
ARBEJDSGRUPPE FOR FREMTIDENS
HØREREHABILITERING MARKERER 
WHO'S WORLD HEARING DAY 2020

Høreapparaterne er blevet mere teknisk avancerede
Nye IT-systemer og kvalitetsstandarder har skabt behov for nye kompetencer
Ny viden om karakteristik af høretab i flere dimensioner end audiogrammet
Stigende fokus på, at høreapparattilpasning i høj grad handler om kommunikation,
behovsvurdering og opfølgning.

Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering markerer WHO's World Hearing Day 2020 med et
spændende rundbordsmøde på Christiansborg.
 
Fremtidens audiolog i en mere effektiv og digital hørerehabilitering 
Fokus for rundbordsmødet er uddannelse, efteruddannelse og autorisation af sundhedspersoner i
den danske hørerehabilitering, hvor både de teknologiske landvindinger og den politiske prioritering af
området stiller krav til fremtidens audiolog. Generelt er kompetencekravene ændret i
hørerehabiliteringssektoren i de senere år som følge af flere faktorer:
 

 
Samtidig forventes det, at Sundheds- og Ældreministeriet i første halvdel af 2020 offentliggør deres
analyse og anbefalinger for tilsyn og faggrupper på høreområdet. På den baggrund kan vi med fordel
lade os inspirere af de lande, vi normalt sammenligner os med, herunder ikke mindst tilgangen i
Sverige, samt styrke dialogen mellem interessenterne i Danmark for at sikre den mest effektive og
tidssvarende hørerehabilitering. Alt dette og mere ser vi frem til at blive klogere på og diskutere på
tværs af sektorerne tirsdag den 3. marts 2020. 
 
På vegne af den bredt anlagte Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering håber vi at se dig på
dagen og i fællesskab markere WHO’s World Hearing Day 2020. 
 
Tilmelding
Grundet begrænset antal pladser gælder "først-til-mølle". Tilmeld dig derfor allerede i dag via e-mail til
tob@policygroup.dk.
 
Tilmelding er gratis, men bindende.

TIRSDAG  DEN  3 .  MARTS  2020   KL .  13 :00  –  16 :30

CHRISTIANSBORG  –  GRØNLANDSVÆRELSET  1-009

INV ITAT ION  T I L
RUNDBORDSMØDE



PROGRAM
Introduktion til dagens rundbordsmøde 
Bo Bredsgaard Lund, adm. dir. i Policy Group og sekretariatsleder for
Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering
 
Den svenske model: Sådan møder audionomerne patienten i
frontlinjen 
Jonas Brännström, Head of Division, Associate Professor, Certified
Audiologist, Division of Logopedics, Phoniatrics, and Audiology Clinical
Sciences, Lund University
 
Fremtidens kompetencer for SDU-bachelorer og perspektiverne
for de fremtidige krav til sundhedspersonale inden for
hørerehabilitering 
Ågot Møller Grøntved, studieleder for audiologi-uddannelsen (BA) på
SDU og Jesper Hvass Schmidt, overlæge, audiologi, OUH, Klinisk lektor,
M.D., Ph.D
 
Behov for livslang efteruddannelse inden for audiologi og
erhvervsskolernes rolle i opkvalificering og efteruddannelse 
Birte Lundsgaard, afdelingsformand, Teknisk Landsforbund
 
Patienternes perspektiv: Hvilke kompetencer er vigtige for at
sikre høj kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet?
Majbritt Garbul Tobberup, Landsformand, Høreforeningen
 
Arbejdsgiverens fremtidige kompetencekrav til personale i
høreklinikker
Dorte Birkegaard Andersen, General Manager for Audika Danmark
 
Paneldebat
Panelet diskuterer anbefalinger til Sundhedsministeriets 'Program for
høreområdet i fremtiden' vedrørende uddannelse, efteruddannelse og
autorisation af sundhedspersoner i den danske hørerehabilitering.
 
Tak for i dag og networking


