoser. Eller vi 



modtager patienter der ender med diagnoser helt uden for specialet, da det viser sig 
at de har ØNH-symptomer men lidelse der hører til andet speciale. Herudover 
oplever vi, at der mangler beskrivende diagnoser for nogle tilstande, hvorfor der kan 
være behov for at oprette nye koder i SKS. Endelig er der, præcis som på 
sygehusene, individuelle som lokale/regionale variationer i kodningen. 
Alt i alt er DØNHO nået til den konklusion, at vi gerne vil bruge hele SKS-kataloget. 
Det er vores vurdering, at det er denne tilgang der vil være mest informativ ift. vores 
kolleger i almen praksis.  
Christian Lindhart (Herning) har venligst stillet en diagnosekodeoversigt til rådighed 
på doenho.dk 
 
Registreringsydelse 1001 – drænkontrol 
Første omgang af registreringen blev skønnet at være ufuldstændig. Derfor er vi 
blevet bedt om at gentage registreringen. 
DØNHO vil gerne opfordre alle medlemmer til at få det sat i system, så vi kan få en 
ny og troværdig registrering. 

Hjemmesiden  
Siden opdateres løbende af webmaster Mikkel Holmelund (Helsingør). Tak for det 
vigtige arbejde med hjemmesiden. 
 

7. Forventninger 

FAPS visionsdokument 
Vi har alle med FAPS-Nyt modtaget FAPS visionsdokument og bestyrelsen er klar 
over, at en del medlemmer særligt har hæftet sig ved ambitionen om at fordoble 
antallet af ydernumre.  
DØNHO vil som en af de første prioriteter i den kommende tid, forholde sig aktivt til 
dette. Visionsdokumentet gælder jo hele FAPS med alle 15 specialer, men derfor 
bør vi naturligvis i vores speciale forholde os konkret til, hvor der evt. er et behov for 
udvidelse af kapaciteten.  
DØNHO noterer sig at der i visionsdokumentet er nævnt, at en kapacitetsudvidelse 
også omfatter udvidelse af allerede eksisterende kapacitet. 

Kvalitetsklynger 
PLO har efter sigende, og alt at dømme, med stor succes indført de såkaldte 
kvalitetsklynger. 
PLO definerer kvalitetsklynger som ”et fagligt, professionelt fællesskab af 
praktiserende læger i en række lægeklinikker, som mødes jævnligt og arbejder med 
kvaliteten af behandling af patienter i klinikkerne og i samarbejde med det øvrige 
sundhedsvæsen. 
Arbejdet i klyngerne er datadrevet, men adskilt fra kontrolsystemer. 
Der er stor frihed i klyngen til at tilrettelægge arbejdet med henblik på at sikre 
kvalitetsudvikling i klyngen. 
Klynger kan også ses som en mulighed for at opnå kollegial sparring og 
sammenhold, særligt for mindre lægeklinikker” 

I DØNHO´s bestyrelse har vi med stor interesse fulgt dette arbejde og ser det som et 
attraktivt alternativ til akkrediteringen. DØNHO har allerede lagt sporene til det 



datadrevne kvalitetsarbejde gennem DØNHO databasen og har med databasen en 
unik mulighed for fortsat at have hånd i hanke med hvilke kvalitetsparametre vi 
fokuserer på. Det er oplagt også at indarbejde det arbejde der aktuelt pågår i 
DØNHO med webmøde-format. 
Såfremt det bliver aktuelt i de kommende OK-forhandlinger, ser DØNHO´s 
bestyrelse derfor positivt på at gå videre ad denne vej. 

OK21 
Arbejdet med den ny OK der skal ikrafttræde 1. april 2022 er gået i gang. FAPS har 
nedsat et overenskomstforberedende udvalg og der er åbent for medlemsforslag 
året ud. Se mere her: https://www.laeger.dk/ok-2021 

Vi vil meget opfordre medlemmer til at indsende forslag. Som inspiration kan man jo 
passende genlæse gældende overenskomstaftale (OK18). 

DØNHO´s arbejde 
Forventningen til GF 2020 er, at der kommer kampvalg, og dermed muligvis en 
ændret sammensætning af bestyrelsen. Umiddelbart efter GF mødes bestyrelsen og 
konstituerer sig. Ændringer i hverv og poster vil fremgå af hjemmesiden. 
I det kommende år vil bestyrelsen i tillæg til de vanlige møder også afholde internat-
bestyrelsesmøde mhp. at gennemgå vedtægter for evt. revision - samt (som altid) 
drøfte den langsigtede strategi for DØNHO. 
Vi planlægger ud fra, at vi kan få lov at afholde formødet 2021. 
 

8. Taksigelser 

Tak til alle de medlemmer der har deltaget i arbejdsgrupper og/eller været 
behjælpelige ved høringssvar.  

Tak til de praktiserende speciallæger, der er aktive i subspecialeselskabernes 
bestyrelser og i regionsbestyrelserne. I varetager en vigtig funktion med at øge 
synlighed af ØNH-speciallægepraksis. 

Tak til de medlemmer der har brugt sit netværk og personale samt selv har fungeret 
som undervisere og foredragsholdere i både ind- og udland, i faglige netværk og på 
A-kurser.  

Tak til alle de medlemmer der har stillet deres arbejde og indsigt til rådighed på 
hjemmesiden. 

Tak til alle tutorlæger – I får stor ros af vores yngre kolleger.  

Tak til sidste års dirigent, Peter Poulsen (tidl. Viborg). 

Tak til bestyrelsen for det gode arbejde. Vi fortsætter diskussionerne udsprunget af 
et glødende engagement. Omend vi kan være uenige undervejs, ender det altid 
produktivt, fremadrettet og med fagligheden i højsædet. 

https://www.laeger.dk/ok-2021


Og UNDSKYLD til de af jer jeg måtte have overset i ovenstående beretning og 
taksigelse – jeg modtager meget gerne en mail, så I kan blive nævnt i næste 
beretning.  
Jeg synes, som jeg skrev indledningsvist, at det er meget væsentligt at der, som et 
minimum, følger behørig anerkendelse med enhver indsats der fremmer DØNHO´s 
medlemmers interesser. 

På vegne af bestyrelsen  

Thomas Qvist Barrett 

Formand DØNHO 


