
CORONA:
Mundbind  
og støtte til 

LOKAL
AFDELINGNERNE

Mange har 
SVÆRT VED AT 
FINDE HJÆLP 
TIL HØREPROBLEMER

KOMIKER DAN ANDERSEN:

Nu kan jeg høre 
de lyse toner
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Mathilde mistede  
hørelsen efter en  
operation, men der 
gik flere år, før hun 
med hjælp fra Høre-
foreningen blev sendt 
på vej til den rigtige 
støtte.

Hospitalet talte ikke om det, ingen oplyste mig om 
Høreforeningen eller andre muligheder. Heller ikke om 
de psykiske sideeffekter af et høretab. Høreforeningen 
gav mig et overblik. Jeg havde aldrig vidst, at hjælpen 
fandtes og kunne tidligere have fået så meget ud af at 
blive sendt i den rigtige retning.

MATHILDE NØRGAARD, 27 ÅR, HØREAPPARATSBRUGER.

Lige nu sker der rigtig meget på  
høreområdet. Siden Folketinget i  
december 2017 vedtog, at der skulle 
gøres noget ved både ventetider,  
kvalitet i behandlingen og gen-
nemsigtigheden, er der sket meget. 
Lige nu arbejdes der intenst med 6 
forskellige initiativer, som alle skal 
bidrage til at gøre høreapparatbe-
handlingen i Danmark bedre. 

De 6 initiativer kan du læse mere 
om her i bladet. Vi har netop afgivet 
endeligt høringssvar på ”Faglige 
kvalitetskrav og anbefalinger til høre-
apparatbehandling af voksne”, som 
træder i kraft efter høringen. 

De nye kvalitetskrav er en kæmpe 
landvinding på høreområdet. Ende-
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lig kommer der en meget detaljeret 
beskrivelse af hele behandlingsfor-
løbet, lige fra forundersøgelse, visi-
tation, behandling og ikke mindst 
opfølgning og effekt- og tilfredsheds-
måling fra brugerne. 

Kravene kommer til at gælde 
både på offentlige og private klinik-
ker. Høreforeningen har været dybt 
involveret i arbejdet med de ny kva-
litetskrav, og jeg glæder mig særligt 
over, at information om kommuni-
kationscentrenes rolle i den samlede 
behandling og rehabilitering er 
blevet et krav. Ligesom der nu også 
skal informeres om muligheden for 
at få vejledning og hjælp i Hørefor-
eningen. 

Høreområdet i fokus som aldrig før
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Det er fuldstændig afgørende, at bor-
gerne bliver oplyst om, hvor de kan få 
yderligere hjælp til at tackle deres ud-
fordringer, hvad enten det handler om 
hjælp til brug og betjening af høreap-
parater, behovet for høretekniske hjæl-
pemidler, tinnitus, Menières sygdom, 
de psykosociale konsekvenser eller 
behovet for rådgivning til pårørende. 

Vi har den seneste tid haft for 
mange henvendelser fra medlemmer, 
der i den grad bliver ladt i stikken. 
Nogle kommuner lever simpelthen 
ikke op til deres ansvar om at tilbyde 
kvalificeret hjælp eller lader ganske 
enkelt ikke deres borgere benytte et 
kommunikationscenter. 

Det er helt uacceptabelt, at kom-
munerne ikke, når det er nødvendigt, 
vil tilkøbe specialundervisning og 

rådgivning der, hvor de faglige kom-
petencer er til stede. 

Senest har vi klaget over en kom-
mune, som kun har én hørekonsulent 
til at dække hele høreområdet med 
specialundervisning og rådgivning. 
Det har haft store konsekvenser for 
flere af vores medlemmer.

Høreforeningen vil ikke acceptere, 
at der er mennesker, som må droppe 
deres studier, sige deres job op eller 
får psykiske udfordringer, fordi der 
er kommuner, som ikke kan eller vil 
hjælpe deres borgere. 

Det kommer vi til at forfølge. 
Sidste fredag i september – den 

25. september – var den årlige Frivil-
lig Fredag. I år stod den desværre i 
coronaens tegn, og mange aktiviteter 
blev aflyst.

Gode råd til den første tid 
med høreapparater
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Mød Hjørdis í Liða, der er  
høreblæksprutten på Færøerne

Jeg vil alligevel gerne bruge an-
ledningen til at sige en kæmpe tak 
til alle Høreforeningens frivillige 
for det store arbejde, I gør. I er helt 
uundværlige for vores forening, og 
for at vi holder så mange aktiviteter 
i gang rundt om i landet. 

Igen i år skal vi kåre Årets Frivil-
lig i Høreforeningen. Så kender du 
en, der gør et godt stykke arbejde 
for Høreforeningen og skal have et 
skulderklap, kan du nu indstille ham 
eller hende til prisen. 

Deadline er 13. december. Jeg 
glæder mig til at læse indstillin-
gerne. 
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Pres på politikere gav teleslynge og penge
I Fredericia, som i gamle dage var 
Landshøreinstituttets by, har man 
ikke haft teleslynge i byrådssalen. 
Det har vores medlem Poul Rand 
gjort noget ved. På Facebook skrev 
han i slutningen af september: 

"Det er en god dag for de høre-
handicappede i Fredericia. Jeg har 
via læserbreve og politisk pres på 
Fredericia byråd ved budgetfor-
handlingerne fået afsat en tilgæn-
gelighedspulje...yderligere sikres 
det, at der installeres teleslynger i 
rådhussalen og andre steder, hvor 

der holdes politiske møder o.l. På 
den måde sikres det vore medlem-
mer og de øvrige hørehandicap-
pede i byen ikke udelukkes fra del-
tagelse i politiske aktiviteter. Puljen 
udgør årligt 200.000 kr. I 2021 øges 
puljen med 100.000 kr., som skal 
målrettes særlige tiltag for menne-
sker med hørehandicap. Det er nu i 
forbindelse med budgetforhandlin-
ger og det kommende Kommune-
valg 2021, I skal påvirke jeres lokale 
politikere", skriver han.

Har du ideer til 
tilgængeligheds-
forskning?
Har du konkrete udfordringer med til-
gængelighed i din hverdag? Og kunne 
du tænke dig at aktivere ingeniørstu-
derende fra DTU til at udvikle fremti-
dens inkluderende teknologi?

DTU Skylab vil gerne høre om dine 
udfordringer med tilgængelighed og 
matche dem med de ingeniørstuderen-
des arbejde med at udvikle nytænken-
de løsninger.

Du kan sende en eller flere tilgæn-
gelighedsudfordringer, som du udfor-
drer unge ingeniører til at udvikle en 
løsning på. 

Send også dine kontaktoplysninger 
(navn, e-mail og telefon) så de kan 
følge op med dig ift. et muligt videre 
samarbejde. 

Angiv evt. en udløbsdato, hvis rele-
vansen af dine tilgængelighedsudfor-
dringer udløber på et tidspunkt.

Send din udfordring til Dagny Val-
geirsdottir (dagnva@dtu.dk) eller Line 
Nykjær Johansen (linejo@dtu.dk). Se 
også: skylab.dtu.dk/Programmes/
Technology-leaving-no-one-behind

HØRECAMP 2020

for dig der går i  
6. - 9. klasse

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig, 
så se her:

Høreforeningen, Frijsenborg Efter-
skole og Decibel inviterer dig til den 
fedeste Hørecamp. Kom med på en 
fantastisk weekend, hvor du kan grine, 
lytte og blive klogere på dig selv og 
din hørelse. I løbet af weekenden får 
du også brugt din krop og mulighed 
for at få nye venner, der også har et 
høretab.

Weekenden foregår 6.-8. november 
på Frijsenborg Efterskole i Hammel.

Tilmelding via Høreforeningens 
hjemmeside senest 23. oktober.

AF IRENE SCHARBAU

H. M. Møller har været formand for 
Høreforeningen fra 1971 til 1987, 
dengang foreningen hed Landsfor-
eningen for Bedre Hørelse. 

Det var en bedrift at være lands-
formand så længe. Kun overgået af 
den allerførste formand kammer-
herre Krieger fra 1912-34. Men nu 
følger en anden bedrift. H. M. Møl-
ler fylder 100 år. Et stort tillykke 
med den runde dag.

H.M. Møller professionaliserede 
formandsposten og skabte holdnin-
ger til høreområdet. 

– Verdens bedste høreomsorg 
blev smadret i 1980 med særfor-
sorgens udlægning. Man ødelagde 

den hørepædagogiske efterbehand-
ling. Hvis jeg skulle vælge mellem 
høreapparater og pædagogoisk be-
handling, ville jeg vælge det sidste. 
For den undervisning gjorde, at jeg 
kunne fungere som menneske med 
mit hørehandicap, sagde H. M. 
Møller i et stort interview i Høre-
foreningens 100 års jubilæumsskrift 
i 2012.

H.M. Møller fik ridderkorset 
som formand ved Høreforeningens 
75 års jubilæum.

Fødselsdagen fejres med en åben 
reception på selve dagen den 31.  
oktober i Skibby Sognegård kl. 11-13.

TIDLIGERE 
LANDSFORMAND 
FYLDER 100 ÅR

H. M. Møller er æres-

medlem i Hørefor-

eningen og var lands-

formand i 16 år.
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Hørelsen
Udgivelser 2020

Medlemsbladet udkommer seks 
gange i 2020. Tre gange i hvert 
halvår.

Her kan du se næste deadline 
og udgivelsesuge. Typisk når  
bladet postkassen mellem tirsdag 
og fredag. I blad 6 vil du kunne se 
udgivelsesdatoerne for 2021. 

BLAD 6.
Aktiviteter: 26. oktober
Annoncer: 30. oktober
Udgives i uge 49

Husk at indkaldelser til årsmøder 
i januar og februar skal med i de-
cembernummeret.

Lokalafdelingerne skal indsende 
aktiviteter på aktivitet@hoerefor-
eningen.dk. Det sker på et særligt 
skema.

REGION SYD- 
MEDLEMMER  
PÅ ÆRØ-TUR

Omkring 100 af Høreforeningens 
medlemmer fra vores lokalafde-
linger i Region Syddanmark var i 
slutningen af august på bustur til 
Ærø. Hele to busser godt fyldt op 
med mundbind drog afsted mod 
Ærøskøbing, og der begyndte op-
levelserne med guide rundt på den 
skønne ø i det sydfynske ø-hav. 
Det gamle Søbygård fra 1580 blev 
besøgt, Voderup klint og Marstal. 
Her mødte medlemmerne Ærøs 
lokalafdeling i Høreforeningen, 
som fortalte om deres arbejde og 
aktiviteter.

– Det var en rigtig flot tur, og de 
er seje på Ærø, siger vores lands-
formand, der undervejs i busserne 
fortalte medlemmerne om de se-
neste resultater og tiltag i Hørefor-
eningen.

Som man kan se med visir på. 

App til det gode liv
Kender du ”Det gode liv”? Det 
er et værktøj fra Ida Institute, der 
hjælper dig med at sætte ord på, 
hvor og hvornår det er vigtigst for 
dig at høre og kommunikere godt. 
Brug ”Det gode liv” til at forberede 
dig inden dit næste møde med din 
hørespecialist. I en video kan du se, 
hvordan Susanne og hendes mand 
Stig bruger værktøjet. Find Det 
gode liv her: https://apps.idainsti-
tute.com/apps/lw_dk

Stadig ingen  
SMS-ordning  
i Nordjylland
Ved redaktionens slutning i slut-
september, er SMS-ordningen til 
lægevagten i Nordjylland fortsat ikke 
genoptaget. Ordningen blev oprettet 
i marts med coronaudbruddet, men 
blev nedlagt igen i juni, fordi de prak-
tiserende læger (PLO), der står for 
vagtordningen, ikke fandt den data-
sikker nok. Et svar til Høreforeningen 
fra regionskontoret lød dengang:

”Det er forventningen, at en 
ny løsning med chatfunktionen 
står klar i senest medio september 
2020”. Men sådan er det ikke gået.

Høreforeningen har folk på sa-
gen, også fra Nordjylland, men pt. 
er SMS-muligheden fortsat ikke 
eksisterende.

– Det er ganske enkelt for dår-
ligt, når de fire andre regioner kan 
finde ud af det, siger landsformand 
Majbritt Garbul Tobberup.

Regionspolitiker Erik Høgh-Søren-
sen har kontaktet administrationen 
og bedt om en forklaring. Og han 
har kontaktet os og spurgt til vores 
holdning. Vi er selvsagt ikke tilfredse 
med, at der fortsat ikke er mulighed 
for at kontakte lægevagten på anden 
måde end telefonisk. Seneste svar fra 
Erik Høgh-Sørensen : ”Jeg går videre 
med sagen, herunder til pressen”

Hørelsen har gennem Region 
Nords pressetjeneste spurgt om nyt 
den 21. september. Den 29. septem-
ber har de endnu ikke svaret.

Tilbud til unge  
udvides

Mange unge med høretab er udfor-
drede i forhold til at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. I Region Midt-
jylland står Castberggård for projektet 
’Bliv verdensmester i dit høretab’, som 
vi omtalte i sidste nummer. En god 
nyhed er siden kommet: Nu kan unge, 
der afslutter uddannelse helt frem til 
slutningen af 2022, deltage i projektet. 
Se mere på cbg-job.dk/aumi
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Mikrofoner, der går rundt i salen 
blandt deltagere til et foredrag eller an-
det høreteknisk udstyr, der anvendes 
til fælles brug ved et arrangement, kan 
skabe risiko for overførsel af viruspar-
tikler. Derfor anbefaler producenter og 
leverandører af høreteknisk udstyr, at 
man desinficerer produkterne ved skift 
mellem brugere.

På Høreforeningens hjemmeside lig-
ger en nyhed med anvisninger fra Pho-
nak/Sonova og Phonic Ear/Oticon til, 
hvordan man kan holde produkterne 
rene, og hvilke rengøringsmidler, der 

kan bruges. Tonax og Scantone henvi-
ser i øvrigt til, at Phonaks anvisninger 
kan benyttes til deres produkter. Scan-
tone har også information på deres 
hjemmeside om, hvordan de mindsker 
risikoen for at bringe smitte ind i bor-
geres hjem i forbindelse med installa-
tion af personlige hjælpemidler.

Anvisningerne gælder til udstyr, 
der deles og anvendes af flere perso-
ner, fx mikrofoner ved et foredrag. 
Dine personlige hjælpemidler er dine 
og bør ikke deles med andre, hverken i 
eller udenfor husstanden. 

Det er mundbindenes og dermed 
den svære kommunikations tid.  
Mystisk er det at se WHO holde 
pressekonferencer med mundbind 
på og TV lave interviews med fx  
cykelryttere – uden tekster og uden 
en chance for at se, hvad de siger.

– Kravet om mundbind er en stor 
udfordring for mennesker med hø-
reproblemer, og selv om man faktisk 
gerne må tage det af for at kommuni-
kere, når man hører dårligt, så er det 
grænseoverskridende for mange, siger 
Høreforeningens landsformand Maj-
britt Garbul Tobberup, der i den senere 
tid har været i pressen adskillige gange 
om mundbind-problematikkerne.

Hun har selv ageret model til bil-
ledet her på siden, for at vise, at man 
skal passe på som høreapparatsbru-
ger, når man bruger mundbind.

Høreforeningen har desværre al-
lerede hørt eksempler på folk, der 
har mistet deres høreapparater, fordi 

Høreapparaterne sætter sig hurtigt fast i 
mundbindets elastikker, når dette tages af.

Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm roser 
Høreforeningens råd på Twitter

elastikkerne på mundbindet kommer 
i karambolage med høreapparaterne. 
Det sker typisk, når mundbindet skal 
af igen, fx efter en tog- eller bustur. 
Det kan også ske, at høreapparaterne 
ryger med mundbindet ned i skral-
despanden, uden man opdager det.

DET KAN DU GØRE
Vær meget forsigtig, når du tager et 
mundbind med elastikker af. Hiv 
langsomt ud i elastikkerne bag ører-
ne og sørg for, at de ikke hænger fast 
i dine høreapparater. Tjek efterføl-
gende, at dine høreapparater fortsat 
sidder, som de skal (men sprit gerne 
hænderne af først).

Overvej andre løsninger end de 
gængse mundbind med elastikker, fx 
mundbind med bindebånd i nakken. 
Det er en dyrere løsning, og de er også 
sværere at få fat i, men det er lykkes 

Høreforeningen at finde en forhandler 
på nettet, hvor private også kan bestil-
le. Find dem hos mediqdanmark.dk 

Det er også muligt at købe såkald-
te maskeforlængere, så mundbindets 
elastikker trækkes væk fra bagsiden 
af ørerne. Søg på nettet efter ”mask 
extender” eller ”mundbind forlæn-
ger”. Af danske forhandlere findes fx 
Krogsaa.com og Daarbak.dk

VISIR
Du kan også overveje at bruge visir 
i stedet for mundbind, da disse ikke 
fastgøres bag ørerne. Visirer har 
derudover den fordel, at mennesker 
med hørenedsættelse bedre kan 
mundaflæse dig. Visirer må gerne 
bruges i den kollektive trafik.

Visirer kan blandt andet købes på 
apoteket samt mange steder på nettet 
og kan fås i udgaver, der kan afsprit-
tes og genbruges. De kan fx købes 
hos Papkrus.dk eller hos Grafical.dk

Se mere i Sundhedsstyrelsens ”Brug 
af mundbind i det offentlige rum”.

Læs mere på Høreforeningens  
hjemmeside.

Mere om  
mundbind
Høreapparatbrugere 

risikerer at miste deres 

apparater, når mund-

bindet tages af.
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Hold fælles høreteknisk udstyr rent
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Høreforeningen har udformet ti gode 
råd, der i disse maske- og mundbinds-
tider bør kendes af alle, der omgås folk 
med høretab. Ikke mindst af de, der ar-
bejder i sundheds- og plejesektoren.

De råd har Statens Serum Institut 
nu udsendt i deres nyhedsbrev, hvor 
der også bemærkes:

”Siden foråret har COVID-19-epide-
mien medført udstrakt brug af masker 
eller åndedrætsværn på hospitaler og i 
plejesektoren. Sundhedspersonalet bør 
som altid være opmærksom på, at det 
kan vanskeliggøre kommunikationen 
med en del patienter/borgere, både 
fordi lyden reduceres og fordi mund-
aflæsning ikke er mulig. ”

Overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen 
fra Instituttets Centrale Enhed for In-
fektionsforebyggelse siger til Hørelsen:

– Vi har i første omgang gengivet de 
gode råd i vores nyhedsbrev i august 
måned. Når vi engang får lidt mere 
tid, skal vi opdatere vores materiale 
om masker og andre værnemidler, så 
kan vi gentage rådene.

KLARE MASKER UD  
I STORBRITANNIEN
Det engelske departement for sundhed 
og social pleje udsendte i starten af 
september en pressemeddelelse om, at 
250.000 klare masker vil blive leveret 
til frontlinjepersonale i sundheds- og 
plejesektoren.

Departementet skriver i pressemed-
delelsen:

”Maskerne er gennemsigtige og er 
anti-dug-behandlet, så ansigt og mund 
altid er synlige så læger, sygeplejersker 
og plejere kan kommunikere bedre 
med deres patienter.

Med omkring 12 millioner menne-
sker med høretab i Storbritannien, vil 
maskerne være uvurderlige for folk, der 
har brug for at mundaflæse for at kom-
munikere under COVID-19-pandemien.

Maskerne hjælper også dem, der er 
afhængige af ansigtsudtryk, for at un-

Covid19 og hørelsen 
– to undersøgelser
Efter en to uger lang undersøgel-
sesperiode viste resultaterne for en 
undersøgt Covid-19-diagnosticeret 
gruppe betydelige forværringer 
for højfrekvente, ren-tone-tær-
skelværdier såvel som TEOAE-
forstærkninger. Begge dele peger 
i retning af skader på hårceller i 
øresneglen.

”Denne nedbrydning kan til-
skrives de ødelæggende effekter af 
virusinfektionen på de ydre hårcel-
ler, men den underliggende meka-
nisme er stadig ukendt,” skriver 
forfatteren til artiklen i American 
Journal of Otolaryngology, M. W. 
M. Mustafa fra South Valley Uni-
versity i Egypten.

Her har forskerne fundet tyve 
personer med asymptomatisk, men 
konfirmeret Covid-19 mellem 20 
og 50 år og målt dem og en direkte 
sammenlignelig men rask kontrol-
gruppe på tyve mennesker på de-
res hørelse på forskellig vis.

Vi skal dog fra Hørelsens side 
gøre opmærksom på, at en un-
dersøgelsesgruppe og en kontrol-
gruppe på hver især tyve personer, 
normalt ikke klassificeres som en 
videnskabelig undersøgelse. 

MELLEMØRE OG MASTOID
I JAMA Otolaryngology—Head & 
Neck Surgery dukkede der sidst i 
juli også en kort orientering op om, 
at researchere fra John Hopkins 
University nu har fundet den virus, 
der forårsager Covid-19, i mellem-
øret og mastoidet hos to patienter.

Forfatterne til artiklen advarer 
om, at resultaterne har ”væsentlige 
implikationer for otolaryngologi-
procedurer”, og anbefaler personlig 
beskyttelsesudstyr såsom øjen-
beskyttelse og N95-masker, (FfP2 
eller FfP3-masker i Danmark, red), 
der skal bruges af læger i gang med 
ørekirurgi.
 bela

Høreforeningens råd 
på engelsk
At kommunikere iført mundbind er 
også svært i andre lande! 

Høreforeningens gode råd til kom-
munikation ved brug af mundbind, 
som vi bragte i september-nummeret 
af Hørelsen, er derfor oversat til 
engelsk og videreformidles blandt 
andet i USA og Australien via IDA-
institute.

Se de gode råd på bagsiden af dette blad!

AF BENNY LAURIDSEN

derstøtte kommunikation. For eksem-
pel mennesker med indlæringsvan-
skeligheder, autisme eller demens eller 
fremmedsprogede og deres tolke.”

Hvis brugen af maskerne viser sig 
at være en succes, er målet, at der skal 
være adgang til klare masker over hele 
sundheds- og plejesystemet, når der er 
behov for det.

