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Endelig de første spæde resultater
af vores politiske påvirkning
Efter sommerferien har vi været til endnu et møde med
vores sundhedsminister om mulighederne for at nedbringe ventetiderne på høreapparatsbehandling. Vi har
også haft endnu et møde med Region Syd, som havde
landets rekordhøje ventetider.
Efter at regionsrådet i Region Syd i april vedtog en
handleplan for høreområdet, er ventetiderne endelig
begyndt at falde. Loftet for aktivitetsafregning og udlevering af høreapparater er fjernet, og kapaciteten er
øget med 500 patienter på Odense og Vejle høreklinik.
I Odense er ventetiden faldet med 17 uger siden maj.
De åbner den 28. august også en høreklinik i Svendborg, hvor det vil være muligt at få udleveret og justeret
høreapparater. I Vejle er ventetiden faldet med 53 uger
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Nyresygdomme kan
give høreskader

siden maj måned. Vi er dog heldigvis enige om, at det
fortsat ikke er godt nok. Men det viser klart og tydeligt,
at det kan lade sig gøre relativt hurtigt at nedbringe
ventetiderne, når bare politikerne tager problemerne
alvorligt. Det har vi virkelig kæmpet for gennem lang
tid, og endelig kan vi se de første spæde resultater. Der
er lang vej endnu, til vi har acceptable ventetider, og vi
fortsætter derfor vores kamp med både regionerne og
politikerne på Christiansborg.
Folketinget vedtog i december sidste år, at der skal tages hånd om de lange og helt uacceptable ventetider. Vi
blev i første omgang stillet i udsigt, at der ville komme
et udspil fra sundhedsministeren før sommeren, men
det venter vi stadig på. Ambitionen er nu, at udspillet
kommer inde årets udgang. Det er godt nok en meget
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lang proces og langt fra tilfredsstillende, at det skal tage
så lang tid. Det positive er, at vi bliver spurgt til råds og
er i løbende dialog med både minister og embedsmænd
på området.
En anden stor indsats, som jeg ser meget frem til, er det
kommende Ungdommens Folkemøde i Valby parken.
Høreforeningen deltager for første gang, og vi kan allerede nu melde alt udsolgt til begge vores workshops
– ”Knalder du også ……for højt op for musikken ?”
Det er simpelthen så dejligt, at vi har formået at tiltrække de unge, så vi sammen med dem kan få drøftet,
hvordan vi får lavet en kampagne til de unge om at
passe på hørelsen, skrue ned for musikken og få sunde
og gode lytte vaner. Det glæder jeg mig rigtig meget til.

HØRELSEN | NR. 04 | SEPTEMBER 2018

3

KORT NYT

Farvel til Birgit
Birgit Rasmussen takker af som ledelsessekretær og går
på efterløn 1. oktober efter 13 år i Høreforeningens sekretariat.
– Jeg har været rigtig glad for at arbejde i en organisation for mennesker med høretab og har haft en bred
berøringsflade selvfølgelig med ledelsen, men også med
de mange frivillige i lokalafdelingerne og medlemmerne. Det har været dejligt at arbejde for en så meningsfyldt sag, men nu glæder jeg mig til at få mere tid til
mine børn og børnebørn, siger Birgit, som vi ønsker held
og lykke med det nye liv.

Goddag til Anne

Vores nye ledelsessekretær hedder pr. 1. september
Anne Liljeberg. Hun har solide kompetencer og masser af god erfaring med sig fra tidligere jobs. Anne har i
mange år været ansat i Det Berlingske Hus både som sekretær for den Berlingske Fond og som ledelsessekretær
for Lisbeth Knudsen. Anne glæder sig meget til at tage
fat på de spændende opgaver i vores forening, hvor hun
bl.a. skal lave opgaver for ledelsen og arbejde sammen
med Høreforeningens mange engagerede frivillige.

SNYD MED TOLKEMIDLER KAN
RAMME ALLE TOLKEBRUGERE
Sensommerens pressehistorier om
mulig svindel med tolkebistand til
døve er en rigtig træls sag, der risikerer at ramme alle tolkebrugere.
Høreforeningen tager skarpt afstand
fra den mulige svindel og bakker op
om, at sagen hurtigst muligt bliver
kulegravet, og at der slås hårdt ned
på den eventuelle svindel.
– Det er forkasteligt, hvis der er
nogle, der har udnyttet et system,
der ellers giver mulighed for at døve
og hørehandicappede kan indgå på
arbejdsmarkedet og på anden måde
deltage i samfundet, siger Høreforeningens landsformand Majbritt
Garbul Tobberup.
Danske Døves Landsforbund
advarede allerede for fem år siden
Arbejdsmarkedsstyrelsen om, at der
kunne være et problem.
En række døve har i følge medierne etableret egne tolkefirmaer og
bl.a. spekuleret i at få udbetalt tolke-
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timer fra det offentlige, som aldrig
har fundet sted.
Høreforeningen ærgrer sig over
sagen og frygter, at den kan føre til
flere dokumentationskrav og mere
bureaukrati på hele tolkeområdet.
– Som helt almindelig lovlydig
tolkebruger har man ikke brug for
endnu mere kontrol eller længere
sagsbehandlingstider. Ingen tolkebruger har tolk med på job, på
sygehuset eller andre steder for sjov.
Brugerne er afhængige af deres tolk,
siger Majbritt Garbul Tobberup.
Pt. er der ikke sager, som handler
om skrivetolkeområdet, som Høre
foreningens medlemmer bruger
mest. Da Det Sociale Tolkeprojekt i
sin tid blev etableret, skabte det mulighed for at lave egne tolkefirmaer.
Senere har det offentlige udbud af
tolkeopgaver ligeledes givet et boom
i mindre tolkefirmaer.

Høreforeningen
og persondata
I forbindelse med den nye persondataforordning – ofte også kaldet
GDPR – har vi opdateret vores privatlivspolitik. Som medlem behøver
du ikke at foretage dig noget, men
hvis du ønsker at læse den, kan du
finde privatlivspolitikken ved at
klikke på linket i bunden af vores
hjemmeside. Hvis du ønsker den
tilsendt på papir, kan du skrive til
medlem@hoereforeningen.dk eller
ringe til os på tlf. 36 75 42 00.

Forkert billede

I produktoptalen af nye høreapparater i juni-nummeret sneg
der sig et forkert billede
ind i omtalen af Phonaks
Audeo B. Direct.
Apparatet giver 100%
håndfri telefonsamtaler,
til alle mobiltelefoner via
Bluetooth.
Apparatet ser således ud:

Udgivelser 2018
Hørelsen udkommer tre gange
mere i år.
Nr.
5:
6:

Deadline
13. sep
1. nov

Udgives
16.-19. okt
4.-7. dec.

Hørelsen udsendes i år med Post
Nords magasinpost-ordning. Så
bladet vil være at finde direkte i
postkassen uden omslag. Der kan
være et sudoku-tillæg med bladet, så det er i plastomslag. Hvis
dit blad ikke er kommet, kan du
anmelde det på vores hjemmeside
under medlemsblad. Du kan også
ringe på tlf. 66 80 56 22. Så får du et
nyt blad tilsendt.
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ROYALE BEGIVENHEDER
I anledning af H.K.H Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag var Høreforeningen i maj inviteret til reception på
Kongeskibet sammen med Kronprinsens øvrige protektioner. Høreforeningen var repræsenteret ved landsformand Majbritt Garbul Tobberup og
sekretariatsleder Tine Lyngholm.
Det blev til en god snak med Kronprinsen, som vi blandt andet takkede
for, at Kongehuset havde sat tekster
på videoerne i Royal Run app'en. Der
blev også talt om at passe på hørelsen
og de unges musikvaner med for høj
musik.
Gaven fra Høreforeningen var da
også høreværn til alle fire børn samt
ørepropper til hele familien.
“Meget betænksomt” kvitterede
Kronprinsen.

Høreforeningen var også med til at
fejre Kronprinsens runde fødselsdag
i forbindelse med Royal Run løbet på
Frederiksberg den 21. maj.
Man løb to distancer, en engelsk
mil først på dagen og 10 km om aftenen. Kronprinsen løb med på 10 km
distancen. Høreforeningen Frederiksberg Lokalafdeling var at finde i målområdet ved Frederiksberg Runddel,
hvor afdelingen bemandede et væskedepot ved mile-løbene.
Om aftenen deltog løbeholdet
Hearing Loss Runners, som bestod af
løbere fra Høreforeningen og Danske
Døves Landsforbund. Blandt løberne
på holdet var Høreforeningens næstformand Leon Carlsen samt Line
Lerchebo, lokalt medlem fra Frederiksberg
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Forbud mod diskrimination
Et samlet folketing vedtog sidst i
maj et historisk forbud mod diskrimination af mennesker med
handicap, som handicaporganisationerne længe har kæmpet for.
– Det er en historisk og vigtig
dag for mennesker med handicap
og hele Danmark. Vi vil leve et
selvstændigt liv ligesom alle andre.
Det er urimeligt, at vi kan afvises
på eksempelvis restauranter eller
diskoteker på grund af handicap.
Det bliver nu endelig forbudt. Jeg
håber, at forbuddet vil ændre holdninger og fjerne fordomme om

mennesker med handicap, sagde
Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer.
Loven indeholder ikke krav
om ’rimelig tilpasning’, som man
kender fra arbejdsmarkedet. Men
regeringen vil inden udgangen af
september undersøge mulighederne og de økonomiske omkostninger ved at indarbejde rimelig
tilpasning i loven.
– Jeg ser frem til, at Folketinget
kommer helt i mål. Med regler om
rimelig tilpasning får vi et stærkt
diskriminationsforbud. Skoler og

forretninger skal være for alle og
så vidt muligt tilpasse sig menne
sker med handicap, sagde Thorkild
Olesen
– Omkring hver 7. med handicap
oplever diskrimination pga. handicap.
Kilde: Rapport fra VIVE 2017
– Norge fik et diskriminationsforbud i 2004. Finland vedtog et forbud i 2014, mens Sverige har haft
regler på området siden 1999.
Kilde: Institut for Menneskerettigheder.
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TINNITUS:

JES DORPH: DEN ER IKKE MIN
VEN, MEN JEG ACCEPTERER,
AT DEN ER DER
For 25 år siden blev TV-vært Jes Dorph-Petersen ramt af en
permanent tinnitus efter en koncert med D.A.D. Hyletonen
har fulgt ham siden, men den har ikke dikteret måden, han
lever på, selvom den i starten var temmeligt skræmmende.

TEKST OG FOTO BERIT JARMIN

Håndværkerne arbejder bag de lukkede vinduer i stuen. De er ved at
sætte nyt tag på ejendommen, der
ligger ved vandet i Hellerup.
Og det larmer. Men det er ikke
noget, der generer Jes’ tinnitus ret
meget.
– Det er når der er helt stille, det
er værst. Eller nu, hvor vi sidder og
snakker om det, forklarer han.
– Mange af min kollegaer i TVbranchen har det også, så vi snakker
om det indimellem. Forleden var jeg
til koncert med YES sammen med én
af min venner og hans tinnitus blev
virkelig høj af diskantlydene. Det
generede slet ikke mig, og der var
heller ikke noget særligt dagen efter.
Tror egentligt, at jeg er ret heldig på
den måde. Mange er nok langt hårdere ramt, end jeg.
LIGE MELLEM ØRENE
En hyletone, der lyder som et gammeldags prøvebillede, lige midt i
hovedet, er sådan Jes beskriver sin
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– Jeg var sikker på, at det ville blive
tinnitus. Og den varierer i styrke alt
værre og værre, og det bare var et
efter, hvordan han ellers har det.
spørgsmål om tid før det blev helt
– Jeg tænker, at alle har potentiaulideligt.
le for at udvikle tinnitus, og måske
har det i større eller mindre grad.
BOGEN, DER SATTE
Jeg tror, at det er summen af det
ørerne har været udsat for, som på
DET I PERSPEKTIV
et tidspunkt bliver for meget. FørJes konsulterede flere forskellige øreste gang, jeg oplevede ringen for
læger og blev henvist til audiologisk
ørerne var, da jeg var dreng sådan
afdeling, hvor man konstaterede, at
13-14 -år, og vi smuglede kanonslag
det var tinnitus – og der ikke rigtig
fra Sverige. Nogle som hed Thunvar noget at gøre ved det.
der. Vi tog båden fra
København og gemte
Jeg var sikker på, at det
dem i O-Boy kakaopulver. På et tidspunkt
ville blive værre og værre, og
skulle jeg affyre ét, men
det bare var et spørgsmål om
fik det ikke smidt i tide,
tid før det blev helt ulideligt.
så det eksploderede
lige ud for mit ene øre.
Dér begyndte det at hyle, men det
– Det var noget, som jeg skulle lære
gik væk igen efter nogle dage, forat leve med, fik jeg at vide. Først setæller Jes.
nere fandt jeg ud af, at det er måden,
Da han mange år senere oplevede,
man forholder sig til den på, der er
at den kom igen og ikke gik væk blev
afgørende for, hvor meget den komhan ramt af noget nær panik.
mer til fylde i ens liv,” siger han.

TINNITUS

Vidste du at

10-20 procent af befolkningen har tinnitus
i en eller anden grad. Ca. 1-3 procent har
en tinnitus, der er så voldsom, at de er
stærkt generede af det.
En undersøgelse fra 2017 viser, at
omkring 600.000 danskere har tinnitus,
og at tallet er i stigning. Du kan blandt
andet se tallene for tinnitus på side 35 i
undersøgelsen.

»
– Det var før, man kunne gå
på nettet og finde alle mulige
oplysninger, så jeg gik på biblioteket og fandt en bog, som blev
en slags bibel for mig. Det var
musikeren Henrik Strubes bog
’Pas på ørerne’, der satte det
hele i perspektiv.
– Han ER Mr. Tinnitus. Han
skriver, at man mentalt skal
fylde sit liv med alt muligt andet, der glæder én og give den
mindst mulig opmærksomhed. Det kræver noget øvelse,
men det virker, siger Jes, der
først på sommeren skrev en
klumme i B.T. om sin tinnitus,
og på den måde fik sat emnet
på dagsordenen.
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»

Efterfølgende fik han en masse henvendelser fra folk med tinnitus, som
var glade for at han skrev om det.
– Det var ret tilfældigt, at min
klumme kom til at handle om det,
men jeg er glad for, at andre kan bruge min historie til noget. Jeg kender
mange – både musikere og studieværter – der lider af tinnitus. Det er
ikke et tabu for mig, siger han.

var så god. Der var en konstant knitren og susen. Og jeg måtte ofte bede
teknikerne om at skrue ned. Nu er
det værst ved store live- begivenheder, hvor der er et hav af signaler, og
der pludseligt kommer et højt signal,
eller der er én, som råber lige ind i
øret på mig. Det er til at blive vanvittig over. Systemet får et kæmpe chok.
Det er som at blive sparket ned bagfra i en fodboldkamp, forklarer Jes.

I hans nuværende job på ’Go’ aften
Danmark’ er det ikke noget stort problem. Dels fordi, teknikken er god i
studiet og dels fordi, der kun er tre,
der kan snakke ind hans øresnegl. –
Nu beder jeg teknikerne om at skrue
op, fordi jeg ikke kan høre noget,
men jeg har også fået konstateret en
lille hørenedsættelse, så det kan være
det er derfor. Jeg synes nu ellers, at
jeg hører fint, siger han.

SOM AT BLIVE SPARLIVET SKAL STAKET NED BAGFRA I EN
Hvis jeg var 20 år i dag og skulle
FODBOLDKAMP
DIGVÆK LEVES
til Roskilde Festival, ville jeg nok tage
Som TV- vært på direkte
Selvom hyltonende
TV har Jes haft en øresnegl
kan være ret genenogle ørepropper med, men nu er der jo
i øret det meste af sit arrende indimellem,
også kommet meget mere viden om det.
ærgrer han sig ikke
bejdsliv, og det er han ikke
over, hvad han har
i tvivl om har været en
udsat sine ører for igennem tiden.
medvirkende årsag til tinitussen.
– Sidst jeg oplevede det var da vi
Det er bare sådan det er.
Øresneglen fungerer som en slags
sendte live fra Prins Henriks begra– Hvis der var en knap, man kunhøreapparat, som flere forskellige
velse. Der måtte jeg flå øresneglen
folk kan snakke ind i på samme tid.
ud af øret og insistere på, at der kom
ne trykke på, for at slukke den, ville
– Da jeg startede med at lave TV var
styr på signalerne, før jeg kunne tage
jeg da gøre det. Men man skal jo også
det ret slemt, fordi teknikken ikke
den på igen.
leve livet. Jeg går stadigvæk til kon-
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certer indimellem, og der ikke noget
jeg lader være med at gøre, fordi jeg
er bange for at forværre tinitussen.
Slet ikke. Men hvis jeg var 20 år i dag
og skulle til Roskilde Festival, ville
jeg nok tage nogle ørepropper med,
men nu er der jo også kommet meget
mere viden om det.
Af og til Googler Jes lige tinnitus
for at se, om der er kommet noget
nyt på behandlingsfronten, Men det
er ikke noget, der holder ham vågen
om natten.
– Jeg ved, at om 14 dage, når jeg
skal på ferie til Læsø, og der er helt
stille, stikker den hovedet langt frem
igen, og så må jeg lige hilse på. Den
er ikke min ven, men jeg accepterer,
at den er der. Den er ligesom slidgigten i venstre knæ – pisse irriterende.

Flere slags tinnitus

Tinnitus er pr. definition en dysfunktion i det auditive system, ofte i det
cochleare system med øget aktivitet
flere steder i hjernen, men kan være
udløst af andet.
Normalt er tinnitus en skade i det
auditive system, på hårceller eller
synapser.
Akut tinnitus kommer oftest ved
høj støj, måske fordi hårcellernes stivhed nedsættes, så de blafrer.
Der findes en objektiv tinnitus, som
nogle gange kan høres ud af øret.Det
kan typisk være en skade i blodkar,
som undersøges via MR-scanning.
Muskulær tinnitus kommer af tics
i mellemøremusklerne, der giver en
klik-lyd.
Somatisk tinnitus er uden skade
i øret og kan bl.a. skyldes smerter i
tænderne, tyggemuskler eller kæbeled, men også fra muskler i ryggen.

Høreforeningens
arbejde for
tinnitus-ramte
Høreforeningen har siden stiftelsen af
Menière- og Tinnitusforeningen i 1995
arbejdet seriøst for bedre livsvilkår
for mennesker med tinnitus. MTF blev
i 2006 lagt ind under Høreforeningen.
Vi afholder løbende arrangementer
om tinnitus, hvor man bl.a. kan få den
nyeste viden om tinnitus og behandling
fra eksperterne.
Høreforeningen har for medlemmer
en faguddannet tinnitus-vejleder.
Som medlem af Høreforeningen
støtter du arbejdet for en bedre tinnitusbehandling i Danmark og større gennemsigtighed i behandlingstilbuddene.
Høreforeningen har kortlagt tilbuddene
i Danmark og er i tæt kontakt med
tinnitus-behandlere og forskere.

Verdens mest avancerede CI system
SYNCHRONY Cochlear Implant System
Hvad gør SYNCHRONY så unikt?
Kun SYNCHRONY fra MED-EL tilbyder disse enestående fordele:
- Tæt på naturlig hørelse

- Enestående pålidelighed

- Optimal strukturbevarelse

- Mulighed for trådløs

- Individualiserede elektroder

opladning af processor

- Unik sikkerhed ved MR scanning til 3 Tesla

- Universel tilslutning

Vil du vide mere? Kontakt din lokale MED-EL repræsentant her:

27071 r1.0

Telefon: +45 53 778 500

Mail: nordic@medel.com

medel.com
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POLITIK

MENS VI
VENTER PÅ
ET UDSPIL
om bedre
behandling

Sundhedsminister Ellen Thrane Nørby har
igen sagt, at ventetiderne på høreapparatbehandling er uacceptable. Hun har lovet et
servicetjek på høreområdet efter den længe
ventede evaluering sidste år viste sig at være
ret mangelfuld. Servicetjekket skulle have
været færdigt i sommer, men pt. er der endnu
ikke nyt fra ministeriet.
Foto: Sundhedsministeriet

Det er et sejt træk at flytte høreområdet politisk. Høreforeningen har
over sommeren været i dialog med polikere både centralt og regionalt.
Høreforeningen er i løbende dialog
med politikere i Folketinget og regionerne for at forbedre høreområdet.
Som Hørelsen også satte fokus på før
sommerferien, er det kun i Region
Syddanmark, at man kan spore forbedringer.
Høreforeningen har i august igen
holdt møde med sundhedsministeren,
der bl.a. var interesseret i et digitalt
pilotprojekt på høreområdet.Arbejdsgruppen for fremtidens hørerehabilitering, som Høreforeningen er en del
af, mødtes med sundhedsminister
Ellen Thrane Nørby den 14. august.
Her præsenterede arbejdsgruppen ideen om en ny og mere digital
høreapparatsbehandling, bl.a for at
kunne nedbringe ventetiderne.
Ministeren viste stor interessere
for projektet, der især skal give høreapparatsbrugeren et enkelt og smidigt behandlingsforløb.

Arbejdsgruppen for en bedre hørerehabilitering mødtes med Ellen Thrane Nørby. Fra
højre Karen Wibling Solgård, Oticon, Bo
Bredsgaard-Lund, Policy Group, Gert Ravn,
Delta, Tine Lyngholm, Høreforeningen, Jan
Hoedt, Kommunikationscentrene, Majbritt
Garbul Tobberup, Høreforeningen.
10 HØRELSEN | NR. 04 | SEPTEMBER 2018

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup lagde vægt på, at et nyt system
skal støtte patientrettighederne,
uanset om man bliver behandlet offentligt eller privat. Desuden skal
borgerne have adgang til gratis behandling med høj kvalitet.
UACCEPTABLE VENTETIDER
Det var Ellen Thrane Nørby enig i,
og fremhævede også, at hun vil have
informationen til borgerne forbedret
og standardiseret, og at borgernes
rettigheder skal være ens på tværs
af regioner og sektorer.
– Ministeren fremhævede igen,
at ventetiderne på høreapparatsbehandling er helt uacceptable. Hun er
fortsat i dialog med sundhedsordførerne om, hvordan de kan forbedre
høreområdet, så vi ser frem til at se
deres udspil, siger Høreforeningens
sekretariatsleder Tine Lyngholm.
DIALOG MED REGIONERNE
Over sommeren har regionernes
kommende budgetter også været i
skarpt fokus.
En foreslået besparelse på en million kroner på høreområdet i Region
Midtjylland blev i slut-juni droppet
igen, fordi høreapparatbehandlingen
i regionen i forvejen er voldsomt
presset.
– Det er urimeligt lange ventetider, og det er et område, hvor vi
er nødt til at lave en markering og
gøre en ekstra indsats, sagde Henrik

Gottlieb (S), der er formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland,
til Aarhus Stifttidende i juni.
REGION HOVEDSTADEN
Pt. er der desuden spænding omkring Region Hovedstaden, der skal
finde nye besparelser. Høreforeningen har fået mulighed for at fremlægge vores synspunkter for hovedstadens politikere ved et møde efter
redaktionens slutning.
REGION SYD
Høreforeningen havde 15. august et
kontaktmøde med formanden for
sundhedsudvalget i Region Syddanmark Poul Erik Svendsen og regionens koncerndirektør om de tiltag,
regionen har gjort for at nedbringe
landets længste ventelister.
Man har skåret et år at Vejles ventetid på tre måneder fra 121 til 70
uger. Odense er for første gang i
meget lang tid faldet - til 104 uger.
– Det viser, at man med politisk
vilje kan rykke meget hurtigt med relativt få midler. Vi har sagt, at det naturligvis fortsat ikke er godt nok. Men
det er et skridt på vejen, siger landsformand Majbrit Garbul Topperup.
Region Syd har fjernet loftet for
aktivitetsafregning på hospitalerne
og øget aktiviteten med 500 patientforløb i Vejle og Odense. Midler fra
Sønderborg er overført til andre hospitaler, fordi der ikke kunne opnås
den ønskede kapacitet.