FDA TILLADER KLAR  
ANSIGTSMASKE
ClearMask har fået verdens første tilla-
delse til at producere helt gennemsig-
tige ansigtsmasker af de amerikanske 
sundhedsmyndigheder, FDA. Det 
skete midt i august, og siden har den 
amerikanske virksomhed haft travlt, 
bl.a. med at producere en kvart million 
masker til Storbritannien.

Ifølge pressemeddelelsen kan den 
gennemsigtige maske bruges i ”hospi-
taler, klinikker, skoler, detailhandel” 
og hvor man ellers måtte finde behov.

Den kan fås i to udgaver – en så-
kaldt forbrugerudgave og en udgave 
målrettet hospitals- og plejepersonale, 
oplyser virksomheden, der har eksi-
steret siden 2017, og består af tidligere 
og nuværende studerende ved Johns 
Hopkins University.

Du kan finde flere oplysninger på 
www.theclearmask.com

SSI udsender  
Høreforeningens råd
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Jeg havde håbet lidt på, at udviklingen ind-
hentede mig, så man bare kunne få nogle 
mikrofoner inde i ørerne. Og jeg håber sta-
dig det sker. Men apparaterne er ok små.

Nu kan 
jeg høre 
DE LYSE 
TONER

To nye, små høreappa-

rater bag ørerne har gi-

vet standup-komikeren 

Dan Andersen et mere 

afslappet liv på scenen. 

Beslutningen om at få 

dem var længe under-

vejs.

– Jeg ved nu, at lydløse prutter ikke 
findes!

Publikum griner til TV2 Zulu 
Open Mic. Dan Andersen bruger sine 
få tildelte minutters standup i dette 
tv-program på at tale alene om sine 
nye høreapparater.

– Jeg kan høre, I griner, og jeg er 
jo faktisk sjov. Jeg har ikke hørt mig 
selv før og har fundet ud af, at jeg 
nok ikke skulle have baseret hele 
min karriere på at synge, siger han.

Den 41-årige komiker valgte også 
at gå i Aftenshowet i starten af sep-
tember og fortælle om sine høreud-
fordringer.

– Så er det ligesom ude på en 
gang. Det var den bedste måde at 
smide bomben på. Jeg har syntes, 
nedsat hørelse var et svaghedstegn, 
men som komiker er det jo netop 
ens svagheder, der er det sjoveste og 
mest interessante for folk. Så nu bru-
ger jeg det i mine shows, fortæller 
Dan Andersen.

Vi mødes til en snak i København. 
Han vil gerne stille op for høresagen.

– Jeg har oplevet, hvor meget hø-
reapparater har gavnet. Derfor vil 
jeg gerne være med til at få andre 

til at overvinde modstanden og 
komme i gang, siger han.

Indslaget i Aftenshowet blev lidt hek-
tisk. Høreforeningens formand var 
også med og nåede lige at rose Dan 
for at tale højt om høreproblemer.

– Men vi løb for hurtigt tør for tid 
i programmet, og jeg kom på i enden 
af en række offerhistorier. Det er ikke 
lige der, jeg placerer mig selv, fortæl-
ler han.

IKKE HØRE PUBLIKUM
Dan Andersens høreproblemer er 
medfødte. De løber i familien, og han 
har jævnligt gået til kontrol på Gen-
tofte hospital og fik dræn som barn.

– Det er kommet gradvist, man 
bliver bedre til at mundaflæse og 
til at fylde sætningerne ud selv. 
Jeg er blevet mere opmærksom på 
mit høretab, efter jeg læste til TV-
tilrettelægger på journalisthøjskolen 
og måtte sidde på første række for at 
følge med. Desuden kunne jeg ikke 
høre, hvad folk sagde, når jeg stod på 
scenen, og det blev svært. For en stor 
del af mit arbejde er at improvisere 
over kommentarer fra publikum. 

Dan Andersen gik i gang med at 
researche på høretab eller nørde, som 
han kalder det.

– Og jeg læste, at man håndterer et 
høretab bedre, jo hurtigere man kom-
mer i gang. Det der skræmte mig lidt 
var, at hjernen falmer, hvis man ikke 
får lydindtryk. Det ville jeg naturlig-
vis ikke satse på, fortæller han.

Desuden var han selv tidligere 
med til at skubbe til sin mor, så hun 
fik høreapparater.

– Hun var jo belastende for sine 
omgivelser, også for de pårørende. 
Så på den måde boede jeg jo i et 
glashus.

DE FØRSTE I SKUFFEN
Sidste efterår gik han så til ørelæ-
gen. Dan var flyttet sammen med 
kæresten og opdagede, at han ikke 
kunne høre, når hun talte til ham fra 
et andet rum. Ørelægen mente, han 
kunne få gavn af høreapparater og 
henviste Dan til Bispebjergs audiolo-
giske afdeling.

– Der gik lidt corona i den. Men de 
første apparater røg lige i skuffen. De 
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fungerede ikke for mig, lyden var for 
hård. Da jeg afleverede dem, sagde 
de meget pædagogisk, prøv lige de 
her fra Widex. Og de er gode.

Dan Andersen har været en del af 
stand-up-scenen i mange år, altid i 
følgeskab med sin guitar. Og lyden i 
de nye apparater er meget behagelig 
og blød, siger han.

– Min guitar lyder meget bedre 
end før. Spektret er bredere. 

Han er i det hele taget glad for at 
få hjælp.

– Vi bor i et luksusland. Jeg tror, 
jeg har fået den nyeste model, gratis. 
Desværre siger min app på telefonen, 
at batterierne altid er 100%, men det 
må kunne fixes.

Det er især de lyse toner, han nu 
får med, da hans bashørelse altid 
har fungeret. Og med apparaterne 
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Jeg har taget et langt tilløb, for man er jo 
forfængelig. Vil man ikke bare se gammel 
og uduelig ud? Men det var godt at komme 
i gang, siger Dan Andersen.

lyder hans stemme helt, som den 
plejer.

– Men igen, det var da hårdt at 
komme i gang. Jeg blev udmattet af 
alle de lydindtryk. Der er søreme 
mange lyde, man ikke har brug for 
at høre. Min fryser fx., siger Dan 
Andersen. 

DET HØRTE JEG IKKE TIDLIGERE
Han tog springet og gik på arbejde 
med høreapparater på en lille turne i 
Jylland.

– Det er lidt som at holde op 
med at ryge, man skal finde et godt 
tidspunkt. Og her var jeg væk hjem-
mefra. Det gik fint, jeg lavede hurtige 
jokes. Og apparaterne hjalp mig med 
at slappe mere af.

Under vores interview siger en 
mand 10 meter bag ved os pludse-

ligt: ”Jeg troede alle stand-up-komi-
kere kun stod op.”

Dan smiler og siger, den kommen-
tar ville han aldrig tidligere have hørt. 

– Nogle har måske syntes, jeg 
var krukket, når jeg bare smilede til 
dem. Men det er meget præcist det, 
der foregår, når du ikke kan høre, 
siger han.

At være åben om høreproblemer 
har været ok. Folk er lidt ligeglade, 
mener Dan.

– Nogle er dog nysgerrige på, 
hvordan lyden er, andre har spurgt, 
hvordan de får dem, fordi de selv 
hører dårligt. Og ja, det er ret nemt. 
Jeg har bare været lidt forfængelig, 
ikke været klar på at vise det svag-
hedstegn. 

HÅBER PÅ UDVIKLING
Dan Andersen har undret sig lidt 
over, at briller er smarte, men det er 
det ikke at få høreapparat. 

– Det er jo nærmere et tegn på, 
at man er gammel og uduelig. Men 
hvor kommer det fra? Jeg håbede, 
udviklingen ville indhente mig. Man 
vil jo helst bare fungere normalt. Og 
jeg håber, de kommer med nogle 
mikrofoner helt inde i ørerne. For 
det er da irriterende med alle de nye 
lyde, blæst og at have noget sid-
dende i øregangene. Til gengæld har 
jeg fundet ud af, at min ven ikke har 
en underlig stemme. Han taler bare 
på nogle frekvenser, jeg ikke kunne 
høre. Nu hører jeg ham 100 procent, 
siger han.

Standupkomikeren mener dog 
stadig, at der også er fordele ved at 
høre dårligt. 

– Man kan hurtigt få ro. Og man 
kan skrue ned, når når folk bliver ke-
delige Det giver en vis magt. 
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Nu skulle den være god nok. Nogle 
borgere skal fra næste år kun vente 
fire uger på høreapparatbehandling 
i Region Sjælland. Det er naturligvis 
nærliggende at trække tidligere regi-
onsformand Jens Stenbæks udmelding 
fra september 2014 frem, hvor det 
samme løfte blev givet borgerne. I ste-
det løb ventetiderne i regionen løbsk, 
de er vokset til to år, stort set over hele 
feltet.

Til trods for at regionen har postet 
flere penge i høreområdet år efter år.

– Nu rykker vi for alvor, siger re-
gionsmedlem Gitte Simoni fra Dansk 
Folkeparti, der gang på gang har bedt 
om flere penge til området ved bud-
getforhandlingerne.

Regionens plan er at omorganisere 
hele høreområdet:

Budgetaftalen afsætter fem millioner 
kroner til tre klinikker på kommuni-
kationscentrene i Slagelse, Roskilde og 
Næstved samt en lokalklinik på syge-
huset i Nykøbing F. Lokalklinikkerne 
bliver bemandet af sygehuspersonale 
og vil være et tilbud for borgere med 
høretab, hvor der ikke skønnes at være 
behov for lægelig udredning. Det er 
planen at udlevere ca. 2.650 yderligere 
høreapparater i 2021. I år er puljelæge-
ordningen udvidet med 910 behandlin-
ger og den skal udvides igen. Patienter 
med ukompliceret høretab kan fortsat 
vælge puljelægerne og den private 

REGION SJÆLLAND:

Nu kommer forbedringerne
kæde Auditiva, der har indgået aftale 
om 600 høreapparatbehandlinger.

Der er også afsat ekstra fem mil-
lioner kroner til at samle behandlingen 
for komplicerede høretab, hvor man 
skønner, at der er behov for lægelig 
udredning, på Sjællands Universitetsho-
spital i Køge. De borgere skal med andre 
ord rejse længere for en behandling.

 
FLERE SPOR
Overlæge på audiologisk afdeling i 
Køge, Louise Rabøl, fortæller, at man 
pt. arbejder med to modeller. Den lille 
model starter nu med et tættere samar-
bejde med kommunikationscentrene.

– De patienter, som ikke vælger be-
handling hos private, hos puljelæger el-
ler efter aftalen med Auditiva, vil stadig 
kunne behandles i Slagelse, Nykøbing 
og Køge, men kan efter cirka tre måne-
der tilbydes justeringer lokalt på kom-
munikationscentre og klinikken i Nykø-
bing Falster. Vi håber at indgå samarbej-
det i år, så man ude lokalt kan overtage 
behandlingen, når den første udlevering 
og tilpasning er overstået, fortæller hun. 
Den nye opgavefordeling vil frigøre tid 
til at udlevere flere høreapparater og 
dermed nedbringe ventelisterne.

For borgere med komplicerede høre-
tab er det sådan, at hvor der fx er mis-
tanke om svulster på hørenerven gives 
en tid inden for 4 uger. Det samme gæl-
der børn, hvor hørelsen har stor betyd-
ning for bl.a. deres sproglige udvikling.

Øvrige komplicerede høretab kom-
mer til efter venteliste.

Den store model indføres, når lo-
kaliteterne er klar. Så vil personale fra 
hospitalet efter planen flytte ud til de 
fire lokalklinikker (en høreklinik og tre 
kommunikationscentre) og lave høre-
prøver og tilpasse høreapparater i de 
tilfælde, hvor der ikke skønnes at være 
behov for lægelig udredning.

– En stor procentdel af patienterne 
skal have genudleveret høreapparater, 
og de kan ofte tilses af en audiologias-
sistent i det lokale miljø. Vi skal lige 
finde ud af, hvordan det skal foregå, 
men vi tror, jo mere lokalt, fleksibelt, 
desto kortere ventetid. Det giver god 

mening. Kommunikationscentrene 
hjælper i forvejen, nu kan de hjælpe 
med mere, og det forventer vi giver 
bedre sammenhæng i behandlingen, 
siger overlæge Louise Rabøl.

Planerne er stærkt inspireret af jy-
ske ordninger, som fungerer.

– Vi har haft udfordringer med drif-
ten ved at have flere, mindre audiolo-
giske afdelinger. Med et center får vi 
andre muligheder for en sikker drift, 
som vil give et mere stabilt tilbud, for-
venter overlægen.

At opretholde klinikken i Nykøbing 
Falster skyldes til dels, at Lolland og 
Guldborgsund kommuner ikke bruger 
kommunikationscentret i Næstved, ViSP.

– Disse borgere vil ikke opleve det 
anderledes end, at nogle af dem skal 
til Køge først, hvis der er behov for læ-
gelig udredning.

TROR PÅ VENTETID VIL FALDE
Hos politikerne er der en tro på, at 
ventetiden vil falde.

– Vi forventer at halvere ventetiden 
på komplicerede høretab i 2022. Det 
er stadig ikke godt nok, men det er en 
start. Og så er det min og andre poli-
tikeres opgave at få den ventetid læn-
gere ned med tiden, siger Gitte Simoni.

Men selv om Region Sjælland gentag-
ne gange har sat flere penge af til høreap-
paratbehandling, så er ventelisterne bare 
vokset. En af forklaringerne har været, at 
der mangler lægelige kompetencer.

– Men nu siger Køge heldigvis, at 
de har de medarbejdere, der skal til for 
at opfylde opgaverne, forklarer Gitte 
Simoni.

HAR SKABT UNDREN
Det er nærliggende at spørge, om 
administrationen i regionen har hånd-
teret opgaven godt nok. Flere penge, 
højere ventelister?

– Jeg har da også undret mig. Det er 
dybt frustrerende, at vi har sat penge 
af og italesat forandringer, og så sker 
der ikke noget. Det er pinligt overfor de 
borgere, der skal vente og ikke kan pas-
se deres arbejde, sociale liv og studier. 
Men en forklaring er, at vi faktisk har 
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Masser af løfter og 

afsatte midler. Men 

også to års ventetid på 

høreapparatbehand-

ling. Region Sjælland 

varsler med nyt budget 

fire ugers ventetid for 

ukomplicerede høretab 

1. januar 2021. 
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udleveret flere høreapparater end no-
gensinde. Behovet er også vokset. Med 
den nye ordning tror jeg dog på, at vi 
kommer videre. Det er min drøm, at vi 
får 4 ugers ventetid, siger Gitte Simoni.

GODT HØREFORENINGEN  
PRESSER PÅ
Hun er en af de politikere, som har 
haft særligt fokus på høreområdet, 
siden Høreforeningen skrev en ’provo-
kerende’ mail til alle regionspolitikere 
før valget i 2017. 

– Vil du vente? Det ville jeg da ikke, 
og jeg ønskede at vide mere. Det har stor 
betydning, at Høreforeningen har skub-
bet på – som politikere ser vi ikke alt, og 
vi havde nok ikke været opmærksomme 
på høreområdet, hvis Høreforeningen 
ikke havde henvendt sig, siger hun.

FORSØGTE AT FÅ FORETRÆDE
Høreforeningen har været i tæt kon-
takt med Region Sjælland for at få ned-
bragt ventetiden. En anmodning om at 
få foretræde for Udvalget for Sygehu-
senes Behandlingstilbud blev afvist, da 
man af uvisse årsager ikke bruger den 
slags i Region Sjælland, selv om man 
gør det i alle andre regioner.
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– Men vi fik i september et godt møde 
med udvalgets formandskab, hvor de 
fortalte om planerne. Det glæder os, at 
der endelig sker noget med de vanvittige 
ventetider. Vi fik dog oplyst, at der fortsat 
er ledige tider til offentlige behandlings-
forløb hos Auditiva, som regionen har 
indgået aftale med. Det undrer os. 750 
personer med ukomplicerede og 3.000 
med komplicerede høretab står på ven-
teliste. 

Vi er selvfølgelig heller ikke vilde 
med, at man samler den komplicerede 
behandling i Køge. Men når der er læ-
gemangel, er det svært at argumentere 
imod, siger landsformand Majbritt Gar-
bul Tobberup og understreger, at Høre-
foreningen vil følge den nye plan nøje.

– For vores bekymring er jo, at nog-
le med komplicerede høretab stadig 
kommer til at vente for længe.

Praktisk
spray

Hørelsen er vigtigt for vores livskvalitet. Kan vi ikke høre, så 
mister vi kontakten med andre mennesker. Måske er en ørevoks-
prop skyld i dette? Her kan Vaxol® hjælpe dig. Vaxol er renset 
olivenolie helt uden tilsætningsstoffer, som blødgør ørevoksen 
og hjælper den ud på en helt naturlig måde. 

Hjælp dine ører – Brug Vaxol®

Problemer  
med hørelsen?

ABIGO Pharma A/S • 46 49 86 76 vaxol.dk

– Brug Vaxol® til fjernelse af ørevokspropper

– Brug Vaxol® til forbyggelse og dannelse  
 af ørevokspropper

– Brug Vaxol® hvis du har tørre ører,  
 eller ører der klør

VENTETID I UGER – SEPTEMBER 2020
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Kristian Hansen fra Billund lokalafdeling 
fik som den allerførste årets frivillig-pris 
i vinter for sit store arbejde for mennesker 
med høreproblemer.
Og der er mange andre som Kristian  
Hansen – hvem kender du? Indstil  
vedkommende via hjemmesiden

Hvem er den mest  
fantastiske frivillig
i Høreforeningen?
Hver eneste dag bruger frivillige i 
Høreforeningen en del af deres fritid 
på at gøre noget for mennesker med 
høretab i Danmark. Og det er vigtigt. 
For uden vores frivillige ildsjæle ville 
Høreforeningen ikke være den aktive 
og imødekommende forening, vi er 
i dag.

Vores frivillige fortjener at blive 
fejret – og du kan nu være med til at 
fortælle om den vigtige indsats, de 
gør i Høreforeningen. Det kan du 
gøre ved at indstille en frivillig til 
”Årets frivillig i Høreforeningen”.

Alene det, at du indstiller ved-
kommende, vil være et anerkenden-
de skulderklap i sig selv. Blandt de 
indstillede kårer priskomitéen årets 
mest fantastiske frivillig i Hørefor-
eningen, som bliver fejret.

 
HVEM KAN FÅ PRISEN?
Prisen gives til en person, der yder 
eller har ydet en helt særlig indsats 
til gavn for Høreforeningens med-
lemmer, enten i forbindelse med en 
lokalafdelings arbejde, udvalgsar-

reforeningens hovedbestyrelse ikke 
kan modtage prisen. Alle medlem-
mer, herunder flere medlemmer sam-
men, kan indstille frivillige til prisen.

Årets frivillig får ud over aner-
kendelsen også en særlig gave til 
en værdi af 1.500 kroner. Fejringen 
finder så vidt muligt sted ved års-
mødet i den frivilliges lokalafdeling. 
Priskomitéen består af Merete Birk 
Nielsen, HB-medlem, Bent Hansen, 
HB-medlem og Tine Lyngholm, se-
kretariatsleder.

 
SENEST 13. DECEMBER
Du kan indstille den frivillige, som 
du synes fortjener et skulderklap, 
senest den 13. december 2020. Ind-
stillingen sker via Høreforeningens 
hjemmeside – www.hoereforeningen.
dk/frivilligpris

Har du spørgsmål er du velkom-
men til at kontakte organisations- og 
udviklingskonsulent Linda Dybdal 
Nielsen, tlf. 69 13 00 10, ldn@hoere-
foreningen.dk

 Vi glæder os til at modtage din 
indstilling.

bejde, eller på anden måde har bidra-
get til udbredelse af kendskabet til 
Høreforeningen.

Alle, som er medlem af Hørefor-
eningen, kan indstilles til prisen. 
Bemærk dog, at medlemmer af Hø-
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Læs mere om det revolutionerende nye ReSound ONE fra danske GN på resound.com

ReSound ONE

Hør, som 
ingen anden

Din hørelse er lige så unik som dit fingeraftryk

ReSound ONE med M&RIE (Microphone & Receiver-In-Ear) er en helt ny revolutionerende klasse af 
høreapparater, der forbinder de to traditionelle retningsmikrofoner med en tredje, der sidder inde 
i øregangen. Ved at opfange lyden inde i øret, som det var tænkt fra naturens side, giver ReSound  
ONE hjernen alt, hvad den har brug for til at kunne bestemme, hvor lyden kommer fra samt  
formindske baggrundsstøj markant. Kort sagt giver dette teknologiske gennembrud dig mulighed for 
at få individualiseret, naturlig og fuldendt lyd. 

Hørelsen_RS_ONE.indd   1Hørelsen_RS_ONE.indd   1 21-09-2020   14:53:3321-09-2020   14:53:33



Hun måtte skrue ned for studiet og 
droppe at spille musik. Først da Mathilde 
Nørgaard kom i kontakt med Hørefor-
eningen og fik et overblik over den hjælp, 
hun med nedsat hørelse kunne få, gik 
tilværelsen fremad igen.

Jeg har levet et helt liv 
uden at forstå mit høretab
Kontakt til Høreforeningens vejledning satte en proces i 

gang for Mathilde Nørgaard, der mistede hørelsen på det 

ene øre efter en operation for tre år siden. Hvorfor fik jeg 

ikke informationerne andre steder, spørger hun.
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To guitarer hænger på væggen. Et 
klaver står ved altandøren i den lille 
stue hos Mathilde Nørgaard. Som 
hun sidder og fortæller, glad og 
højgravid, er der intet, der tyder på, 
at hun skulle være en 27-årig med 
høreproblemer. Men havde vi mødt 
hende for tre år siden, var situatio-
nen en helt anden.

Mathilde Nørgaard læser sund-
hedsinnovation på CBS og har altid 
spillet musik. Men musikken mistede 
hun, da en øreoperation for otoskle-
rose ikke gik godt. Hun mistede hø-
relsen på øret.