POLITIK/KORT NYT

ER BEHANDLINGSGARANTI
EN MENNESKERET?
Institut for menneskerettigheder har taget
sagen om manglende behandlingsgaranti på
høreområdet med til sundhedsministeriet.
Høreforeningen har påpeget det
længe: At der er et misforhold og en
diskrimination i det faktum, at mennesker med høretab ikke kan få behandling inden for den offentlige behandlingsgaranti, som gives til stort
set alle andre lidelser og sygdomme.
Institut for menneskerettigheder
er af samme opfattelse og har henvendt sig til Sundhedsministeriet.
"De danske regler giver som altovervejende hovedregel adgang til
frit udvidet sygehusvalg, når behandling eller udredning ikke kan tilbydes
inden for en måned. Undtagelsen af
høreapparatbehandling medfører, at
en patientgruppe, der er kendetegnet
ved alene at bestå af personer med
handicap, bliver stillet ringere i forhold til det frie sygehusvalg.
Dette gælder særligt for gruppen
af personer med komplicerede høretab, skriver instuttet til ministeriet
og henviser til Sundhedsstyrelsens
regler om, at mennesker med komplicerede høretab ikke kan betale sig
fra at blive behandlet privat.
"Instituttet ønsker derfor at spørge
Sundhedsministeriet om, hvorvidt

undtagelsen af høreapparatbehandling for patienter med komplicerede
høretab efter styrelsens opfattelse
er forenelig med diskriminationsforbuddet i handicapkonventionens
artikel 5 og kravet om lige adgang
til sundhedsydelser efter konventionens artikel 25 særligt set i lyset af de
stigende ventetider på behandling?",
står der i henvendelsen.
Institut for menneskerettigheder
har både fået svar og holdt møde
med ministeriet, der dog henholder
sig til, at der er "igangsat et serviceeftersyn af høreapparatområdet, der
blandt andet kigger på, hvordan der
sikres gennemsigtighed og ensartede
vilkår ved både offentlig og privat
høreapparatbehandling." Ministeriet
oplyser også, at høreområdet ikke er
med i behandlingsgarantien, fordi
det er "reguleret anderledes".
– Det er godt, at Institut for Menneskerettigheder nu er gået ind i sagen
og er enige med os i, at der er et stort
problem her. Det giver endnu et argument for, at vi skal have ventetiderne
bragt ned, siger Høreforeningens sekretariatsleder Tine Lyngholm.

THE BOSS
TILSLUTTER
SIG HEAR THE
WORLD
Det snart 69-årige rock-ikon Bruce
Springsteen har meldt sig under
fanerne hos Sonovas Hear the Worldkampagne, hvor over hundrede
kendisser over årene opfordrer til at
passe på ørerne.
Det er en anden rock-legende, Bryan
Adams, der står i spidsen for kampagnen med sine fantastiske billeder
af kunstnerne med hånden bag øret.

Nyt skridt til bedre forståelse af tale i støj
Fremtidens høreapparatbrugere vil kunne lytte mere præcist og målrettet takket
være ny teknologi fra Aalborg Universitet. Ph.d.-studerende Mathew Kavalekalam fra Audio Analysis Lab har udviklet
en algoritme, der kan få en computer til
at skelne mellem tale og støj. Forskningen sker i samarbejde med høreapparatforskere fra GN Advanced Science og er
støttet af Innovationsfonden.
– Baggrundsstøj kan være meget
forskellig alt efter hvor man befinder
sig. Det er en af grundene til, at det
er så vanskeligt at lave en brugbar
model, der kan fremhæve det vigtige

og ikke det generende, siger Mathew
Kavalekalam fra AAU.
Resultaterne tyder på, at Kavalekalam er ved at udvikle en løsning med
et stort potentiale. 10 testpersoner har
oplevet en forbedring på 15 procent
i forhold til at skelne ord i meget støjende omgivelser.
Der er dog et stykke vej endnu, inden Mathew Kavalekalams program
finder vej ind i nye høreapparater.
Teknologien skal tilpasses og forfines
yderligere, inden den reelt kan bruges.
Algoritmen skal optimeres, så den
ikke fylder så meget og ikke kræver så

Mathew Kavalekalam har brugt automatisk læring til at få computere til at
genkende tale i støjende omgivelser.
Hele nyheden kan læses på aau.dk.
Foto: Jakob Brodersen / AAU

megen datakraft. Selv om teknologien
bliver hurtigere og hurtigere, er der
begrænsninger i den hardware, der er
plads til i et høreapparat.
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65 procent overvejer at
stoppe eller er stoppet
pga. handicappet. Det
viser en undersøgelse
fra Berlingske Tidende.

Studerende med usynligt
handicap mangler støtte til
at gennemføre uddannelsen
ARKIVFOTO CHRISTAN GRØNNE

Næsten alle studerende med usynlige handicaps, herunder hørenedsættelse, har oplevet problemer med
at studere pga. af deres handicap.
Det viser en ny undersøgelsen foretaget af Berlingske Tidende blandt 492
studerende på videregående uddannelser. Her har 90 % svaret, at de har
oplevet problemer. De studerende
har forskellige handicaps, som fx
ordblindhed, ADHD, autisme eller
nedsat hørelse, altså handicaps som
ikke er åbenlyst synlige.
45 % svarer, at de i dag mangler
støtte til at studere, mens 65 % svarer,
at de enten har overvejet at stoppe på
uddannelsen eller allerede har gjort
det pga. udfordringer i forbindelse
med deres handicap.
AFSLAG PÅ HANDICAPTILLÆG
Blandt de adspurgte med hørenedsættelse nævnes, at underviserne
ofte ikke bruger mikrofon eller teleslynge. Høreforeningen genkender
problematikken, som én af udfordringerne. En anden problematik er
afslag på handicaptillæg. Høreforeningen bliver ofte kontaktet af unge,
der ikke møder forståelse for deres
hørehandicap, når de får deres sag
behandlet hos Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Sagerne
trækker desuden i langdrag og færdigbehandles ofte først efter flere år:
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UDMATTENDE
– Det kan være udmattende at gennemføre en uddannelse, når man har
en betydelig hørenedsættelse, fordi
man skal bruge ekstra energi på at
høre, og man udtrættes derfor i væsentlig grad efter en almindelig dag på
universitetet. Hvis man så samtidig er
nødt til at have et studiejob for at klare
sig økonomisk, så dræner man denne
gruppe markant, og gør det urimeligt
svært for dem, siger Høreforeningens
hørekonsulent Anne Mette Kristensen.
Af andre problematikker kan nævnes for lav kvalitet i skrivetolkningen, fx for lav skrivehastighed eller
for mange fejl hos de skrivetolke, der
tolker forelæsninger for studerende
med nedsat hørelse. Skrivetolkning
på uddannelsesområdet er af ukendte årsager ikke underlagt kvalitetskrav. Endelig kan de lange ventetider
på høreapparatbehandling også være
en udfordring for studerende med
hørenedsættelse.
STØTTE BETALER SIG
En rapport udarbejdet for det Centrale
Handicapråd i 2014 viste, at samfundet vil tjene ti milliarder kroner, hvis
blot én procent af danskere med handicap kommer i arbejde. Der er altså
også gode økonomiske grunde til at
være bekymret for den manglende
støtte til de studerende med handicap,

da uddannelse har stor betydning for
mulighederne for at få arbejde.
TALLENE KALDER
PÅ HANDLING
Resultaterne fra Berlingskes undersøgelse har fået politisk opmærksomhed
og Karina Adsbøl, Dansk Folkepartis
handicapordfører, siger til avisen:
"Det duer selvfølgelig ikke, hvis
der for eksempel ikke bliver brugt teleslyngeanlæg til forelæsninger.”
Hun nævner desuden de samfundsøkonomiske fordele ved at hjælpe
studerende med handicap. Orla Hav,
Socialdemokratiets handicapordfører,
kræver også, at regeringen gør noget
ved området, og Venstres uddannelsesordfører Mads Fuglede vil også betone
problematikken overfor ministeren.
Uddannelsesminister Tommy Ahlers
(V) siger i en skriftlig kommentar til
Berlinske Tidende, at studerende med
handicap skal have gode muligheder
for at tage en videregående uddannelse.
Han tilføjer blandt andet, at Uddannelsesministeriet sammen med uddannelsessektoren og interessenter er ved at se
på vejen igennem dispensationssystemet for studerende med handicap.
GODT MED OPMÆRKSOMHED
Det glæder Høreforeningens landsformand, at der er kommet fokus på
området:
– Vi kan ikke være bekendt ikke at
tilbyde ordentlige forhold for vores
studerende med handicap i et land
som Danmark, hvor vi ellers bryster
os af, at der er lige muligheder for alle.
Derfor finder jeg det meget glædeligt,
at der nu gøres noget fra centralt hold,
og at området har fået politikernes
opmærksomhed,”siger landsformand
Majbritt Garbul Tobberup.

“Jeg vil da gerne høre hvad hun siger”
Christian Worsøe

Klinisk Psykolog, pensionist

Er hørelsen blevet dårligere?
Du snyder dig selv og dine nærmeste, hvis du lader som om du hører bedre end
du i virkeligheden gør. Dårlig hørelse er lige så irriterende for dine omgivelser
som det er for dig, så tag skridtet og gør noget ved det i tide.
Phonak høreapparater og tilbehør hjælper dig tilbage til en hverdag hvor du
igen kan være dig selv, på jobbet og i samvær med andre.
Læs mere på www.phonak.dk

UNGDOMMENS FOLKEMØDE

KNALDER DU OGSÅ –
for højt op for musikken?
Høreforeningen stiller skarpt på de unges høreskader
på Ungdommens Folkemøde i Valby 6.-8. september.
Knalder du også - for højt op for musikken?
Det spørgsmål får en masse unge
stillet den første wekend i september.
Høreforeningen gør i år en ekstra
indsats for at gøre ungdommen opmærksom på den enorme risiko for
høreskader.
På Ungdommens Folkemøde i Valbyparken 6.-8. september vil forenin-

gen med et flot program have fat i de
unge og med dialog og underholdning få dem til at forstå, hvornår der
er risiko for høreskader, og hvad en
høreskade kan have af konsekvenser.
Fokus vil være på tinnitus og støjskader, og nogle af landets største
eksperter på områderne vil være
at finde i Høreforeningens telt på
pladsen.

Mød Gert Ravn, Delta.
Ekspert i teknologi og høreskader.

Mød professor i akustik,
Aalborg Universitet, Dorte Hammeshøi
og lydmannequinen Valdemar

Mød Audiologopæd og forsker i tinnitus,
Susanne Nemholt
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TORSDAG
Torsdag kan man høre unge fortælle
om, hvordan de har fået tinnitus. Og
der vil være foredrag om "Når det hyler for dine ører – om lyd og kunsten at
passe på sin hørelse" fra tinnitusekspert
Susanne Nemholt. lige som en række
workshops bliver afholdt i teltet.
Alle dagene kan man desuden
møde Valdemar – mannequinen fra

UNGDOMMENS FOLKEMØDE

Mød medlemmer fra Høreforeningens
ungdomsudvalg

Mød Blak, rapper og sangskriver

Mød Høreforeningens Landsformand,
Majbritt Garbul Tobberup

Aalborg Universitet, der kan måle,
hvor højt mobiltelefoner spiller.
Der er også mulighed for politisk
debat med landsformand Majbritt
Garbul Tobberup. Desuden bliver
der afholdt korte foredrag som "Nyder du musikken sundt?" Og "Støj fra
gadgets kan ødelægge din hørelse".
FREDAG
Fredag er der lydhardcore eksperter
på banen, da akustikprofessor Dorte
Hammershøi fra Aalborg Universitet
i løbet af dagen deler ud af sin store
viden om støjskader.
Også senior teknologi specialist
Gert Ravn fra Delta fortæller om,
hvornår man risikerer høreskader.
LØRDAG
Lørdag vil man igen kunne høre mere
om tinnitus og møde kunstneren Blak,

ham med sangen "Nede Mette". Høreforeningens unge står klar alle dagene
med infomationsmateriale og en snak
om høreskadernes konsevenser.
DEMOKRATIFESTIVAL
Ungdommens Folkemøde er en årlig demokratifestival for unge, der
i år har vokset sig større og bliver
afholdt i Valbyparken. Gennem deltagelse, samtale og fællesskab skal
unge sammen udforske demokratisk deltagelse og medborgerskab,
og der forventes besøg af 35.000
unge fra bl.a. gymnasierne. Programmet er velspækket med både
statsminister, andre toppolitikere,
journalister, og organisationer og
politiske partier vil være at træffe
på pladsen. Over 500 events vil
foregå over dagene hos de forskellige stadeholdere.

STØTTET AF EU
– Mød tidens mest aktuelle meningsdannere, politikere og kulturpersonligheder, foruden et væld af
organisationer, partier, græsrødder,
tænketanke og virksomheder. Del
dine tanker, erfaringer og meninger,
så vi som generation i fællesskab kan
udforske vores drømme og visioner
for fremtiden, skriver Ungdomsbureauet, der er arrangør og er støttet
af en lang række fonde og EUs Erasmus-program.
Folkemødet er målrettet de
15-25-årige, men alle er velkomne
understreger arrangørerne.
Festivalpladsen er åben torsdag og
fredag klokken 9-16 og lørdag klokken 11-18.

Tinnitusdag 2018
3. november 2018 på Hotel Scandic, Roskilde.
PROGRAM;
09.30 – 10.00	Morgenkaffe/te med morgenbrød m.m.
10.00 – 11.15	Overlæge Ture Andersen, om tinnitus.
11.30 – 12.45	Audiologopæd Stine Borges, om Tinnitusbehandling.
13.00 – 14.00	Frokost (smørrebrød)
14.00 – 15.15	Professor i akustik Dorte Hammershøi,
om støj og akustik.
15.30 – 16.00	Eftermiddagskaffe/te

Pris: 250 kr. for medlemmer, 450 kr. for
ikke-medlemmer
Der vil være teleslynge og skrivetolke.
Tilmelding via Høreforeningens hjemmeside –
senest 26. oktober
hoereforeningen.dk
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OTOSKLEROSE

Høreforeningens
landsformand er
blevet opereret for
otosklerose for anden
gang. Hun fortæller
her om forløbet, fordi
det med høreproblemer på mange måder
er op ad bakke.

2,5 MÅNED MED
ET HALVT ØRE
Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup fik nye høreapparater i 2017 på Bispebjerg efter den
sædvanlige ventetid på omkring 38
uger. Det var blevet sværere for hende
at høre, og muligheden for cochlear
implant blev vendt. Hun har otosklerose i både mellemøre og cochlear på
begge ører. Hørelsen er på et niveau,
så CI er en mulighed.
– Efter at have fået forskellige høreprøver, balancetest og skelneprøver
blev jeg henvist til professor Mads
Sølvsten Sørensen, der er ekspert i
otosklerose på Gentofte hospital. Jeg
blev henvist i oktober, fik en tid i januar, som jeg måtte aflyse og fik så en
tid 23. april 2018. Han vurderede, at en
otosklerose-operation på mit dårligste,
højre øre kunne give mig en forbedret,
mere naturlig hørelse end en CI-operation, fortæller hun.
Majbritt fik en operationsdato 5. juni.
Høreapparatet skulle ud 14 dage før.
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– Det var en meget travl periode i
foreningen, med møder med sundhedspolitikere og fx sejltur med kongeskibet. Udfordringerne meldte sig.
Det var svært at klare jobbet med et
halvt øre på overarbejde. Træthed og
en led tinnitus meldte sig. Min lunte
blev kort, og oveni fik jeg spændinger i
nakke og kæbe af at dreje mit gode øre
10.000 gange dagligt i lydretningerne.
OPERATIONEN
I fuld narkose bliver Majbritt opereret.
Operationen går godt.
– Jeg kendte risici – nogle bliver
døve, smagsnerven og ansigtsnerven
kan rammes og man kan få tinnitus.
Jeg undgik de værste, men får smagsforstyrrelser og tungen har siden været
lidt følelsesløs. Tinnitussen blev nærmest ubærlig. Jeg har haft perioder,
hvor jeg har overvejet hvad som helst,
selv om jeg er garvet til meditation og
afspænding, siger hun.

Hun må ikke løfte, anstrenge sig, eller
få vand i øret. Øret tapes til, når hun
skal vaske hår. Der er mange smerter
i øret og hun får et enkelt voldsomt
svimmelhedsanfald.
18. juni skal hun have gazen med
bakteriedræbende middel ud af øret.
Det har givet grobund for svamp, og
øret bliver grundigt og smertefuldt
renset op.
– Jeg troede, der skulle gå en måned fra operationen, til jeg kunne få
høreapparater på igen. Men det viste
sig at være, fra jeg fik forbindingen af.
Det var virkelig nedslående. Jeg tog
på job. Vi havde ansættelsessamtale til
stillingen som vores nye ledelsessekretær. Det var for tidligt. Jeg blev hurtigt
overanstrengt. Øret er enormt sårbart
overfor lyd. Jeg blev træt af at koncentrere mig og tinnitussen var strid,
fortæller Majbritt.
HUMØRET I BUND
Hun tog nogle dage fri, men var på job
igen 3. juli.
– Jeg havde møder med 4-5 deltagere og fik smerter i øret igen. Tinnitussen var helt vild. Jeg følte mig
nærmest tosset i hovedet. Skulle der
virkelig så lidt til at påvirke mig. Jeg
troede faktisk, jeg var ved at få en depression. Humøret var i bund og jeg
var mega-træt.
Hun talte med en psykolog, der heldigvis kunne fortælle, at hun hverken
var tosset eller depressiv, men kroppen
var stresset og hun skulle holde sig i ro
og få gjort noget ved spændingerne i
nakke og kæbe.
– Jeg tog til en fysioterapeut, som
kunne konstatere, at min nakke var
stiv som et bræt. Jeg fik massage inde
i munden op mod kæberne, det hjalp
noget på tinnitussen.
FERIELUKKET
Den 16. juli må Majbritt tage høreapparatet på igen. Hun gør det til en rituel begivenhed med et langt bad, god
kaffe og så på med det.
– Jeg flår det bare ud igen. Det hyler
og skriger og lyden er helt forfærdelig. Jeg havde spurgt, hvor jeg skulle
få det justeret bagefter, hvis det ikke
fungerede korrekt. Jeg fik besked på,
at det var på Bispebjerg, hvor jeg så

OTOSKLEROSE

måtte henvende mig. De havde selvfølgelig sommerferielukket! Det havde
Gentofte så også. Da jeg holdt ferie på
Møn, tog jeg først til den lokale private
høreklinik, der dog ikke kunne hjælpe,
da de ikke forhandler mit mærke høreapparat. Kommunikationscentret i
Næstved havde også ferielukket. Så
jeg henvendte mig i en privat butik i
Næstved, der havde tid to dage efter,
fortæller Majbritt.
De var flinke, men lidt tilbageholdende med at stille på apparatet, da det var
udleveret fra et hospital. Majbritt påtog
sig hele ansvaret, og betalte ca. 1.000
kroner for at få høreprøve og tilpasning.
Høreprøven viste, at hørelsen var løftet
med 10-15 dB primært i bassen.
– Ved den grundige justering rungede min egen stemme meget i øret. Jeg
ved også godt, at der går lidt tid med
tilvænning, når man har fået justeret
lyden. Så jeg tror, det fortager sig.
TELEFONEN FALDET AF
Da hun kom hjem, fandt hun ud af, at
opkoblingen til telefonen er røget.
– Det ender med, at jeg må kontakte
producenten. Her har eksperten også
ferie. Jeg kender ham lidt, og får en tid
i København den 23. juli.
Det hjalp. Han fandt også ud af, at
øreproppen skulle udbores, da ventilationskanalen var for lille, når bassen er
løftet. Det skulle så bare gøres på hospitalet, som stadig havde ferielukket.
Den voldsomme rungen var uudholdelig. Hendes egen ferie blev en

udfordring, og hun kunne kun have
apparatet på et par timer om dagen for
at tage toppen af sin tinnitus.
– Mandag morgen, da ferien var
slut, sad jeg klar kl 8 for at ringe til
Gentofte. Jeg kunne få en tid to dage
efter. De tog nye høreprøver, også taleaudiometri, der viste, at skelneevnen
katastrofalt var faldet med 15 procent.
Hørelsen er bedre, jeg forstår bare mindre. Det blev jeg meget chokeret over.
Igen prøvede personalet alt for at
fjerne rungen fra apparatet. Men det
lykkedes ikke.
– Jeg har forsøgt at beholde apparaterne på, men det holder hårdt. Forløbet har godt nok været uklart, sejt og
træls. Og det undrer mig, at man skal
holde ferielukket allevegne samtidigt,
siger Majbritt, som nu går en travl tid i
møde i Høreforeningen.
– Jeg vil jo rigtig gerne passe mit
job. Havde det været i efteråret, ville
det have været endnu mere travlt. På
to måneder er jeg blevet konfronteret
med, hvor stort mit hørehandicap er,
og hvor afhængig jeg er af mine apparater. Alt blev besværligt og mentalt
udfordrende.
Majbritt har en opfølgningstid på
operationen den 10. september, og holder fast i håbet om, at hørelsen bliver
bedre.
– Ellers må jeg op på hesten igen og
gå efter CI – jeg er taknemmelig for, at
den mulighed stadig er til stede.