– Jeg elsker musik. Men jeg har 
ikke spillet siden operationen. Nu 
har jeg indset, at jeg har været igen-
nem en sorgproces, for det er næsten 
som at miste en ven. Musikken har 
altid været en del af mig, siger hun.

Øreproblemer har hun haft si-
den hun var otte måneder gammel. 
Benæder, som er en slags kronisk 
betændelse i øret, og efterfølgende 
otosklerose.

– Jeg har aldrig vist, at det kunne 
give nedsat hørelse. Men jeg begynd-
te at få operationer omkring 15-års 
alderen, og så kom høreapparater til 
for 6-7 år siden. Det er en fysisk syg-
dom på begge ører, men jeg hørte ok, 
fortæller hun.

For tre år siden mistede hun så hø-
relsen på det ene øre efter operation.

– Det var et markant tab, som 
også ramte mig på det indre øre. Jeg 
blev svimmel, fik tinnitus og vidste 
ikke, hvad det var. Følgevirkningen 
var også en enorm træthed. Jeg var 
i gang med den sidste del af min 
bachelor i sundhedsvidenskab og 
turnerede rundt med min musik i 
København. Det måtte jeg så droppe. 
For jeg blev dårlig.

Mathilde Nørgaard skruede ned 
for studiet, læste kun lidt. Hvert hal-
ve år fik hun en ny lægeerklæring, 
for hun kunne ikke yde mere.

HVORFOR FORTALTE  
INGEN DET?
Så ringede hun til Høreforeningens 
vejledning og hørekonsulent.

– Anne Mette Kristensen fortalte mig 
en masse ting. Jeg fandt ud af, jeg 
kunne få hjælpemidler til at klare 
studiet. Da hun sagde, det lyder 
hårdt, at du har mistet hørelsen, når 
du har brugt så meget tid på musik, 
satte hun en vigtig proces i gang hos 
mig. Jeg havde levet et helt liv uden 
at forstå mit høretab og den sorg 
det er, at mine ører ikke fungerer. 
Hendes ord ændrede en hel masse, 
fortæller Mathilde Nørgaard. 

Hun undrer sig over, at ingen i 
over 20 år har snakket med hende 
om det i systemet.

– Hospitalet talte ikke om det, in-
gen oplyste mig om Høreforeningen 
eller de muligheder, man fx kan få 
via Castberggård. Heller ikke om de 
psykiske sideeffekter af et høretab. 
Høreforeningen gav mig et overblik 
over hjælpemidler via kommunika-
tionscentret, Castberggård, House of 
Hearing, specialpædagogisk støtte til 
studiet. Jeg havde aldrig vidst, at de 
ting fandtes og kunne tidligere have 
fået så meget ud af at blive sendt i 
den rigtige retning, siger Mathilde.

Da hun fik kontakt til Hørefor-
eningen, fik hun også et netværk og 
kom med i ungdomsudvalget.

– Men i starten var jeg så ødelagt, 
det var en kæmpe identitetskrise. 
Høretab, ja, jeg kalder det et tab. Hø-
retab er usynligt og er svært at gøre 
synligt. Folk forstår ikke, når de ikke 
selv har været i det.

SVÆRT AT VÆRE SOCIAL
Mathilde har blandt andet svært ved 
at skelne og retningsbestemme. 

– Det har også været hårdt for min 
familie. Jeg har forsøgt at undervise 
dem i noget, jeg ikke vidste, hvad 
var. Hele mit fundament faldt sam-
men, selv om de støttede mig. 

Hun indså med tiden, at høretabet 
var det mindste af en kæmpe cirkel 
af udfordringer, der kom.

– Jeg havde kørt med 180 i timen 
med job og flere studier på en gang, 
men blev tvunget til at sætte farten 
ned. Det påvirkede alle aspekter af 
livet, alle relationer. De havde jo væ-

ret med lyd på. Jeg brugte lyd til at 
kommunikere, ladede op ved at være 
social. Nu blev mit batteri brugt hur-
tigt op, og jeg måtte vælge folk fra. 
Jeg havde ikke overskud. 

Mathilde Nørgaard kommer af en 
larmende familie. 

– Den er kæmpestor, og alle snak-
ker på en gang. Så min adfærd har 
ændret sig i deres selskab. Jeg trækker 
mig lidt. Heldigvis er de gode til at 
sige, jeg skal hvile mig, fortæller hun.

Forude ligger et moderskab. Hun 
og kæresten, der er læge, skal være 
forældre til december.

– Jeg glæder mig til at åbne kapit-
let med børn. Jeg har mødt folk på 
Castberggård, der har sagt, at det er 
hårdt med børn og larm. Så jeg er 
spændt, men jeg har en kæreste, som 
forstår mit høretab godt, og vi tæn-
ker lyd ind, når vi renoverer vores 
nye lejlighed, fortæller hun.

Kontakten til Høreforeningen gør, 
at Mathilde Nørgaard i dag har hjæl-
pemidler til studiet, herunder mi-
krofoner til lærere og gruppearbejde. 
Hun har et vibratorvækkeur og har 
været på ’Bevar dit arbejde’-kurset 
på Castberggård.

– Jeg opfatter mig selv som et 
opsøgende, vidende menneske. Alli-
gevel gik vigtig hjælp lige forbi mig. 
Hvad med andre? Der er vildt mange 
med høretab. De kunne have gavn af 
at få langt flere informationer, når de 
nu alligevel har en tid på hospitalet, 
siger hun.

 
LYT TIL MATHILDE:
Man kan høre en skøn sang på You-
tube, som Mathilde Nørgaard har 
skrevet om sorgen over at miste hø-
relsen og musikken (https://youtu.
be/NISDscRlofA)
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Høreforeningens vejledning har 
mange henvendelser fra vores med-
lemmer. Ekstra mange mens corona 
har lukket vores samfund ned, men 
fortsat og løbende mange mennesker, 
der ikke ved, hvordan de skal få 
hjælp til deres høreproblemer.

Nogle af udfordringerne kan du 
læse om på disse sider. Andre med-
lemmer er så ødelagte, at de ikke or-
ker stille op til interview. Nogle har 
Høreforeningen kæmpet for skulle 
have hjælp, og da det endelig lykkes 
og kommunen siger ja, har næste led i 
systemet ikke noget tilbud. Det har vi 
set i Nordsjælland, hvor bl.a. Egedal 
kommune er meget tilbageholdende 
med at bevilge borgerne hjælp på et 
kommunikationscenter. Men også 
i andre kommuner har man ikke 
kapacitet til at hjælpe borgere med 
følgerne af deres høreproblemer. Det 
være sig tinnitus, menière, problemer 
med hjælpemidler og lignende. Som 

•  Udredning og afprøvning af  
hjælpemidler for alle grupper.

•  Rådgivning vedr. anskaffelse, funk-
tion, betjening, brug, vedligehold  
og fejlfinding på høreapparater.

•  Kommunikationsundervisning  
(høretaktik og på andre niveauer 
ved behov).

•  Rådgivning til pårørende.
•  Udredning og kompenserende spe-

cialundervisning for mennesker med 
cochlear implant, tinnitus, hyperacu-
sis, Menières Sygdom, ensidig døvhed 
(sudden deafness), borgere med APD 
(Auditory Processing Disorder) m.v.

Ved svære høretab og døvhed:
•  Specialundervisning i visuelle/

alternative kommunikationsformer 
og i artikulationstræning og mund-
aflæsning

•  Rådgivning til erhvervsaktive samt 
unge under uddannelse, herunder 
besøg på arbejdspladser og ud-
dannelsesinstitutioner i forhold til 
fastholdelse af job samt info om 
akustiske- og tekniske forhold samt 
den psykosociale belastning i for-
bindelse med et høretab.

KOMMUNERNE BØR YDE HJÆLP TIL:

Stadigt meget svært  
at finde vej i systemet
Høreforeningens vejledning står dagligt med ulykkelige mennesker, 

der ikke kan få hjælp til at takle deres høreproblemer.
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du kan læse i artiklen ved siden af, 
har Høreforeningen bl.a. kritiseret til-
buddet i Lolland Kommune.

– Vi kommer til at se mere på den 
pædagogiske støtte fremover, for den 
er ikke tilstrækkelig og meget svær 
for nogle borgere at finde, siger Hø-
reforeningens landsformand Majbritt 
Garbul Tobberup.

Til dagligt er det foreningens høre-
konsulent Anne Mette Kristensen, der 
sidder med vejledningen af medlem-
mer. Hun er uddannet audiologopæd 
og har hver eneste dag en strøm af 
henvendelser, som netop går på, at de 
ikke i systemet har fået den hjælp, de 
har brug for til deres høreproblemer.

– Ofte ved folk ikke, hvad de skal 
gøre. Folk ved ikke, hvor de skal 
hente hjælp. Det er det altoverskyg-
gende spørgsmål i henvendelserne, 
siger hun.

Anne Mette Kristensen under-
streger, at man som borger med hø-

reudfordringer har krav på at få en 
optimal rehabilitering.

– Man har jo fået en funktions-
nedsættelse for resten af livet og 
er afhængig af at blive ordentligt 
kompenseret. Høreapparater gør det 
ikke altid. Nogle har også tinnitus, 
menière, nogle har høretab uden at 
kunne få apparater, andre er ramt af 
sudden deafness. Mange har brug for 
støtte til at opretholde et anstændigt 
liv og fungere sammen med normalt-
hørende i samfundet, siger hun.

I dialogen forsøger vores vejleder 
at se situationen ud fra personens per-
spektiv. Tilliden er altafgørende, og 
Høreforeningen er en uvildig vejleder.

– Oftest kan de ikke finde vej, og 
næsten alle er interesserede i, at der 
skal ske en forandring. De har ønske 
og vilje til at forbedre deres egen si-
tuation, men må råbe om hjælp.

POSTNUMMERLOTTERI
Anne Mette Kristensen bruger gerne 
udtrykket ’Postnummerlotteriet’. 

– Jeg holder vejret, når folk oply-
ser, hvilken kommune de kommer 
fra. Der er nemlig meget forskellig 
hjælp at hente. Nogle gange er det 
svært at sende folk videre, for der er 
ikke noget tilbud. Og i Høreforenin-
gen står vi uforstående overfor det. 
Jeg taler med selvmordstruede men-
nesker, som henvender sig til kom-
munen og ikke får hjælp. Selv om de 
ikke kan fortsætte deres liv, kan kom-
munen ikke hjælpe, fortæller hun.

Og det til trods for, at alle kom-
muner har muligheden for at tilkøbe 
ydelser udefra, hvis de ikke selv kan 
løfte opgaven. Hjælpen findes nem-
lig hos eksperterne på kommunikati-
onscentrene.
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HØREFORENINGEN  
KRITISERER LOLLAND  
KOMMUNE

– Vi har gentagne gange oplevet, at 
borgere ikke har fået den hjælp, de har 
krav på, siger Høreforeningens lands-
formand Majbritt Garbul Tobberup.

Lolland Kommune har kun en 
hørekonsulent og køber helst ikke 
specialiserede ydelser uden for kom-
munen. Det betyder bl.a., at borgere 
lades i stikken, fordi de ikke får or-
dentlig hjælp til at håndtere følgerne 
af høretab.

Høreforeningen har bedt kommu-
nen redegøre for, hvordan den sikrer 
hjælp til fx. væsentligt generende tin-
nitus, væsentligt generende lydover-
følsomhed, udredning, rådgivning og 
opfølgning af borgere med Cochlear 
Implantat og Menières Sygdom

"Det er utopi at mene, at én kon-
sulent skal kunne varetage et så 
komplekst område som høreområdet 
helt alene," skriver Høreforeningen til 
kommunen og anmoder om indsigt i 
kommunens kvalitetsstandarder, og 
hvilke ydelser kommunen har tilkøbt. 

Kommunen har siden 2016 valgt at 
varetage opgaverne selv, i stedet for 
at købe specialundervisning og -råd-
givning på ViSP, Videnscenter for Spe-
cialpædagogik, Næstved Kommune, 
som ellers har alle kompetencer til at 
hjælpe borgere med høreproblemer.

Henvendelsen til kommunen kom-
mer efter flere sager, ikke mindst en 
selvmordstruet tinnitus-patient, som 
blot fik en henvisning til en ergotera-
peut – otte uger senere. Høreforenin-
gen kalder sagen rystende.

"Med en hørenedsættelse og/eller 
øresygdom har man en funktionsned-
sættelse for resten af livet, og man er 
afhængig af og har krav på optimal 
rehabilitering for at blive ordentligt 
kompenseret og hjulpet, så et normalt 
liv kan opretholdes," skriver Høre-
foreningen, der på det kraftigste op-
fordrer kommunen til at bruge ViSP i 
Næstved.

Høreforeningens hørekonsulent Anne 
Mette Kristensen

– Men det er, som om kommunerne 
overhører det. De har magten til selv 
at vurdere, om deres tilbud er kvalifi-
cerede nok. Borgernes rettigheder for-
svinder, siger Anne Mette Kristensen.

Hun undrer sig desuden over ri-
gide regler, der ikke tilgodeser den 
enkelte bruger. Fx en garvet bruger 
af Oticon-apparater, der ikke skifter 
mærke, men alligevel skal vente tre 
måneder på nye hjælpemidler til 
fjernsynet. Så ringer Høreforeningen 
typisk til kommunikationscentret og 
finder en løsning.

Hun undrer sig også over, at en 
kamp for en kommunal aftale for 
hjælp til en borger, så standser i næ-
ste led, fordi der alligevel ikke kan 
findes et tilbud på regionsplan. 

– Hvor går folk så hen? Hjælpen er 
i den grad fragtmenteret, siger hun.

DET FOLK IKKE VED
Der er mange ting, vores medlemmer 
ikke kan finde svar på.

– De ved typisk ikke, at man kan 
gå til ørelæge uden henvisning. De 
ved heller ikke, at man skal gå til 
ørelæge, når man lider af tinnitus for 
at blive undersøgt for en hørened-
sættelse. Man skal undersøges for 
problematikker. Og jeg råder altid 
til, at man også tager kontakt til egen 
læge, fortæller vores vejleder.

Mange ved heller ikke, at kommu-
nikationscentrene findes, eller hvilke 
tilbud de har.

De tror, at høreapparater er den ene-
ste hjælp, man kan få.

Mange forstår ikke det snørklede 
system, hvor man først går til øre-
læge og så får høreapparater i en ny 
runde, der kan byde på puljelæger, 
privat køb og audiologisk afdeling.

Mange forstår ikke ventetidspro-
blematikken og det frie sygehusvalg, 
der så alligevel ikke helt gælder alle 
steder. Mange af dem, der står længst 
på venteliste, er dem med kompli-
cerede høretab, som ikke har andre 
muligheder.

– Og så er folk ikke informeret om 
følgerne af et høretab. Det bliver de 
ikke hos ørelægerne ud over, at nogle 
henviser til os. Der er ikke noget at 
sige til, at folk finder det svært at for-
stå rettigheder og muligheder, siger 
Anne Mette Kristensen.

STRESS OG ANGST
Hun hjælper med at sende medlem-
merne i den rigtige retning, hvilket 
kan hjælpe på deres frustration.

 – Mange, der henvender sig, har 
det som sagt svært. De har slidt på 
sig selv mentalt og fysisk og har 
ikke været bevidste om, hvor meget 
høreudfordringer har påvirket deres 
normale tilstand, siger hun.

Vores vejleder møder mange med 
angst, stress og depression.

– De har brug for at tale med no-
gen, der forstår hvad høreproblemer 
er. At arbejdshukommelsen kan være 
på overarbejde, nogle som forstår, 
at kompleksiteten i udfordringerne 
ikke bare er noget man fikser, at hø-
relsen kan ændre sig. Der mangler i 
høj grad forståelse for dette, også i  
de kommunale systemer.

HJÆLPEN FINDES
Høreforeningens vejledning får fær-
rest henvendelser fra de områder af 
Danmark, hvor kommunikations-
centrene har et stort opland fra kom-
munerne og hvor de har en stor, bred 
ekspertise i alle høreproblemer.

– Der er en klar sammenhæng. 
Postnummerlotteriet er i gang, siger 
Anne Mette Kristensen.
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Når høretabet vokser, følger meget 
andet med. Ofte mere end høreap-
parater kan klare. Det måtte Henrik 
Faursby Ahlers fra Birkerød sande, 
og derfor tog han kontakt til Høre-
foreningen.

– I mit job er jeg er stærkt afhængig 
af at høre og forstå helt præcist, hvad 
folk spørger om, siger han, der er tid-
ligere advokat og nu sekretariatschef i 
en juridisk rådgivningsenhed for for-
skere og undervisere under Hovedor-
ganisationen Akademikerne

Hans høretab, der indeholder et 
stort skelnetab, har været for ned-
adgående i årevis. Og både Henrik 
Faursby Ahlers og hans kone Lene 
indså, at både det jobmæssige og det 
private liv var stærkt udfordret.

– Men hvor går man hen og får 
gode råd og hjælp? Det var ikke så-
dan lige til at gennemskue. Derfor 
sendte jeg en mail til Høreforenin-
gen. Jeg bliver hurtigt træt, og det 
sociale liv er skruet kraftigt ned. Så 
jeg havde brug for kontakt til fagpro-
fessionelle. Jeg er vant til at rådgive 
folk, og ved godt, man ikke skal råd-
give sig selv. Kontakten til Hørefor-
eningen og min kones ønske om at 
der skulle ske noget, gav mig sparket 
til at komme videre, fortæller han.

En samtale med Høreforeningens 
vejleder sendte ham til Kommunika-
tionscentret i Hillerød.

– Jeg fik en god snak med Hørefor-
eningens vejleder om udfordringer og 

Da høretabet voksede, måtte Henrik Faursby  

Ahlers have fat i Høreforeningen. – Man kan 

ikke rådgive sig selv, og var det ikke for min 

kone og foreningen, havde jeg aldrig fået kontakt 

til et kommunikationscenter, fortæller han.

Høreforeningen 
satte mig i gang
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reaktioner. Jeg fik vished for, at mine 
reaktioner ikke er underlige. Vejlede-
ren gjorde mig også opmærksom på, 
at jeg skulle huske at fortælle kommu-
nikationscentret, at jeg er erhvervsak-
tiv og har brug for støtte til at holde 
mig i arbejde. Men så gik der en slags 
corona i den, fortæller Henrik.

Hillerød skulle nemlig først have 
en bevilling fra Rudersdal kommune, 
som han bor i, før de kunne sætte 
noget i gang, og i den første bevilling 
var der fejl, da henvisningen lød på 
høreapparatudredning. 

– Men det handler primært om 
psykologisk rådgivning til min kone 
og jeg. Jeg håber også, de kan hjælpe 
mig med mere støtte, da det er en 
dårlig forretning for samfundet ikke 
at holde mig i arbejde. Nu har jeg 
fået en tid i oktober og ser meget 
frem til det, fortæller han.

KAN IKKE VÆRE VÆK
Hørelse eller arbejde? Situationen 
for Henrik Faursby Ahlers er, at han 
kom i et slemt dilemma, da han sid-
ste år fik at vide, at en cochlear im-
plant-operation ville være det eneste, 
som kunne forbedre hans hørelse.

– Arbejder du, spurgte de på kli-
nikken. Det er der ingen med din 
meget begrænsede hørelse, der gør, 
var svaret fra eksperterne Jeg gik 
lidt i chok. En operation ville betyde 
et halvt års fravær fra arbejdet med 
genoptræning. Jeg er 63 år. Med den 

funktion jeg har på mit job, ville 
det nok være usandsynligt, at jeg 
kunne vende tilbage. Man ansætter 
ikke en vikar. Jeg har 3-4 år tilbage i 
arbejdslivet, og jeg vil meget gerne 
fortsætte. Så jeg bad om god tid til at 
tænke mig om, fortæller han.

Nu er CI sat på pause. Oticon Opn 
S med genopladelige batterier sidder 
på ørerne.

– Men jeg hører dårligt. Det er 
ikke sådan, at jeg går rundt og er ked 
af det, men høretab ødelægger noget 
af min livskvalitet.

Henrik har haft høreapparater 
siden 2006. Han vidste, hørenedsæt-
telse var en risiko, da både hans mor 
og far har haft høreapparater. 

– Desuden har jeg været en ak-
tiv motorcyklist hele mit liv, også 
dengang man ikke havde effektive 
høreværn. Det er en giftig cocktail af 
arv og fysisk skade. Og det tog tid at 
erkende. Det er den klassiske historie 
om, at mænd ikke ønsker at udstille, 
når der er ’noget galt med maskinen’, 
mens konen synes, man skruer for 
højt op for tv, fortæller han.

NED I TID
For otte år siden gik Henrik ned på en 
fire-dages arbejdsuge. I starten af 2020 
blev en af dem en hjemmearbejdsdag.

– Meget af mit job består af møder, 
telefonrådgivning og arbejdsgrup-
per. Efter en lang dag er jeg psykisk 
og fysisk udmattet. I marts blev vi 
hjemsendt pga. corona, og det åbnede 
meget for mig. Jeg fik mere energi og 
ganske enkelt mere søvn. Bare det 
ikke at bruge to timer dagligt på at 
tage toget ind til København, kolleger, 
social kontakt blev reddet af Zoom, 
headsets og kameraer, fortæller han.

Fleksibiliteten betyder meget for 
Henrik.

– Ordningen med at arbejde hjem-
me er genial for mig. Men den kræ-
ver en høj grad af tillid fra cheferne. 
Og det er vigtigt, at både jeg og min 
arbejdsplads oplever, at jeg leverer. 
Der har corona – ironisk nok – gjort 
det godt for mig. Undersøgelser viser 
jo, at folk laver mere, når de arbejder 
hjemmefra, siger han.
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HJÆLPEMIDLER OG  
UDFORDRINGER
Men tilbage til høreudfordringerne. 
Kommunikationen halter for Henrik. 
Han håber, at et besøg på kommuni-
kationscentret kan løfte hans hjælpe-
middel-beholdning.