Fakta om
otosklerose

Det er en langsomt udviklende tilstand
i ben-kapslen rundt om det indre øre,
der kan give kronisk høretab på helt op
mod 50 dB samt tinnitus.
Mellemøreknoglen stigbøjlen får
reduceret bevægelighed og fikseres
i det ovale vindue, hvorigennem de
lydbølger, der er blevet behandlet i
mellemøret, skal sendes ind i det indre
øres snegl, og derfra videre til hjernens
hørecentre.
Årsagen til otosklerose kendes ikke
fuldt ud, men den forekommer hos
0.3 – 0,5 procent af befolkningen, hvor
kvinder rammes dobbelt så ofte som
mænd.
Den dukker typisk op i 30-40-årsalderen, men der kan gå op til 15 år før,
man føler behov for behandling.
Undervejs oplever man langsomt tiltagende høretab, oftest først på det ene
øre, hvor de lave frekvenser forsvinder
– og senere kan det så udvikle sig på
det andet øre også.
Mange har også større eller mindre
øre-susen.
Behandling består af høreapparater
og kirurgi. Her går man ind gennem
øregangen og laver åbning til mellemøret, så man kan få adgang til det ovale
vindue ind til det indre øre. Med en laser
bores et hul i fodpladen af stigbøjlen, og
en protese sættes ind i hullet og fæstnes til ambolten, den midterste af de
tre mellemøreknogler.
Stigbøjlekirurgi giver udmærket
høreforbedring i over 95 procent af
operationerne, og kun i 0,5 procent af
tilfældene opstår døvhed.
I sjældne tilfælde kan otosklerosen
forårsage udtalt hørenedsættelse, også
i det indre øres hårceller – og i yderste
konsekvens kommer operation med cochlear implantat på tale. Her sættes en
række elektroder ind i det indre øre, og
en receiver under huden, som forbindes
til en lydforstærker på det ydre øre.
Kilde: Lægehåndbogen på
www.sundhed.dk samt professor
Mads Sølvsten Sørensen

Majbritts audiogram ved den første høreprøve efter operationen. De blå pile viser
stigningen til de røde ringe, men desværre også et fald i skelneevnen i skemaet til højre.
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HØRETAB OG DEMENS

Stort dansk studie om mulig
sammenhæng mellem
høretab og demens
AF JOURNALIST KIRSTEN WINDING, WINDING@KIRSTENWINDING.DK

Kan brug af høreapparater forebygge demens?
Det skal et nyt forskningsprojekt finde svar på.
Har mennesker med høretab større
risiko for at blive demente? Og kan
den proces eventuelt bremses, hvis
man får høreapparater i tide? Det
skal et nyt, dansk forskningsprojekt
forsøge at belyse. Overlæge ph.d. Jesper Hvass Schmidt fra Høreklinikken
i Odense har netop fået en bevilling
på 3,1 millioner fra Oticon Fonden til
at undersøge det. Projektet starter i
oktober, og i løbet af de næste tre år
vil han og hans kolleger søge at finde
svar på det.
Det er takket være gamle journaler, projektet kan lade sig gøre.
– I vores register har vi høreprøver
– også kaldet audiogrammer – tilbage fra 1998, og når vi sammenholder
dem med det generelle sygdomsårsags-register, håber vi, der tegner sig
et mønster. Der vil vi nemlig kunne
se, hvad der er sket med dén per-
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son med det og det høretab senere i
hans/hendes liv. Hvilke diagnoser
har vedkommende fået? Hvor mange
af dem har fået en demens-diagnose?
Og får personer med et stort høretab
mon oftere diagnosen demens, spørger Jesper Hvass Schmidt.
– I de nyeste tilfælde har vi også
mulighed for at se på, hvilken type
demens vedkommende har fået: Er
det Alzheimer, Parkinson, eller såkaldt vaskulær demens, der skyldes
almindelig forkalkning i hjernen? Og
hvor mange af patienterne har også
udviklet depression? Vi ved, der er
en sammenhæng mellem høretab,
depression og demens. Man det er
stadig ikke kortlagt, hvad der forårsager hvad. Altså om patienten bliver
depressiv på grund af sit høretab, og
om det måske snarere er depressionen, der er årsag til demensen.

Vores studie er det største af sin art
hidtil, vi har omkring 70.000 registreringer fra Fyn siden 1998. Vi kan faktisk kun lave det, fordi vi har så gode
registre i Danmark, fortæller han.
PH.D TILKNYTTET
Til at stå for den rent praktiske del
af projektet er ph.d. Manuella Lech
Cantuaria blevet tilknyttet. Hun skal
stå for den daglige indsamling og
analyse af de mange data, og det skal
danne grundlag for hendes videre
forskning. Jesper Hvass Schmidt er
facilitator på projektet og skal sørge
for at gøre de relevante data tilgængelige.
UBEHANDLET HØRETAB
Forskerholdet vil også se på, om ubehandlet høretab giver en større risiko
for at udvikle demens.

HØRETAB OG DEMENS

– I registrene kan vi se, hvornår vedkommende har fået sit høreapparat,
og dernæst kan vi se, hvor ofte han
har været til kontrol, og hvor ofte
han har fået skiftet batterier i sit høreapparat. Det fortæller os noget om,
hvor meget vedkommende faktisk
har brugt sit høreapparat. Omkring
hver femte bruger nemlig slet ikke
sit høreapparat. Og det betyder jo
meget, om apparatet faktisk er blevet
brugt, eller om det er havnet i skuffen, forklarer Jesper Hvass Schmidt.
OGSÅ FOKUS PÅ STØJEFFEKT
Sideløbende med Jesper Hvass Schmidts forskningsprojekt bruger hans
kollega, ph.d. Mette Sørensen fra
Kræftens Bekæmpelse, de samme
data til at undersøge, hvad støj i
omgivelserne har af betydning for
helbredet. Hvor har casen boet? På et
støjfyldt sted? Og viser det et mønster i, om vedkommende har udviklet demens?
– Man ved, at trafikstøj påvirker helbredet negativt. Men om det også kan
forårsage depression, høretab og demens, ved vi ikke endnu, forklarer han.
POLITISK BETYDNING
Der er mange både etiske og samfundsmæssige aspekter i projektet.

Ventetiderne på høreapparater gennem det offentlige er som bekendt meget lange i Danmark, derfor har projektet også en politisk betydning. Hvis
man finder ud af, at personer med
ubehandlet høretab har øget risiko for
at udvikle demens, vil det forhåbentlig tilskynde politikerne til at sætte ind
for at forkorte ventetiden i en fart.
– Vi forventer at finde ud af, at
det vil være en samfundsøkonomisk
gevinst at behandle personer med
høretab så hurtigt og effektivt som
muligt. Det er jo både uetisk og temmelig dyrt, hvis folk udvikler depression og demens af ikke at få høreapparater i tide, kommenterer Jesper
Hvass Schmidt.
SUNDHEDSØKONOM MED
Til den del af projektet samarbejder
forskerne med sundhedsøkonom
Kjeld Møller Pedersen på Syddansk
Universitet.
En faktor der også er interessant
i projektet er, at folk generelt bliver
ældre og ældre.
– I min del af forskningsprojektet
håber vi på at kunne påvise eller
afkræfte, at der er en sammenhæng
mellem høretab og demens. Men
måske ender vi ud med at måtte
konkludere, at demens bare opstår

vilkårligt, måske på grund af genetik
eller alder, siger Jesper Hvass Schmidt.
– Vi kan ikke på forhånd udelukke, at den øgede forekomst af
demens skyldes, at der bliver flere og
flere ældre. De kognitive evner svækkes jo som bekendt lidt med alderen.
Det er også muligt, at andre sygdomme spiller afgørende ind. Vi ved det
ikke endnu. Det er blandt andet det,
vi håber at kunne give svar på om totre år, slutter forskeren.

Risiko ved
ubehandlede høretab:
Social isolation
Konsekvensen af ubehandlet høretab
kan være, at man mister sin sociale
interaktion med andre mennesker.
Det kan være ret alvorligt, specielt
når man er ældre.
Sammenhæng med depression
Studier viser sammenhæng mellem
høretab og andre sygdomme – ikke
mindst en kraftig sammenhæng mellem høretab og udviklingen af depression. Både høretab og depression
kan også være risikofaktorer for at
udvikle en egentlig form for demens,
eller det vi kalder en mildere grad af
demens, det der hedder en kognitiv
funktionsforstyrrelse.
Risiko
Hvis man ikke hjælper dem med høretab, så er der risiko for, at man netop
får de her problemer med social isolation, og hvad det så kan medføre.
– Det er helt sikkert, at vi kan se
nogle sammenhænge mellem høretab
og udviklingen af demens.
Man kunne sagtens forestille sig,
at man på en eller anden måde er i
stand til af afhjælpe eller udskyde
problemet, hvis man kommer i rettidig behandling, siger Jesper Hvass
Schmidt
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RØG OG KAFFE

HVAD HAR RYGNING
MED HØRETAB AT GØRE?
OG KAFFE MED TINNITUS?
Rygere har en 15 procent højere
risiko for at miste hørelsen end
ikke-rygere, ifølge University of
Manchester Research.
Passiv rygning øger også sandsynligheden for høretab med 28%,
mens tidligere rygere har en lidt
lavere høretabs-risiko, da mange
tidligere rygere generelt har en
sundere livsstil.
Undersøgelsen, der er finansieret
af Action on Hearing Loss, Medical
Research Council og National Institute for Health Research, viser, at
risikoen for høretab også kan reduce-
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res ved at stoppe eller reducere rygning og undgå passiv eksponering
for tobaksrøg.
Dr Piers Dawes, fra University of
Manchester, der ledede forskningen,
siger på universitets hjemmeside:
– 20 procent af den britiske
befolkning ryger – 60 procent i
nogle andre lande, så rygning er en
væsentlig årsag til høretab på verdensplan. Jo flere pakker, du ryger
om ugen, og jo længere du ryger, jo
større er risikoen for at du ødelægger
din hørelse.
Forskere ved universitetet studerede 164.770 voksne i alderen 40-69
år, der fik høreprøver mellem 2007
og 2010. Forskerne er fortsat usikre
på, om toksiner i tobaksrøg påvirker
hørelsen direkte, eller om rygningsrelateret hjerte-kar-sygdom forårsager mikrovaskulære ændringer,
der har indflydelse på hørelsen.

JAPANERE PÅVISTE DET SAMME
En tidligere undersøgelse fra Osaka
Graduate School of Medicine i Japan
viser også, at tobaksrygning rent faktisk skader hørelsen. Gennem fem år
– fra 1994 til 1999 – har forskerholdet
undersøgt 1.554 mandlige japanske
kontorarbejdere mellem 30 og 59 år –
og resultaterne fra disse undersøgelser ligger altså til grund for den overraskende konklusion: Man kan måle
en klar hørenedsættelse på grund af
rygning! Specielt er det de høje lyde,
som tobakstågerne får ram på – især
jo flere cigaretter man ryger samt i jo
flere år, man har gjort det.

PASSIVE RYGERE
Studiet fandt, at den øgede risiko
blandt passive rygere, hvilket var højere end for rygere, kunne skyldes, at
rygere blev sammenlignet med både
komplette ikke-rygere og passive
ikke-rygere. Forskerne mener, at der
i virkeligheden er en større sammenhæng mellem rygere og høretab, end
studiet viser.
Dr. Ralph Holme, chef for biomedicinsk forskning i høretab, udtalte:
"Høretab påvirker 10 millioner
mennesker i Storbritannien, og med
en aldrende befolkning vil det blive
et stort folkesundhedsproblem.
Høretab betragtes ofte som en uundgåelig følge af aldring, men denne

DOBBELT RISIKO
Undersøgelsen viste, at mænd, der
røg mere end en pakke cigaretter om
dagen, havde dobbelt så stor risiko
for at få nedsat hørelse end mænd,
der aldrig havde røget. Mænd, der
havde røget mere end en pakke i 40
år eller derover, havde tre gange så
stor risiko."
Den rent fysiske forklaring på
denne form for høreskade er, at der
kommer mindre blod ind i det indre
øre, hvorfra lydbølger og -indtryk
videretransmitteres til den del af
hjernen, der oversætter lydbølgerne
til lydintryk.
Men ikke nok med at rygerne
får en over hørelsen af de japanske

forskning viser, at det ikke kun er
tilfældet."
Dr Holme foreslår, at rygestop og
beskyttelse af ører mod høj støj er to
praktiske trin, der kunne forhindre
høretab senere i livet.

RØG OG KAFFE

forskere. De mener desuden også, at
rygerne er mindre sunde end ikkerygere – og det kan have betydning
for høreproblemerne plus en række
andre helbredsmæssige problemer.
KAFFE OG TINNITUS
Forskning fra Brigham and Womens
Hospital (BWH) viser, at jo mere
kaffe du drikker, des mindre risiko
for tinnitus, der ofte beskrives som
en ringetone eller summende lyd i
øret, selvom der ikke er nogen ekstern kilde.
Forskningen er i direkte modsætning til andre sundhedsfora, der oplyser, at koffein kan forøge tinnitus.
Undersøgelsen er baseret på et af
de største længerevarende studier af
kvinder, Nurses Health Study II, der
har fulgt mere end 65.000 kvinder
siden 1991.
Forskere har undersøgt oplysninger om livsstil og sygehistorie hos
kvinderne, der var mellem 30 og 44
år og ikke havde tinnitus i 1991.

I 2009 blev kvinderne bedt om at
oplyse om og hvornår de havde
fået tinnitus – defineret som symptomer der viste sig ”et par dage pr
uge” eller ”dagligt”. I alt identificerede forskerne 5.289 tilfælde af
tinnitus.
– Vi observerede en signifikant
omvendt sammenhæng mellem
koffein og forekomsten af tinnitus
blandt disse kvinder, siger dr. Gary
Curhan, der er hovedforfatter på undersøgelsen og en forsker ved Channing Division Network Medicine
ved BWH og professor i medicin ved
Harvard Medical School.
Når man sammenligner kvinder,
der drikker mindre end 450-600 milligram koffein pr. dag (svarende til
4-5 kopper kaffe) var forekomsten af
tinnitus 15 procent lavere blandt de
kvinder, end blandt dem, der kun
drak 150 mg pr. dag. Hovedparten
af koffein-indholdet stammede fra
kaffe, og resultaterne var det samme
uanset kvindernes alder.

Grunden til sammenhængen er
uklar, men koffein stimulerer centralnervesystemet, og tidligere forskning
har vist, at koffein har en direkte indvirkning på det indre øre.

Mindre tinnitus?

En svensk tandlæge (brahekliniken.
se) har undersøgt, at rygere har mindre tinnitus end ikke-rygere. Teorien
er, at spændinger i kæben tæt på
øret er mindre, når man har en pind i
munden.
Man behøver dermed ikke at ryge
for i nogle tilfælde at kunne mindske
sin tinnitus, men måske blot have en
pind i munden.

COCHLEAR-IMPLANTATSYSTEM

–
Hvor lyd møder design

Neuro 2 er den mindste
bag-øret lydprocesser - nogensinde
KOMMER

SNART

Tilmeld dig for mere information på
CE-mærkning under behandling ifølge direktiv 90/385/EEC

www.oticonmedical.com/sound-meets-design

www.oticonmedical.dk
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FIND VEJ I SYSTEMET

Lotte hjalp som
pårørende sin mand
med at få hjælp til
nye høreapparater.
Det var en udfordring,
der endte med køb.

Rundt i høre-labyrinten
AF IRENE SCHARBAU FOTO ISTOCK.

– Kan det virkelig passe, at man får
gamle høreapparater i det offentlige?
Lotte Karlsen ringede til Høreforeningen. For hendes mand havde hos
ørelægen fået at vide, at høreapparaterne i det offentlige var elendige, og
han hellere skulle købe nogle i ørelægens tilstødende butik.
Lottes mand Peter havde høreapparater i forvejen, der ikke rigtig duede længere. Da hørelsen udfordrer
ham, var det Lotte, der skulle finde
vej i høreapparatjunglen for ham.
SAGDE NEJ TIL ØRELÆGEN
– Hos ørelægen var der nærmest ikke
nogen diskussion om, at vi skulle ind
og købe apparater ved siden af, men
vi sagde nej tak og ville undersøge
det gratis offentlige tilbud – det blev
lidt ubehageligt, fortæller hun.
På Hillerød sygehus var der ingen
kære mor, selv om Lottes mand er
erhvervsaktiv. De gamle høreappara-
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ter kunne blive reguleret – men han
måtte vente 7 måneder på en tid til
nye apparater.
– Og så ville der gå yderligere 4-8
uger, før han ville få dem udleveret.
De gamle apparater lød så forfærdeligt, så vi kiggede os om efter en anden løsning, fortæller Lotte Karlsen.
PRIVAT KØB
Efter råd fra en ven, besøgte de en
privat butik, der sælger Oticon-apparater, og Peter fik mulighed for at
prøve Oticon Opn i en måned.
– Forskellen er enorm. Der er
ingen støj, og jeg kan gå med dem i
blæsevejr, siger Peter.
– Han er en helt anden mand. Jeg
fik lov at prøve både de gamle og
de nye apparater, og jeg forstår ikke,
at han har kunnet holde støjen i de
gamle ud så længe. Nu kan han gå
tur med hunden uden at tage apparaterne ud, siger Lotte.

FIK DEM EFTER EN UGE
De nye høreapparater fik han udleveret en uge efter de var bestilt i
butikken.
Apparaterne kostede 27.000 kroner. Men så var der tilskuddet fra
staten og bl.a. tilskud fra sygesikringen Danmark. I alt har parret betalt
ca. 15.000 kroner selv.
– Vi må vente med at komme på
ferie, men udgiften er det hele værd,
siger de.
Hos Amgros, der indkøber høreapparater til det offentlige, har man
tidligere oplyst til Høreforeningen,
at det er en myte, at man får gamle
apparater på høreklinikkerne. De
udleverer måske ikke producenternes
allernyeste top-produkt, men typisk
de apparater, der er lanceret året før.
Producenterne har mulighed for at
skifte apparater ud til nyere undervejs
i aftalen med det offentlige. For nyligt
er Widex Beyond fx med i licitationen.

VENTETIDER

OPGIV IKKE PÅ
FORHÅND
Oplysningerne om de lange ventelister må ikke afholde dig fra at få
gjort noget ved dit høreproblem.
Sundhedsstyrelsen opfordrer patienter og pårørende til altid at henvende sig til en sundhedsfaglig person for at få hjælp til fortolkningen af
ventetidsoplysningerne i en konkret
situation. Det kan fx være egen læge,
egen ørelæge, dit kommunikationscenter eller din specialkonsulent.
Husk også, at du har frit sygehusvalg og dermed kan bede din ørelæge
om at sende henvisningen til den klinik, du ønsker. Det gælder også selvom høreklinikken ligger i en anden
region. Vær dog opmærksom på, at
det kan blive nødvendigt at tage turen
til høreklinikken en del gange, fx for
at få efterjusteret høreapparaterne.

FØLTE SIG PRESSET
Så salgstricket hos ørelægen er urimeligt.
– Vi følte os presset, og jeg har siden talt med andre, der også har haft
den ubehagelige oplevelse der, siger
Lotte Carlsen.
De ville gerne have brugt det offentlige.
– Det er jo ikke til at sige, hvilket
apparat min mand ville have fået på
høreklinikken, men problemet er, at
han skulle vente så længe – det er en
kæmpe udfordring, når hørelsen ikke
fungerer, siger Lotte Karlsen, der
undrer sig over de mange forhindringer, der er, når man skal have hjælp
til hørelsen i Danmark.
– Vi er meget overraskede over, at
systemet er så ugennemskueligt og
besværligt, at man nærmest bliver
tvunget til et køb.

TRIST RØDT
BILLEDE AF
VENTETIDER
Der er fortsat meget lange ventetider til høreapparatbehandling på de offentlige høreklinikker. Faktisk er det kun to af 15 klinikker, der er på linje
eller bedre end da loven om høreapparatbehandling blev lavet om i 2013.
Høreforeningen holder øje med ventetiderne på mitsygehusvalg.dk.
Klinikkerne lægger ventetiderne ud med mellemrum, og der er stor
forskel på, hvor tit der opdateres, fx har Nykøbing Falster, Bispebjerg og
Bornholm ikke opdateret deres ventetider siden foråret.
I de seneste måneder er der flere røde stigninger. Blandt andet har Hille
røds audiologiske afdeling nu et års ventetid. Slagelse er steget med 9 uger
til 104 ugers ventetid. Thisted er steget med 4 uger til nu 16 ugers ventetid.
Og Hobro er steget med 6 uger, nu 32 ugers ventetid
Blandt afdelinger, der viser et fald, er Vejle, Sønderborg og Odense, men
det batter ikke meget, når ventetiden nu er henholdsvis 104, 70 og 38 uger.
Se artiklen side 10.
De to laveste ventetider i Thisted og Hobro er ikke for mennesker med
komplicerede høretab, som skal til Aalborg, der har 65 ugers kø. Med andre ord skal man vente et år og næsten fire måneder for at få hjælp til sit
høreproblem.
Tre afdelinger har over to års ventetid, hvilket er katastrofalt for dem,
der ikke har råd eller mulighed for at købe høreapparater privat.
Høreforeningen er i dialog med mange, som er udfordret af ventetiderne.
Høreforeningen er, som du kan læse forrest i dette blad, i løbende dialog
med politikere på både regions- og folketingsplan. Udfordringen er at få
politikerne til at forstå, at konsekvenserne af høreproblemer og de lange
ventetider er enorme, og at et smidigt behandlingssystem af høj kvalitet
kan hjælpe mange tusinde borgere hvert år.

Januar 2013

Medio August 2018
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UNGDOMSLEJR!

Dagbog fra
Høreforeningens Ungdomslejr 2018
SKREVET AF ASBJØRN ANDERSEN

AMAGER,
ONSDAG FORMIDDAG
Jeg har stadig ikke helt fattet, at det
bliver min sidste Ungdomslejr. Det er
kun 4 år siden, jeg havde min første,
og det føles som i går. Det er noget
helt særligt at møde en stor flok unge
mennesker for første gang, uden at
skulle bekymre sig om at forklare høretab. Vi kommer fra vidt forskellige
baggrunde med hver vores historie,
men alligevel har vi noget, der binder
os sammen. Vi har været i nogle af
de samme situationer og har haft de
samme frustrationer, som kan være
svære at forklare for en normalthørende, og vi kan grine af de samme
misforståelser. Derudover er forholdene indrettet efter vores behov.
Skæbnen ville, at den internationale Summer Camp for unge hørehæmmede i år kom til at ligge i ugen
op til Ungdomslejren. Det handler
om at gribe de muligheder man får,
så jeg besluttede at mit sidste år som
“ung”, skulle fejres med at deltage i
begge lejre. Derfor gik turen først til
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Holland, hvor jeg brugte en uge sammen med knap 70 unge mennesker,
inden jeg igen landede i Kastrup
søndag aften. Nu står den på den
danske Ungdomslejr, hvor jeg selv er
i planlægningsgruppen, så de sidste
par dage er gået med at lade op igen.
Om et par timer går turen til Fyn til
en enkelt overnatning, og på torsdag
er næste stop Castberggård.
CASTBERGGÅRD,
TORSDAG AFTEN
Jeg mødtes med resten af planlægningsgruppen kl 15 – 2 timer før
deltagerne ankom, for at få de sidste
praktiske ting på plads. Omkring kl
17 begyndte det at vælte ind med
folk, og det blev både til glade gensyn med gamle kendinge og introduktion af nye ansigter. Torsdag er
generelt en introduktionsdag, så efter
aftensmaden stod den på diverse icebreakere og små konkurrencer.