– Jeg har en mikrofon til mine 
høreapparater, som ikke rigtig dur 
til noget. TV ser jeg ikke uden mit 
Bluetooth-system, men det er blevet 
udmattende at se TV, så jeg håber 
at få ideer til andre hjælpemidler. 
Problemet er bare min skelneevne, 
siger han.

En anden udfordring er, at hans 
høreevne fortsat er blevet dårligere. 
Så en ny tid på audiologisk afdeling 
er også bestilt.

– Jeg er selvfølgelig nervøs for, om 
hørelsen skrider yderligere, og om jeg 
kan passe mit job hele vejen til pen-
sionen. Jeg oplever en stigende træt-
hed, og vores sociale liv er skruet helt 
ned. Faktisk kan jeg sidde og falde i 
søvn, min hjerne går død, når børn 
og børnebørn er på besøg. For jeg fø-
ler mig ekskluderet, fortæller han.

SVÆRT AT HÅNDTERE
Henriks hustru Lene siger, at det har 
været svært at vænne sig til, at de 
ikke kan kommunikere som tidligere.

Henrik Faursby Ahlers er vant til at for-
handle, argumentere og søge oplysninger. 
Og han er bekymret for andre, der ikke 
kan agere på samme måde på høreom-
rådet.
– For selvom jeg har været høreapparat-
bruger i mange år, var det først samtalen 
med Høreforeningens vejledning, der gav 
mig sparket t il at komme videre. Og jeg 
fik vished for, at mine reaktioner med fx 
træthed ikke er underlige, siger han.

– Når Henrik siger noget til mig, 
vender sig og går, kan jeg jo ikke 
svare ham. Og det går begge veje. 
Hvis jeg siger ’se’, når vi kører bil og 
har drejet hovedet den forkerte vej, 
kan han ikke høre det.

Familien kender hans udfordrin-
ger og synes, det er helt i orden, at 
han rejser sig for at hvile ørerne. Men 
det er svært at se ham blive udmat-
tet, siger hun.

Tidligere holdt de mange fester. 
Henrik var yderst social.

– Det er svært at erkende, at han 
ikke har samme energi som tidligere, 
siger Lene Faursby Ahlers.

Netop derfor søger de råd. For 
hvordan takler man de udfordrin-
ger? Som ramt, som pårørende?

Det håber Lene og Henrik at få 
svar på hos rådgiveren på kommuni-
kationscentret.

– Jeg kan sagtens forstå de men-
nesker, som lader som ingenting. 

Man optræner en evne til at lade som 
om, man forstår, hvad det bliver sagt.
Og når man intet gør, får man ikke 
den nødvendige information om hø-
reproblemer, man ikke har lyst til at 
høre, siger Henrik.

Han anbefaler dog alle, han ser 
har høreudfordringer, at få hørelsen 
undersøgt. 

– Det er bøvlet, men bøvlet værd. 
Selv det at skifte batterier og holde 
apparaterne rene kan blive en rutine, 
siger han.

Indmeldelsen i Høreforeningen 
har været en positiv oplevelse, som 
bl.a. gør, at han skal med på inspi-
rationsweekend for erhvervsaktive i 
Kolding.

– Jeg glæder mig rigtig meget til 
at møde og snakke med andre er-
hvervsaktive i samme situation, siger 
Henrik Faurby Ahlers.
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Det er historisk, siger projekt- og pro-
gramleder Søren Jakobsen fra Sund-
hedsdatastyrelsen, at det store arbejde 
med at forbedre høreområdet sker på 
tværs af Sundhedsministeriets styrelser. 
Og med hele seks del-projekter sker der 
en betydelig satsning på at løfte kvalite-
ten og sænke ventetiderne.

Det er ikke historisk, men ganske 
godt, at den socialdemokratiske rege-
ring har valgt at lade programmet ”En 
styrket indsats på høreområdet” fort-
sætte fra den tidligere regering.

– Den nuværende regering læg-
ger desuden vægt på lige adgang til 
behandling for alle, så uanset om man 
har få eller mange ressourcer, skal man 
have samme adgang til god, korrekt 
høreapparatbehandling, fortalte Søren 
Jakobsen til Høreforeningens hoved-
bestyrelse i september, da han oriente-
rede om tiltagene.

Som du kan se her på siden, er der 
tale om seks forskellige indsatser. Ar-
bejdet begyndte sidste år, og to af ind-
satserne er færdige. 

Det er informations-indsats 2, som 
er mundet ud i en større pjece til bor-
gerne.

Et bedre høreområde  
– planerne skrider frem

Desuden handler Indsats 6 om skær-
pede krav til ørelægerne vedrørende 
deres tilknytning til private høreap-
paratsbutikker. Reglerne er blevet 
strammet 1. juli sidste år, så ørelæger 
fremadrettet ikke kan indgå ejerskab af 
butikker, som sælger høreapparater.

DIGITAL VISITATION
Pt. er der stor interesse for Indsats 1, som 
er afprøvning af en ny, digital visitation. 
Ideen udspringer fra den bredt anlagte 
”Arbejdsgruppe for en bedre hørereha-
bilitering” og fra erfaringer i USA. Der 
er to afprøvningsprojekter, som skal løbe 
de næste to år. Et klinisk projekt, så un-
dersøgelserne er lige så sikre, som hvis 
man besøger en ørelæge. Og et projekt 
med en digital infrastruktur, der bl.a. 
skal sikre, at oplysningerne kan deles i 
forbindelse med behandlingen.

Søren Jakobsen fortalte, at planen er 
en såkaldt Høremappe, som både be-
handlere og patient kan tilgå.

– Ønsket er at samle informationerne 
og give en bedre borgeroplevelse. Sam-
fundsøkonomisk vil det også kunne 
spare udgifter, hvis man kan klare visi-
tationen over nettet, sagde han.

Pt. har Aalborg Universitet Hospital 
lavet en projektbeskrivelse og er i gang 
med at afprøve, hvordan undersøgelser 
kan foregå. 750 borgere skal indgå i te-
sten og vil bl.a. komme uden om vente-
tiderne i Region Nordjylland, der pt. er 
forholdsvis høje. Tanken er, at den første 
høreundersøgelse skal standardiseres, 
og det vil blive undersøgt, om metoden 
er sikker, om folk er blevet visiteret kor-
rekt og hvilken kvalitet de oplevede i 
behandlingen, både privat og offentligt.

EN HØREMAPPE
FAIR er det andet projekt i Nord. Her 
skal man med 200 borgere indsamle 
data til en Høremappe, som skal kobles 
til regionens audiologiske fagsystem. 

– Det er ønsket, at man som bruger 
kan få mere indsigt i egne data og at 

gøre processen mere smidig. Projek-
tet skal skabe overblik over, hvilke 
informationer der er tilgængelige for 
behandlingen, så den bliver mere 
ensartet, af høj kvalitet og med større 
tilfredshed, sagde Søren Jakobsen og 
tilføjede, at det er planen, at visningen 
af Høremappen for borgeren skal tæn-
kes ind i sundhed.dk.

Men FAIR er altså pt. i høj grad i en 
teknisk fase.

På mødet blev Søren Jakobsen spurgt, 
om gamle data også vil blive lagt ind 
i systemet. Hertil sagde han, at noget 
tyder på, at man ikke må gemme data 
i al evighed, og derfor vil Høremappen 
indeholde de nyeste data, ikke 20-30 år 
tilbage. Men man ser på, om det kan 
være muligt at brugerne selv kan loade 
gammel historik ind.

LÆGERNE OG DE ÆLDRE
På hovedbestyrelsesmødet blev frem-
ført den bekymring, at lægefaglighed 
skal erstattes med noget digitalt.

– Det er centralt. Og det er ingen 
hemmelighed, at de lægefaglige selska-
ber er bekymrede for, om man overser 
lidelser. Det er et videnskabeligt forsøg, 
som skal se på, om der er et solidt fag-
ligt grundlag. Tesen er, at der ikke er en 
risiko, sagde Søren Jakobsen.

Der blev også udtalt bekymring for, 
at ældre mennesker måske ikke har 
tilstrækkeligt med it-kundskaber til at 
være med i denne digitale ordning.

– Vi har en stærk digitalisering i 
Danmark, vi skal alle bruge sundhed.
dk og nemid. Det kan være svært, 
men planen er, at pårørende også skal 
kunne få adgang til Høremappen. Vi 
håber desuden, at vi med mere moder-
ne tilgang til data og smarte features 
kan få folk til at gøre noget ved deres 
høreproblemer tidligere, og gøre det 
sjovere og mere acceptabelt, forklarede 
Sundhedsdatastyrelsens projektleder, 
der i øvrigt selv er CI-opereret og har 
en fortid i Hørehæmmet Ungdom.

Et pilotprojekt i Region 

Nordjylland skal afprøve, 

om man i fremtiden kan 

henvises til behandling 

digitalt. Og hvem skal i 

fremtiden tilpasse offent-

ligt betalte høreapparater? 

115 mio. kroner fra Folke-

tinget i 2018 arbejder for 

et bedre høreområde.

AF IRENE SCHARBAU
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Høreforeningen er med i arbejdsgrup-
pen for den 3. indsats, der skal for-
bedre den samlede kvalitet i høreappa-
ratbehandlingen. I skrivende stund er 
et oplæg til høring om, hvad den plan 
skal indeholde.

– Helt centralt er, at vi skal have 
hele behandlingsforløb, helt fra den 
standardiserede forundersøgelse. Bor-
geren skal have ret til at prøve flere 
apparater og skal have information 
om den hjælp, der er på kommunikati-
onscenteret, og skal oplyses om Høre-
foreningens vejledning. Ligeledes skal 
der tilbydes et opfølgende besøg efter 
den første behandling og borgerne 
skal deltage i dokumentationen af 

tilfredsheden med behandlingen, for-
tæller Høreforeningens landsformand 
Majbritt Garbul Tobberup. 

Høreforeningen har fra starten væ-
ret involveret i arbejdet.

– Det er en kæmpe landvinding på 
høreområdet, at der nu ligger en plan 
om at informationere om kommuni-
kationscentre og Høreforeningen. Så 
er vi kommet langt, siger formanden, 
som glæder sig over, at kommunikati-
oncentrene får en afgørende rolle som 
en del af behandlingen.

– Der er fokus på den sammenhæn-
gende behandling af borgerne, og det 
er rigtig godt, siger hun.

FAGGRUPPER OG TILSYN
Hvem skal have lov til at sætte høre-
apparater på borgerne i fremtiden? Og 
hvordan fører man tilsyn med, at alle 
regler overholdes? Det handler Indsats 
4 om.

Projektet styres af Styrelsen for Pa-
tientsikkerhed og man ser på, om de 
rette kompetencer er til stede i dag. 

– Er der brug for autorisation af 
audiologiassistenter, har de værktøjs-
kassen i orden, når de nye kvalitetskrav 
træder i kraft? Skal kompetencerne 
løftes? Skal tilsynene ændres? Der er 
dialog med parterne og en presset tids-
plan, men vi skal nok ind i 2021, før an-
befalinger til løsningsforslag ligger klar, 
sagde Søren Jakobsen. 

Ønsket er et mere ensartet tilsyn af både 
teknik og det sundhedsfaglige. Auto-
risation af alle personaler, der tilpasser 
høreapparater, er til diskussion. I dag 
hedder de audiologer, audiologiassisten-
ter, audiologopæder og audiologister. 

INDSAMLING AF DATA
Det 5. indsatsområde handler om data.

– Vi ved for lidt om, hvem der får 
høreapparater, hvilken behandling de 
får, og hvilken effekt det har. Ved at 
følge både privat og offentlig behand-
ling vil man få bedre sammenlignelige 
data og fx også kunne følge venteti-
derne, men det er en stor opgave at få 
nøgletal til at være ens, fortalte Søren 
Jakobsen.

De nøgletal er mange, lige fra behand-
lingsforløbet for den enkelte, til op-
lysninger om høreapparater, effekt og 
personlige oplysninger.

I den forbindelse blev han spurgt, 
om man kunne stole på ventelisteop-
gørelserne, og om de bliver mere gen-
nemskuelige.

– Vi vil se på, om man kan skelne 
mellem fx puljeklinikker og private 
klinikker, men metoden til opgørelse af 
ventetider ligger fast, for den gælder for 
hele sundhedsområdet, svarede han.

I forbindelse med initiativ 3 er der 
foreslået anvendelse af 2 borgerettede 
spørgerskemaer til alle brugere om 
deres udbytte af behandlingen, offent-
lig som privat. Sundhedsdatastyrelsen 
overvejer lige nu hvorledes resultaterne 
af disse informationer kan indgå i arbej-
det med monitering af høreområdet.

Nationale kvalitetskrav

Vision for Høreområdet  
i fremtiden
Programmet skal skabe:
•  En nem og overskuelig vej til høreappa

ratbehandling 
•  Borgere med behov for høreapparat

behandling skal – uanset bopæl – op
leve sammenhæng og overskuelighed 
gennem hele patientforløbet.

•  Brug af ledig kapacitet på området 
•  Borgere med høretab skal ikke vente i op 

til 120 uger på høreapparatbehandling. 
Derfor skal flere patienter gøre brug af 
deres forskellige behandlingsmulighe
der og opleve færre genundersøgelser, 
hvis det ikke er nødvendigt.

•  Et forbedret datagrundlag og en model 
til sikring af ensartet høj kvalitet i be
handlingen og effekt for den enkelte 

•  Borgere med høretab skal modtage en 
høreapparatbehandling af høj kvalitet 
i både offentlig og privat regi, der kan 
udvikles og følges op på.

•  En uvildig behandling, man kan være 
tryg ved 

•  Alle patienter skal kunne være trygge 
ved, at den vejledning de modtager 
alene er baseret på et fagligt grundlag.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen
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TA’ PÅ HØJSKOLE MED HØREHENSYN* I 2021

Castberggård Højskole
Østerskovvej 1, 8722 Hedensted
Tel.  75687900
Mail: admin@cbg.dk
Web: www.cbg-hojskole.dk

* Når vi bruger ordet ‘hørehensyn’ dækker det over, 
at vi på Castberggård Højskoles kurser sørger for 
både teleslynge, TSK og andre hjælpemidler. Hos os 
står dit høretab aldrig i vejen!

Efterårs-
højskole
 ”Vi får kun det ud af livet, 
som vi selv er villige til at 
fylde i det” 

Kom på højskole og få 
ny inspiration, der kan 
strække sig langt ind i 
den mørke tid. 
Vi tilbyder en dejlig uge 
fyldt med foredrag, ud-
flugter, selvvalgte emner 
og ikke mindst hyggeligt 
samvær med ligesindede. 
 

Natur og 
motion
Så ”kom maj du søde mil-
de” og naturen er for alvor 
vågnet af sin vintersøvn. 
Kom og vær med til en 
dejlig uge med skønne 
vandreture og godt  
selskab. 
Vi snører vandrerstøv-
lerne, lægger madpakken i 
rygsækken og går ca. 10 – 
15 km. om dagen.

 

Rejsende 
Højskole til 
Bornholm
Vild natur, charmerende 
byer, dejlige badestrande, 
hyggelige havne, kunst- 
håndværk i særklasse eller 
enestående madoplevelser. 
Der er mange gode grunde 
til at rejse til Bornholm. Her 
er 588 km2 fyldt med alt 
godt. Ikke så mærkeligt, at 
klippeøen eller solskinsøen 
er kåret til en af Europas 
bedste ferieøer. 

Senior-
højskole
Sensommertid er på Cast-
berggård også højskoletid. 
Tid til fællesskab, tid til 
fælles oplevelser og tid til 
fælles snak. Kurset er en 
skøn blanding af aktiviteter, 
udflugter og ikke mindst 
det sociale samvær, hvor 
fællesskabet er i højsædet 
og der er plads til at dele 
stort og småt. 

      

Vandring 
med ø- hop
Vadehavet, når det er bedst 

Vi vil udforske dette helt 
unikke område og prøve 
at forstå ord som grøbling, 
kog, lå, priler og slikgårde. 
På vores vej kommer vi 
forbi både Fanø, Mandø og 
Rømø. Vi går ca. 14-18 km 
om dagen.  
      

Skrive 
Kursus 
Kom på højskole og for- 
dyb dig en lille uges 
tid i det skrevne ord. 
Har du en god historie, 
der trænger til at blive 
skrevet ned, en erindring 
eller vil du gerne dele 
dine livserfaringer ud på 
skrift. Så er her chancen 
for at komme godt i gang 
eller fortsætte det arbej- 
de, du allerede er i gang 
med.  

Stærke, seje 
seniorer
 
3x S er kurset for dig/jer, 
der har lyst til at udfordre 
dig/jer selv ved forskellige 
aktiviteter, men i trygge 
rammer og sammen med 
ligesindede. 
På dette kursus tilbyder 
vi en skøn blanding af 
friluftsaktiviteter, ture og 
forskellige foredrag, det 
eneste vi beder dig/jer 
om er at have lyst til at 
være aktiv. 
    

- Se priser og tilmeld dig på www.cbg-hojskole.dk

Selvforkælelse 
og det kolde gys

I en travl hverdag har 
man sommetider brug 
for at stoppe op, trække 
vejret og finde på no-
get forkælelse til sig selv.  
Forkæl dig selv og du vil 
med stor sandsynlighed 
blive en gladere og mere 
balanceret udgave af dig 
selv.
Tag en weekend ud af ka-
lenderen og fyld den med 
kvalitetstid, selv eller sam-
men med en du holder af.

Dato: 21. - 26. marts Dato: 2. - 7. maj Dato: 6. - 11. juni Dato: 31. maj - 6. juni Dato: 16. - 20. aug Dato: 24. aug - 1. sep. Dato: 10. - 15. okt Dato: 26 – 28. nov. 
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Høreforeningen har fået midler til at 
løfte tre indsatser i det kommende år.

Corona-krisen har ført til større 
isolation og ensomhed blandt sårbare 
grupper i befolkningen, og derfor har 
Socialstyrelsen sammen med Danske 
Handicaporganisationer uddelt midler 
til projekter, der kan afhjælpe dette.

– Høreforeningen har fået penge til 
at udvide vores fjernskrivetolknings-
projekt, så lokalafdelingerne klædes 
på til at holde flere virtuelle møder, 
som fx. online-arrangementer via 
Zoom med skrivetolk og hørehensyn. 
Vi skal uddanne flere fjernskrivetolke 
og oplære frivillige superbrugere, der 
kan hjælpe andre med at være online. 
Startskuddet går nu, fortæller Høre-

Tre spændende projekter  
i Høreforeningen

medel.comNordic@medel.com

Tættest på naturlig hørelse 
Et cochlear implantat kan fylde din verden med lyd, når dit høreapparat ikke 
længere er nok. MED-EL udvikler implantater med elektroder og lyd kodnings  
strategier, der kommer så tæt på den naturlige hørelse som muligt.  
Læs mere på vores hjemmeside - MEDEL.COM

  

 
 

Penge fra DH og Socialstyrelsen skal mod-

virke ensomhed, udvikle fjernskrivetolkning 

og udvide Høreforeningens vejledning.
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foreningens organisationskonsulent 
Linda Dybdal.

Høreforeningen har også fået penge 
til at støtte lokalafdelingerne til at 
komme godt og sikkert i gang igen 
efter nedlukningen. 

– Det kan forhåbentligt mindske 
noget af den isolation, mange føler. Vi 
skal se på, hvordan vi kan lave nye, 
medlemsrettede aktiviteter og hjælpe 
vores frivillige i gang igen. Der er mu-
lighed for lidt støtte til omkostninger 
og fx. til at skabe nogle nye netværk, 
fortæller Linda.

Det kan også være et fysisk arran-
gement, som man har været nødt til at 
aflyse, men så kan få hjælp til at kon-
vertere til en online-arrangement.

Ud over disse projekter, er der også 
hentet midler til en udvidelse af Hø-
reforeningens vejledning med mere 
målrettet information og rådgivning 
på det psykologiske og sociale plan.

– Forhåbentligt kan vi gå i gang 
inden udgangen af året med både 
psykologhjælp og socialrådgivning. 
Vi kan se, at mange har haft brug for 
hjælp i år, ikke mindst med tinnitus og 
besværligheder med at følge med on-
line med høreproblemer. Ved at styrke 
vores vejledning, kan vi støtte flere, 
fortæller Linda Dybdal.

Rådgivningen vil være gratis.
Høreforeningen har i alt fået 1,2 mil-

lioner kroner til projekterne, der skal 
løbe fra november 2020 til og med 2021.

CORONAKRISEN SVÆR  
MED HANDICAP
En DH-undersøgelse om konsekven-
serne af coronakrisen foretaget blandt 
mennesker med handicap og deres på-
rørende viser store udfordringer. Især 
for mennesker i særlig risiko og deres 
pårørende har forårets epidemi ført til 
bekymring, ensomhed og forværret 
sundhedstilstand. 38 procent oplever, 
at de har været ensomme og overladt 
til sig selv under coronakrisen.
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Høj pris og mangel på eksperter er 
udfordringen for en del lande i verden, 
når det gælder høreapparater. 

Derfor udvikler høreapparatfirmaet 
Audientes self-fitting apparater i den 
billigere ende, som skal på markedet 
næste år. Først i Indien, hvor de testes 
her i oktober.

Appararaterne, der ligner et headset 
med en slags halskrave, har fået stor 
opmærksomhed. I slutningen af sep-
tember blev firmaet børsnoteret med 
40 millioner kroner, mens interessen 
var dobbelt så stor. Audientes, der har 
fået støtte fra Markedsmodningsfon-
den, går en anden vej end den etable-
rede høreapparat-branche. Ikke noget 
med små, usynlige apparater. 

– Vi har et andet fokus på steder, hvor 
mennesker ikke kan få hjælp fra høre-
eksperter, siger direktør Steen Thygesen.

Ideen er, at brugerne selv tilpasser 
høreapparaterne. Salg og tilpasning 

Prototypen ser således ud. Med ørepropper 
og nakkebånd (neck-worn), men designet 
bliver formentligt mere diskret.

Direktør Steen Thygesen med apparaterne på.