CASTBERGGÅRD,
FREDAG AFTEN
En vigtig del af Ungdomslejren er
kombinationen af hygge og faglighed, og fredag er typisk dagen, hvor
der er god plads til foredrag. I år
blev der snakket om både psykisk
sårbarhed og tekniske hjælpemidler.
Alvoren blev senere afløst af vandleg
og tilhørende saunabesøg, og aftenen
sluttede med en særdeles underholdende variant af “Mads og Monopolet”, hvor deltagernes høre-relaterede
dillemaer blev diskuteret.
CASTBERGGÅRD, LØRDAG NAT
Endnu en ungdomslejr lakker mod
enden. Dagen bød på workshop
om kropssprog, undervisning i Les
Lanciers samt en tilhørende gallamiddag, hvor alle mødte op i deres
stiveste puds. Traditionen tro blev
der afsluttet med stor fest, som i år
inkluderede noget så overraskende
som kig efter stjerneskud, på en helt
uovertruffen stjernehimmel langt fra
de store byers lysforurening.
CASTBERGGÅRD,
SØNDAG EFTERMIDDAG
De sidste deltagere er blevet sendt
hjem og lejren er officielt slut. Vi fik
dog først en rørende fortælling fra en af
Høreforeningens høreguider, om dét at
have en mor med ubehandlet høretab.
Flere deltagere kørte ganske vist på
søvnunderskud, men alle var fuldt opmærksomme under foredraget. Den
sidste frokost blev spist, og så var der
ellers afsked med gamle og nye venner. Nu er der igen mange indtryk og
oplevelser, som skal bearbejdes.

OTICON, OTICON MEDICAL, PHONAK, GN RESOUND OG
ADVANCED BIONICS HAR STØTTET ÅRETS UNGDOMSLEJR

FORSKNING

FOKUS PÅ
HJERNENS
SAMSPIL MED
HØRELSEN
Det Internationale Symposium om
Hørelse (ISH) er blevet afholdt hvert
tredje år i Europa siden 1969. Formålet er at skabe et forum fra forskere
fra hele verden, der har specialiseret sig i fysiologiske mekanismer,
der ligger til grund for, hvordan vi
mennesker opfatter lyd. Målet ved
det tværfaglige møde er at samle
kendte forskere og unge talenter med
speciale i psykofysik, fysiologi og
høremodeller. I sidste ende kan vi jo
alle have glæde af at blive klogere på
den seneste forskning og hvordan,
vi opfatter lyd og kan få hjælp til at
kompensere for høretab fremover.
Den næste ISH konference afholdes i
2021 i Lyon, Frankrig.
Høreapparatindustrien herhjemme og flere virksomheder har både
støttet symposiet økonomisk og vist
interesse for at deltage i selve konferencen.

Andrew Oxenham, professor ved Minnesotas universitet, prøver på egen krop,
hvordan det føles at have et høretab og
samtidig spise frokost og følge med i
samtaler hen over bordet.

BILLEDREPORTAGE AF EVA HELENA ANDERSEN

Der var lagt op til diskussion og vidensudveksling om de fysiologiske
mekanismer, der ligger til grund for
den auditive opfattelse, da 90 forskere fra nær og fjern mødtes i Nordsjælland i juni for at give foredrag og
få mulighed for at gå i dybden med
årets tema. I år var Danmark værter
for første gang ved det Internationale Symposium om Hørelse (ISH).
Emnet var "Hørelse: psykofysik,
fysiologi og modellering", som arrangørerne fra Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) havde forberedt
i et fem dages program. De forskellige oplæg handlede om alt om,
hvordan hjernen opfatter lyd lige
fra grundlæggende begreber om
neuralkodning og signalbehandling,
konsekvenser for auditiv opfattelse i
forskellige akustiske miljøer til kompensationsstrategier for personer
med nedsat hørelse.

En fransk forskergruppe præsenterede en
Wi-Fi-baseret realtids-høretab-simulator,
som deltagerne havde mulighed for at prøve på i løbet af dagene under konferencen.
– Det burde være en del af uddannelsen
for lærere og pædagoger, der arbejder med
mennesker med høretab. Det er en kæmpe
udfordring, udbrød Jungmee Lee, professor ved Florida Universitet USA, som her
forsøger at lytte til omgivelserne med et 20
dB høretab.
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BISIDDERE

Bente Nannestad tv og Susanne Nielsen th.

AF IRENE SCHARBAU

Bentes støtte har betydet alt
Susanne Nielsen fandt støtte og tryghed i
bisidder Bente Nannestad, da hun skulle
have hjælp til møder med kommunen.
Susanne Nielsen har arbejdet hele sit
voksne liv. De seneste 27 år som HR-konsulent på en offentlig institution. Stille og
roligt sniger forskellige lidelser sig ind på
hende, hun får blandt andet alvorligt gigt
og må tage forskellige præparater for at
holde lidelsen i skak. Hun oplever også
at miste sin mand, netop som han skal til
at leve pensionisttilværelsen.
Susannes job har i høj grad bestået
af stor mødeaktivitet og at sidde ansigt
til ansigt med folk til møder om personale, ansættelser, fyringer, mobning,
herunder personalepolitiske tiltag m.v.
Mange møder og samtaler har været
ret nære.
– Jeg brugte derfor meget energi på at
være i det. Til større auditoriemøder måtte jeg til sidst sidde på forreste række for
at kunne følge med i, hvad der blev sagt.
Da koncentrationen begyndte at svigte,
måtte jeg til sidst se i øjnene, at det blev
mere og mere vanskeligt for mig, at
opretholde det høje funktionsniveau og
måtte af helbredsmæssige årsager desværre se mig nødsaget til at fratræde min
gode og mangeårige stilling, fortæller
62-årige Susanne fra Jægerspris.
HØRETAB
Susanne går til ridefysioterapi og gymnastik for sin sygdom, og oplever her
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at have problemer med at kunne høre,
specielt instruktionerne bag sig. I 2017
henvender hun sig til ørelægen, og her
falder hun tydeligt igennem i skelneevne-testen. Ikke mange ord bliver gentaget korrekt og hørelsen i taleområdet
er meget ringe. Høreproblemet viser sig
at være medfødt, og ørelægen mener, at
hun derfor er blevet ret god til mundaflæsning og til at overtage og styre en
samtale. Så Susanne får høreapparater.
– Det er svært at vænne sig til den
store omvæltning med mange ”nye
lyde og inputs”, men samtidig dejligt
at kunne høre bedre, siger hun.
I 2018 kontakter Susanne kommunen for hjælp til en ansøgning om
seniorførtidspension. Hun oplever,
at have problemer med at høre, hvad
damen i telefonen siger og beder flere
gange om at få ordene gentaget.
– Hun råber til mig. Jeg føler mig
som et irritationsmoment, og ingen
ved tilsyneladende noget om den senior-førtidspension, jeg håber at kunne
komme i betragtning til.
BRUG FOR EN BISIDDER
Susanne Nielsen må erkende, at hun
på trods af at være en faglig kompetent kvinde med styr på regler og rettigheder, alligevel har brug for støtte,

når hun skal igennem et kommunalt
sagsforløb.
– Jeg søger derfor efter bisiddere.
Gigtforeningen har ikke længere en bisidderordning, og det går op for mig,
at jeg har brug for et sæt ekstra ører og
søger på hørelsen. Her finder jeg frem
til Høreforeningen, fortæller hun.
Det var overvældende at læse om de
udfordringer, som høretab kan medføre. Jeg kontaktede Høreforeningens
sekretariat og blev mødt af en ’sød,
lydhør og effektiv’ kontakt, som skaffede mig en bisidder med det samme.
– Jeg var glad for at blive orienteret
ordentligt om bisidderens rolle og funktion fra starten, så jeg havde den rette
forventning til, hvad bisidderen er for
en størrelse, fortæller Susanne Nielsen.
MØDET MED BENTE
I foråret 2018 mødes hun første gang
med bisidder Bente Nannestad.
Bente er pensionist, men har en baggrund som sagsbehandler i en faglig
organisation.
– Jeg havde lyst til at lave noget
frivilligt arbejde og hjælpe andre. Jeg
blev opfordret til at blive uddannet
til bisidder af Høreforeningen, som
jeg er medlem af, og jeg sagde ja med
det samme. Min retfærdighedssans er
stor, og systemerne skal behandle folk
ordentligt, siger hun. Og tilføjer, at uddannelsen til bisidder var en øjenåbner
for hende i forhold til, hvor mange udfordringer høreproblemer giver.
Susanne Nielsen har linet alt op til
Bente.
– Hun er så tjekket, og jeg kommer
hurtigt ind i hendes sag. Selv om hun
er så kompetent, har hun brug for
mine ører. Og udfordringen med Susanne er, at hun ser så godt ud, at man
ikke tror, hun er syg, fortæller Bente.
Men Susannes udfordringer er store. Hun kan fx ikke komme ret meget
rundt uden sin el-scooter.
TRYG MED DET SAMME
Da jeg møder Bente første gang, føler
jeg mig tryg med det samme. Der skal
være tillid, når man skal aflevere alle
sine oplysninger til en fremmed. For
mig er det rart, at Bente er en moden

BISIDDERE

kvinde og at hun med det samme fortæller om sin baggrund.
STØTTE AT HENTE
Deres første møde med kommunen
går godt. Susanne oplever god støtte
fra Bente, der sikrer at spørgsmålene
bliver besvaret korrekt og hjælper Susanne med at navigere i lydbilledet.
– Når man er personligt involveret, kan man let analysere og tolke
forkert. Jeg er en følelsesladet person,
og det kommer tæt på, når man skal
fortælle om sig selv, sit liv og sine fysiske begrænsninger. Bente er meget
opmærksom på, om jeg bliver for træt
til at kunne følge med. Nu synes jeg, vi
skal stoppe for i dag, siger hun på det
første møde til sagsbehandleren, som
faktisk forstår det, forklarer Susanne.
Bente og Susanne har mødtes ad
tre omgange. Første gang for at Bente
skulle sættes ind i sagen. Så har de
haft et formøde før det første møde
med kommunen og et afrundende
møde på samme dag. Og så formøde,
møde og afrundende møde en gang
til i forbindelse med det andet møde i
kommunen.
HAR BETYDET ALT
– Det har betydet ALT, at Bente er med.
Det lyder stort, men det har det faktisk.
Hun er uvildig, jeg har ikke nogen følelser i klemme med hende. Og jeg føler
mig sikker på, at vi nu nok skal få alle
informationer med. Hun spørger fx, om
der kan laves et referat fra mødet. Det
er jo svært at tage noter, når man skal
se på folk for at følge med. Hun hjælper
mig med at fokusere på det vigtige. Jeg
er rigtig glad for, at ordningen findes,
siger Susanne Nielsen og håber at andre kan få glæde af bisidder-servicen.
Susanne Nielsen er i dag nærmere
en afgørelse om seniorførtidspension
og venter på det sidste rehabiliteringsmøde, hvor Bente naturligvis også skal
være med.
– Susanne er en kvinde, der har
kæmpet meget længere, end andre
ville have gjort for at holde sig i job.
Hun skal naturligvis have den seniorførtidspension, siger Bente Nannestad
bestemt.

Seniorførtidspension
Man kan søge seniorførtidspension,
hvis man har højst fem år til pensionsalderen, har haft en langvarig
tilknytning til arbejdsmarkedet, og
arbejdsevnen er nedsat i et sådant
omfang, at man ikke er i stand til at
forsørge sig selv ved almindeligt arbejde eller ved et fleksjob.

Høreforeningens
bisidderservice:

Du kan som medlem af Høreforeningen få en person med dig til vigtige
møder, hvis du fx har svært ved at
overskue, når vigtige spørgsmål skal
afklares med offentlige myndigheder,
bank eller sundhedsvæsen:
Høreforeningen opkvalificerede
sine bisiddere sidste efterår, og otte
personer fordelt over Danmark kan
være dine ekstra ører. De er frivillige,
har kendskab til høreområdet og er
uddannede til at understøtte, at du
som bruger får overblik over din situation og fx hvilke spørgsmål, du skal
huske at stille til et møde.
Bisidderne er ikke fagpersoner og
kan ikke fungere som rådgivere. Men
de kan være med dig og holde fokus
på de ting, du finder vigtigt til møder.
Bisidderne har tavshedspligt, og
de må ikke modtage betaling for deres indsats.
Hvor andre foreninger har skruet
ned for bisiddere, har Høreforeningen
skruet op, fordi høreområdet er kommet under stigende pres, og mange
medlemmer står i en svær situation.
Se alle bisiddere på hoereforeningen.dk/hjaelp-til-dig/guider-og-bisiddere/bisidderservice/

Alletiders
kursus
Lokalformand Bjarne Hansen fra
Guldborgsund er en af Høreforeningens andre bisiddere.
– Jeg synes, kurset i efteråret var
alletiders, også fordi der var garvede
bisiddere med. Jeg kan hive en masse
viden ned fra hylden, som jeg også kan
bruge som lokalformand, siger han.
Bjarne Hansen blev bisidder, fordi
han godt kan lide at hjælpe andre.
– Som bisidder stikker man hovedet ind i løvens hule. Og man bliver
opfattet som et nødvendigt onde til
møderne med det offentlige, hvor man
godt kan blive lidt gal indvendig. Men
det er godt at hjælpe folk på vej med
de mange problemer, de har. Skabe
overblik for dem. Jeg synes over det
seneste halve år, at der er mange af
vores medlemmer, der har problemer.
Ikke mindst på grund af ventelisterne,
fortæller Bjarne Hansen.
Han er pensionist og vil gerne investere sin tid.
– Selvfølgelig går jeg ikke ind i
noget, hvis jeg ikke har lyst, eller det
er for kompliceret for mig. Men jeg
nyder faktisk at hjælpe, huske folk på,
at hvad de har besluttet at sige eller
spørge om, selv om der opstår frustrationer undervejs.

KONTAKT TIL EN BISIDDER

Hvis du ønsker hjælp fra en bisidder,
skal du kontakte Høreforeningen.
Ring på telefonnummer 36 75 42 00
eller send en e-mail til bisidder@hoereforeningen.dk
Du vil kort blive spurgt om, hvor i
landet du bor, hvad din sag drejer sig
om og din kontaktinfo. Vi skaffer derefter en bisidder, som kontakter dig.

00
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NYRER OG HØRELSE

Internationale undersøgelser viser, at patienter
i behandling for nyresygdomme ofte får høreskader. Det tager den danske behandling af
nyrepatienter ikke hensyn til

Nyresygdomme
kan give høreskader
AF BENNY LAURIDSEN

En række internationale, videnskabelige undersøgelser peger alle på, at
der er uforholdsmæssig mange høreskader blandt patienter i behandling
for kroniske nyresygdomme.
Det bør undersøges nærmere,
vurderer undersøgelserne – og flere
opfordrer det kliniske behandlingspersonale til øget opmærksomhed
på disse høreskader, så der kan sættes tidligere ind med behandling af
høretab og tinnitus.
Det har man hidtil ikke været opmærksom på i det danske sundhedsvæsen, og fra Sundhedsstyrelsen
lyder det:
"Fænomenet er desværre ikke
noget, vi har kendskab til”.
VENDER HØRETAB
MED KOLLEGER
Dr. med Lisbet Brandi er ledende
overlæge på Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling på Nordsjællands Hospital samt formand for
Dansk Nefrologisk Selskab. Det er et
videnskabeligt og fagligt selskab for
speciallæger og andre interesserede i
nyremedicin. Hun siger til Hørelsen:
– Høreproblemer er ikke noget,
der tænkes på, når patienter udredes for nyresygdom, med mindre
patienten selv siger noget om et eksisterende høretab hos sig selv eller
i familien. Det kan godt være, det er
forkert, vi ikke forbinder de to ting,
og at der er flere med høreproblemer iblandt patienter med kroniske
nyresygdomme, end vi regner med
Måske vi burde se nærmere på det. I
praksis vil det være ret nemt, for un-
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dervejs i behandlingsforløbene stiller
vi løbende patienterne en lang række
spørgsmål omkring deres oplevelse
af behandling og sygdomsforløb, så
hvorfor ikke også om de oplever ændringer i deres hørelse?
Lisbet Brandi vil på basis af de
internationale undersøgelser tage
sagen op med kollegerne i Dansk
Nefrologisk Selskab.
PÅPEGER SAMMENHÆNG
Hun understreger dog, at de internationale undersøgelser blot påviser en
sammenhæng – at der iblandt kroniske nyrepatienter er større forekomster af høreproblemer end hos folk
uden nyreproblemer.
– Det er ikke påvist, at det er på
grund af behandlingen for nyresygdom, man får høreskader. Årsagen
til høretabene kan lige så vel findes
i de forudgående forhold som f.eks.
diabetes og blodtryksproblemer,
der i sig selv kan lede til høretab, og
altså også kroniske nyreproblemer.
I nogen tilfælde ved man, at det er
en specifik behandling, der giver
høretab. F.eks. at visse antibiotika og
cisplatin, som vi bruger i behandlingen af nyrekræft, kan påvirke
hørelsen negativt. Når vi bruger den
slags medicin, er vi typisk i situationer, hvor vi kæmper for patientens
liv, og så kommer høreskader altså i
anden række. Men igen, vi véd ikke
med sikkerhed hvad konsekvenserne
af kronisk nyresvigt er for hørelsen,
siger Lisbet Brandi, der ikke har
kendskab til nogle danske tal for
høretabsramte nyrepatienter.

Fakta om nyrer
og nyresvigt
Cirka 60 procent af et menneske består af væske, der alt sammen løber
gennem nyrerne – kroppens rensningsstationer.
Ved sygdom i nyrerne skal man
skelne mellem akut og kronisk nyresvigt samt aldring. Ved akut nyresvigt
mister man hurtigt meget eller lidt
af nyrefunktionen. Det kan f.eks.
skyldes blodtab, fald i blodtryk eller
sygdom. Men man kommer sig som
regel af det akutte nyresvigt.
Ved kronisk nyresvigt er der tale
om en fremadskridende sygdom, der
reducerer nyrefunktionen kronisk –
det tabte kommer ikke tilbage. Det
kan ske hurtigt eller langsomt alt
efter den udløsende sygdom, f.eks.
diabetes eller forhøjet blodtryk.
Aldringen, det aldersbetingede tab
af nyrefunktion, viser sig fra cirka
40-års-alderen, hvorfra man årligt
mister cirka én procent af nyrefunktionen. Det betragtes ikke som en
sygdom, da reduktionen i nyrernes
funktion sker meget langsommere
end ved nyresygdomme.
Oftest kan tab af nyrefunktion
behandles med hæmodialyse eller bughindedialyse. Dialyse erstatter nyrernes
funktion – men gør dem ikke raske
igen. Ved hæmodialyse forbindes man
til et dialyseapparat, hvor blodet i mindre doser cirkulerer gennem et filter, der
renser og fjerner affaldsstoffer og overskydende væske. Derefter returneres
blodet til kroppen. Behandlingen varer
typisk fire timer tre gange ugentlig.
Bughindedialyse, også kaldet peritonealdialyse, sker typisk i hjemmet
og kan klares af patienten selv. Bughinden folder sig tæt omkring de indre
organer i maven, og har form som en
ballon med et hulrum i midten – peritonalhulen. Det fyldes via et kateter med
dialysevæske. Bughinden, hvori der
løber blodkar, fungerer nu som filter, og
affaldsstoffer vandrer fra blodet over i
dialysevæsken, der er blevet pumpet
ind og efterfølgende lukkes ud. Det kan
ske om natten ved hjælp af en maskine, eller man skal selv i løbet af dagen
udskifte væsken fire gange.

NYRER OG HØRELSE

Et forsigtigt skøn er, at mere end 1000 med
kronisk nyresvigt har fået høreproblemer
under nyrebehandling
Det er ikke muligt at sætte et officielt
dansk tal på hvor mange, der har fået
forbigående eller kroniske høreskader af deres behandling for nyresvigt.
Et sådant tal eksisterer nemlig ikke.
En forespørgsel til Sundhedsstyrelsen giver dette svar: ”Fænomenet er
desværre ikke noget, vi har kendskab
til i Sundhedsstyrelsen”.
Herfra rådes Hørelsen til at prøve
Nyreforeningen, hvorfra det lyder:
”Nyreforeningen har yderst begrænset kendskab til om der er en
sammenhæng mellem nyresygdom
og dårlig hørelse. Nyreforeningen
har ikke viden om ældre med nedsat
nyrefunktion har hyppigere høreproblemer end andre ældre.”

Ser vi efter bud på tal i videnskabelige undersøgelser, er de svære at
sammenligne. Der er forskellige indgange til problemet med høretab og
nyresygdom, der er brugt forskellige
aldersgrupper – og nogle konstaterer
blot, der ér en sammenhæng mellem
nyresvigt og høretab.
En australsk undersøgelse fra 2010
– Hearing Loss Association With Moderate Chronic Kidney Disease In older Adults – giver et kvalificeret bud
på omfanget via en gennemgang af
godt 2.500 journaler fra patienter på
50 år og derover, hvoraf de godt 500
havde moderat kronisk nyresygdom:
”54,4 procent af alle patienter med
kronisk nyresygdom havde en vis

AF BENNY LAURIDSEN

1070 nyrepatienter
med høreskader

grad af høretab, versus 28,3 procent
af de, der ikke havde problemer med
nyrerne. Næsten 30 procent af patienter med kroniske nyresygdomme
var ramt af svært høretab, sammenlignet med blot 10 procent blandt de
andre.”
En anden undersøgelse fra 2015 –
Prevalence and patterns of hearing
loss among chronic kidney disease
patients undergoing haemodialysis
– nævner, at der var høretab tilstede
hos 41,7 procent af patienter med
kroniske nyresygdomme.
Ud fra Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, kan man se, at
der hvert år kommer cirka 700 nye
patienter i såkaldt ”aktiv uræmibehandling” – behandling for kronisk
nyresvigt via enten transplantation
eller dialyse. Vi kan også se, den
årlige sum af patienter i behandling
er nogenlunde stabil – i 2016 var
der 5.363 i behandling, heraf 2.797
transplantationsbehandlede og 2.566
i dialyse.
Den nævnte 2015-undersøgelse
anslår at 41,7 procent af dialysepatienter er ramt af høretab – svarende
til 1.070 danske nyrepatienter i
igangværende dialysebehandling.
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MENIÈRE

Marianne Tyrsted har lært at få det bedste ud
af livet, selvom hun har en kronisk syg-dom

Marianne har lært at leve med sin sygdom:

Ikke flere rodeo-ture til mig!
Da Marianne Tyrsted en dag fik et svimmelhedsanfald, der sendte
hende på rodeotur mellem kølediskene i Bilka, besluttede hun at
sige ja til en behandling, der i værste fald kunne gøre hende døv.
AF KIRSTEN WINDING FOTO HEIDI LUNDSGAARD

Der er baby-lyde og familiehygge i
det røde rækkehus i Horsens. 50-årige Marianne Tyrsted er lige blevet
bedstemor, og hendes datter er på
besøg med sin nyfødte søn.
Marianne pakker dynen godt om
den lille og nusser ham lidt. Men der
kommer til at gå lidt længere end
normalt, før hun kan aflaste sin datter med at passe den lille. For selvom
der ser helt almindeligt ud i Mariannes hjem, er alt indrettet, så det tager
hensyn til hendes usynlige sygdom.
Det er omkring 20 år siden, hun
pludselig en dag blev så svimmel, at
hun var ved at vælte.
– Jeg var på cykeltur med min søn,
da hans cykel punkterede, og mens
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vi stod og lappede den, begyndte
alting at sejle omkring mig, fortæller
Marianne.
De fik ringet efter én, der kunne
køre dem hjem i bil, og Marianne slog
det hen med, at hun nok havde lidt
influenza. Der gik også længe, inden
hun blev svimmel igen, det skete kun
cirka en gang årligt i de følgende år,
så hun reagerede ikke rigtig på det.
Men da hun pludselig en dag i
2006 faldt om på gulvet og ikke kunne rejse sig, ringede alarmklokkerne.
Begge hendes forældre var døde af
blodpropper, og alle omkring hende
troede, at nu var turen kommet til
Marianne. Men det passede ikke med
symptomerne, sagde lægen, der blev

tilkaldt. Han troede snarere, det var
øresten eller en virus på balancenerven, så hun skulle gå til en ørelæge,
sagde han.
TUMLEDE RUNDT
Efter en lang række undersøgelser
fik Marianne diagnosen Menières
sygdom. Hun fortsatte med at passe
sit arbejde, selvom hun fik anfald et
par gange om måneden. Men til sidst
blev hun langtidssygemeldt og dernæst fyret.
– Efterhånden turde jeg slet ikke
bevæge mig ud alene, for når jeg fik
et svimmelhedsanfald, tumlede jeg
rundt, som om jeg var hønefuld, forklarer Marianne.

MENIÈRE

Alligevel tøvede lægerne med at
tilbyde hende en gentamycin-behandling, hvor man hælder en væske
ind i øret via et dræn. Det lammer
balancenerven, så svimmelheden
bliver mindre, men samtidig er der
risiko for, at man bliver døv af behandlingen.
Men så kom det anfald, der satte
prikken over i’et:
– Jeg stod i Bilka ved siden af køledisken med frosne pizzaer, da jeg
helt uden forvarsel fik et anfald, der
sendte mig på en rodeotur op i luften
og direkte ind i køledisken. Jeg blev
simpelthen kastet rundt, og det var
rent held, at jeg ikke kom alvorligt til
skade, fortæller hun og gør store øjne.
Efter den hændelse, lagde hun pres
på lægerne for at få behandlingen.
– Jeg havde ikke noget at miste,
for det kunne ikke blive værre. Jeg
kunne ikke gå ud selv mere, og jeg
var hele tiden bange for, hvornår det
næste anfald kom. Jeg ville hellere
være døv end at vælte rundt på den
måde, forklarer hun.
Det var også for sine børns skyld, at
hun tog behandlingen. For hun syntes
ikke, det var rimeligt for dem, at de aldrig vidste, hvornår hun fik et anfald,
der fik hende til at falde omkuld og
derpå sendte hende i seng i to dage.

– Det var efterhånden dem, der passede på mig og ikke omvendt, fortæller hun.
FRIVILLIG RÅDGIVER
Heldigvis mistede Marianne ikke
hørelsen ved behandlingen. Hun har
stadig en hørenedsættelse på venstre
øre, men de voldsomme anfald kommer sjældnere.
– Helt rask bliver jeg aldrig, men
nu kan jeg leve et stille og roligt liv,
siger Marianne.
Hun sover 10 timer hver nat og
undgår stress. Og hun har altid sin
telefon på sig, så hun kan tilkalde
hjælp, hvis hun skulle få et anfald.
– Men jeg hygger mig med at køre
ture med min kæreste, Kaj, og jeg har
et godt netværk og en dejlig familie,
som er søde til at hjælpe mig, fortæller hun.
Hun glæder sig også til at passe
sit barnebarn, men så længe han er
så lille, at han skal bæres, er det for
risikabelt, at hun er alene med ham.
For helt fri for svimmelhed bliver
hun aldrig.
Til gengæld har hun fundet en
ny måde at gøre nytte på. Hun har
nemlig meldt sig som frivillig i Høreforeningens Menière-rådgivning,
og et par gange om ugen bliver hun

Et par gange om ugen bliver Marianne
ringet op af folk, der har fået Menières
sygdom ligesom hun selv. På grund af den
hørenedsættelse, sygdommen giver hende,
bruger hun en teleslynge, som hun har om
halsen

ringet op af mennesker, der har fået
konstateret Menières sygdom.
– Jeg fik selv hjælp i rådgivningen.
Og nu giver det mit liv indhold og
mening, at jeg kan hjælpe andre, der
står med de samme problemer, som
jeg selv har haft, forklarer Marianne.
Trods sygdommen er det også lykkedes hende at rejse til USA og lære
sin familie derovre at kende. Hendes
amerikanske onkel forærede hende
billetten, og lufthavnspersonalet hjalp
hende fra gate til gate i kørestol. Og
selve flyveturen var rar, for menièreramte har det generelt godt i tyndere
luftlag, hvor trykket i øret er mindre.
– Min familie derovre gav mig
tilmed en tur i et lejet fly og arrangerede også ture op i bjergene. Det er
jeg meget taknemmelig over, det var
så sødt af dem, siger hun og smiler.

Menière:

Den franske læge Prosper Menière
opdagede sygsdommen i 1861. Man
ved ikke, hvorfor den opstår, men
symptomerne skyldes ændringer af
væsken i det indre øre.
Symptomerne er:
•	Svimmelhedsanfald eller kraftig
ubalance.
•	Tinnitus, øresusen.
•	Høretab, der ofte kommer og går.
•	Oplevelse af tryk eller smerte i
øret.
Mange menière-ramte har også:
•	Lydoverfølsomhed
•	Nakkesmerter
•	Koncentrations- og hukommelsesproblemer
•	Balanceproblemer
•	Migræne

Mariannes datter, Kristina, er lige blevet
mor til en lille dreng. Men først når han
kan gå selv, kan Marianne passe ham
alene. For helt fri for sin svimmelhed bliver hun aldrig.

Menière ses lidt hyppigere hos kvinder end mænd og opstår som regel i
30-60 års alderen. Mindst 3500 har
sygdommen i Danmark.
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SYNSPUNKT

JEG ER FÆÆÆRDIG...
Nogle mennesker vender det blinde øje til, når de ikke
vil se noget. Andre den anden kind. Det gælder især de
religiøse. Dog ikke hedningene, der var lidt mere brutale
i det ved at kræve et øje for et øje.

vende det døve øre til. Det gælder om at få de små glæder ud af det hørehandicap, der har voldt mig så mange
kedelige oplevelser, ik’?

Dette høretab har voldt mig en del udfordringer i mit
liv. Men intet er jo så skidt, at det ikke er godt for noget.
Lovligt at kunne vende det døve øre til er således et fantastisk kort i ærmet, når lejligheden byder sig.

Det er også belejligt at vende det døve øre til, når konen
kommer med mindre gode forslag. Det er som om den
manglende respons gør, at hun stiltiende ved at man har
hørt forslaget, men ikke bryder sig om det. Eller når ens
mor kommer på besøg med dertilhørende småkommentarer om dette og eller hint. Denne mulighed bør enhver
søn været udstyret med. For findes der egentlig en mor,
der ikke fylder rummet med ligegyldige småkommentarer om manglende affaldssortering, dårlig sammenlægning af renvasket tøj eller ’gode’ forslag til pudsning af
sølvtøj?

Min kone ynder for eksempel at underholde med historien om, at det aldrig har været særlig svært for mig at
have spædbørn. Vi har haft to af slagsen, og hver gang de
har grædt om natten, har jeg ligget med skønne drømme
og et smil på læben, fordi mit ”gode” øre har været vendt
ned mod hovedpuden og dermed lukket verden og dens
grusomheder langt ude.

Den absolutte førsteplads med at vende det døve øre til
går dog til den fysiske mulighed for at lægge sig til at
sove på det gode øre. Om det så skyldes grædende spædbørn eller bare almindelig summen og larmen fra storbyens stress og jag. Efter en lang dag på arbejde er det i min
optik nærmest en menneskeret, at få lov til at lukke helt
ned for omverdenen ved at lægge sig på det gode øre.

Senere benyttede jeg lejligheden for at vende det døve
øre til, når der blev råbt ”Jeg er fææærdig...” inde fra
badeværelset. Da sad jeg stille og roligt med min kaffe
og ’hørte’ ingenting, mens konen sprang op og styrtede
ud. Hurtigt gik det desværre op for hende, at jeg jo måtte
høre råbet fra badeværelset ligeså godt som hende, eftersom badeværelset kun lå nogle få meter fra stuen. Her
blev gode råd derfor dyre, så jeg med tiden fik udviklet
en strategi med lige at vente to-tre millisekunder med at
”springe op”. Det blev nemlig på en eller anden måde
vedtaget i ægteskabet, at lyden måtte være to-tre millisekunder længere om at nå mit ene øre, end konens begge.
Og så var konen jo allerede sprunget op og kvitteret med
et ”jeg skal nok”.

Her kan batterierne nemlig lades fuldstændig op til en ny
dag med børnelarm, dårlige ægteskabelige forslag, bedre
affaldssortering, behandling af vasketøj og sølvpudsning.
For kvindelist eller ej, så retter vi sønner altid ind efter
vores mødres småkommentarer.

I mit tilfælde vender jeg det døve øre til. Og det gør jeg
faktisk helt uden undtagelse, fordi jeg i ordets bogstaveligste forstand er døv på det ene øre. Fuldstændig og aldeles 100% døv på mit højre øre, ”takket” være fåresyge,
som jeg vistnok blev ramt af som spædbarn.

Og sikke kaffen og selvtilfredsheden smagte mig. Det
føltes lidt som om at tage kampen op mod hørelsen. Her
var det således mig, der bestemte over høretabet, og ikke
omvendt.
I dag er ungerne blevet teenagere, så det døve øre bliver
mest vendt til, når de beder om penge. Udfaldet bliver
dog som regel det samme, idet min kone og jeg har en
fælles økonomi. Men hvorfor spilde en god chance for at
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Hørelsens panel af klummeskribenter:
Daði Halldórsson har skrevet denne
klumme. Daði er kommunikationskonsulent og døv på det ene øre. Han giver
os sammen med Johan Peter Paludan og
Mette Rinddal Leck nye vinkler på høreudfordringer her i Hørelsen.

BETÆNK HØREFORENINGEN

GRATIS advokat-bistand
ved testamente
Vidste du, at Høreforeningen tilbyder at dække udgifterne til advokatbistand ved testamente, hvori man
betænker Høreforeningen?
Testamenter er med til at muliggøre mange af Høreforeningens aktiviteter.
ET TESTAMENTE ER EN GOD
STØTTE FOR DE EFTERLADTE
Hvis du har tegnet testamente, er
dine efterladte ikke i tvivl om, hvordan du ønsker at der skal disponeres
over din formue.
Når du ønsker at lave et testamente, skal du være opmærksom på, at
har du livsarvinger/tvangsarvinger,
hvilket vil sige dine børn eller ægtefælle, skal disse forlods arve 25% af
din formue.

Men den frie del kan du disponere
over gennem et testamente, hvilket
kan være en god støtte for dem, der
er tilbage og som på et tidspunkt skal
behandle dit bo.
GRATIS RÅDGIVNING
OM ARVERETLIGE- OG
TESTAMENTARISKE FORHOLD
Såfremt du ønsker, at Høreforeningen skal arve helt eller delvist, betaler Høreforeningen advokatbistand
for oprettelse af testamente. Forudsætninger er alene, at testamentet
oprettes hos en advokat udpeget af
Høreforeningen.
Som hjælp til de personer, der
ønsker at betænke foreningen ved
gaver, tilbyder foreningen også gratis
juridisk rådgivning i arveretlige og

Finjustering af
dine høreapparater,
uanset hvor du er

testamentariske spørgsmål.
Rådgivningen er uforpligtende.
HØREFORENINGEN ER
FRITAGET FOR BOAFGIFT
Høreforeningen er fritaget for be
taling af boafgift. Det betyder, at
beløbet ubeskåret går til arbejdet
for foreningens formål.
KONTAKT HØREFORENINGEN
Har du spørgsmål om oprettelse af
testamente, eller ønsker du flere oplysninger om foreningens formål og virke,
er du meget velkommen til at kontakte
os på mail@hoereforeningen.dk

Nogle gange fungerer de høreapparatindstillinger,
som du synes om på høreklinikken, ikke i
hverdagen. Eller dine præferencer ændrer sig.
I stedet for at vente med at få ændret
indstillingerne ved næste konsultation kan du
bede din høreapparatspecialist om hjælp direkte
fra din ReSound Smart 3D app via en sikker og
pålidelig cloudforbindelse med det samme.
Det betyder, at du roligt kan
tage på ferie. Eller fylde din
kalender med det, du kan lide
at foretage dig. For uanset
hvor du er, kan du få hjælp til at
få ændret indstillingerne i dit
høreapparat.

Læs mere om ReSound Assist på resound.com
ReSound er et varemærke, der tilhører GN Hearing A/S. Apple,
Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker, der
tilhører Apple Inc, registreret i USA og andre lande.
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BREVKASSEN

BREV
KASSEN

Indtryk fra Center
for Høretabs
Børnehørekursus
AF ULLA HENRIKSEN CARL OG
JEANETTE HAMMERSHØJ JØRGENSEN

NETVÆRK
SØGES
Jeg er en 54 årig mand, har 3
voksne børn. Arbejder dagligt
som konsulent. Jeg kan godt lide
sport, gåture, madlavning og IT.
Min hørenedsættelse samt tinnitus startede for 4 år siden og
nu er mellemsvært hørehæmmet.
Jeg bruger GN Resound høreapparater.
Jeg kunne godt tænke mig at
møde venner med samme høreudfordringer for at snakke om
hjælpemidler og udveksle erfaringer.
Jeg bor i København og arbejder i Nordsjælland, så netværk
fra begge steder er gode.

Skriv til Billetmærke 1801, Høreforeningen, Blekinge Boulevard
2, 2630 Taastrup. Dit brev bliver
sendt uåbnet videre.

Fonds-midler
Ingeborg og Emanuel Jensens
Mindelegat til videnskabelig
forskning har igen midler, der
kan søges om.
Der er pt ca. 100.000 kr. til udlodning i fonden. Ansøgningsfrist
1. december 2018 til Høreforeningen.
Yderligere oplysninger kan fås
ved henvendelse til sekretariatet.
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Hvert år i juni måned samles 40 børn
og unge i 5 dage på Center for Høretabs Børnehørekursus på Castberggård.
DE SAMLES FOR AT
•	opleve fællesskab med andre børn
med høretab,
•	få nye venner,
•	få viden om eget høretab
•	tilegne sig gode strategier til hverdagen
•	lave sjove aktiviteter
– kort sagt, et boost til selvværdsfølelsen.
Tilbuddet er til elever i 3.-9. klasse,
og deltagerne er inddelt i grupper
efter alder – men har også fælles aktiviteter på tværs af grupperne.
I grupperne arbejdes der bl.a.
med indsigt i egen hørelse og lytteog mestringsstrategier. Deltagerne
arbejder med at tage ansvar for sin
høresituation og afprøver forskelligt
høreteknisk udstyr. De sagde;
"Jeg har lært meget om mig selv – og
at jeg skal turde stole på mig selv...."
"De andre bruger alle sammen en
streamer – sådan en vil jeg også ha'!"
"Man må gerne lave fejl. Man bliver
ikke kigget på som dum, når man spørger igen."
I løbet af ugen arrangeres en fælles udflugt. En anden populær fælles
aktivitet er "Dilemma-panelet", hvor
et panel med skiftende deltagere
diskuterer svære situationer, som
børnene selv har beskrevet:
"Hvad kan man gøre, når klassekammeraterne glemmer at bruge teknikken og bare larmer?"
"Jeg ved, at tekniske hjælpemidler
hjælper - men hvordan kommer jeg i
gang med at bruge det?"

"Jeg føler mig ensom - hvor skal jeg
få ny energi?"
– er nogle af de dilemmaer, som
børnene har formuleret. Og en ung
dreng på 14 år's kommentar om panelet var:
"Det er fedt at få gode råd fra andre".
I den øvrige tid kaster børnene sig
ud i selvvalgte aktiviteter, hvor modet kan udfordres på klatrevæggen,
benmusklerne styrkes på mountainbike, penslen kan svinges i det kreative værksted. Man kan få en god
snak i "samtalestuen", deltage i en
rask fodboldturnering, finde ro ved
yoga, vende pandekager på bål, sige
sin mening i videoboxen og kaste sig
i sandet ved beachvolley.
Når forældrene henter deres barn,
får de en snak med gruppelederne
om ugens forløb, hvor de opfordres
til at støtte aktivt op om de nye kammeratskaber mellem deltagerne.
Flere børn fortæller, at de har haft
kontakt med hinanden siden sidste
år.
Ugen efter kurset videregiver
personalet observationer og foranstaltningsforslag til skolens lærere og
den kommunale talehørekonsulent
fra PPR.
"Det er fedt at være her - søde voksne og masser af nye venskaber."
"Jeg har aldrig prøvet at sove på værelse med én som mig!"
"Hold en plads til mig til næste år."
Næste års Børnehørekursus ved Center for Høretab er d. 16.-20.6.2019, og
det kan søges gennem hjemkommunens PPR.

HVAD SKER HVOR
Deadline for oktober-nummeret
2018:13. september 2018
Indlæg skal sendes på SKEMA til
aktivitet@hoereforeningen.dk eller
pr. post.

JAMMERBUGT
Formand: Mona Skov Jensen,
Østergade 28 st. tv,
9690 Fjerritslev, tlf. 26 41 20 95,
e-mail: mona.s.j.81@gmail.com

Hvis du ikke kan finde en lokalafdeling/klub i din kommune i
oversigten, kan du finde den på
hjemmesiden, og du kan altid kontakte Høreforeningens sekretariat
for spørgsmål. Du har som medlem
mulighed for at deltage i arrangementer i alle kommuner.

MARIAGERFJORD
Formand: Ole Olesen,
Skivevej 28, 2, lejlighed 5,
9500 Hobro, tlf. 23 30 28 54,
e-mail: olepetero@gmail.com
■ Tirsdag d. 9. oktober kl. 14
på Hobro Bibliotek, Adelgade 28.
Majbritt Garbul Tobberup, formand
for Høreforeningen, vil komme og
fortælle om sit arbejde, og hun vil
fortælle om, hvordan Høreforeningen utrætteligt arbejder for at få
nogle kortere ventetider på høreapparatbehandling på de offentlige
klinikker, hvilket er ét af de helt
centrale opgaver for hende, da disse
ventetider i øjeblikket er helt uacceptabelt lange. Endvidere vil hun
også komme ind på bladet ”Hørelsen”, som er et vigtigt meddelelsesmiddel for foreningen. Teleslynge
og skrivetolke forefindes. Tilmelding
senest d. 5. oktober af hensyn til
kaffen til Kurt Mortensen på tlf. 98
58 54 51 (bedst mellem 18-19) el.
mail: kurtogmona@mail.dk.

Region
NORDJYLLAND
HB-MEDLEMMER:
Inger Larsen, Rughaven 19, Ulsted, 9370 Hals, tlf. 23 49 57 45, email: ingerklarsen453@gmail.com
Viggo Christensen, V. Søvej 10,
Skørbæk, 9240 Nibe, tlf. 29 86 62 38,
e-mail: vbchristensen@gmail.com
HØREFORENINGEN –
LOKALAFDELINGER
FREDERIKSHAVN
Formand: Jørgen S. Hansen,
Skræddervej 19, Gærum, 9900
Frederikshavn, tlf. 98 48 64 75,
e-mail: jorgenseverin.hansen@
mail.tele.dk
■ 1. tirsdag i måneden fra kl.
10.45-12.00 er der telefonisk
vejledning på tlf. 98 48 64 75.
HJØRRING
Formand: Flemming Avnby, Keravavej 37, 2. tv, 9800 Hjørring, tlf.
21 47 30 20, e-mail: avnby@has.dk
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Forsamlingsbygningen,
Østergade 9 i Hjørring.
■ Den anden onsdag i hver måned kl. 14 – 16 er der demonstration
af forskellige teleslyngetyper. Udlån
af teleslynge og FM-udstyr m.m..
Derudover vil der være hjælp til
ansøgning om teleslynge og vejledning om høreapparater gennem det
offentlige og private.
■ Onsdag d. 26. september kl.
15.30-17 er der Foreningsmarked
i Forsamlingsbygningen. Kom og
mød os på vores stand, hvor I kan
få vejledning om høreapparater og
hjælpemidler, og om hvordan man
finder rundt i systemet. Caféen har
åbent, og der vil være lidt underholdning. Gratis adgang for alle.

MORSØ
Formand: Jens Peder Dalgaard,
Enghavevej 8, 7900 Nykøbing
Mors, tlf. 97 72 52 90, e-mail:
morsoe@hoereforeningen.dk.
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Frivilligcenter Mors,
Støberivej 7, Nykøbing Mors.
■ Den 1. tirsdag i hver måned kl.
10 – 11.45 er der ”Træffetid”. Tag telefonen eller kom forbi Enghavevej
8, 7900 Nyk. M. Råd og vejledning
om høreproblemer, hjælpemuligheder eller bare en snak om, hvad der
falder for.
REBILD
Formand: Helmuth Jørgensen,
Forsamlingshusvej 10, st. tv.,
9530 Støvring, tlf. 98 65 30 47

husmandssted og viser, hvordan
tilværelsen så ud i ca. 1890. Her
fortælles om husmandens liv i alle
facetter. Familien har dyrket jorden
og haft kålgård med kartofler, kål,
løg og krydderurter og en lille blomsterhave. Boldrup Museum har også
en række tidstypiske gamle danske
husdyrracer: grise, får, geder, kaniner,
gæs, høns og duer. Grisen Gyda lader sig gerne klappe. Dagen slutter vi
af på Café 89 i Aars hvor vi indtager
vores aftensmad incl. 1 genstand. For
hele arrangementet betaler vi kun
100,- kr. pr. næse. Tilmelding senest
d. 8. oktober til formanden.
AALBORG OG
BRØNDERSLEV
Formand: Christel Sievers, Jens
Kalstrups Vej 30, 9000 Aalborg,
tlf. 24 22 89 64, e-mail:
christelsievers@gmail.com
■ Onsdag d. 12. september er der
sommerudflugt med bus til Dollerup
Bakker og Viborg Domkirke. Vores
bus kører fra p-pladsen bag Meny
i Skalborg kl. 8.30. Vores første stop
er Dollerup Bakker, hvor vi indtager
kaffe/rundstykke. Kl. 11 er der rundvisning i Viborg Domkirke, og kl.
12.30 spiser vi frokost på Rindsholm
Kro. Krofatter vil fortælle lidt om
kroen, som er fra år 1315. Efter eftermiddagskaffen, som vi også indtager
på kroen, går turen hjemad mod
Skalborg med forventet ankomst kl.
17. Vi medbringer vores mobile teleslynge. Pris 300,- kr. for medlemmer.
350,- kr. for ikke-medlemmer. Betaling på selve dagen, gerne aftalte
penge eller mobile-pay. Drikkevarer
til frokosten er for egen regning.
Tilmelding til Jette Hermansen:
jette@e-hermansen.dk el. SMS på
51 89 51 03. Senest d. 1. september.