NYT DANSK FIRMA 
SATSER PÅ INDIEN

I september lancerede GN sit nye Resound One apparat, 
hvor det for første gang er lykkedes at placere en ekstra 
mikrofon inde i øregangen.

Det ydre øre (pinna) er fra naturens hånd designet til at 
fungere som en akustisk antenne, der hjælper hjernen med 
at lokalisere og indstille sig på en bestemt lyd. Imidlertid 
opfanger de mest populære høreapparatsmodeller lyd fra 
mikrofoner, der sidder bag øret og prøver at tilnærme sig 
pinnaeffekten. 

"Resultatet er en gennemsnitlig og ufuldstændig gengi-
velse af lyd, hvilket gør det svært for hjernen at lokalisere 
og dæmpe støj," skriver GN.

Et nyt receiversystem kombineret med helt nyt digitalt 
tilbagekoblings-undertrykkelsessystem skal gøre det mu-
ligt at retningsbestemme og orientere sig bedre i støj.

ReSound One fås med almindelige og genopladelige 
batterier og med tilkobling til IOS og Android.

I slutningen af august præsenterede Oticon ny evidens, 
der viser, at hjernen arbejder bedre, hvis den har adgang 
til alle lyde. Det er Oticons forskningscenter Eriksholm, 
der udført en række undersøgelser af, hvordan hjernen 
behandler lyd. Resultaterne blev fundet ved hjælp af en 
EEG-forskningsmetode.

Oticons Brainhearing-filosofi ligger i producentens 
Open-modeller, der er baseret på hele lydbilledet.

De nye undersøgelser understøtter Oticons arbejde med 
den åbne lydoplevelse, der behandler et høretab ved at 
give hjernen adgang til hele lydbilledet. "Og ikke ved at 
begrænse lydene, den modtager", skriver Oticon i sin pres-
semeddelelse.

sker online. Der findes mange billigap-
parater, men ikke nogen med en ind-
bygget, ordentlig høretest, siger Steen 
Thygeson.

Audientes har selvfølgelig fået 
spørgsmålet, om deres apparater kom-
mer til Danmark. Måske, lyder svaret.

– De kan også passe til danskere, 
som ikke har brug for avancerede, 
dyre apparater. Som måske vil bruge 
dem af og til, fx til at se TV. Nogle har 
udtrykt, at de godt kan lide de store, 
håndterbare knapper. Pt. koncentrerer 
vi os dog om udlandet, fortæller Steen 
Thygesen, der kan oplyse, at appa-
raterne kommer til at koste omkring 
1.400-1.800 kroner i Europa.

Interessen har som sagt været stor 
fra mange steder på kloden.

– Vi håber at blive den fjerde danske 
høreapparatvirksomhed. Det er meget 
spændende, siger direktøren.
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Stor interesse for Audientes 

selv-tilpasnings-høreapparater.

OTICON: 
Hjernen fungerer bedst, hvis 
den har adgang til alle lyde

GN Resound  
sætter 
mikrofon 
i øret
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At vænne sig til det første sæt høreap-
parater er ikke det nemmeste. Intet ly-
der som før. Det, man hører, har ikke 
den samme naturlige lyd, som der var 
i ens reducerede hørelse. Og så er der 
en masse nye lyde at forholde sig til.

Men der ér assistance at få. Ikke 
kun fra denne artikel, men også fra 
de forskellige kommunikationscen-
tre, der ligger rundt i regionerne. Her 
sidder audiologopæder, hørekon-
sulenter og andet godtfolk med en 
viden, der ofte er guld værd for dig 
og din nye hørelse.

Den første tid med de  
første høreapparater

Cochlear implantatsystem

Neuro 2
Hold forbindelsen

Læs mere på www.oticonmedical.dk

Med Neuro 2 og den tilhørende 
CI Streamer har du mange 
muligheder for at forbinde trådløst 
til de elektroniske enheder, som 
du bruger i hverdagen – fx din 
mobiltelefon, dit tv og din computer.

ConnectLine App, Oticon Medical Streamer XM, Neuro 2

Apple, Apple-logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., 
registreret i USA og andre lande. App Store er ligeledes et varemærke tilhørende Apple 
Inc. Google Play, Android og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google LLC.
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De fungerer ikke sådan, som du havde håbet – 

lyder anderledes, føles forkerte. Det første sæt 

høreapparater kan kræve mere tilvænning i den 

første tid, end du tror. Men det er hjælp at hente.
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Vi tog nogle punkter ud af tilvæn-
ningsprocessen og spurgte fagfolk 
fra forskellige kommunikationscen-
tre om deres anbefalinger.

BRUG DEM HJEMME FØRST
Til det siger audiologopæd Maiken 
Hansen fra kommunikationscenteret 
på Bornholm:

– Mange førstegangsbrugere op-
lever, at de skal vænne sig til lyden 
i høreapparaterne. Nogle oplever, at 
det er for voldsomt at have dem på 
hele tiden. Hvis man har det sådan, 

kan det være en god idé afprøve 
høreapparaterne hjemme først og se-
nere udenfor. Vær nysgerrig og gå på 
lydopdagelse i dit eget hjem. Hvor-
dan lyder vandhanen med høreap-
parater på? Kan du høre nye lyde? Så 
find ud af, hvilke lyde der er tale om. 
Tilpas lydniveauet fra radio og TV. 
Er der nogle lyde, som generer dig?

Hun opfordrer til, at man skriver 
oplevelserne ned til brug for efter-
kontrolsamtaler.

GIV DIG SELV HJEMMEARBEJDE
– Brug gerne dine høreapparater fra 
du står op, til du går i seng. Hvis ikke 
det er muligt, så gør det til et hjemme-
arbejde. Planlæg hvordan, hvornår og 
hvor meget du har høreapparaterne 
på. Øg dit brug af høreapparaterne 
over tid. For nogle kan det ske i løbet 
af få dage, for andre over nogle uger, 
siger Maiken Hansen og fortsætter:

– Får du hovedpine, bliver træt el-
ler får svært ved at koncentrere dig, 
så tag en pause. Men over tid skal du 
øge din daglige brug af apparaterne. 
Hvis du fortsat har problemer med 
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En førstegangsbruger af høreappara-
ter skal vænne sig til meget. Det skal 
man som pårørende også. Samtidig 
med man kan gøre meget for at støtte.

Vi har talt med audiologopæd Rik-
ke B. Kristensen fra Center for Kom-
munikation og Velfærdsteknologi i 
Odense, om de ting, man kan støtte 
med og være opmærksom på.

– Som nybegynder er der meget, 
man skal lære og huske. Man skal 
lære at høre tale igen, men den lyder 
ikke som før. Lyden i apparaterne er 
anderledes end den naturlige hørelse. 
Det skal man vænne sig til, og det 
tager tid.

– Der er flere måder, du kan hjælpe 
på, ud over at tage med på hørekli-

at vænne dig til høreapparaterne, så 
kontakt din høreklinik.

KOM TIL EFTERFØLGENDE AF-
TALER/UNDERSØGELSER 
– Nogle gange er der brug for efter-
justeringer for at få høreapparaterne 
indstillet helt korrekt. Eller måske skal 
ørepropperne lige slibes lidt mere, så 
du undgår smerter i øregangene, eller 
du har måske bedre gavn af en lidt an-
den størrelse lydkuppel. Nogle gange 
kan en for kort slange betyde, at kup-
len glider lidt ud af øregangen, er den 
for lang, sidder apparatet ikke godt 

fast bag øret. Det er ting, der kan gøre, 
du ikke får det bedste ud af apparater-
ne, og som en høreprofessionel nemt 
kan ordne. Så kom til de efterfølgende 
aftaler, for de kan betyde alverden for 
din oplevelse af høreapparaterne og 
deres lyd, fastslår hørekonsulent Dorte 
Lundgaard fra Kommunikationscen-
tret, Region Hovedstaden og tilføjer:

– Det er også vigtigt at få informa-
tion om høreapparatets funktioner, 
så man lærer at betjene og vedlige-
holde det. Hvis man også har andre 
funktionsnedsættelser, nedsat syn 
eller nedsat fingermotorik eller hu-
kommelsesbesvær, kan det være eks-
tra svært, og det kan være relevant 
med en hørepædagogisk opfølgning 
for at sikre at man kommer godt i 
gang med at bruge høreapparaterne, 
så de ikke ender i skuffen. 

DELTAG I HØREUNDERVISNING
Overvejer du at lade høreapparater-
ne blive i skuffen, så er tiden inde til 
at tage kontakt til en hørekonsulent.

Hørekonsulent Mette Grønlund 
fra Kommunikationscenter Thisted 
er en af dem, der kan hjælpe dig.

– Hvis du ikke bruger dem, skal 
vi finde ud af hvorfor. Er der noget 
teknisk galt med f.eks lyden? Er du 
egentlig motiveret for at bruge dem? 

Når teknikken og motivationen er på 
plads, taler vi om tilvænning. Hvor 
det kan hjælpe at vide, at hjernen er et 
vanedyr, som ikke bryder sig om for-
andringer, f.eks. den nye lyd i appara-
terne, som man skal vænne sig til for 
at få udbytte af apparaterne. Vi taler 
også om høretaktik og tips og tricks til 
at klare de ting, der ellers måske har 
voldt problemer. Det kan være, hvor-
dan man placerer sig til en fest, så 
musikken ikke ødelægger alt for en. 
Altsammen ting, der gør, du med lidt 
vejledning ikke behøver afskære dig 
fra noget som helst, forklarer hun.

KONTAKT FAGPERSONALE
Mette Grønlund vil først få styr på, om 
det f.eks. er hylende høreapparater, 
eller irriterende ørepropper eller lig-
nende, der giver ubehag, og så få sat 
gang i de tilpasninger, der løser pro-
blemerne. Men er der tale om regulære 
smerter, er det lidt en anden sag.

– Gør det ondt at have apparaterne 
på, er det måske fordi, de gnaver 
og giver røde mærker og sågar sår. 
Noget kan vi selv justere, f.eks. hvis 
øreproppen er sat forkert i, mens en 
læge eller en ørelæge kan tage sig af 
sårbehandlingen. Har du fået smerter 
længere inde i øregangen, så skal du 
til en ørelæge for at få det undersøgt.

nikken, så I er to, der får informatio-
nerne. Find ud af, om du kan hjælpe, 
hvis vedkommende har problemer 
med finmotorikken eller synet, når 
der skal skiftes slanger og batterier. 
Spørg til hvordan det opleves, hvor 
de nye apparater hjælper, og hvor de 
ikke gør – og om du kan hjælpe eller 
støtte på en eller anden måde, om så 
blot ved at slukke for radioen, mens I 
spiser, foreslår Rikke B. Kristensen og 
opfordrer til, at man kan gå på lydop-
dagelse sammen.

 – En tur ud i naturen, kan I begge 
høre solsorten? Eller hvad er det for 
en lyd fra naboens hæk? Det er med 
til at træne hørelsen i de nye høreap-
parater. Selv skal du huske, at trods 

høreapparater, så skal du stadig sørge 
for, at han eller hun kan se dig, når du 
taler. Og at du måske skal huske at 
bruge vedkommendes navn, når du 
vil have den opmærksomhed, der er 
nødvendig for, at du bliver hørt.

Rikke B. Kristensen gør også op-
mærksom på, at man ikke må presse 
den, der skal vænne sig til høreap-
parater.

– Aftal, at hvis der er brug for din 
hjælp, så siger vedkommende til. Og 
husk, at det at følge med, når man har 
et høretab og høreapparater, koster 
flere indre kræfter, end øjet ser. Og 
måske vigtigst af alt: Husk at være en 
støtte, ikke en kontrollant.

Støt og spørg
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EEG-målinger via ørepropper kan 
give bedre målinger af bl.a. høretab 
ved forskellige frekvenser, og der-
med også bedre og løbende indstil-
linger af høreapparaterne.

Det er en del af et forskningspro-
jekt, som før jul fik tyve millioner 
kroner i støtte fra bl.a. William De-
mant Foundation og Tøpholm- og 
Westermannfamilierne bag Widex. 
Det har hjemme på Aarhus Universi-
tet, Institut for Ingeniørvidenskab, og 
ledes af professor Preben Kidmose.

Man har allerede specialbygget et 
elektronikmodul, der kan placeres 
i en øreprop og via målepunkter på 
proppen kan registrere elektriske sig-
naler fra hjernen. Signalerne kommer 
fra de elektriske synapser, der over-
fører signaler mellem neuronerne i 
hjernen.

LØBENDE JUSTERING AF HA
Det giver bl.a. langt bedre mulighed 
for at måle sig frem til de veje i hjer-
nen, der aktiveres ved almindelig 
lyd, og det giver adgang til at lave 
audiometriske målinger, som kan 
bruges til løbende justeringer af hø-
reapparater.

– Tilpasning af høreapparater kan 
ske ved målinger af tærskler over 
hele frekvensområdet. Det kan tage 
mange timer at måle i klinikken med 
det nuværende EEG-udstyr. I de fle-

20 millioner 
til øre-EEG
Aarhus Universitet har fået tyve 

millioner kroner til videreudvikling 

af øre-EEG, der kan bruges til bedre 

målinger af høretærskler og give 

nye muligheder for høreapparater.
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ste praktiske tilfælde laves de audio-
metriske målinger uden EEG-målin-
ger, hvor brugeren blot rækker en 
finger i vejret for det øre, hvor der re-
gistreres en lyd. Det, der er det store 
anvendelsesmæssige perspektiv ved 
vores projekt, er, at vi kan integrere 
øre-EEG ind i eksempelvis høreappa-
rater, og dermed kan disse målinger 
ske ude i ”det virkelige liv”. Men for 
at vi kan nå der til, skal vi altså også 
blive bedre til at forstå, hvad det er 
vi måler. Det er et af de områder, 
hvor der er store forskningsmæssige 
muligheder. Med de muligheder, vo-
res forskning har åbnet, vil man altså 
kunne bygge den løbende målepro-
ces ind i høreapparatet, så tilpasnin-
gen også sker løbende. 

– Nu er det ikke min opgave at 
bestemme hvilke produkter, høreap-
paratproducenterne skal sælge. Men 
rent teknisk ér vi så langt i udviklin-
gen, at de audiometriske målinger 
kan bygges ind i apparaterne, og 
måske være tilgængelige for forbru-
gere om to-tre år. Måleudstyr, chip 
og beregninger koster kun meget lidt 
i strøm, forklarer professoren, der 
tidligere i ti år, inden han fik arbejde 
på universitetet i 2011, har været 
beskæftiget hos Widex med bl.a. ud-
vikling af støjreduktionsalgoritmer 
til høreapparater.

SER HVAD HJERNEN SER
Et andet område løbende øre-EEG-
målinger kan få indflydelse på, er 
den såkaldte cocktailparty-effekt.

– De støjundertrykkelsesalgorit-
mer, der er i høreapparater i dag, 
må gætte sig frem til, hvad brugeren 
opfatter som støj og hvad der ikke 
er støj og altså skal forstærkes. Ap-
paraternes kvalificerede gæt bygger 
blandt andet på, at vi ved, folk typisk 
kigger på de lydkilder, de finder inte-
ressante. Det retter mikrofonerne sig 
ind efter, og resten undertrykkes. Det 
virker et stykke ad vejen. Med øre-
EEG kan vi løbende pejle os ind på 
de dele af lydbilledet, som hjernen 
interesserer sig for.

– Vi ved, at jo større fokus, du 
har på en lydkilde, jo større neural 
repræsentation får den i hjernen, og 
dermed bliver det signal, der måles 
med øre-EEG, kraftigere. De infor-
mationer kan sammenholdes med dit 
høretabs profil, og resultatet bruges 
til i situationen at justere høreap-
paraterne ud fra det, din hjernes hø-
recentre har brug for, frem for hvad 
apparaterne tror, du ser på med dine 
øjne. Det vil kunne give en reduktion 
i mængden af støj, som høreappara-
terne skal undertrykke, og forbedre 
brugerens høreoplevelse i sociale 
sammenhænge, forklarer Preben 
Kidmose.
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Fra nutidens måde at lave EEG-målin-
ger på til den fremtidige, der allerede 

er over os, i form af en øreprop med 
et bøjeligt elektronikmodul, der laver 

det samme. De EEG-målinger, man nu 
teknisk kan lave via øreproppen, åbner 

bl.a. op for løbende real-time-tilpasning 
af apparatet i forhold din øjeblikkelige 

høresituation. 
(Fotos ved Preben Kidmose).

Køb Remo-wax på apoteket,  
hvor du også kan få vejledning
 
Instruktionsfilm findes på
www.medicininstruktion.dk/ 
orionpharma/remowax/

Hjælp til at forebygge og behandle 
ørevokspropper og mindske kløe 
i øregangen.

Mindsker kløe i øregangen og 
forbedrer ørets naturlige rengøringsmekanisme

Ørevoksopløsere før øreskylning
spray eller dråber - samme virkning

Orion Pharma A/S | Ørestads Boulevard 73 | 2300 København S 
Telefon: 8614 0000 | opdk@orionpharma.com | www.remowax.dk
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• Ørevoksopløsende   spray eller dråber, når du skal  
løsne og blødgøre ørevokspropper. 

• Remo-wax øre spray og øredråber har samme  
effektive ind hold. Spray eller dryp, lad det virke 
og skyl derefter øret med en øresprøjte.

• Remo-wax Olie spray forebygger ørevokspropper. Olien 
blødgør ørevoks, så det lettere kan løbe ud af sig selv. 

• Den plejende olie fugter også huden i øregangen og 
mindsker dermed kløe og irritation forårsaget af tør hud.

• Anvendes efter behov. Du skal ikke skylle øret efter brug.

BIO-FEED-BACK-SYSTEM
Han tror ikke, vi nogen sinde kom-
mer til at opnå fuld kompensation 
for tab af den naturlige hørelse, ”men 
vi kan nå et pænt stykke videre end i 
dag”, vurderer han, dog uden at ville 
sige hvornår. 

– Hver af vores sanser har neu-
rale veje, der går fra sansecellerne til 
de tilhørende bearbejdningssteder 
i hjernen. Fra det indre øre går der 
neurale veje til de auditive centre i 
hjernen, og der går også veje retur, 
altså fra hjernen til cochlea. Der er et 
feed-back-system i gang, hvor hjer-
nen registrerer det input, den får fra 
cochlea, og det indre øre indstiller 
sig på et lydmæssigt arbejdspunkt, 
som passer til det aktuelle lydniveau, 
og som hele feedbacksystemet så 
arbejder videre ud fra. Det system 
fungerer uden for vores bevidsthed, 
og er nødvendigt bl.a. fordi, cochlea 
kan arbejde inden for et dynamisk 
område på cirka 120 dB, mens de 
neurale veje kun kan transportere 

inden for et område på cirka 60 dB. 
Det biologiske system kører lynende 
hurtigt hele tiden, og det er det sy-
stem, vi skal lære at bruge i forhold 
til udviklingen af et regulært brain-
computer-interface, så vi teknisk 
kan kompensere for eventuelle høre-
skader, forklarer Preen Kidmose og 
tilføjer:

– Nu forstærker vi lydene udefra 
i forsøget på at overkomme tab af 
f.eks. hårceller i cochlea. Den for-
stærkning står høreapparatet for. 

Men når hjernen sender besked retur 
i biofeedback-systemet efter uddy-
bende informationer, så går kreds-
løbet i stå, fordi høreapparatet ikke 
kan reagere på de neurale signaler 
fra hjernen. Skal vi forbi det problem, 
skal vi udvikle et brain-computer-
interface. Der kan løbende EEG-
målinger i øret være med til at få os 
koblet på det biologiske system, så vi 
kan få et interface til at fungere.

HØRELSEN | NR. 05 | OKTOBER 2020 29

FORSKNING



Høreapparaterne på Færøerne har 
deres specielle udfordring. Det nord-
atlantiske hav, der omgiver de 18 
ører, medfører en så høj og salt luft-
fugtighed, at den kan reducere leve-
tiden for apparaterne betydeligt.

Hvis vi skal være helt nøjagtige, er 
det den nordatlantiske havstrøm, der 
blandes med den kolde og østisland-
ske havstrøm, der er de væsentlige 
elementer bag et til tider meget fugtigt 
og regnfuldt klima med hyppig tåge-
dannelse, der hurtigt kan tage livet af 
ethvert høreapparat på Færøerne.

Men fugtproblemerne imødegås 
dog nemt med en tørreboks, der ved-
ligeholder den akustiske ydeevne, 

HØREBLÆKSPRUTTEN  
PÅ FÆRØERNE

53-årige Hjørdis í Liða er blæk-
sprutten i den færøske offentlige 
høreforsorg, som hun i samar-
bejde med en sekretær og øens 
eneste øre-, næse- og halslæge 
får til at løbe rundt. Hun er 
oprindelig uddannet i en bank, 
hvor hun også arbejdede længe, 
inden hun blev hjemmegående 
husmor for fire børn. Senere 
blev det til sytten års arbejde 
i lægehusets administration, 
inden hun uddannede sig til 
audiologiassistent i Danmark, 
og derefter begyndte som audio-
logiassistent i nordatlanten.

apparaternes pålidelighed og batte-
riernes levetid til den længde på fire-
fem år, som man arbejder ud fra f.eks. 
i Danmark, godt 1.700 kilometer væk.

– Ellers er her ikke noget specielt 
færøsk høreproblem, siger Hjørdis í 
Liða. 

Hun er audiologiassistent på Høre-
klinikken på Landssygehuset i Tors-
havn, der med 19.000 indbyggere er 
øernes største by. Da Hørelsen spør-
ger efter resten af den offentlige høre-
omsorg lyder det fra Hjørdis í Liða:

– Det tager jeg mig også af.
Sammen med en sekretær ér Hjør-

dis í Liða den offentlige færøske høre-
forsorg, der gennem de seneste tre år, 

efter hun blev færdig med uddannel-
sen på Bispebjerg Hospital, har været 
igennem en udvikling, så færre i dag 
behøver henvisning til Danmark efter 
den behandling, som sygehuset på 
Færøerne også betaler for.