Region
MIDTJYLLAND
HB-MEDLEMMER:

THISTED
Formand: Aase Jensen,
Nørregade 51, st. th.,
7700 Thisted, tlf. 97 92 18 94
VESTHIMMERLAND
Formand: Viggo Christensen, V.
Søvej 10, Skørbæk, 9240 Nibe,
tlf. 29 86 62 38, e-mail:
vbchristensen@gmail.com
■ Søndag d. 14. oktober kl. 14-17
på Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13,
Boldrup, Nørager. Museet er et lille
landbrugsmuseum med afgrøder og
dyr. Det er indrettet i et trelænget

Merete Birk Nielsen, Kærgårdsvej
46, 8355 Solbjerg, tlf. 25 39 56 75
(kun sms), e-mail: meretebirk@
get2net.dk
Sanne Lauridsen, Engdraget 27A,
8381Tilst, tlf. 22 57 12 61, e-mail:
aarhus@hoereforeningen.dk
HØREFORENINGEN –
LOKALAFDELINGER
HERNING
Formand: Hanne Jensen, Færøgade 20, 7430 Ikast, tlf. 27 64 21 47,

e-mail: hanneogsteen@hotmail.
com Fast mødested, når andet
ikke er angivet: Herning Frivillig
Center, Fredensgade 14 i Herning.
HOLSTEBRO
Formand: Lisbeth Johansen, Tranebærvej 120, 7500 Holstebro, tlf.
97 43 00 37, e-mail: ljtrane@gmail.
com. Fast mødested, når andet
ikke er angivet: Aktivitetscenteret, Salen, Danmarksgade 13 A.
HORSENS
Formand: Jette Rasmussen,
tlf. 21 29 64 60, e-mail: horsens@
hoereforeningen.dk
IKAST-BRANDE
Lokalafdelingen samkører med
Herning, se derfor Herning.
LEMVIG
Lokalafdelingen samkører med
Struer – Thyholm, se derfor
Struer – Thyholm.
NORDDJURS
Formand: Else Marie Bonde
Bøjstrup, Løvenholmvej 46, Gjesing, 8963 Auning, tlf. 51 86 37 38,
e-mail: bojstrup@primanet.dk
Fast mødested, når andet ikke
er angivet: Kulturhuset, Grenaa
ODDER
Formand: Tom Møller Jensen,
Saloparken 106, 8300 Odder,
tlf. 30 20 91 33, e-mail: odder@
hoereforeningen.dk

RINGKØBING/SKJERN
Formand: Kaj Møller, Markskellet
10, 6950, Ringkøbing, tlf. 29 27 25
44, e-mail: kajak1210@gmail.com
■ Åben vejledning d. 2. tirsdag
i hver måned kl. 13.30 – 15.30 i
Sundhedshuset, Nørredige, Ringkøbing, indgang A i Frivilligcentrets
lokale. Kom og få en snak
STRUER-THYHOLM
Formand: Anders Sund, Rosenvænget 15 E, Hvidbjerg,
7790 Thyholm, tlf. 97 87 23 33,
e-mail: anders.sund2@gmail.com
■ Onsdag d. 3. oktober kl. 16-17
på Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5A. Møde om sammenhængen mellem høretab og demens.
Foredrag ved Cand.Mag.Audiolog.
Haidie List fra Syddansk Universitet, Hørekonsulent ved Hjernecenter syd og tale, høre, syn i Padborg.
SYDDJURS
Formand: Ole Loumand, Lillerupvej 27, 8410 Rønde, tlf. 86 36 55 67,

HØRELSEN | NR. 04 | SEPTEMBER 2018 35

HVAD SKER HVOR

HVAD
SKER
HVOR
e-mail: oleloumand@mail.dk.
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: A-huset, Hovedgaden 69
F, 8410 Rønde.
■ Onsdag d. 12. september kl. 1921.30 afholdes der møde i A-huset,
Hovedgaden 69F, 8410 Rønde. Vi får
besøg fra ”Hørecenter Midt” Randers. Hørecenter midt er en sammenslutning af 4. kommuner: Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs som har fællescenter om hjælp
til høreapparater og hjælpemidler til
hørehæmmede. Der serveres kaffe/
the i pausen.
VIBORG
Formand: Lone Jensen, H.C. Andersensvej 24 2. th, 8800 Viborg,
tlf. 20 82 55 05, e-mail: viborg@hoereforeningen.dk. Fast mødested,
når andet ikke er angivet: Oasen,
Brogade 5 i Bjerringbro.
Derudover Café Hørelsen. Fast
mødested: De Frivilliges Hus,
Vesterbrogade 1 i Viborg.
■ Første onsdag i måneden
kl. 19-21 er der Café Hørelsen,
men kun efter aftale.
■ Onsdag d. 26. september kl. 16 i
Oasen Brogade 5, 8850 Bjerringbro
kommer John Glerup Møller og
holder foredraget ”En god historie”.
Han vil fortælle om sin rejse fra døvbleven med høreapparat til Cochlear
Implanteret. John kommer undervejs
ind på, hvad hørelsen eller mangel
på samme, har betydet for hans
selvtillid, hans familie og hans funktion i jobbet som butiksleder med op
til 40 ansatte. Vi hører om overgangen fra høreapparater til elektronisk
hørelsen og om hans hurtige tilbagevenden til lederstillingen. John
lever nu en aktiv pensionisttilværelse, og fortæller også om hvordan
han har det med sin hørelse i dag,
både funktionelt og socialt. Der kan
købes kaffe/te og to halve skiver
franskbrød med pålæg til 20,- kr. Af
hensyn til køkkenet vil vi gerne have
tilmelding senest d. 18. september til
mail: lunadamen35@hotmail.com. Vi
inviterer både medlemmer og ikkemedlemmer af Høreforeningen. Alle
er velkomne.
■ Onsdag d. 3. oktober kl. 19 på
Viborg bibliotek, Vesterbrogade 15,

8800 Viborg er der endnu et fantastisk foredrag med John Glerup
Møller. Der kan købes kaffe/te og to
halve skiver franskbrød med pålæg
til 20,- kr. Af hensyn til køkkenet
vil vi gerne have tilmelding senest
d. 28. september til mail: lunadamen35@hotmail.com. Vi glæder
os rigtig meget til at se jer.
AARHUS
Formand: Sanne Lauridsen,
Engdraget 27a, 8381 Tilst,
tlf. 22 57 12 61, e-mail: aarhus@
hoereforeningen.dk. Fast mødested, når andet ikke er angivet:
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28,
8000 Aarhus C. Nyhedsbrev, tilmelding via lokal hjemmeside
www.hoereforeningen-aarhus@dk
■ Onsdag d. 12. september kl. 1720 er der infomøde med Oticon Medical om deres Cochlear-implantat.
Er du kandidat til CI, allerede bruger
eller søger du mere viden, er du
velkommen. Der er sørget for lidt
forplejning. Deltagelse er gratis, alle
er velkomne. Mødested oplyses på
hjemmesiden www.hoereforeningen-aarhus.dk eller ved Lisbeth L.
Thomsen på tlf. 61 39 79 08. Teleslynge og skrivetolke forefindes.

Region
SYDDANMARK
HB-MEDLEMMER:
Fritz Larsen, Møsvråvej 30, 6051,
Almind, mobiltlf. 21 76 72 01,
e-mail: fl@pc.dk
Kurt E. Jensen, Bådvej 96, 5240
Odense NØ, tlf. 23 93 40 50,
e-mail: kurt-e@outlook.dk
HØREFORENINGEN –
LOKALAFDELINGER
ASSENS
Lokalafdelingen samkører med
Fåborg-Midtfyn, se derfor Fåborg-Midtfyn.
AABENRAA
Formand: Kirsten Juul Jensen,
Gammel Færgevej 71, Alnor, 6300
Gråsten, tlf. 73 65 07 21, mobil:
53 29 45 00 e-mail: kjj-ten@outlook.dk
■ Onsdag d. 5. september kl.
14– ca. 20.30 er der tur til Center
for Høretab, Merkurvænget 2, 7000
Fredericia. Vi vil blive informeret
om arbejdet med høretab hos børn
og få en lille rundvisning. Afgang:
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Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200
Aabenraa kl. 12.30. Der er også
parkeringspladser omme bag ved
Folkehjem. Opsamling: Hertug
Hans Plads, 6100 Haderslev kl. 13.
Ankomst: Center for Høretab kl. ca.
14. Oplæg ved: Aïda Regel Poulsen,
Hørekonsulent i skolens auditorium, som har teleslynge. Kaffe
og herefter rundvisning. Afgang:
Center for Høretab kl. 16.30, hvor
vi kører til Christiansfeld. Aftensmad: Brødremenighedens Hotel
kl. 17.30. Afgang: Christiansfeld kl.
19.30. Hjemkomst: Aabenraa kl. ca.
20.30. Pris for medlemmer 100,- kr.
og 125,- kr. for ikke medlemmer.
Betales i bussen. Tilmelding var d.
22. august.
■ Onsdag d. 19. september kl.
14-16 på FrivilligCenter Aabenraa, Sankt Nicolai Gade 5, 6200
Aabenraa er der foredrag ved kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen,
Abild. Emnet er Den Spanske Klosterrute (Caminioen). Teleslynge og
skrivetolke forefindes. Kaffe/te med
brød 35,- kr. Tilmelding senest d. 14.
september til formanden.
■ Fredag d. 28. september er der
Frivillig Fredag. Høreforeningen vil
deltage. Nærmere oplysning om tid
og sted vil fremkomme senere. Evt.
spørgsmål kan stilles til formanden.
■ Torsdag d. 4. oktober kl. 15-19
på Center Royal, Markledsgade 6,
6240 Løgumkloster. HUSK sæt X i
kalenderen! Kom og mød Høreforeningen! Fra kl. 15-ca. 16.45: kom
og hør om Høreforeningen, som
vil stå med en stand. Kom og hør
om hjælpemidler til personer med
høretab ved Tonax. Fra kl. 17-19:
Foredrag om Høreforeningen v/
landsformand Majbritt Tobberup.
Teleslynge og skrivetolke forefindes
under foredraget. Dette er et foreløbigt program. Nærmere informationer følger i slutningen af august
måned. Yderligere information hos
formanden.
■ Søndag d. 7. oktober kl. 10.30 i
Abild Kirke, Kirkevej 5, Abild, 6270
Tønder er der Gudstjeneste for hørehæmmede. Tekstet gudstjeneste.
Teleslynge forefindes. Hørevenlig
gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen.
Tilmelding til kirkebil på tlf. 74 72 28
50 el. mail: ebp@km.dk.
■ Onsdag d. 17. oktober kl. 14-16
på FrivilligCenter Aabenraa, Sankt
Nicolai Gade 5, 6200 Aabenraa er
der oplæg omkring hørekurver v/
Hørekonsulent Julie Flink Iversen,
THS Bov. Tag jeres egen hørekurver
med. Først holdes et generelt oplæg
omkring hørekurver. Efter dette
har hver især mulighed for at tale

med Julie Flink Iversen omkring
jeres egen hørekurve. Teleslynge og
skrivetolke forefindes. Alle er velkomne. Kaffe/te med brød 35,- kr.
Tilmelding senest d. 12. oktober til
formanden.
BILLUND
Formand: Kristian Hansen,
Kirkegade 16, 6623 Vorbasse,
tlf. 75 33 33 14, e-mail:
karinogkristian@gmail.com
ESBJERG
Formand: Ejner From Andersen,
Skyttens Kvarter 97, 6710 Esbjerg
V, tlf. 22 93 91 43, e-mail: esbjerg@
hoereforeningen.dk.
■ Tirsdag d. 4. september kl. 14
i Aktivitetshuset, Kirkegade 51,
Esbjerg, kommer Otto Fabricius og
”Syng dig glad” koret. De vil underholde os i et par timer. Derefter
serveres kaffe med hjemmebag. Tag
gerne familie og venner med. Alt er
gratis. Vi glæder os til at se jer.
■ Lørdag d. 29. september kl. 13 er
der besøg samt rundvisning på det
nye museum i Blåvand. Vi mødes
på adr. Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand kl.
13. Prisen inkl. entre, rundvisning
samt kaffe på Ho Feriecenter og
kage, er for medlemmer 50,- kr. og
ikke medlemmer 125,- kr. Der kan
arrangeres kørelejlighed ved henvendelse til bestyrelsen. Tilmelding
til bestyrelsen.
■ Onsdag d. 10. oktober kl. 19 i
aktivitetshuset, Kirkegade 51, 6700
Esbjerg er der et foredrag med den
kendte TV læge Charlotte Bøving.
Charlotte Bøving, som er fra Varde,
vil på en sjov og underholdende
måde give os vise ord med på vejen
om hvordan vi får en sundere livsstil
– og ikke mindst hvorfor det er så
vigtigt. Efter foredraget vil der blive
serveret kaffe med hjemmebag.
Teleslynge og skrivetolke forefindes.
Alle er velkomne. Pris inkl. kaffe og
kage 50,- kr. Tilmelding til Erna Kristensen på mail: ernakristensen@
esenet.dk el. tlf. 25570543 eller til
Torben Lund på mail: tbnlund@
gmail.com el. tlf. 24849577. Betaling
ved indgangen.
FREDERICIA
Lokalafdelingen samkører med
Vejle, se derfor Vejle.
HADERSLEV
Lokalafdelingen samkører med
Aabenraa, se derfor Aabenraa.
KERTEMINDE
Lokalafdelingen samkører med
Odense, se derfor Odense.
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KOLDING
Lokalafdelingen samkører med
Vejle, se derfor Vejle.
MIDDELFART
Formand: Per Laugesen, Elmegade 28, 5500 Middelfart, tlf.: 64 41
83 14, e-mail: middelfart@hoereforeningen.dk Fast mødested, når
andet ikke er angivet: Sognegården v. Middelfart Kirke, Algade 7,
Middelfart.
NORDFYN
Lokalafdelingen samkører med
Odense, se derfor Odense.
ODENSE
Formand: Kurt Jensen, tlf. 23 93
40 50, e-mail: kurt-e@outlook.
dk – Facebook: Høreforeningen
Odense Lokalafdeling. Du kan
modtage vores nyhedsmail ved at
sende navn og e-mail til hanne.
nielsen1609@gmail.com – fast
mødested, når andet ikke er angivet: Odense Kultur- og Idrætshus,
Stadionvej 50, 5200 Odense V, indgang E. (Bolbro Ældrecenter) der
er teleslynge, skrivetolke og storskærm ved alle møder.
■ Onsdag d. 19. september kl.
13– ca. 16 er der sæsonåbning med
smørrebrød og hygge. Drikkevarer
kan købes. Tilmelding senest d. 12.
september til Kurt Jensen på tlf. 23
93 40 50 el. mail: kurt-e@outlook.
dk. Gratis for medlemmer. Ikke
medlemmer 50,- kr. Skrivetolke og
teleslynge forefindes.
SØNDERBORG
Formand: H. Harry Sønnichsen,
Kærmindevej 28, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 30 37, mobiltlf. 40
82 69 19, e-mail: harry@stofanet.
dk Fast mødested, når andet ikke
er angivet: Aktivitetshuset Alléen.
■ Onsdag d. 21. november kl.
12.30 afholdes der julehygge i den
store sal, Max 50 personer. Menu:
Juleplatte 1 øl eller vand/vin. Kaffebord med underholdning: Juleshow ved sangerinde Lotte Riisholt
og amerikansk lotteri. Teleslynge
forefindes. Pris 50,- kr. for medlemmer, 75,- kr. for gæster. Billetter kan
købes fra lørdag d. 22. september.
Herefter senest d. 20. oktober hos
formanden.
TØNDER
Lokalafdelingen samkører med
Aabenraa, se derfor Aabenraa.
VARDE
Formand: Søren Peder Sørensen,
Langhedevej 12, 6800 Varde, tlf. 75
26 10 06 Fast mødested, når andet

ikke er nævnt: Medborgerhuset,
Storegade 57, 1. sal, 6800 Varde.
VEJEN
Formand: Hans Christian Schack,
Søgårdsvej 3, 6670 Holsted, tlf. 21
77 99 66, e-mail: mail@hcschack.dk
■ Søndag d. 16. september kl.
8-18.45 er der søndagsudflugt til De
Japanske Haver og Broby kirke. Opsamling starter kl. 7.30 i Brørup, kl. 8
i Vorbasse, Sognehuset, kl. 8.10 ved
bække opsamling og kl. 8.30 i Vejen
ved Posthuset i Jyllandsgade. Herefter går turen til de Japanske Haver
hvor vi er fremme kl. 10.30. På turen
serveres der et rundstykke og kaffe/
te ved en rasteplads. Efter et foredrag og en rundgang er der frokost
kl. 12.30 og vi kører fra haverne kl.
14. Kl. 14.15 ankommer vi ved Broby kirke hvor vi får en rundvisning
og en fortælling om kirken. Kl. 15.15
drikker vi medbragt kaffe og spiser
Ingas hjemmebag. Kl. 15.45 begiver
vi os hjemad. Forventet hjemkomst
kl. 18.45. Teleslynge og skrivetolke
forefindes på hele turen. Rollatorer
kan medbringes på bussen. Pris
for medlemmer 350,- kr og ikke
medlemmer 400,- kr. Drikkevarer
medbringes selv. Tilmelding senest
d. 7. september til Kristian Hansen
på mail: karinogkristian@gmail.com
el. tlf. 30 12 83 51 el. til Hans Chr.
Schack på mail: mail@hcschack.dk
el. SMS 21 77 99 66.
■ Fredag d. 28. september kl.
10-14.30 i Glejbjergs Idrætscenter.
Vejen Høreforening deltager i Frivillig Fredag. Vejen Høreforening og
Midtpunktet har i samarbejde med
de 3 plejecentre (Blomsterengen,
Åparken og Åstruplund) besluttet at
fejre de frivillige fra de 4 centre på
frivillig dagen fredag d. 28. september. Invitationen og tilmeldingsseddel udsendes i august. Der inviteres
til et foredrag kl. 11 ca. en time frem.
Hvorefter der serveres en frokost og
sluttes af med kaffe ca. kl. 14.30.
VEJLE
Formand: Fritz Larsen, Møsvråvej
30, 6051 Almind, tlf. 21 76 72 01,
e-mail: fl@pc.dk – www.facebook.
com/groups/vejle – vejle@hoereforeningen.dk. Bemærk, at Fredericia og Kolding samkører med
Vejle Lokalafdeling. Se derfor aktiviteter her under Vejle. Du kan
modtage vores nyhedsmail ved
at sende navn og e-mail til fl@
pc.dk. Fast mødested når andet
ikke er angivet: Foreningernes
Hus Vejle, Vissingsgade 31, 7100
Vejle. OBS! Indgang fra gården,
ad Vissingsgade, ind til venstre.
Parkeringsmulighed udenfor ind-

gangen i gavlen (også uden handicapskilt) eller i parkeringshuset
TRÖNDUR Volmersgade 9.
ÆRØ
Formand: Susan Kromann, Enighedsstræde 2, 5960 Marstal, mobiltlf. 40 25 84 77, e-mail: susankromann@tdcadsl.dk

Region
HOVEDSTADEN
HB-MEDLEMMER:
Anna Vita Ross, Lundebjerg 58,
1. dør C, 2740 Skovlunde,
tlf. 51 89 43 72,
e-mail: an_vi_ro@hotmail.com
Helene Svendsen, Mejsevangen 5,
3700 Rønne, tlf.nr.: 56 95 06 91,
e-mail: helene.svendsen@live.dk
HØREFORENINGEN
LOKALAFDELINGER
ALBERTSLUND
Lokalafdelingen samkører med
Brøndby, se derfor Brøndby.
BALLERUP
Formand: Henrik Timm-Mogensen, Ulkær 10, st. th., 2610 Rødovre, tlf. 22 66 81 52, e-mail: ask.
kbh@brnet.dk Fast mødested, når
andet ikke er angivet: Ballerup
Bibliotek, Sal 2, Banegårdspladsen 1, 2750 Ballerup.
■ Mandag d. 17. september kl.
19-22. Søren kommer og fortæller
om arbejde i høreforeningen og
ham selv. Sørens første eksperiment
med en bombe – det var derfor han
mistede hørelsen. Dette foredrag
handler om at leve med høretab.
Ingen grænser. Næsten. Et halvt
års udvekslingsophold på New
Zealnd. Check. Tværs gennem USA
med Greyhoundbus. check. Vælge
en møgbeskidt uddannelse med
arkæolog hvor høreapparaterne ved
enhver given lejlighed kan ende i
sand eller vand. Check. Ende som
lærer blandt larmende grovkornede
børn. Check. Blive gift med en kone
der hører helt urimelig godt. Check.
Det handler også om at erkende sit
høretab, den lange proces mod at
være hørehæmmet og om Høreforeningens arbejde for høresagen.
Skrivetolke og teleslynge forefindes.
BORNHOLM
Formand: Helene Svendsen,
Mejsevangen 5, 3700 Rønne,
tlf. 56 95 06 91. e-mail: helene.
svendsen@live.dk.
Fast mødested, når andet ikke er