BLÆKSPRUTTEN
De godt 51.000 indbyggere på Færø-
erne, svarende til indbyggertallet i 
Fredericia, kan også vælge at gå til 
den private forhandler , der har to 
audiologiassistenter ansat. De holder 
til i butikken i Torshavn, men rejser 
også rundt til øerne i salgsøjemed.

– Tilsammen dækker vi behovet for 
høreapparater, og man skal kun vente 

Hun har fingre i al offentlig høreomsorg på Færøerne 

– fra høreapparater over neonatal hørescreening til 

samarbejdet med Gentofte audiologiske afdeling
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få dage for at komme til en undersø-
gelse hos mig. Jeg arbejder så også 
med CI, BAHA, børn og kommuni-
kationscenter og alt mulig andet rela-
teret til. Jo, jeg kunne da godt tænke 
mig en kollega at sparre med, og så 
der også er en for patienterne, når jeg 
selv holder ferie, siger Hjørdis í Liða,

SYSTEMETS OPBYGNING
Som ethvert andet moderne sam-
funds, er der opbygget arbejdsgange 
og –procedurer på en række områder.

Nyfødte hørescreenes, findes der 
nogle med problemer med hørelsen 
kommer de til yderligere test og hjer-
nestammeaudiometri, og om nødven-
digt yderligere behandling på audio-
logisk afdeling på Gentofte Sygehus.

Omkring ti-elleve-års alderen er 
der en yderligere hørescreening af 
børnene, hvor de med nye hørepro-
blemer henvises til Høreklinikken 
for udredning og behandling, og, 
hvis det er nødvendigt, yderligere 
behandling på Gentofte.

Får man høreproblemer som 
voksen, går man først til kommune-
lægen, som svarer til vores praktise-HØREBLÆKSPRUTTEN  

PÅ FÆRØERNE

Landssygehuset i Torshavn er hjemsted for de 18 øers Høreklinik, som du finder på fjerde 
sal i den grønne bygning. Øerne ligger spredt ud på et relativt lille areal. Bor man længst 
væk sydpå for Torshavn tager det et par timer at sejle ind til Høreklinikken. Bor man på 
den nordre side, tager sejlturen typisk mellem en og to timer. 

Tal for Færøerne
Der udleveres cirka 500 offentlige høreap
parater og op mod 1.000 private årligt, 
ifølge 2018tal.
–  Der er 27 CIbrugere i alt, heraf 8 under 

18 år.
–  Der er 16 BAHAbrugere, hvoraf tre er 

under 18 år.
–  Cirka tyve børn under 18 bruger høreap

parater.
Hjørdis í Liða vurderer, at der årligt bruges 
i omegnen af 5,3 mio. kr. på hele høreom
rådet, med godt halvanden mio. til den 
offentlige høreklinik og resten til høreappa
ratbehandling af voksne i privat regi.

Får du privat behandling, får du et of
fentlig tilskud på 4.000 kr. per øre til høre
apparat og behandling. Resten af regningen 
må du selv klare. Bliver du behandlet på 
Høreklinikken, koster høreapparater 2.000 
kr. stykket uanset type inklusiv  
behandling.

Hvert år i tre dage i august har 
Høreklinikken i Torshavn besøg af 
typisk tre gæster fra Danmark, der 
under besøget tager sig af øernes CI-
implanterede børn og voksne.

– Det er arbejde fra ni morgen 
til sidst på eftermiddagen, så vi ser 
sjældent meget andet end høreklinik-
ken og hotellet, når vi er der. De skal 
jo have noget for pengene, når de 
betaler os for at komme, fortæller CI-
tekniker Jesper Dahl, der har været 
på tjenesterejse til Færøerne 14 gange. 

I de første år skete det både for- 
og efterår, men i de seneste seks år, 
er det kun blevet til en tur årligt.

– Vi har en bærbar med, relevant 
software til de forskellige typer CI og 
så en mængde reservedele. Desuden 
har vi i et stykke tid opbygget det 
nødvendige CI-udstyr på høreklinik-
ken, så jeg i samarbejde med Hjørdis 

rende læge. Herfra kan man henvises 
til speciallægen, som så vurderer, om 
der skal yderligere behandling til hos 
offentlig eller privat klinik.

Viser der sig børn med behov for 
CI, refereres de videre til Gentofte, 
der forestår yderligere udredning, 
operation og de første kontroller.

– Herefter kan vi selv klare det 
på klinikken med fjernassistance fra 
Gentofte over nettet, da jeg også laver 
tjek på og justeringer af CI. På den 

måde sparer sygehuset mange penge. 
Det gør sig også gældende ved ben-
forankrede høreapparater, BAHA, 
hvor det at forankre apparatet i tin-
dingebenet er et simpelt operativt ind-
greb, som laves med hjælp fra en flok 
lægevikarer fra Odense Universitets-
hospital, der er her i to uger af gangen. 
Alle andre, mere avancerede former 
for øreoperationer sker dog fortsat i 
Danmark, runder Hjørdis í Liða denne 
lille færøske saga af med at sige.

CIbesøg fra Danmark
kan se med og guide, når hun f.eks. 
laver justeringer af CI, forklarer 
Jesper Dahl, der til daglig er på bl.a. 
Audiologisk afdeling på Gentofte 
Hospital under Rigshospitalet, hvor 
de to audiologopæder til henholdsvis 
voksne og børn på Færøerne, også 
kommer fra.

Da han kender alle CI-brugerne, er 
det ham, der står for kontakten til de 
færøske patienter i det daglige, så der 
sikres en kontinuitet i behandlingen.

Han kender også godt til den 
fugtige og salte lufts indvirkning på 
implantaterne og siger:

– Tidligere var CI-modellerne langt 
mere følsomme end i dag. Da kunne 
man godt mærke, at fugt og salt sled 
på delene, også selv om der også 
fulgte tørrebokse med til dem den-
gang. Men i dag har de generelt lige 
så lang en levetid som i Danmark.
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Poul Henningsen – ham med lampen 
bl.a. – skrev under besættelsen (af 
hensyn til yngre og mindre historisk 
bevidste: af Tyskland under 2. ver-
denskrig) en vise: ’Man binder os på 
mund og hånd’. Den har unægtelig 
fået fornyet aktualitet. 

Hånden skal måske ikke bindes, 
men den skal saftsuseme vaskes hele 
tiden, og det med at give hånd er ikke 
så hot længere. Det har altid undret 
mig, at man på hospitaler hele tiden 
gav hånd. Sådan et sted med alskens 
smittefare er det da tåbeligt. Nu kan 
de måske lære det, så ingenting er så 
skidt, at det ikke er godt for noget.

Munden er i både direkte og over-
ført forstand blevet bundet. 

Krav om mundbind indføres sta-
dig flere steder. Mundbind er da den 
ultimative læbeladhed – hvis det må 
være mig tilladt endnu engang føre 
mit yndlingsudtryk på banen. Mads 
Mikkelsen i sit værste mumlehumør 
når ikke et mundbind til sokkehol-
derne i uforståelighed. Mundbind 
er da nødvendige, men det er ikke 
nemt at være hørehæmmet i en tid 
med udstrakt mundbindsbrug. Vi 
er jo alle i større eller mindre grad 
afhængig af mundaflæsning. Højde-
punktet i udfordring oplevede jeg 
på Helsingør-Helsingborg færgen: 
en medarbejder i kantinen, der talte 
svensk – og det er så hvad det er – 
bag mundbind! Det var tæt på at jeg 
måtte opgive at få min kop kaffe.

Nu er det her selvsagt de høre-
hæmmedes sag, der er i fokus, men 
man kan måske også hæve sig lidt 
over det hele og mene, at vi også i 
overført forstand får bundet mun-
den. I visen hedder det: ’Men man 
kan ikke binde ånd’, men det kan 
man jo godt. Amerikaneren Tom 
Lehrer sang for mange år siden: ’If 
people can’t communicate, they 
could at least shut up’ – ’Hvis folk 
ikke kan kommunikere, kunne de 
da i det mindste holde kæft’, men 

MAN BINDER OS PÅ MUND OG HÅND

Hørelsens panel af klummeskribenter:
Johan Peter Paludan er fremtidsforsker 
og høreapparatbruger. Han giver os  
sammen med Lisbeth Leicht Thomsen  
og Mette Rinddal Leck nye vinkler på 
høreudfordringer.

det gør de jo ikke. Men mundbind 
hjælper da et god stykke af vejen i 
den retning og manglende kommu-
nikation hæmmer jo den åndelige 
udvikling. 

Så bliver det hele jo ikke bedre af 
den omsiggribende identitetspolitik, 
hvor stadig flere særstandpunkter – 
LGBT og hvor langt man nu måtte 
være kommet i alfabetet – kræver 
hensyntagen. Krænkelseskulturen 
breder sig. Området præget af po-
litisk korrekthed vokser, og der er 
stadig flere ord, man ikke ustraffet 
(dvs. shitstorm på de sociale medier) 
kan bruge. Det burde jeg selvfølgelig 
eksemplificere, men det tør jeg da 
ikke. I USA breder en tendens blandt 
studerende til at kræve at slippe for 
at høre om ting, der kunne chokere 
dem ved at ligge uden for deres com-
fort zone. En slags selvpålagt selektiv 
hørehæmmethed. Jeg ved godt jeg 
lyder som en sur gammel mand, men 
derfor kan jeg jo godt have ret.

Å’ va’ så?
Som gammel fremtidsforsker er 

jeg vant til at tænke i scenarier – al-
ternative billeder af, hvordan frem-
tiden kunne se ud. Umiddelbart ser 
jeg to scenarier: Tilbage til fortiden 
eller epidemiers accelererende intro-
duktion.

Tilbage til fortiden: der kommer 
en vaccine før eller siden, der får 
bugt med epidemien. Det tager tid, 
men når man har kunnet udrydde 
kopper globalt, må det også være 
muligt at stoppe coronaen. Man kan 
så håbe på at mundbindsperioden 
har lært mennesker at artikulere ty-
deligere for at blive forstået gennem 
et mundbind, og at denne læring bli-
ver hængende. Man kan også håbe at 
det udbredte håndgiveri forsvinder. 
Vi skal da stadig hilse på hinanden, 
men den asiatiske måde med kryd-
sede hænder på brystet eller hånden 
på hjertet er da meget mere hygiej-
nisk – og smuk.

Accelererende introduktion af epide-
mier: Verden er globaliseret. Alting 
hænger sammen med alt andet. Intet 
menneske og intet samfund er en 
isoleret ø. Vi er flere mennesker på 
kloden end nogensinde, og klodens 
befolkning vokser fortsat. Stigende 
befolkningstæthed betyder ikke 
blot vanskeligheder med at standse 
smittestrømme men også et tættere 
samspil med naturen, hvor mange 
vira kommer fra. Derfor er pande-
mier kommet for at blive. Det er 
mundbind derfor også. Munden er 
den største åbning mellem omverde-
nen og menneskets indre. Det giver 
derfor god mening at prøve at sætte 
en barriere op mellem omverdenen 
og en selv. Så begrænser man også 
skaden fra den stigende bymæssige 
luftforurening. Der var udbredt brug 
af mundbind i nogle større byer også 
før corona epidemien. Vi hørehæm-
mede må så sætte vores lid til den 
teknologiske udvikling. Gennemsig-
tige mundbind – evt. med undertek-
ster – er en mulighed. En anden er en 
udnyttelse af den trådløse teknologi 
i mellem menneskelig kommunika-
tion, som vi allerede i dag kender i 
form af streamer til telefonen.

Det skal nok gå alt sammen. 
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Hold hjernen i form
med en god hørelse

Hør mere på tlf. 3913 6518 eller besøg www.oticon.dk

Du hører med din hjerne. Det er den, der får lyde til at give 
mening. Undersøgelser viser, at et ubehandlet høretab kan 
føre til social isolation og kan øge risikoen for demens.*

Derfor sætter Oticon hjernen i fokus med høreapparater, 
der hjælper den mest muligt med at forstå de lyde, du hører.

Det er vores unikke BrainHearing™-filosofi.
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*Lin, F. R., Metter, E. J., O’Brien, R. J., Resnick, S. M., Zonderman, A. B., & Ferrucci, L. (2011). 
   Hearing loss and incident dementia. Archives of neurology, 68(2), 214-220.

Vidste du, at Høreforeningen tilby-
der at dække udgifterne til advokat-
bistand ved testamente, hvori man 
betænker Høreforeningen?

Testamenter er med til at mulig-
gøre mange af Høreforeningens ak-
tiviteter.

ET TESTAMENTE ER EN GOD 
STØTTE FOR DE EFTERLADTE
Hvis du har tegnet testamente, er 
dine efterladte ikke i tvivl om, hvor-
dan du ønsker at der skal disponeres 
over din formue.

Når du ønsker at lave et testamen-
te, skal du være opmærksom på, at 
har du livsarvinger/tvangsarvinger, 
hvilket vil sige dine børn eller ægte-
fælle, 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  
TESTA MENTARISKE FORHOLD
Såfremt du ønsker, at Høreforenin-
gen skal arve helt eller delvist, beta-
ler Høreforeningen advokatbistand 
for oprettelse af testamente. Forud-
sætninger 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 

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 oplys-
ninger om foreningens formål og virke, 
er du meget velkommen til at kontakte 
os på mail@hoereforeningen.dk

GRATIS advokat-bistand  
ved testamente
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– Hver gang, du ser noget fra inter-
nettet på din tablet eller computer, 
så er det streamet fra en fjernkilde 
til dig, hvor du kan se og høre det på 
dit computerudstyr eller dit smartTV. 
Den teknologi bruger vi i høreapparat-
branchen til at overføre lyd fra f.eks. 
din smartphone til dine høreappara-
ter, og til at forbinde en mikrofon di-
rekte til dine apparater. Du kan sige, at 
telespole og teleslyngeanlæg gør det 
samme, men streamers gør det med 
den nyeste digitale teknologi. Det gi-
ver bl.a. mindre støj i transmissionen, 
og det digitale samarbejde med en 
streamer sikrer, ingen andre kan lytte 
med, sådan som man f.eks. kan gøre 
ved et almindeligt teleslyngeanlæg.

Det forklarer Jennifer Groth, di-
rektør for audiologisk kommunika-
tion i ReSound.

Hun har sagt ja til at snakke med 
Hørelsen om streamers, som i de se-
neste godt ti år er blevet en stor suc-
ces i høreapparatverdenen. 

Streamer dækker både over en 
gruppe af høretekniske hjælpemidler, 
og det at der overføres data, f.eks. lyd, 
fra et sted til et andet (streaming).

Amerikanskfødte Jennifer Groth 
arbejdede som audiologiassistent i en 
årrække på audiologisk afdeling på 
Gentofte Hospital, inden hun i 1996 
skiftede til ReSound, som producerer 
høreapparater. 

Streamers giver bedre 
lyd i høreapparaterne

Du kan placere din streamer på dit tøj eller 
på et bord, så den fungerer som en ekstra 
mikrofon, der hjælper med at opfange lyd, 
som bliver overført til dine høreapparater. 
Du kan også benytte streameren til at 
overføre lyd fra din Android smartphone 
til dine høreapparater og derved bruge dem 
som et headset. Lydkvaliteten bliver bedre, 
når du opfanger lyden via streameren og 
får lyden i begge ører. (Foto: ReSound)

Der findes en vifte af streamers i dag lige 
fra små apparater, der kan sættes på tøjet 
til stationære TV streamers, der giver dig 
lyden fra TV’et direkte i dine høreappa-
rater. Du kan også få en fjernbetjening til 
dine høreapparater, hvis du ikke har en 
smartphone. Fjernbetningen bruges til at 
tilpasse lydstyrke og skifte programmer så 
du f.eks. kan koble lyden fra TV’et til og 
fra. (Foto: ReSound)

I dag er de nærmest et universalhjælpemiddel  

til høreapparater, som skaber kontakt til fjern-

mikrofoner, binder lydkilderne i dit hjem  

sammen med dine apparater og gør det muligt  

at få telefonsamtalen serveret i begge ører.

AF BENNY LAURIDSEN

AFSTAND OG STØJ  
OVERVINDES
– Nu til dags taler vi om tre katego-
rier af streaming til høreapparater. Vi 
taler om fjern-mikrofoner. Vi taler om 
mobiltelefoner og bluetooth, der også 
virker i forhold til en del fastnettele-
foner. Og vi taler om den tredje kate-
gori, hvor det fungerer som en slags 
teleslyngeanlæg i forhold til faste 
installationer i dit hjem, men uden 
ledning som teleslyngeanlægget, 
forklarer hun videre og fortsætter:

– Grunden til, vi har den slags 
hjælpemidler, er at forbedre høreap-
paraternes funktion på tre områder. 
Afstand til en lydkilde overvindes 
– uden man behøver skrue op for 
høreapparaterne. Forstyrrende støj 
forsvinder – når du får det direkte 
og digitalt ind fra lydkilden til dine 
høreapparater. Og efterklangen i 
f.eks. store rum som kirker, der kan 
være meget forstyrrende, forsvinder 
nærmest helt. Endnu et gode er, at 
du, når du streamer lyden fra din 
mobiltelefon til høreapparaterne, får 
lyden i begge ører, og det giver bedre 
lyd og bedre samtaleforståelse.

MODTAGER OG SENDER  
RADIOBØLGER
Ser vi på indholdet i en streamer, så 
afhænger det bl.a. af, om den skal 
være mobil eller ej.

Fælles for alle streamere er, at de in-
deholder en radioenhed, der kan sen-
de og modtage samt diverse knapper 
til styring og kontrol. Derefter er 
størrelsen og indholdet afhængige af, 
hvordan den skal hjælpe.

De mindste streamers beregnes til 
at tage med i en lomme eller taske, og 
derfor indeholder de et batteri, som i 
dag typisk er genopladeligt. Den kan 
også indeholde en lille mikrofon, hvis 
den skal hjælpe med dit mobiltelefoni 
eller fungere som fjernmikrofon.

Den kan dog også have indbygget 
telespole og stik til personlige musik-
afspillere. 
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Andre streamere er beregnet til at 
blive sat til dit tv eller musikanlæg. 
Da de sidder fast placeret i hjemmet 
er der også plads til et kabel fra tv’et 
til streameren.

Hvad du konkret har brug for i din 
situation, bør du tale med en medar-
bejder kyndig ud i høretekniske hjæl-
pemidler, der hvor du har fået dine 
høreapparater.

FORBEDRET REGNEKRAFT  
OG BATTERIER
– Streamers trængte ind på høreappa-
ratmarkedet for mere end ti år siden. 
Dengang skulle man have en hæn-
gende om halsen, der videresendte til 
ens høreapparater, og som modtog sig-
naler fra en anden streamer koblet til 
f.eks. ens musikanlæg. I 2010 så vi de 
første høreapparater med modtagere 
på markedet, som kunne modtage ra-
diosignalerne direkte. For seks år siden 
blev man i stand til at streame direkte 
fra f.eks. en Apple-smartphone til hø-
reapparaterne, uden noget behov for 
en mellem-streamer. I dag bruger alle 
større høreapparatproducenter tekno-
logien, og køber du høreapparater i 
dag, er det en del af de fleste helt nye, 
at der kan streames direkte til dem fra 
smartphones, tablets, computere osv, 
forklarer Jennifer Groth og siger:

– For år tilbage kunne folk opleve, at 
batterierne til høreapparaterne kunne 
vare op mod en måned. I dag holder 
de måske en uge, måske mindre, og 
der er kommet genopladelige batterier 
til også. Der er altså sket en voldsom 
forbedring af energipakningen i batte-
rierne, der nok holder i kortere tid end 
tidligere, men til gengæld danner basis 
for brug af f.eks. streaming og en vold-
som forbedret regnekraft i apparaterne.

Alle større høreapparatproducenter laver 
deres egne kommunikationsenheder, der 
passer til deres høreapparater, og som 
streamer lyd fra eksterne kilder til dine 
høreapparater.

Da disse såkaldte streamers i dag be
tragtes som et høreteknisk hjælpemiddel 
på linje med et teleslyngeanlæg til hjem
met f.eks., så kan du søge om at få det 
bevilget af det offentlige.

Den moderne høreapparatbruger vil i 
stigende omfang have mere end blot 
et sæt høreapparater til kompense-
ring for svigtende hørelse. Der skal 
ekstra mikrofoner til, så der reelt bli-
ver tale om et høreapparatsystem.

– Jeg er begyndt at undervise i, at et 
”HA-system” både omfatter evt. slan-
ge og prop til at få lyden ind til trom-
mehinden, og sendere (mikrofoner) 
som er eksternt tilkoblet høreappara-
tet. Den udvikling startede nok med 
de stigende muligheder for at koble 
smartphone og høreapparater sam-
men, som gør det mere nærliggende 
også at koble en ekstramikrofon på, si-
ger seniorkonsulent Carsten Daugaard 
fra Force Technology’s Teknisk-Audio-
logisk Laboratorium i Odense. 

Han underviser både audiologias-
sistenter og audiologer på SydDansk 
Universitet i Teknisk Audiologi – pri-
mært om høreapparater.

HA-brugerne vil altså have øget 
deres hørerækkevidde via brug af 
mikrofoner. Det gælder både de di-
gitale løsninger, producenterne via 
bluetooth -opkobling tilbyder til deres 
egne apparater, og løsninger, der går 
på tværs af høreapparaterne, f.eks. ved 
at benytte sig af halsslyngeteknologi 
eller smartphone. En tendens, der er 
blevet digitalt mulig i kraft af den store 
udvikling, der er sket i høreapparater-
nes evne til at bearbejde data, men altså 
også muliggjort af særskilte mikrofoner 
tilknyttet en smartphone, der så kobles 
sammen med høreapparaterne.

– De fleste brugere foretrækker al 
funktionaliteten på øret, men der sæl-
ges nu også flere ”partner-mikrofo-
ner” end tidligere. En god halsslynge 
kan gå pænt højt op i frekvenserne, 
og tale er fortsat det mest benyttede 
signal at lytte på gennem mikrofo-
nen, så de virker fint. 

– Man kan ikke sige, at et høretab i 
de høje eller de lave frekvenser bedre 
arbejder sammen med den ene tekno-
logi end den anden. Der er dog givet-
vis forskel på selve lyden i forskellige 
systemer, men det er ikke begrænset 
af valget af teknologi. Mere avance-

MANGE VIL HAVE ET 
HØREAPPARATSYSTEM

rede trådløse løsninger kan selektere 
i lydkilder med retningsmikrofoner 
og nok også lave støjreduktion i den 
eksterne mikrofonenhed. Den slags 
vil være en fordel ved større høretab, 
forklarer Carsten Daugaard.

HVAD SKAL JEG VÆLGE
Det efterlader jo selvfølgelig spørgsmå-
let om hvad, man som mulig mikrofon-
bruger bør tage med i sine overvejelser. 
Til det siger Carsten Daugaard:

– Det første valg handler nok om, 
hvorvidt man vil have en løsning med 
en simpel mikrofon, som kommunike-
rer direkte med høreapparatet, eller et 
eventuelt mere avanceret system, hvor 
også f.eks. TV, anlæg, dørklokke osv. 
skal kobles på, som ikke nødvendigvis 
skal passe sammen med høreapparatet. 

– I det sidste tilfælde er halsslyn-
gemodtageren stadig det rigtige valg. 
Så er der selvfølgelig også prisen. Der 
findes mere prisbillige produkter til 
2-3000 kr., som vel fint kan bruges, hvis 
behovet blot er at få lyden fra TVet eller 
stereoanlægget op i høreapparatet.

SMARTPHONE
Carsten Daugaard nævner også mulig-
heden for at koble smartphone og hø-
reapparater sammen som en medvir-
kende årsag til den stigende interesse 
for mikrofonbrug i forhold til høreap-
parater. Her fungerer smartphonen 
som en slags streamer, der sender data 
fra mikrofoner videre til apparaterne.

– Den mulighed gør det nærliggen-
de også at koble en ekstramikrofon på 
som netop kan begrænse baggrunds-
støjen ved at sende direkte fra lydkil-
den og virke som en ekstra, men eks-
tern input-mikrofon til høreapparatet.

Det kan lade sig gøre, fordi man 
kan parre smartphonen til høreappa-
raterne via bluetooth. 

Men da hver producent stadig har 
dets udstyr liggende på egen fastlåste 
bluetooth-protokol, kan disse digitale 
mikrofoner typisk ikke bruges til 
andre producenters høreapparater 
endnu. Det forventer man dog vil 
være muligt inden for fem til ti år.
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PRØV AT FORSTÅ MIG

Jeg er medlem af Høreforeningen, og jeg læser med 
glæde Hørelsen, fordi bladet giver mig nyheder m.h.t. 
høreområdet.

Så godt, og tak for det, og bliv endelig ved med at 
kæmpe for en bedre tekstning af fjernsynsnyhederne! Det 
er ikke godt, og det forstår man jo ikke, når vi er så langt 
fremme med al mulig anden teknik.

Grunden til at jeg skriver nu er, at Hørelsen i sidste 
nummer bragte nogle råd angående mundbind og kom-
munikation, og minsandten om ikke der står: Tjek om 
personen har forstået din besked!

Det er slemt nok, at mange mennesker reagerer på min 
døvhed ved at spørge, om jeg har forstået, men at Hørefor-
eningen gør det, gør mig da meget ked af det og magtesløs.

Jeg er altså ikke blevet idiot, jeg er kun blevet døv, så 
brug venligst et andet udtryk end forstå! Jeg tror nok, at 
jeg ville forstå, hvad der blev sagt, hvis jeg kunne høre, 
hvad der blev sagt. Prøv at forstå mig!

Venlig hilsen, Jytte Møller

SVAR: 
Kære Jytte,
Tak for dit læserbrev. Når vi i vores ”Gode råd til kom-
munikation ved brug af mundbind” skriver rådet: Tjek 
at du er blevet forstået,  så er det, fordi der ved brug af 
mundbind i endnu højre grad er risiko for, at vi med dår-
lig hørelse misforstår et budskab eller ikke kan høre det.

Det har bestemt ikke noget at gøre med at være idiot, 
som du skriver. Det er ment som en hjælp til mennesker 
med høreproblemer. Det ville eksempelvis være en hjælp 
for mig, hvis min læge taler med mundbind på og fortæl-
ler mig, at jeg skal tage 2 piller hver morgen og så tjekker, 
at jeg har hørt rigtigt ved at spørge mig, om jeg fik fat i 
antallet. Jeg kunne nemt have hørt forkert og måske hørt 
det for 7. Jeg beklager, at det kan opfattes anderledes, 
end det er tænkt til.
 Med venlig hilsen
 Majbritt Garbul Tobberup, Landsformand

Mine CI-oplevelser

Efter at have læst det seneste nummer af Hørelsen, hvori der 
blandt andet er en artikel om CI, fik jeg lyst til at skrive noget om, 
hvordan jeg har oplevet at få CI. Jeg fik mit første høreapparat på 
højre øre i december 1997 og var glad for det fra dag et. Det var 
virkelig en stor hjælp for mig, men også en nødvendighed.

Jeg har næsten alle de skavanker, man kan have med hen-
syn til hørelse: Svært høretab, tinnitus og et stort skelnetab.

Hørelsen på det andet øre blev gradvis dårligere, så nu 
havde jeg pludselig apparater på begge ører. Jeg fik hen ad 
vejen løbende udskiftet disse, når tid var. Er altid blevet godt 
behandlet på den offentlige klinik i Esbjerg.

Da jeg så igen skulle have nye apparater i 2005, kunne de 
ikke tilbyde mig nogle, der kunne være en hjælp for mig.

De foreslog mig så, at blive indstillet til CI-operation. Jeg 
vidste ikke så meget om, hvad dette indebar, men sagde ja til 
tilbuddet. En lang periode med forskellige undersøgelser fore-
stod, både hos den stedlige ørelæge, på Sydvestjysk Sygehus 
og på OUH.

Jeg vidste stadig ikke så meget om, hvad jeg havde sagt ja 
til og havde heller ikke undersøgt så meget om det før opera-
tionen, men først på året 2006 oprandt dagen så.

Operationen/indgrebet gik fint og jeg havde det nogen-
lunde efterfølgende.

Den næste måned var lidt svær at komme igennem, rent 
høremæssig, men heldigvis havde jeg dog lidt hjælp fra høre-
apparatet på modsatte øre.

Det var en stor dag og oplevelse at få CI apparatet sat til. 
Jeg kunne pludselig høre igen! Kneb en tåre. Selvfølgelig var 
der nogle løbende justeringer der blev foretaget efterfølgende, 
men det gik fint. Desværre blev hørelsen gradvis dårligere 
på det andet øre, så der var ikke anden udvej end at få CI på 
dette øre også. Vi skriver oktober 2019.

Jeg syntes jo, jeg vidste lidt om, hvad jeg gik ind til og var 
ikke nervøs for udfaldet. Oplevelsen blev så desværre en lidt 
anden. For det første var jeg mega dårlig efter operationen. 
Svimmelhed og opkast fulgte med, men det blev hurtigt noget 
bedre. Hørelsen er blevet bedre, men jeg har mistet store dele 
af min lugte- og smagssans, og svimmelheden er der stadig.

Efter at have talt med OUH fik jeg den besked, at det med 
de to sanser ville fortage sig i løbet af to måneder, men nogle 
gange tager det over et år.

Svimmelheden har jeg været i behandling for på Svimmel-
hedsambulatoriet i Svendborg. Her kunne de desværre ikke 
hjælpe mig. Hvis jeg skal komme med mine oplevelser med 
hensyn til mit CI, så er der flere ting:

For det første skal man ikke være nervøs for operationen/
indgrebet, men man skal nok ikke forvente at få sin fulde hø-
relse tilbage. Det er der heller ikke nogen, der har lovet mig!
Jeg prøver at glæde mig over CI-hjælpen i hverdagen. Jeg kan 

BREV 
KASSEN

tale med mine nærmeste og er ikke bange for at henvende 
mig til andre for en samtale. Jeg kan bestride et lille pensio-
nistjob, som jeg er glad for.

Der hvor det kniber er, når man er flere forsamlet, og snak-
ken går hen over bordet. Så er jeg nødt til at have nogle stikord 
fra min kone for at kunne tage del i samtalen. Musik og bag-
grundsstøj er heller ikke befordrende for en bedre taleforståelse.

Telefonen er heller ikke min bedste ven. Bruger den næ-
sten udelukkende til SMS beskeder. Ved godt, at skylden for 
den manglende brug af telefonen til at tale i, er min egen, for 
jeg tager mig ikke tid til at lære at bruge den! Har ellers alle 
remedier til at afprøve det!!

Men alt i alt er jeg glad for CI opfindelsen. Især glæder 
det mig, at mange helt små børn med høretab kan blive hjul-
pet i en tidlig alder.
 Med venlig hilsen, Ole Borg Kristensen
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Nogle betragtninger om  
at melde sig ind – og ud

Som formand for en af Høreforeningens lokalafdelinger 
modtager jeg både indmeldelser og udmeldelser. Og natur-
ligvis er glæden stor ved en indmeldelse, hvor jeg kvitterer 
med en velkomsthilsen til de nye medlemmer og vedlægger 
enten vores nyhedsbrev eller en liste over vores næste lokale 
arrangementer. I det videre forløb prøver jeg på at sende 
huskemails ud til vores medlemmer ”husk at vi har et møde 
om streaming den 22. oktober” og lign. Jeg er meget bevidst 
om ikke at sende for mange mails, da jeg ved, at det irriterer 
nogle af vores medlemmer og kan føre til udmeldinger dagen 
efter, jeg har sendt mailen. 

Og så bliver man meget skuffet. Ikke nok med at vi i lokal-
bestyrelsen lægger et stort frivilligt arbejde i at tilbyde et så 
alsidigt program som muligt, men når man så får en udmel-
ding, hvor der står ” jeg melder mig ud af Høreforeningen, da 
jeg alligevel aldrig deltager i jeres arrangementer”, så bliver 
man meget, meget skuffet. 

Vi arbejder i en handicaporganisation for at fremme vilkå-
rene for vores eget handicap. Vores formand og næstformand 
og sekretariatet laver et gedigent stykke arbejde med f.eks. 
at holde politikerne i ørerne, så ventelister på at få et høreap-
parat ikke vokser og vokser, og at vi får bedre og flere under-
tekster i TV. 

Vores sekretariat tilbyder i samarbejde med de frivillige i 
Høreforeningens udvalg kurser og emnedage for erhvervsak-
tive, hørehæmmede med tinnitus- og menière-ramte og børn 
og unge. Vores redaktør laver et meget rost medlemsblad, 
som vi får 6 gange om året, så vi kan ajour holde vores viden 
på høreområdet. Og vi frivillige knokler i lokalafdelingerne 
efter bedste evne. Alt det får man for 305 kr. pr. år. 

Det koster altså kun 305 kr. pr. år at støtte sit eget handi-
kap, som for de flestes vedkommende jo ikke bare forsvinder, 
men alligevel fravælger man sig denne mulighed ved en ud-
meldelse.

Her synes jeg, at vi mangler lidt – vi kan måske kalde det 
– samfundssind på vores eget handicaps vegne. Hvis ikke vi 
selv som hørehæmmet kan se en værdi i at støtte vores egen 
handicaporganisation, hvem skulle så ellers gøre det?

Høreforeningen er vores ”fagforening”, så støt den og lav 
reklame for den, så vi bliver en stærk patientforening, som 
samfundet lytter til. 

Og til dem, som kun ønsker at være medlem for at få 
Hørelsen tilsendt, men ikke er interesseret i at få mails fra 
lokalafdelingerne, består den mulighed i at ringe eller maile 
til Høreforeningen, så bliver denne oplysning gemt i vores 
medlemssystem, og så er man fri for at modtage mails. Det er 
helt i orden. Sådan gør mange. 

Og er man uenig eller utilfreds med Høreforeningen eller 
sin lokalafdeling, så lad os endelig få det at vide, så vi kan 
gøre vores arbejde bedre. 
 
 Christel Sievers, lokalformand Aalborg

Er det svært at høre dørklokken?  
Har man nedsat hørelse – uanset om man har 
høreapparater eller ej, så kan det være svært at 
høre vigtige lyde i hjemmet, fx når det ringer på 
døren. Det findes der heldigvis en løsning på.

Tryghed i 
hjemmet

Ring på 3917 7101 og hør mere om løsningen 
eller læs mere på www.phonicear.dk, hvor du 
også finder mange andre spændende løsninger.

Detect Door Pro er et dørtryk, 
der er specielt designet til 
mennesker med nedsat hørelse. 
Kombineres dørtrykket med en 
modtager, kan du være sikker på 
at få besked, når du får besøg.  
 
Du kan selv vælge, om du 
ønsker besked via kraftig lyd, 
kraftige lysblink eller vibrationer 
fra en vibrator.   
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HVAD 
SKER 
HVOR

■ Den anden onsdag i hver må-
ned 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 vejled-
ning om høreapparater gennem det 
offentlige og private. 
■ Fredag d. 27. november kl. 
15-ca. 20.30 er der julefrokost i 
Forsamlingsbygningen, Østergade 
9, Hjørring. Dagen starter med kaffe 
og lagkage, derefter lidt underhold-
ning. Kl. ca. 17.30 serveres der ju-
lemenu: sild, fiskefilet, grønlangkål 
med tilbehør og risalamande. Af 
hensyn til bestilling af mad er sidste 
tilmelding torsdag d. 12. november 
til: Flemming Avnby tlf. 21473020, 
Elin Hansen tlf. 24828791 eller Villy 
Pedersen tlf. 21499045. Vi tager hen-
syn til de aktuelle coronaforhold. 
Vær opmærksom på, at arrange-
mentet kan blive aflyst. Håber vi ses 
til en hyggelig dag.

MARIAGERFJORD
Formand: Kurt Mortensen, Ny-
gade 5, 9560 Hadsund, tlf. 98 58 54 
51, e-mail: kurtogmona@mail.dk
■ Torsdag d. 19. november kl. 17-
21.30 afholdes julefrokost i Y"s Mens 
Center Ålykkevej 6 Hobro. Vores 
dygtige økonoma Margit vil lave en 
velsmagende julemad til os. Vi sørger 
for hygge og underholdning. Der vil 
være teleslynge til rådighed. Tilmel-
ding til næstformand Niels Aage telf. 
40455964 senest d. 16 november.

MORSØ
Formand: Jens Peder Dalgaard, 
Enghavevej 8, 7900 Nykøbing 
Mors, tlf. 97 72 52 90, e-mail: mor-
soe@hoereforeningen.dk. Fast 
mødested, når andet ikke er angi-
vet: Frivilligcenter Mors, Støberi-
vej 7, Nykøbing Mors.
■ Den 1. tirsdag i hver måned kl. 
10 – 11.45 er der ”Træffetid”. Tag te-
lefonen eller kom forbi Enghavevej 
8, 7900 Nyk. M. Råd og vejledning 
om høreproblemer, hjælpemulighe-
der eller bare en snak om, hvad der 
falder for. 

REBILD
Lokalafdelingen samkører med 
Vesthimmerland, se derfor Vest-
himmerland.

VESTHIMMERLAND
Formand: Viggo Christensen, By-
gaden 59 D. 9200 Aalborg SV, tlf. 
29 86 62 38, e-mail: vbchristen-
sen@gmail.com
■ Onsdag d. 28. oktober kl. 17-21 
ved Aktivitetscenteret. Bymidten 
15, 9600 Aars. Foredrag med Henrik 

Deadline for oktober-nummeret 
2020: 10. september 2020. 
Indlæg skal sendes på SKEMA  
til aktivitet@hoereforeningen.dk 
eller pr. post.

Hvis du ikke kan finde en lokal-
afdeling/klub i din kommune i 
oversigten, kan du finde den på 
hjemmesiden, og du kan altid kon-
takte Høreforeningens sekretariat 
for spørgsmål. Du har som medlem 
mulighed for at deltage i arrange-
menter i alle kommuner.

NB: Hold også øje med din lokal-
afdeling på Høreforeningens hjem-
meside (hoereforeningen.dk), hvor 
aktiviteter annonceres. 

Region
NORDJYLLAND

HB -MEDLEMMER

Inger Larsen, Rughaven 19,  
Ulsted, 9370 Hals, tlf. 23 49 57 45, 
e-mail: ingerklarsen453@gmail.com

Lise Dam Rasmussen, 
Houtvedbakken 5, Stinesminde,  
9500 Hobro, tlf. 27 57 20 87,  
e-mail: ldr1705@gmail.com 

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, 9800 Hjørring.

Strube om tinnitus og en musikop-
levelse. Tilmelding senest onsdag d. 
14. oktober til vbchristensen@gmail.
com eller mobil: 29866238. Det er 
gratis at deltage. 
■ Onsdag d. 2. december kl 17-21. 
Julefrokost på den kinesiske mur i 
Aars for Høreforeningens medlem-
mer. Tilmelding senest mandag d. 
23. november til vbchristensen@
gmail.com eller mobil: 29866238. 
Det er gratis at deltage.

AALBORG OG  
BRØNDERSLEV
Formand: Christel Sievers,  
Jens Kalstrups Vej 30, 9000 Aalborg,  
tlf. 24 22 89 64, e-mail:  
christelsievers@gmail.com
■ Mandag d. 16. november kl. 
14-17 er der gløgg, æbleskiver og 
banko på Skalborg Kro, Hobro-
vej 515, 9200 Aalborg SV. Vi tager 
hørehensyn, så numrene vil både 
blive råbt op og skrevet på en tavle. 
Der vil også være god tid til snak 
med de øvrige deltagere. Alle bedes 
medbringe en gave til bankospillet 
til 25 kr. Pris 30 kr. Tilmelding til 
Birthe Ebdrup på sms 30205097 el. 
b.ebdrup54@gmail.com senest d. 6. 
november. Arrangementet gennem-
føres efter gældende Corona regler.

Region
MIDTJYLLAND

HB-MEDLEMMER:

Merete Birk Nielsen,  
Kærgårdsvej 46, 8355 Solbjerg,  
tlf. 25 39 56 75 (kun sms), e-mail: 
meretebirk@profibermail.dk

Henning Færmann,  
Hornshøjparken 43,  
7500 Holstebro, tlf. 22 62 42 33,  
e-mail: henning@faermann.com 

LOKALAFDELINGER

HOLSTEBRO
Formand: Henning Færmann, 
Hornshøjparken 43, 7500 Holste-
bro, tlf.22 62 42 33, e-mail: holste-
bro@hoereforeningen.dk Fast mø-
dested, når andet ikke er angivet: 
Aktivitetscenteret, Salen, Dan-
marksgade 13 A. Find os på Face-
book ved at søge på: Høreforenin-
gen Holstebro Lokalafdeling.
■ Tirsdag d. 24. november kl. 
18.30 er der julehygge i Aktivitets-
centeret, Salen, Danmarksgade 13A. 
Høreforeningen vil denne aften gøre 
alt for at bringe dig i julestemning. 

Vi begynder med spisning, så kom 
ikke for sent. Der vil senere også 
være det traditionsrige pladespil. 
Skrivetolk og teleslynge findes. 
Husk: tilmelding bedst senest 5 dage 
før til Henning på tlf. 2262 4233 el. 
via link på vores hjemmeside: www.
hoereforeningen-holstebro.dk. 

LEMVIG
Lokalafdelingen samkører med 
Struer – Thyholm, se derfor 
Struer – Thyholm.

STRUER-THYHOLM
Formand: Anders Sund,  
Rosenvænget 15 E, Hvidbjerg, 
7790 Thyholm, tlf. 97 87 23 33,  
e-mail: anders.sund2@gmail.com 
■ Husk at vi i lokalafdelingen har et 
velfungerende teleslyngeanlæg, der 
kan lånes. Henvend jer i god tid til 
et bestyrelsesmedlem.

VIBORG
Formand: Allan Hørmann Laur-
sen, Teglkrogen 14, 8800 Viborg, 
tlf. 60 61 08 82, e-mail:  
hoerforviborg@gmail.com. 
■ Første onsdag i måneden kl. 19-
21 (men kun efter aftale) er der Café 
Hørelsen i De Frivilliges Hus, Lille 
Sct. Hansgade 7-9, 8800 Viborg.
■ Onsdag d. 21. oktober kl. 17-
19.30 ved CKU, Rosenstræde 6, 
8800 Viborg, kommer hørepædagog 
Heidie List, som indleder med et 
oplæg om tinnitus: Hvad er tinnitus, 
er der hjælpemidler/behandling, og 
hvordan takler man sin tinnitus i 
hverdagen. Vi serverer sandwich og 
vand og kaffe/te, pris 35 kr. Tilmel-
ding senest d. 18. oktober på mail: 
viborg@hoereforeningen.dk. Oplys 
gerne dit mobilnummer. 