angivet: Sagahuset, Sagavej 2 i
Rønne.
■ Lørdag d. 8. september kl. 14 i
Sagahuset, Sagavej 2, 3700 Rønne.
En af Bornholms bedste foredragsholdere er Lillian Hjort-Westh
tidligere forstander på Bornholms
Højskole, kommer og fortæller om
Dirch Passer, som vi jo alle kan huske både fra teater og film igennem
mange år. Han var en af Danmarks
store skuespillere, sjov og komisk,
det er nok sådan vi husker ham,
men bag facaden var der også en
anden Dirch, som var mere alvorlig.
Snyd jer ikke for dette foredrag.
Kaffe og kage 20,- kr. Skrivetolke
og teleslynge forefindes. Tilmelding
til Helene på tlf. 56 95 06 91 el. til
Wanda på tlf. 31 15 03 17.
■ Lørdag d. 13. oktober kl. 14 i Sagahuset, Sagavej 1, 3700 Rønne. Som
hørehæmmet og høreapparatsbruger, kan vi have stor hjælp af hjælpemidler. Det kan være teleslynge
i hjemmet, vibratorvækkeur, telefonforstærker, noget til mobilen og
meget mere. Alex Burgedal fra Bornholms Høreteknik vil komme og vise
os de hjælpemidler han kan tilbyde
og du har mulighed for at se hvad
der er på markedet hos Bornholms
Høreteknik. Kaffe og kage 20,- kr.
Teleslynge og skrivetolk forefindes.
Tilmelding til Helene på tlf. 56 95 06
91 el. Wanda på tlf. 31 15 03 17.
BRØNDBY
Formand: Leif Sønderby, Søholtparken 30, 2660 Brøndby Strand,
tlf. 42 75 61 14, e-mail: broendby@
hoereforeningen.dk
EGEDAL OG FURESØ
Formand: Annette Egeskov
Storgaard, Enghøjvej 28, Ganløse,
3660 Stenløse, mobil: 30 27 42 54.
E-mail: egedal@hoereforeningen.
dk. Fast mødested, når andet ikke
er angivet: Hep-huset, Carlsbergvej 4, Stenløse. Rødt hus lige bag
Stenløse station og overfor Egedal Centeret.
■ Hvis du har brug for vejledning
eller har spørgsmål om høreapparater eller høretekniske hjælpemidler,
så kontakt os. Bestil tid på tlf. 30 27
42 54, så vi kan aftale tid og sted,
hvis det ikke kan klares på telefon.
Ved særlige behov tilbyder vi at tage
med ved høreapparatbehandling.
■ Mandag d. 10. september kl. 1416 på Aktivitetscentret, Skovgården,
Skovgården 1, 3500 Værløse er der
Hørecafé. Bemærk at hørecaféen er
rykket til Værløse denne gang. Kom
og få en snak med din lokale Høreforening, hvor Hørefilmen ”Det har
du aldrig sagt” vises, som beskriver
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dagligdagen for tre par i forskellige
aldersgrupper, med de udfordringer
man som hørehæmmet og pårørende udsættes for og hvordan de
tackler det. Varighed 25 min. med
efterfølgende spørgsmål. Teleslynge
og skrivetolk forefindes. Kaffe/te og
kage 20,- kr. Ingen tilmelding.
■ Onsdag d. 26. september kl. 1416 i Kulturhuset i Smørum, Flodvej
68, 2765 Smørum er der Hørecafé.
Bemærk af hørecaféen denne gang
er i Smørum. Musiker Henrik
Strube, som selv har Tinnitus, Hyperacusis (lydoverfølsomhed) og
Hørenedsættelse kommer og holder
foredrag ud fra egne erfaringer ”Lær
at leve med Tinnitus” og holder en
lille minikoncert, begge med Teleslynge og Skrivetolk. Kaffe/te og
kage 20,- kr. Ingen tilmelding.
■ Mandag d. 22. oktober kl. 1921.30. Foredrag Tinnitus i alle aldre
ved ph.d., audiologo pæd. Susanne
Nemholt Rosing vil kort fortælle
om sin afhandling om Tinnitus og
lydoverfølsomhed hos danske børn
og unge. Kommer også ind på tinnitus hos voksne og på, hvad man
kan gøre, hvis man er generet af
Tinnitus. Foredraget retter sig ikke
kun mod dem, der har tinnitus,
men også mod dem, som gerne vil
passe på og bevare deres hørelse.
Teleslynge og skrivetolk. Kaffe/te og
kage 20 kr. Ingen tilmelding
FREDENSBORG
Formand: Bjarne StrandbergHansen, Græsager 411,
2980 Kokkedal, tlf. 49 14 57 52,
e-mail: bjaka@os.dk
FREDERIKSBERG
Fungerende formand: Mogens
Brandt Clausen, tlf. 40 54 35 14,
e-mail: frederiksberg@hoereforeningen.dk
■ Mandag d. 10. september kl.
14-17 er der bridgeturnering på
Roskildevej 55, Frederiksberg. Tre
måneders turneringsbridge for let
øvede spillere hver mandag. Gratis.
Tilmelding senest 3. september på
tlf. 29 40 62 20 el. mail. Frederiksberg@hoereforeningen.dk.
■ Torsdag d. 13. september kl.
14.15.30 på Hjælpemiddelcentret,

Frb. Hospital, Ndr. Fasanvej 57, Vej
8, nr. 13 er der Hørecafé hos Hørevejledningen. Der vil være mulighed
for at få en snak med mennesker,
der selv har høreproblemer, og for
at møde kommunens hørevejleder.
Alle er velkomne, og tilmelding er
ikke nødvendig. Gratis.
■ Lørdag d. 15. september kl. 1114 på Assistens Kirkegård, Kapelvej
4, København N. Den fortællende
have. Assistens Kirkegård rummer
minder fra 250 års historie. Hør om
kendte og ukendte personer og få
både morsomme og tankevækkende
historier. Efter omvisningen får vi en
let frokost – en sandwich og noget
at drikke til. Mødested: Kapelvej 4.
Max. 25 deltagere. Tilmelding senest
d. 7. september til Karsten Spang
Thomsen på tlf. 29 40 62 20 el. mail:
frederiksberg@hoereforeningen.dk.
Deltagerpris medlemmer 60,- kr.
■ Torsdage d. 27. september, 25.
oktober og 22. november kl. 1415.30 på Roskildevej 55, Frederiksberg er der læsekreds. Kan du lide
at læse, og vil du gerne drøfte bøger
med andre? Så meld dig til læsekredsen. Max. 6 deltagere. Gratis.
Tilmelding senest d. 10. september til
Herdis Lehman på tlf. 36 46 87 33 el.
mail: herdis.lehmann@outlook.dk.
■ Onsdag d. 3. oktober kl. 19-21
på KU.BE, Dirch Passers Alle 4,
Frederiksberg. CI – når høreapparat ikke længere er nok! Der er
en løsning, når høreapparater ikke
længere er nok, nemlig CI, Cochlear
Implant. Aftenens formål er at oplyse, vejlede og viden dele omkring
hørelse, løsningerne og kriterierne
for CI, som i dag er markant anderledes end blot for få år siden. Vel
mødt til foredrag ved Rene Kongedam, koordinator, Danaflex. Alle
er velkomne, og tilmelding er ikke
nødvendig. Gratis.
■ Søndag d. 7. oktober kl. 13-15.30.
Storm P museet, Frederiksberg Runddel. ”Man skal være glad for vejret, så
lange man kan trække det”– et typisk
citat fra den folkelære Robert Storm
Petersen, der har fået sit eget museum på Frederiksberg. En omviser
vil præsentere museets samlinger og
fortælle om kunstneren, humoristen,
satirikeren og privatpersonen. Efterfølgende traktement på Funders ved
indgangen til Frederiksberg Have.
Max 25 deltagere. Prisen for medlemmer 65,- kr. Tilmelding senest
d. 24. september til Karsten Spang
Thomsen på tlf. 29 40 62 20 el. mail:
frederiksberg@hoereforeningen.dk.
FREDERIKSSUND
Pt. ingen formand. Kontaktperson: Johannes Mørkhøj, tlf. 23 64
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88 03 (kun sms), e-mail:
jomorkhoj@gmail.com
GENTOFTE
Formand: Grete Boisen,
Blidahlund 3 st. mf., 2920 Charlottenlund, mobil: 41 97 32 60,
e-mail: grete.boisen2@gmail.com
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Gentofte Hovedbibliotek,
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup.
■ Lokalafdelingen har arrangeret
et yogahold for hørehæmmede
onsdage fra kl. 10-11.30. Gentoftegade 52, 1. Holdet udbydes af FOF
under Body Mind – Hensyntagende
kurser og hedder Yoga for voksne
med nedsat hørelse. Kurset løber fra
slutningen af januar til slutningen
af april. Nedsat pris for pensionister
bosat i Gentofte Kommune. Tilmelding hos www.FOF.dk. Yderligere
oplysninger hos Karin på karinhovgaard@hotmail.com
■ Onsdag d. 5. september kl. 1011.30. Yogaholdet for hørehæmmede
fra sidste sæson fortsætter med
tourguide, der sikrer god hørelse
i alle stillinger. Holdet udbydes af
FOF København under Body-Mindhensynstagende kurser og finder
sted på Gentoftegade 52, 1. Tilmelding på www.FOF.dk. 30 gange.
Pensionister bosiddende i Gentofte
får nedsat pris.
■ Mandag d. 10. september kl.
16.30-18 på hovedbiblioteket. Nyt
netværk for Cochlear Implantbrugere. Vi vil gerne invitere CI-brugere, deres pårørende og personer
med stort skelne besvær til et møde
om at oprette et netværk, hvor man
kan træne sin lydopfattelse og øve
kommunikation i grupper. Vi ved,
det tager tid at lære at høre og forstå
med CI, og vi tilbyder et samvær
baseret på erfaringsudveksling,
rådgivning og samtaletaktik. Mødet
skrivetolkes. Send en mail eller SMS
og fortæl, om du vil være med, til
karinhovgaard@hotmail.com el. tlf.
20 29 21 14.
■ Onsdag d. 12. september kl.
16.30-18. I samarbejde med Gentofte Lokalhistoriske Forening
arrangeres guidet rundvisning på
Hellerup Havn og Rosenhaven, som
for nyligt fyldte 100 år. Vi bruger
bærbart teleslyngeanlæg og mobil
skrivetolk. Rundvisningen er åben
for alle. Tilmelding er ikke nødvendig. Efter rundvisningen er der
mulighed for at mødes over en kop
kaffe. Mødested: Onsgårdsvej ved
Rosenhaven.
■ Mandag d. 17. september
kl. 16.30-18. Hørevejledning om
høreproblemer, behandling og
vedligeholdelse af høreapparater.

Også kommunikationsbesvær mv. i
dagligdagen.
■ Onsdag d. 3. oktober kl.
17-18.30. Sammen med LyngbyTaarbæk afdelingen besøg på DTU
i Lyngby hos Hearing Systems,
Bygning 354, hvor der drives
høre- og lydforskning. Foredrag og
rundvisning. Efter rundvisningen
byder forskningscentret på en lille
forfriskning. Mobilt teleslyngeanlæg
og skrivetolk under hele besøget.
Tilmelding nødvendig og senest d.
30. september til gentofte@hoereforeningen.dk el. tlf./SMS 41 97 32
60. Tag selv ud til DTU eller mød op
ved 7-eleven på Lyngby station kl.
16.15, så vi kan følges ad med bus
300s.
■ Lørdag d. 6. oktober kl. 11-13.
Hørevejledning om høreproblemer,
behandling og vedligeholdelse af
høreapparater. Også kommunikationsbesvær mv. i dagligdagen.
■ Mandag d. 15. oktober kl. 16.3018. Hørevejledning om høreproblemer, behandling og vedligeholdelse
af høreapparater. Også kommunikationsbesvær mv. i dagligdagen.
GLADSAXE
Formand: John Agerholm,
Rolf Krakes Allé 23, 2860 Søborg,
tlf. 39 56 22 65, e-mail:
jagerholm@webspeed.dk
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Forebyggelsescentret, Søborg Hovedgade 200, 2860 Søborg.
■ Åbent hus den sidste torsdag
i hver måned kl. 16-17 i Forebyggelsescentret, Søborg Hovedgade
200. Alle er velkomne til en snak om
både gamle og nye høreapparater.
GLOSTRUP
Formand: Asta Holm, Diget 37, 1.
tv., 2600 Glostrup, tlf. 60 43 12 71,
e-mail: glostrup@hoereforeningen.dk Fast mødested, når andet
ikke er angivet: Aktivitetscentret,
Sydvestvej 12 i Glostrup.
■ Hvis du har brug for rådgivning/
vejledning, eller har brug for svar på
spørgsmål vedr. høreapparater og
hjælpemidler, så husk at bestille tid
på tlf. 60431271 eller 61695732, så
vi kan aftale tid og sted. Vi hjælper
så hurtigt, vi kan – også i akutte
situationer.
■ Søndag d. 23. september kl.
14-16.30 er der foredrag – Sommerlivet ved Køge Bugt i 20’erne.
Museumsinspektør Lisbeth Hollensen fortæller om sommerlivet,
der blomstrede op langs Køge Bugt i
tiden omkring 1. verdenskrig. Mens
borgerskabet kørte til de nordlige
kyster, valfartede arbejderklassen
ned langs Gammel Køge Lande-

HVAD SKER HVOR
vej ud til lys og luft og bølgen blå.
Sommerhuse skød op alle vegne og
Brøndby Strandhotel havde kronede
dage. Entré inkl. kaffe/kage 50,- kr.
Tilmelding senest d. 18. september
på tlf. 60 43 12 71 el. 47 56 52 47 el.
61 69 57 32. Samarbejde med Høje
Taastrup Lokalafdeling.
■ Onsdag d. 24. oktober kl. 1217.30 er der besøg hos Oticon. Vi
besøger høreapparatproducenten
Oticon i Smørum. Lars W. Gertsen fortæller om hørelse, høretab,
høreapparater og FM-udstyr. Efter
foredraget vil der være rundvisning
på virksomheden, og firmaet byder
på kaffe og kage. Der er fælles bustransport fra Glostrup (Aktivitetscentret) kl. 12 og efterfølgende opsamling på Taastrup S-station (ved
Netto) kl. 12.15. Deltagerpris 50,- kr.
Begrænset deltagerantal. Bindende
tilmelding senest d. 5. oktober til
Asta på tlf. 60 43 12 71 (47 56 52 47)
el. til Gurli på tlf. 61 69 57 32 el. til
Jens på tlf. 40 48 18 67. Samarbejde
med Høje Taastrup Lokalafdeling.
GRIBSKOV
Lokalafdelingen samkører med
Helsingør, se derfor Helsingør
HELSINGØR
Formand: Anne Petersen, Dyresøvej 42, 3000 Helsingør, tlf. 42 17 75
50, e-mail: helgrib.hf@gmail.com
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Fællessalen i Fiolen, Fiolgade 17 A, Helsingør.
■ Mandag d. 17. september kl.
14-16 på Fiolen, Fiolgade 17 A,
Helsingør. Svend Lehfeldt kommer
og fortæller om CI. Livet før og efter
CI. Der er kaffe/te og kage/småkager. Giv besked om du kommer af
hensyn til indkøb og bordækning.
■ Tirsdag d. 18. september kl.
14-16 på Frivilligcentret, Holtevej
8, 3230 Græsted. Svend Lehfeldt
kommer og fortæller om CI. Livet
før og efter CI. Der er kaffe/te og
kage/småkager. Giv besked om du
kommer af hensyn til indkøb og
bordækning.
HERLEV
Formand: Villy Nielsen, Godstedvej 12, 2730 Herlev, tlf. 44 94 41 23,
e-mail: villy.m.nielsen@mail.dk.
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Kontaktstedet, Herlev
Hovedgade 172, 2730 Herlev (Bus
350 S – 167)
■ Tirsdag d. 2. oktober kl. 1416. Hej alle sammen. Vi mødes på
kontaktstedet for at holde vores
fødselsdag, der var d. 26. september.
Tag gerne din nabo med.

HVIDOVRE
Formand: Niels Jensen-Storch,
Brostykkevej 24, 2650 Hvidovre,
tlf. 25 37 75 49, e-mail: hvidovre@
hoereforeningen.dk
■ Torsdag d. 27. september kl. 1921 i Lille Frihedens Aktivitetscenter,
Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre. På
ørekanal rundfart med doktor Michelle Nielsen. Michelle vil fortælle
om sit daglige virke som øre, næse
og halslæge på sin klinik Hvidovrevej 340B. Klinikken er nyindrettet,
moderne og Michelles praksis er
netop blevet certificeret af DDKM.
Mange af os kender stedet, som
Michelle købte af øre, næse og halslæge Birthe Caspersen i 2016. Siden
overtagelsen har Michelle udvidet
aktiviteterne med udlevering af
høreapparater fra det offentlige. Vi
glæder os til at sige velkommen til
Michelle. Kaffe, te og wienerbrød.
Medlemmer er gratis, gæster 20,- kr.
Alle er velkomne.
HØJE-TAASTRUP
Formand: Jens Wiinholt,
Roskildevej 354, 2630 Taastrup,
tlf. 40 48 18 67,
e-mail: jetduch@gmail.com
Lokaldelingen samarbejder
med Glostrup lokalafdeling se
derfor månedens aktiviteter
under Glostrup.
■ Mandag d. 24. september kl.
15.30-21 på Taastrup Kulturcenter,
Poppel Alle 12, Pejsestuen, holder
Høreforeningen i Taastrup åbent
hus. Fra kl. 15.30-21 vil det være
muligt at møde bestyrelsen til en
snak om foreningens arbejde, ligeledes vil Taastrup Høreklinik v/ Katja
Kreipke komme forbi fra kl. 15.3018. Landsformand Majbritt Garbul
Tobberup vil også komme forbi, der
vil blive serveret kaffe/te, kage, øl
og vand, samt et let måltid for dem
der kommer forbi efter kl. 18. Der vil
være skrivetolke.
ISHØJ
Lokalafdelingen samkører med
Brøndby, se derfor Brøndby.
KØBENHAVN
Formand: Inge-Lise Blixt, Hostrup Have 56, 6. tv., 1954 Frederiksberg C, tlf. 33 22 83 14, e-mail:
flittiglise8@gmail.com Fast mødested, når andet ikke er angivet:
Sankt Knuds Vej 36, 1. sal, 1903
Frederiksberg C, tlf./fax 33 24 75
47, e-mail: LBH.KK@mail.dk , Telefon og ekspeditionstid: Mandag
til torsdag, mell. Kl. 10-12. Udenfor kontortid modtager tlf.-svarer
besked.

■ Tirsdag d. 18. september kl.
15.30 skal vi bowle. Vi mødes foran
DGI byens Hovedindgang kl. 15.30.
Vi registreres af Inge-Lise og går
samlet til hallen hvor vi spiller 1
time fra kl. 16-17. Efter spillene går
vi til ”Ankara” på Vesterbrogade 36,
hvor vi får aftensmad inkl. 1 glas
vin, øl eller vand, samt kaffe og
kage. Pris for medlemmer er 125,kr. og for ikke medlemmer 300,- kr.
Tilmeld/betaling til kontoret var d. 3.
september.
■ Torsdag d. 4. oktober kl. 11. Vi
mødes foran Hovedindgangen Vestre Kirkegårds Alle 15 kl. 11. Vi skal
på rundvisning på Danmarks største
kirkegård på 54 ha, den er kendt for
de mange blandede afdelinger. Vi
har transportable teleslynger med.
Efter rundvisningen er der frokost
inkl. 1 glas vin – øl eller vand, i
Bjælkehytten i Søndermarken. Bussen op til restauranten er for egen
regning. Pris for medlemmer er
125,- kr. og for ikke medlemmer
300,- kr. Tilmeld/betaling til kontoret senest d. 24. september.
■ Lørdag d. 20. oktober kl. 14 er
der Banko. Dagen for Foreningens
store Banko spil. Vi spiller 5 spil før
kaffen, derefter er det de 3 store
spil. En plade koster stadigvæk kun
15,- kr. Ønsker du også at deltage i
de 3 store spil koster det + 15,- kr.
lige meget hvor mange plader man
har. Tag helst ”lige penge” med og
ikke store sedler. Der er mange fine
præmier, blandt andet gavekort til et
indkøbscenter. Vi har skrivetolk på.
Du kan tage en gæst med til en pris
af 50,- kr. Arrangementet er gratis
for medlemmer, men af hensyn til
indkøb skal du helst melde dig til på
kontoret, senest d. 15. oktober.
LYNGBY-TÅRBÆK
Formand: Iben Overgaard, Mølleåparken 57 2.th., 2800 Lyngby.
Tlf. 51 37 18 38, e-mail: lyngbytaarbaek@hoereforeningen.dk el.
ibeno@molleaaparken.dk. Fast
mødested, når andet ikke er angivet: Sognegården Lyngby Kirke,
Stades Krog 9.
■ Onsdag d. 3. oktober kl. 17.
Sammen med Gentofteafdelingen
besøg på DTU i Lyngby hos Hearing
Systems, Bygning 354, Akustikvej 1,
hvor der drives høre- og lydforskning. Foredrag og rundvisning. Der
er mobilt teleslyngeanlæg og skrivetolk under hele besøget. Efter rundvisningen byder forskningscentret
på en lille forfriskning. Tilmelding
nødvendig. Tag selv derud, eller mød
op ved 7-eleven på Lyngby station
kl. 16.15 så kan vi følges i bus 300s.
Tilmelding senest d. 30. september

på mail: lyngbytaarbaek@hoereforeningen.dk el. tlf./sms 51 37 18 38.
RUDERSDAL
Formand: Michelle Talakoubi,
Nørrevang 34 st. tv., 3460 Birkerød, tlf. 22 28 46 69, e-mail: rudersdal@hoereforeningen.dk
RØDOVRE
Formand: Kim Aarrebo Møller,
Tårnvej 397, 2610 Rødovre, tlf. 31
61 86 18, e-mail: roedovre@hoereforengen.dk Fast mødested,
når andet ikke er angivet: Ørbygård, Medelbyvej 6, lokale 208,
Rødovre.
■ 3. torsdag i måneden er der seniorcafe kl. 14-17 på Ørbygård. Her
gælder det kaffe/te, hygge og snak.
Tilmelding ikke nødvendig.
TÅRNBY
Formand: Liselotte Nielsen, Englandsvej 282 st.th., 2770 Kastrup,
tlf. 32 50 90 61, e-mail: hh@nielsen.mail.dk. Fast mødested, når
andet ikke er angivet: Foreningscentret Postkassen, Amager Landevej 71, Kastrup.
■ Mandag d. 24. september kl.
17:00 – ca. 19:00 er der informationsmøde for alle høreapparatbrugere fra Tårnby og Dragør, medlemmer
som ikke medlemmer. Mødet handler om høretekniske hjælpemidler til
høreapparatbrugere.
VALLENSBÆK
Formand: Hanne Jespersen, Tandrupvej 7, 2665 Vallensbæk Strand,
tlf.43 73 42 65, e-mail: vallensbaek@hoereforeningen.dk

Region
SJÆLLAND
HB-MEDLEMMER:
Svend Stennicke Larsen, Lyngevej
34, Ny Fløng, 2640 Hedehusene,
mobil 29 43 65 95, e-mail: stennicke@it.dk
Ib Petersen, Blåbærvej 14, 4735
Mern, tlf. 40 86 74 82, e-mail: taxaib@mail.tele.dk
HØREFORENINGEN –
LOKALAFDELINGER
FAXE
Lokalafdelingen samkører med
Næstved Lokalafdeling, se derfor
Næstved.
GREVE
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Lokalafdelingen samkører med
Køge Lokalafdeling, se derfor
Køge.
GULDBORGSUND
Formand: Bjarne Hansen, Asgaardsvej 10, 4873 Væggerløse, tlf. 29
72 82 13, e-mail: kettyogbjarne@
gmail.com Fast mødested, når
andet ikke er angivet: Dansk Folkehjælp, Brovejen 4, 4800 Nykøbing F.
HOLBÆK
Formand: Inga Dirksen,
Piratstræde 31 st., 4300 Holbæk,
tlf. 22 95 03 37. Sekretær Dorrit
Hansen, tlf. 59 43 27 76,
e-mail: dorrithansen@live.dk
■ Mandag d. 24. september kl. 19
på Holbæk bibliotek, Nygade. Kom
til en aften, hvor vi bliver klogere
på, hvilke muligheder der er. Foredrag om CI ved Rene Kongedam
fra Danaflex ”Når høreapparat ikke
længere er nok”. Skrivetolke er
tilstede. Alle er velkomne. Ingen
tilmelding. Gratis øl/vand.
■ Mandag d. 1. oktober kl. 1719.30 i Aktivitetshuset, Nytorv 14,
Tølløse. Alle er velkomne på hørehæmmedes betingelser. Mulighed
for at få en snak om hørelse, tinnitus osv. Kaffe/te er gratis. Der er
mulighed for at bestille smørrebrød
eller ostemad 20/15,- kr. pr. stk. til
sms 28 68 12 00 inden kl. 13.
KALUNDBORG
Lokalafdelingen samkører med
Holbæk, se derfor Holbæk.
KØGE
Formand: Karen Carstens,
Gersagerparken 85.3, 2670
Greve, tlf. 56 65 01 25, e-mail:
karen.ea.carstens@gmail.com
Hvis andet ikke er oplyst, afholdes aktiviteten i Teaterbygningen
i Galleriet, Køge.
■ Tirsdag d. 25. september kl. 1416 på Teaterbygningen får vi et foredrag om CI med Rene Kongedam
fra Danaflex. Tilmelding til Karen
senest d. 17. september.
LOLLAND
Formand: Bent Hansen, Ågabsvej
7, 4930 Maribo, tlf. 30 26 51 77,

e-mail: benthansen.maribo@
yahoo.com
■ Søndag d. 23. september kl. 14.
Der er hørevenlig gudstjeneste i
Maribo Domkirke med præst Peter
Bjørn Hansen. Der serveres kaffe/
the med kage bagefter. Gratis buskørsel fra Nakskov. Tilmelding til
Bent Hansen på tlf./SMS 30 26 51
77 el. mail: bh.maribo@gmail.com.
NÆSTVED
Formand: Merete Frederiksen,
Fjordbakken 5, Dyves Bro,
4700 Næstved, tlf. 55 77 20 25,
e-mail: mkfrederiksen@stofanet.dk
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Frivilligcenter Næstved,
Farimagsvej 16, 4700 Næstved.
■ Torsdag d. 20. september kl.
14-16 i atelieret Frivilligcenter Næstved, Farimagsvej 16, 4700 Næstved.
Sygeplejerske Helle Olsen har igennem mange år besøgt Tasillaq en lille
by på Østgrønland. Her levede østgrønlænderne indtil for 130 år siden
isoleret fra resten af verden. Det har
sat sine tydelige spor på den nulevende befolkning. Hun vil fortælle
om den spændende historie, ledsaget med billeder fra den umådelige
smukke og uberørte natur.
P.S. Atelieret ligger på 1. sal der er
elevator. Der vil være teleslynge og
skrivetolke. Kaffe og kage 20,- kr.
■ Torsdag d. 18. oktober kl. 14-16
i atelieret Frivilligcenter Næstved,
Farimagsvej 16, 4700 Næstved.
Høre- og Specialkonsulent Henrik
Mors – Høreafdelingen på ViSP vil
fortælle om de mange oplevelser,
han har haft i sine 25 år indenfor
høreområdet. Noget om de mange
oplevelser sammen med borgeren
med høreproblemer, og de problemstillinger der er og har været i den
måde området er (ikke) organiseret
på. Om det gode samarbejde med
Høreforeningen og dens ”ildsjæle”
– og om, det spændende i at møde
så mange forskellige mennesker i sit
arbejde – med det fælles problem at
de er ramt på deres daglige kommunikation på grund af nedsat hørelse.
Til sidst lidt om hvad ønskescenariet
for fremtiden kunne være set fra en
hørekonsulents side.
P.S. Atelieret ligger på 1. sal der er
elevator. Der vil være teleslynge og
skrivetolke. Kaffe og kage 20,- kr.
ODSHERRED
Formand: Elly Larsen, Baldersparken 38, 4500 Nykøbing
Sjælland, tlf. 59 91 46 03, e-mail:
el@nyka.dk. Fast mødested, når
andet ikke er angivet: Pakhuset,
Vesterbro Torv 4, Nykøbing Sjælland.
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■ Onsdag d. 12. september. Vi kører til Skipperkroen til en gang stegt
ål, og derefter kaffe. Pris for turen
300,- kr. Gæster 400,- kr. Start fra
Rørvig kl. 10.15.
■ Onsdag d. 10. oktober kl. 13.30
i Pakhuset. Vibeke Madsen kommer
og fortæller om livet som butiksdetektiv.
ROSKILDE
Formand: Svend Stennicke Larsen, Lyngevej 34, Ny Fløng, 2640
Hedehusene, mobil: 29 43 65 95,
e-mail: stennicke@it.dk Fast mødested, når andet ikke er angivet:
Frivilligcenter Tinghuset, Jernbanegade 21 A, 4000 Roskilde. Ring
på klokken og I vil blive lukket
ind, kom helst ca. 15 min. før mødet starter. Parkering: Hent skema indenfor i Tinghuset, udfyld
med nr. fra jeres nummerplade, lægges i frontruden samtidig
med, at I stiller parkeringsskiven
på ankomsttidspunkt.
■ Mandag d. 24. september kl. 15ca. 17 er der møde i hyggeklubben.
Velkommen til vores 1. traditionelle
hyggemøde efter sommerferien.
Kom og vær med denne eftermiddag, til vores meget velbesøgte
hyggemøde, hvor vi igen hygger os
sammen, og som altid på hørehæmmedes betingelser. der serveres
kaffe/te og kager, pris 20,- kr.
■ Tirsdag d. 2. oktober kl. 16– ca.
18. Fyraftensmøde. Foredrag om
Tinnitus v/ overlæge Helle Collatz Christensen. Tinnitus er en
folkesygdom. 10-20 procent af
befolkningen har tinnitus i en eller
anden grad. Ca. 1-3 procent har en
tinnitus, der er så voldsom, at de er
stærkt generede af det. En undersøgelse fra 2017 viser, at omkring
600.000 danskere har tinnitus, og at
tallet er i stigning. Man kender ikke
den præcise årsag til, at tinnitus opstår. Men man ved, at den ofte optræder sammen med øresygdomme
og hørenedsættelse. Støj kan også
udløse tinnitus.
■ Mandag d. 22. oktober kl.
15– ca. 17 er der møde i hyggeklubben. Velkommen til vores traditionelle hyggemøde. Kom og vær med
denne eftermiddag. Kom og vær
med denne eftermiddag, til vores
meget velbesøgte hyggemøde, hvor
vi igen hygger os sammen, og som
altid på hørehæmmedes betingelser.
Der serveres kaffe/te og kager. Pris
20,- kr.
SLAGELSE
Formand: Tove Aagesen, Nyvej 17,
4200 Slagelse, tlf. 58 53 33 21,
e-mail: slagelse@hoereforeningen.dk

Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Bibliotekets sal, Stenstuegade 3, Slagelse.
SOLRØD
Lokalafdelingen samkører med
Køge Lokalafdeling, se derfor
Køge.
SORØ
Formand: Klaus Gylling, tlf. 24 25
41 33, soroe@hoereforeningen.dk.
Fast mødested, når andet ikke er
angivet: Kaarsbergcentret, Sorø.
■ Tirsdag d. 11. september kl. 14.
Musikalsk foredrag med cand.mag.
Jeannet Ulrikkeholm. En munter
rejse på sangens vinger. Jeannet
synger gamle danske sange. Hun
akkompagnerer på guitar, celle og
lut. Publikum er med på fællessange. Tilmelding og betaling til
udflugten d. 2. oktober.
■ Tirsdag d. 2. oktober kl. 13– ca.
17.30. Afgang fra busterminalen
i Sorø. Vi kører til Pansermuseet i
Fladholte, hvor der er guidet rundvisning. Herefter kører vi til Lodskroen i Bisserup, hvor vi drikker
kaffe med kage. Pris for medlemmer
275,- kr. For gæster 300,- kr. Betaling og tilmelding hos Sussie Jensen
på tlf. 30 24 70 16 el. mail: sussietove@gmail.com.
STEVNS
Lokalafdelingen samkører med
Køge Lokalafdeling, se derfor
Køge.
VORDINGBORG
Formand: Ib Petersen, Blåbærvej 14, 4735 Mern, tlf. 40 86 74 82,
e-mail: taxaib@mail.tele.dk Fast
mødested, når andet ikke er angivet: Hollænderhavens Forsamlingshus, Fuglebakken 3, 4760
Vordingborg.
KONTAKTPERSONER –
KLUBBER DØVBLEVNE
ÅRHUS DØVBLEVNE KLUB
Formand: Aase L. Nielsen,
Østervangen 29, 8464 Galten,
SMS: 29 86 78 84, e-mail: aarhusdoevblevne-klub@hoereforeningen.dk. Fast mødested, når andet
ikke er angivet: Kirkedammen 2,
8000 Aarhus C
■ Torsdag d. 13. september kl. 19
er der gætteleg om gamle ting og
sager. Kl. 18-19 er der åbent og mulighed for hygge og spil.
■ Torsdag d. 11. oktober kl. 19
er det klubbens fødselsdag, 45 år
1973-2018. Kl. 18-19 er der åbent og
mulighed for hygge og spil.

HVAD SKER HVOR
MHS-KLUBBEN FREDERICIA
Formand: Kirsten Brandt, Lumbyesvej 8, 10-1, 7000 Fredericia,
SMS: 26 68 91 84, e-mail:
kbrandt7000@gmail.com
MHS-KLUBBEN VEJEN
Kontakt: Mette Bang Jeppesen,
Dalgårdsvej 170, 6600 Vejen, tlf./
teksttlf. 75 36 22 01, Fax 75 36 22
05, e-mail: mette@bangjeppesen.dk
KLUB HELLERUPPERNE
Formand: Peter Lundh, Hellerupvej 4, 3. th., 2900 Hellerup,
e-mail: peter_lundh@webspeed.
dk. Klubbens formål er at samle
døvblevne og svært hørehæmmede samt pårørende i alle aldre
til samvær med ligestillede. Har
du lyst til at indgå i det sociale
samvær, er du velkommen i vor
klub – kontakt venligst bestyrelsen. Et minimum af kendskab til
tegn-støttetkommunikation (TSK)
er påkrævet.
TORSDAGSKLUBBEN
Vi er en klub for hørehæmmede.
Vi bruger MHS og tegndansk. Vi
holder møde hver torsdag i lige
uger i sæsonen, dog undtaget
ferier. Mødeaktiviteter fås ved
henvendelse til kontaktperson:

Erica Eriksen, e-mail: lyaerica@
hotmail.com, mobil nr.: 51804265
(kun SMS). Der er pt. lukket for
nye medlemmer. Fast mødested
og tid, når andet ikke er angivet:
Frankrigsgade 4, 2300 Kbh. S. kl.
16-19
■ Torsdag d. 4. oktober kl. 16. Vi
starter igen vores første møde, efter
sommerferien.
BEETHOVEN
Møderne holdes privat, kontakt
Niels Garboe for mere info.
Kontaktperson: Niels Garboe,
tlf. 27 35 75 10,
e-mail: niels@garboe.eu

MEDLEMSARRANGEMENT:
MØD CANADISKE
GAEL HANNAN
Sæt kryds i kalenderen!
■ Torsdag den 27. september
holder den canadiske skuespiller,
forfatter og foredragsholder Gael
Hannan foredrag i Taastrup. Gael
har et svært høretab, bruger CI
og har i dag gjort sit høretab til
både sin passion og karriere. Hør
hendes spændende livshistorie,
og hvordan hun tackler livet med
høretab. Yderligere info på
hoereforeningen.dk

Castberggård Job- og Udviklingscenter har
fået nye digitale rammer på www.cbg-job.dk
Klik ind og se dig omkring.

UKOMPLICERET
HØRELSE.
NÅR SOM
HELST, HVOR
SOM HELST.

NYH
I efter ED
året
udvide
s Zere 2018
na
med s
må og familien
eleg
i-øretappara ante
ter

ZERENA
Bernafons Zerena høreapparater forbedrer taleforståelsen
i selv de mest udfordrende og støjfyldte omgivelser.
De har et elegant design, præcisionsteknologi og smarte
betjeningsmuligheder. Læs mere på www.bernafon.dk og
ﬁnd din nærmeste høreklinik eller følg os på Facebook.
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ARRANGEMENTER

Gudstjenester
Øst for Storebælt

Vest for Storebælt

FREDERIKSBERG
SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER

KLOSTER
SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER

Kl. 10.30. Højmesse
Sankt Lukas Kirke, Christian Richardts Vej 1, 1951
Frederiksberg, Danmark
Peter Bjørn Hansen

MARIBO
SØNDAG DEN 23. SEPTEMBER
Kl. 14.00 til 15.00
Gudstjeneste Maribo Domkirke.
Peter Bjørn Hansen

KØBENHAVN Ø
SØNDAG DEN 30. SEPTEMBER
Kl 10.00. Højmesse
Kildevældskirken, Ved Kildevældskirken, 2100
København Ø
Peter Bjørn Hansen

KØBENHAVN
SØNDAG DEN 7. OKTOBER
Kl. 11.00. Højmesse
Kristkirken, Enghave Pl. 18, 1670 København,
Danmark
Peter Bjørn Hansen

KOKKEDAL
SØNDAG DEN 21. OKTOBER
Kl. 16.00. Gudstjeneste
Egedal Kirke, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal, Danmark
Peter Bjørn Hansen

FREDERIKSBERG
SØNDAG DEN 28. OKTOBER
Kl. 10.30. Højmesse
Sankt Lukas Kirke, Christian Richardts Vej 1, 1951
Frederiksberg, Danmark
Peter Bjørn Hansen

Kl. 10:30 i Ny Sogn Kirke i Kloster
(Klostervej 74, Kloster, 6950 Ringkøbing)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med kontaktpræst
Hans Ole Krebs Lange.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i konfirmandstuen, Gadegårdsvej 3, Kloster, 6950 Ringkøbing).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for
provstiet, tlf. 97 33 70 11 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: hokl@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

RØDDING
SØNDAG, DEN 30. SEPTEMBER
Kl. 10:00 i Jels kirke
(Jels Søndergade 2, 6630 Rødding)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst
Anne-Marie Moss Hansen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten
(35 kroner - foregår i sognehuset ved siden af
kirken).
Tilmelding til frokost og gratis transport inden for
provstiet, tlf. 97 33 70 11 eller fax. 69 80 41 00 eller
e-post: hokl@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

HERNING
SØNDAG, DEN 28. OKTOBER
Kl. 10:00 i Fredens kirke, Herning
(Sjællandsgade 34, 7400 Herning)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken.
Prædikant: Landsdelspræst Søren Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med sognepræst Alex
Dahl Nielsen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.
(35 kroner - foregår i menighedssalen ved siden
af kirken).
Foredrag af Søren Skov Johansen:
"Hvad skal der til for at være hørehæmmet.
Hvordan er det, og hvad kan man gøre ved det".
Tilmelding til frokost og gratis transport inden
for provstiet, tlf. 24 46 00 30 (mandag-fredag
9:30-12:00 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: kk@
fredenskirke-herning.dk eller
SMS: 29 66 06 50.

TØNDER
SØNDAG DEN 7. OKTOBER
Kl. 10:30 i Abild kirke
(Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder)
Tekstning, teleslynge
Prædikant: Kontaktpræst Erling BjerrumPetersen.
Hørevenlig gudstjeneste arrangeret af kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen
Tilmelding til kirkebil, tlf. 74 72 28 50 eller e-post:
ebp@km.dk

Menière- og tinnitus kontakttelefon 70 10 49 29
Høreforeningens menière- og tinnitus kontaktpersoner kan
hjælpe dig til en bedre forståelse af din sygdom og guide
dig videre til relevante personer i sundhedsvæsnet. Høreforeningen har menière– og tinnitus kontaktpersoner i hele
landet. De lider selv af enten menière eller tinnitus og forstår derfor din situation.
Kontaktpersonerne kan give dig vejledning og støtte
samt veje til at komme videre gennem sundhedsvæsnet.
Kontaktpersonerne er ikke læger, og du kan ikke forvente
helbredelse fra dem – sygdomsbehandling er lægens opgave. Kontaktpersonerne har tavshedspligt.
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Du kan ringe til kontakttelefonen alle ugens syv dage.
Det er også muligt at skrive til en af Høreforeningens
menière- og tinnituskontaktpersoner via e-mail. Skriv til:
mt-kontakt@hoereforeningen.dk
Bemærk at du også kan kontakte Høreforeningens
vejledningsteam på telefon 36 75 42 00

En skrivetolk er
EN GOD IDÉ
Hvis du har svært ved at høre det hele,
når du mødes med andre mennesker,
kan en skrivetolk gøre livet lettere.
Mange mennesker med høreproblemer har med fordel en tolk
med, når de fx skal til lægen, til
sociale arrangementer og til møde
med banken.
Andre bruger tolk i deres arbejde og under uddannelse.
TAVSHEDSPLIGT
En skrivetolk er en særligt uddannet, hurtigt skrivende person
med tavshedspligt. Tolken skriver
alt hvad der bliver sagt ved et
møde, og du kan læse det på en
skærm undervejs. Efter mødet
slettes al tekst, så kommunikationen foregår lige som en almindelig samtale.

Hvis du har været til et møde i
Høreforeningen, har du måske
lagt mærke til skrivetolkene og
teksten, der følger talerne.
HELE LANDET
Høreforeningens Tolkeformidling
har mange skrivetolke tilknyttet.
De er fordelt over hele landet. Du
kan få gratis skrivetolk, når du er
høreudfordret. Der er en række
regler for, hvornår og hvor man
kan få bevilget tolk, men du kommer aldrig selv til at betale.
Høreforenings Tolkeformidling
kan hjælpe dig med alle spørgsmål.
Læs mere på Høreforeningens
hjemmeside.

Høreforeningen er en handicaporganisation,
der varetager op mod 800.000 danskeres
interesser på høreområdet.
Høreforeningen arbejder for at forbedre
livsvilkårene for børn, unge og voksne med
nedsat hørelse, for døvblevne, CI-opererede
og mennesker med tinnitus, menière eller
andre lyd- og høreproblemer.
Høreforeningen arbejder for at forebygge støjskader.
Høreforeningen informerer om ørets
sygdomme, lyd- og høreproblemer, hjælpe
midler mv. og støtter medlemmerne i at
håndtere en tilværelse med lyd- og høre
problemer bl.a. gennem rådgivning og
netværksgrupper.
Høreforeningen har politisk og socialt
aktive lokalafdelinger i mange af landets
kommuner.
KONTINGENT
Kontingent: 305 kr. årligt.
Familiemedlemsskab: 440 kr. årligt.
Virksomhedsmedlemsskab: 5.000 kr årligt
Landsformand: Majbritt Garbul Tobberup
Næstformand: Leon Carlsen
HØRELSEN er medlemsblad for Høreforeningen. Bladet udkommer 6 gange årligt.
Synspunkter i bladet står for forfatterens
egen regning og deles ikke nødvendigvis
af foreningen.
Redaktionen forbeholder sig ret til at bearbejde og forkorte læserindlæg og artikler.
Deadline for indsendelse af materiale kan
læses andre steder i dette blad.
Redaktør: Irene Scharbau
SEKRETARIAT
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Taastrup,
e-mail: mail@hoereforeningen.dk
Telefon: 36 75 42 00
Tolkeformidling: 36 38 85 82
Telefontid: hverdage kl. 10-14
www.hoereforeningen.dk

HVIS DU TROR, TOLKNING KAN VÆRE
NOGET FOR DIG, SÅ KONTAKT

Tolkeformidler Ulla Monrad, telefon: 36 38 85 76,
Telefon: 36 38 85 82, SMS: 23 67 70 82. E-mail: tolkeformidling@hoereforeningen.dk
TELEFONTID:

mandag-torsdag 8-15, fredag 8-14

SEKRETARIATETS MEDARBEJDERE:
Tine Lyngholm, sekretariatsleder
Jane Hochheim, bogholder
Dorte Hansen, medlemsansvarlig
Birgit Rasmussen, ledelsessekretær
Mette Lundgaard,
web- og kommunikationsmedarbejder
Anne-Mette Kristensen,
projekt- og udviklingskonsulent
Ulla Monrad, tolkeformidler
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TINNITUS?
Få viden og hjælp i Høreforeningen

Hvad er tinnitus?

Høreforeningen har siden stiftelsen af Menière- og Tinnitusforeningen i 1995 arbejdet seriøst for bedre livsvilkår for
mennesker med tinnitus. MTF blev i 2006 lagt ind under
Høreforeningen. Vi afholder løbende arrangementer om
tinnitus, hvor man bl.a. kan få den nyeste viden om tinnitus og behandling fra eksperterne.

Tinnitus er betegnelsen for den ringen, brummen, susen
eller hylen for ørerne, som mange mennesker oplever.

Høreforeningen har for medlemmer en faguddannet tinnitus-vejleder.
Som medlem af Høreforeningen støtter du arbejdet for
en bedre tinnitusbehandling i Danmark og større gennem
sigtighed i behandlingstilbuddene. Høreforeningen har
kortlagt tilbuddene i Danmark og er i tæt kontakt med
tinnitus-behandlere og forskere.
Læs mere på hoereforeningen.dk/viden-om/tinnitus

HVOR ALMINDELIGT ER DET?
10-20 procent af befolkningen har tinnitus i en eller anden
grad. Ca. 1-3 procent har en tinnitus, der er så voldsom,
at de er stærkt generede af det.
En undersøgelse fra 2017 viser, at omkring 600.000
danskere har tinnitus, og at tallet er i stigning.
ÅRSAG
Man kender ikke den præcise årsag til, at tinnitus opstår.
Men man ved, at den ofte optræder sammen med øresygdomme og hørenedsættelse. Støj kan også udløse tinnitus.
Hvis du ikke kan holde din tinnitus ud, men din ørelæge
siger; 'det må du leve med', så bør du finde en anden ørelæge og opsøge et kommunikationscenter.
Du kan også få hjælp hos House of Hearing.
Medlemmer i Høreforeningen kan desuden kontakte
Høreforeningens vejledning.

Meld dig ind

Gode råd

Indmeldelse sker via hjemmesiden hoereforeningen.dk,
pr. telefon eller brev.
Det koster 305 kr. pr. år og 440 kr for et familiemedlemskab, som er et fælles medlemskab for ægtefælle, samlever
eller forældre med børn med høretab. Pr. 1. januar stiger
kontingentet med 10 kroner til hhv. 305 og 440 kr.

Sørg for at have lyd omkring dig.
Brug dit høreapparat, hvis du har et høretab.Træn dig i at
lytte henover tinnitus ved aktivt at lytte til andre lyde i din
hverdag, fx når du går på gaden, på stranden eller i skoven.

HØREFORENINGENS MEDLEMSAFDELING
Du kan komme i kontakt med Høreforeningens medlemsafdeling på tlf. 36 75 42 00 alle hverdage mellem 10-14.
Eller via e-mail medlem@hoereforeningen.dk

Hæft dig ved de gode historier og lad være med at læse for
meget på nettet.
Få hjælp til at håndtere sideløbende problematikker såsom
sorg, angst, stress, depression.
Bevar optimismen.