Region
SYDDANMARK

HB-MEDLEMMER:

Hans Christian Schack, Søgårds-
vej 3, 6670 Holsted, tlf. 21 77 99 66, 
e-mail: mail@hcschack.dk

Kurt E. Jensen, Bådvej 96, 5240 
Odense NØ, tlf. 23 93 40 50, e-
mail: kurt-e@outlook.dk

LOKALAFDELINGER

AABENRAA
Formand: Kirsten Juul Jensen, 
Gammel Færgevej 71, Alnor,  
6300 Gråsten, tlf. 73 65 07 21,  
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mobil: 53 29 45 00  
e-mail: kjj-ten@outlook.dk
■ Tirsdag d. 27. oktober kl. 14-16 
er der foredrag om at være døvblind. 
Ved: Foredragsholder fra Foreningen 
Danske Døvblinde. Sted: Damms 
Gård, 1. sal, Gråstenvej 12, Felsted, 
6200 Aabenraa. (Man kommer ind 
ved brug af sygesikringskort). Te-
leslynge og skrivetolke forefindes. 
Alle er velkomne. Kaffe med brød 
kr. 30.00. Tilmelding senest torsdag 
d. 22. oktober kl. 12 til formanden: 
Kirsten Juul Jensen, sms/mobil: 53 
29 45 00, tlf.: 73 65 07 21, mail: kjj-
ten@outlook.dk.
■ Torsdag d. 29. oktober kl. 14-16 
er der foredrag. Oplæg ved Renè 
Kongedam, Danaflex A/S under 
temaet ”Jeg vil høre” – Når høreap-
parater ikke længere er nok. Sted: 
Center Royal, Markledsgade 6, 6240 
Løgumkloster. Teleslynge og skrive-
tolke forefindes. Alle er velkomne. 
Kaffe med brød kr. 30. Tilmelding 
senest torsdag d. 22. oktober 2020 kl. 
12 til formanden: Kirsten Juul Jen-
sen, sms/mobil: 53 29 45 00, tlf.: 73 
65 07 21, Mail: kjj-ten@outlook.dk.
■ Onsdag d. 11. november kl. 14-
16 er der foredrag. Oplæg ved Rene 
Kongedam, Danaflex. Under temaet: 
”Jeg vil høre” – Når høreapparater 
ikke længere er nok. Sted: Aktivi-
tetshuset Bispen, Bispebroen 3, 6100 
Haderslev, lokale 11, 1. sal. Teleslynge 
og skrivetolke forefindes. Alle er vel-
komne. Kaffe med brød kr. 35. Gerne 
tilmelding senest torsdag d. 5. no-
vember kl. 12.00 til formanden: Kir-
sten Juul Jensen: mobil 53 29 45 00, 
tlf. 73 65 07 21, kjj-ten@outlook.dk. 
■ Onsdag d. 18. november kl. 14-
16. Oplæg ved: Karen Bonde, Høre-
klinikken Sønderborg. Sted: Damms 
Gård, 1. sal, Gråstenvej 12, Felsted, 
6200 Aabenraa. (man kommer ind 
ved brug af sygesikringskort). Te-
leslynge og skrivetolke forefindes. 
Alle er velkomne. Kaffe med brød 
kr. 30. Tilmelding senest torsdag d. 
12. november 2020 kl. 12 til forman-
den: Kirsten Juul Jensen, sms/mobil: 
53 29 45 00, tlf.: 73 65 07 21, mail: 
kjj-ten@outlook.dk.

BILLUND
Formand: Kristian Hansen,  
Kirkegade 16, 6623 Vorbasse,  
tlf. 75 33 33 14, e-mail:  
karinogkristian@gmail.com
■ Søndag d. 25. oktober kl. 8.15-
17.45 er der bustur med gudstjeneste 
i Løgumkloster kirke, middag i Refu-
giet, rundtur i Sønderjylland, besøg 
i Knivsbjerg ved Rødekro, som er de 
tyske mindretals mindesten nord for 
grænsen. Der drikker vi kaffe. Niels 
Ole Frederiksen er guide på turen. 

Han har stort kendskab til grænse-
landet og vil fortælle om det. Efter 
besøget der går turen hjemad. Tids-
plan: 8.15 afgang fra Vorbasse Sog-
nehus, Kirkegade 19 med Ansager 
Turist. Der er kaffe og rundstykker 
undervejs. 10.30 tekstet gudstjeneste 
i Løgumkloster kirke. 11.45 middag 
i spisesalen på Refugiet. Drikkevarer 
for egen regning. 13.00 afgang fra 
Løgumkloster, vores guide fortæller 
undervejs. 14.00 ankomst til Knivs-
bjerg, hvor vi får fortællinger om 
stedet. Der serveres kaffe og kage. 
16.30 afgang fra Knivsbjerg mod 
Vorbasse. Hjemkomst ca. 17.45 Tu-
ren koster 250 kr. inkl. mad – uden 
drikkevarer. TILMELDING SENEST 
D. 19. OKTOBER til: Ernst Thomsen 
Hejnsvig – Vorbasse Soldatervenner: 
etbt@sveanet.dk, mobil 22812541 el. 
Kristian Hansen: karinogkristian@
gmail.com mobil 30128351.

ESBJERG
Formand: Ejner From Andersen, 
Skyttens Kvarter 97, 6710 Esbjerg 
V, tlf. 22 93 91 43, e-mail: esbjerg@
hoereforeningen.dk. 
■ Onsdag d. 28. oktober kl. 19 i 
Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 
Esbjerg er der foredrag om arv, te-
stamente og fuldmagter. Hvordan 
er reglerne for arv og testamente? 
Hvem kan man begunstige? Få 
svar på det og meget mere. Alle er 
velkomne til en spændende aften. 
Fri entré. Vi serverer kaffe/te og brød 
i pausen. Der er teleslynge og skri-
vetolke. Vi følger retningslinjerne ift. 
corona, så du kan trygt møde op.
■ Lørdag d. 21. november kl. 12 i 
Fritidshuset, Kirkegade 51, 6700 Es-
bjerg er der Årsafslutning/julefrokost. 
Der vil i traditionens tro blive serveret 
julefrokost med øl/vand/vin og snaps. 
Efter julefrokosten vil der blive ser-
veret kaffe/te og småkager. Dog vil 
maden blive serveret under andre 
forhold pga. Covid-19. Musikken le-
veres igen i år af Henning Sørensen, 
der spiller fra kl. 12.00 til kl. 15.00. 
Arrangementet er for alle medlem-
mer/ægtefæller/samlevere. Der vil 
være skrivetolkning og teleslynge ved 
arrangementet. Pris pr. deltager er 
150,00 kr. inkl. alle drikkevarer. Ingen 
pakkespil pga. Covid-19. Af hensyn 
til maden er tilmelding nødvendig 
og skal ske senest d. 15. november 
Tilmelding til: Ejner From Andersen: 
ejnerfromandersen@gmail.com el. til 
en af de andre i bestyrelsen.
■ Onsdag d. 2. december er der 
juletur til Tønder med efterfølgende 
grænsehandel. Der vil blive rig mu-
lighed for at indsnuse byens jule-
stemning, hvor man kan gå en tur 
i det Gamle Apotek langs gågaden. 

Efter besøget i Tønder, kører vi en tur 
over grænsen, hvor vi kan gøre vores 
juleindkøb. Opsamling: kl. 09.30 Gl. 
Posthus Bramming. Kl. 10.00 Muse-
umspladsen Esbjerg. Kl. 10.30 Føtex 
Ribe. Ved ankomst til Tønder, får vi en 
let frokost på Cafe Victoria. Derefter 
er vi på egen hånd et par timer i byen. 
Ca. kl. 15.00 kører vi til Fleggård i 
Suderlugum, hvor vi får en times tid 
til at gøre julehandel. Vi forventer at 
være tilbage i samme rækkefølge ca. 
kl. 17.00 Ribe – 17.30 Esbjerg – 18.00 
Bramming. Pga. Covid-19 kan der 
forekomme ændringer, og vi følger 
selvfølgelig anbefalingerne. Pris inkl. 
frokost med en øl/vand – bustur 
for medlemmer 150,00 kr., ikke-
medlemmer 200,00 kr. Tilmelding til: 
tbnlund@gmail.com – tlf. 24849577 
senest søndag d. 22. november. Husk 
at opgive tydeligt navn og tlf. nr. ved 
tilmelding. Husk pas.

HADERSLEV
Lokalafdelingen samkører med 
Aabenraa, se derfor Aabenraa.

KERTEMINDE
Lokalafdelingen samkører med 
Odense, se derfor Odense.

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 kurt-e@
outlook.dk. Fast mødested, når 
andet ikke er angivet: Odense 
Kultur- og Idrætshus, Stadion-
vej 50, 5200 Odense V, indgang E. 
(Bolbro Ældrecenter) der er tele-
slynge, skrivetolke og storskærm 
ved alle møder.
■ Onsdag d. 11. november kl. 14-
16 er der bankospil med masser af 
flotte gevinster. 
■ Onsdag d. 9. december kl. 14-16 
er der julehygge med æbleskiver, 
hygge og musik. Tilmelding til for-
manden senest d. 2. december.

TØNDER
Lokalafdelingen samkører med 
Aabenraa, se derfor Aabenraa.

VEJEN
Formand: Hans Christian Schack, 
Søgårdsvej 3, 6670 Holsted, tlf. 21 
77 99 66, e-mail: mail@hcschack.dk
■ Tirsdag d. 20. oktober kl. 14-16 
på Fredenshjem, Fredensvej 3, 6650 
Brørup. Dansk underholdning gen-

nem 100 år v/Stig Nørregård. Han 
tager jer med i en musikalsk rejse 
i dansk underholdning. Rejsen går 
fra afdøde legender som Osvald 
Helmuth, Arthur Jensen, Helge 
Kjærulff-Schmidt og Ebbe Rode, til 
nulevende underholdnings-ikoner 
som Eddie Skoller, Niels Hausgaard, 
Linie 3 og De Nattergale. Der vil 
blive rig mulighed for at grine på 
denne 100 års rundtur i dansk un-
derholdning Tilmelding nødvendig 
torsdag d. 15. oktober kl. 9-11 på 
tlf.nr: 61 61 38 05, efterfølgende på 
tavlen på Aktivitetscenter Fredens-
hjem (hvis der er flere pladser). 
Plads til 50 deltagere. Først til mølle. 
Der er sørget for teleslynge og skri-
vetolke, så alle kan følge med. Entré: 
40 kr. inklusive kaffe og brød.
■ Tirsdag d. 3. november kl. 14-
16 ved Fredenshjem, Fredensvej 3, 
6650 Brørup. Niels Ole Frederiksen 
holder foredrag om ”Christian X – 
genforeningskongen”. Der er mange 
myter og legender om Christian 
den 10.: Var han skurk eller helt? 
Christian den 10. efterfulgte sin far 
Frederik den 8. og blev konge i 1912 
samt de næste 35 begivenhedsrige 
år til sin død i 1947. Han gav, ved sin 
personlige og politiske indblanding, 
anledning til mange problemer. 
Blandt andet Påskekrisen 1920. Med 
sine handlinger under Påskekrisen 
1920, var han tæt på at afsætte 
sig selv og dermed få afskaffet det 
danske monarki. Første verdenskrig, 
salget af de Vestindiske øer, grund-
lovsændringen 1915, hvor kvinderne 
fik valgret, Påskekrisen 1920, Gen-
foreningen 1920, økonomiske kriser, 
politiske trakasserier og ikke mindst 
den femårige tyske besættelse 1940-
45. I det genforenede Sønderjylland 
blev Christian den 10. og det dan-
ske kongehus en vigtig brik i at få 
samlet det genvundne land og dets 
befolkning. Specielt under den tyske 
besættelse blev han nærmest et ikon 
og samlingspunkt for befolkningen. 
Tilmelding nødvendig torsdag d. 29. 
oktober kl. 9-11 på tlf.nr: 61 61 38 
05, efterfølgende på tavle på Aktivi-
tetscenter Fredenshjem (hvis der er 
flere pladser). Plads til 50 deltagere. 
Først til mølle. Der er sørget for 
teleslynge og skrivetolke, så alle kan 
følge med. Entré: 40 kr. inklusive 
kaffe og brød.
■ Torsdag d. 5. november kl. 
14-16.30 ved Rødding Aktivitets-
hus. Østergade 28, 6630 Rødding. 
Dårlig hørelse? Der er en løsning, 
når høreapparater ikke længere er 
nok, nemlig CI (Cochlear Implant). 
Aftenens formål er at oplyse, vejlede 
og rådgive omkring hørelse samt 
løsningerne og kriterierne for CI, 
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som i dag er markant anderledes 
end for blot få år siden. René Kon-
gedam har arbejdet med hørelse i 
25 år, hvor han har arbejdet med de 
fleste aspekter relateret til hørelsen. I 
lidt mere en 1½ år har René arbejdet 
for Danaflex, der forhandler, sup-
porterer og servicerer implantérbare 
høreløsninger, hvor han er ansvarlig 
for projektet ’Jeg Vil Høre’. Projektet 
har til formål at bistå alle der måtte 
have brug for det, med information, 
vejledning og rådgivning omkring 
hørelsen, uanset om man har gjort 
noget ved hørelsen eller ikke. Pro-
jektet har dog særlig fokus på den 
gruppe af mennesker der har høre-
apparater, men som ikke længere 
kan få glæde af dem. Se mere på 
www.jegvilhøre.dk. Der er teleslynge 
og skrivetolk. Alle der har interesse 
i hørelse er meget velkomne denne 
dag. Tag din ægtefælle/livsledsager 
eller ven med. Af hensyn til kaffen 
skal tilmelding ske til formanden på 
mail: mail@hcschack.dk el. SMS. 21 
77 99 66 senest fredag d. 30. oktober. 
Kaffe og brød 20 kr.

Region
HOVEDSTADEN

HB-MEDLEMMER:

Helene Svendsen, Mejsevangen 5, 
3700 Rønne, tlf.nr.: 56 95 06 91,  
e-mail: helene.svendsen@live.dk 

Jeppe Overgaard, Lyngbygårdsvej 
102, t tv, 2800 Kongens Lyngby,  
tlf. 40 74 36 15,  
e-mail: jovergaard@youmail.dk

LOKALAFDELINGER

BALLERUP
Formand: Henrik Timm-Mogen-
sen, Ulkær 10, st. th., 2610 Rødovre, 
tlf. 22 66 81 52 / 30 89 81 52, e-mail: 
ask.kbh@brnet.dk Fast mødested, 
når andet ikke er angivet: Ballerup 
Bibliotek, Sal 2, Banegårdspladsen 
1, 2750 Ballerup. Hvis du har en 
mail-adresse, så send den til for-
manden, så vi kan sende informa-
tion til jer via mail og spare porto.

■ Hvis du har brug for vejledning el-
ler har spørgsmål om høreapparater 
eller høretekniske hjælpemidler, så 
kontakt os. Bestil tid på mobil: 22 66 
81 52, så aftaler vi tid og sted. OBS 
det er bedst mellem kl. 10 og kl. 12. 
■ Torsdag d. 19. november er der 
udflugt til Rødovre Kirke og Heerup 
Museum. Vi mødes udenfor kirken 
kl. 13. Hvis muligt får vi lov at kom-
me ind i kirken. På museet får i en 
rundvisning, herefter kan man købe 
kaffe/te. Museet er ikke så stort, så 
dårligt gående kan godt være med. 
Vi har skrivetolke med. Tilmelding 
senest d. 10. november via tlf./sms 
22668152.
■ Mandag d. 23. november kl. 
19 på Ballerup Bibliotek, Sal 2. 
Foredrag med FDDB-informatør 
Susanne Løcke. Bliv klogere på 
døvblindhed – at miste to vigtige 
sanser. Susanne vil fortælle om, 
hvordan man klarer sig i hverdagen, 
hvordan man kommunikerer, men 
også om det, der er svært ved at 
være døvblind. Hendes mand vil 
supplere med en førstehåndsberet-
ning om livet med en døvblind. Der 
er teleslynge og skrivetolke. Husk at 
dørene bliver lukket kl. 19.
■ Mandag d. 25. januar kl. 19 er 
der årsmøde på Ballerup Bibliotek, 
Sal 2, med dagsorden ifølge ved-
tægterne. Indkomne forslag skal 
inden d. 13. januar sendes til for-
manden via mail: ask.kbh@brnet.dk 
eller almindeligt brev. Før årsmødet 
kommer der muligvis et foredrag 
om menière og svimmelhed. Vi hå-
ber at kunne servere kaffe, men alle 
corona-regler vil blive overholdt. 
Der er teleslynge og skrivetolke. 
Husk at dørene bliver lukket kl. 19.

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 den 21. november kl. 
13 er der julefrokost i Sagahuset, 
Sagavej 2, 3700 Rønne. Vi skal hygge 
os i hinandens selskab, synge lidt 
sange og spise god mad. Det er 
vigtigt, vi mødes og taler om stort 
og småt fra hverdagen. Efter maden 
spiller vi amerikansk lotteri, hvor 
der vil være mange fine lodtræk-
ningspræmier som de handlende i 
Åkirkeby, Nexø og Rønne har givet. 
Der er teleslynge og skrivetolke. 
Det koster 50 kr. at deltage i jule-
frokosten. Tilmelding til Helene 
30429379, Wanda 31150317.

EGEDAL OG FURESØ
Formand: Annette Egeskov Stor-
gaard, Enghøjvej 28, Ganløse, 
3660 Stenløse, mobil: 30 27 42 54. 
E-mail: egedal@hoereforeningen.
dk. Fast mødested, når andet ikke 
er angivet: Hep-huset, Carlsberg-
vej 4, Stenløse. Rødt hus lige bag 
Stenløse station og overfor Ege-
dal Centeret. 
■ Hvis du har brug for vejledning 
eller har spørgsmål om høreappara-
ter 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.
■ Torsdag d. 29. oktober kl. 13.30-
15.30 ved HEP-huset, Carlsbergvej 4 
ved Stenløse st. En af de største kom-
ponister nogensinde. Ludwig van Be-
ethoven fylder 250 år i 2020 og fejres 
over hele verden. Hvordan gik det 
egentlig til, at en ung musikbegavelse 
med en hård social baggrund skabte 
sig en enestående karriere, med et 
væld af store værker – til trods for, at 
han allerede i en ung alder i stigende 
grad blev døv. Det fortæller Peter 
Dürrfeld om i dette foredrag, hvor 
han enten vil tralle eller på cd spiller 
smagsprøver fra Beethovens musik. 
Teleslynge og skrivetolk. Kaffe/te og 
kage. Ingen tilmelding.
■ Fredag d. 27. november kl. 17-19 
er der julehygge i Forsamlingshuset, 
Smedegade 5, Kirke Værløse, 3500 
Værløse. Vi før-julehygger, hvor vi 
først byder på 2 stk. smørrebrød, 1 
øl/vand el. vin, kaffe/the og kage. 
Underholdningen varetages af et af 
vores bestyrelsesmedlemmer, som 
sammen med en lille gruppe leverer 
lystig spillemandsmusik og sange, 
som vi sikkert kan synge med på. 
Bestyrelsen vil være tilstede ved 
hørerelaterede spørgsmål. Gratis 
for medlemmer og 50 kr. for ikke-
medlemmer. Forbehold for Corona 
og antal skal tilmelding ske senest 
mandag d. 23. november hos Annet-
te Storgaard, tlf. 3027 4254 (SMS).

GENTOFTE
Formand: Grete Boisen, 
Blidahlund 3 st. mf., 2920 
Charlottenlund, mobil: 41 97 32 
60, e-mail: gentofte@hoerefor-
eningen.dk. Hjemmeside:
www.hoereforeningen-gentofte.
dk. Fast mødested, når andet ikke 
er angivet: Gentofte Hovedbiblio-
tek, Ahlmanns Alle 6, 2900 Hel-
lerup.
■ Hvis du har brug for vejledning 
om hørenedsættelse, behandlings-
muligheder eller samtale om de 
problemer et høretab kan medføre 

i hverdagen, så ring på 41 97 32 60 
eller send en e-mail til: gentofte@
hoereforeningen.dk.
■ Vi tilbyder stadig yoga i Gentofte-
gade om onsdagen fra kl. 10-11.30. 
Kontaktperson: Karin Hovgaard 
Christiansen. Mail til vores mailad-
resse eller på vores hjemmeside.
■ Nystartet strikkeklub: Vi strikker 
sammen en gang om måneden en 
mandag eftermiddag fra kl 13 til ca. 
16. Vi mødes på skift hos hinanden, 
aftalt fra gang til gang. Interesserede 
kan henvende sig på lokalafdelin-
gens mail eller hjemmeside eller på 
telefon 41973260.
■ Lørdag den 7. nov. kl 11-13 er der 
vejledning om hørenedsættelse og 
behandlingsmuligheder. Også muligt 
at drøfte høreproblemer i hverdagen 
og få løst praktiske problemer med 
sit høreapparat som fx skift af voks-
filter eller tilslutning af høreapparatet 
til sin mobiltelefon. Der er erfaring 
med både CI og høreapparat.
■ Mandag den 16. nov. kl 16.30-18 
er der vejledning om hørenedsæt-
telse og behandlingsmuligheder. 
Også muligt at drøfte høreproble-
mer i hverdagen og få løst praktiske 
problemer med sit høreapparat som 
fx skift af voksfilter eller tilslutning 
af høreapparatet til sin mobiltelefon. 
Der er erfaring med både CI og hø-
reapparat.
■ Lørdag den 5. dec. kl 11-13 er 
der vejledning om hørenedsættelse 
og behandlingsmuligheder. Også 
muligt at drøfte høreproblemer i 
hverdagen og få løst praktiske pro-
blemer med sit høreapparat som fx 
skift af voksfilter eller tilslutning af 
høreapparatet til sin mobiltelefon. 
Der er erfaring med både CI og hø-
reapparat.
■ Mandag d. 23. november kl. 19- 
ca. 21 er der foredrag i Øregårds-
salen, Gentofte Hovedbibliotek. 
Der er en sammenhæng mellem 
nedsat hørelse og demens. Men er 
den direkte eller indirekte, og kan 
høreapparat hjælpe? Det er nogle af 
de spørgsmål, som Kasper Jørgen-
sen fra Nationalt Videnscenter for 
Demens på Rigshospitalet vil tage 
op. Der vil være teleslynge og skri-
vetolk. Foredraget er åbent for alle. 
Tilmelding nødvendig pga. corona/
begrænset deltagerantal. Tilmelding 
på vores hjemmeside, på gentofte@
hoereforeningen.dk eller på telefon: 
41973260 senest d. 21. november.

GLADSAXE
Formand: John Agerholm, Rolf 
Krakes Allé 23, 2860 Søborg, tlf. 
21 69 06 86, e-mail: jagerholm@
webspeed.dk Fast mødested, når 
andet ikke er angivet: Forebyg-
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gelsescentret, Søborg Hovedgade 
200, 2860 Søborg.
■ Åbent hus den sidste torsdag 
i hver måned kl. 16-17 i Forebyg-
gelsescentret, 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@hoereforenin-
gen.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, så vi kan aftale tid 
og sted. Vi hjælper så hurtigt, vi kan 
– også i akutte situationer.
■ Søndag d. 22. november kl. 
14-16.30 ved Aktivitetscentret, 
Sydvestvej 12, Glostrup. Foredrag 
”Alle tiders jul” af Lars Ringholm, 
som fortæller om gamle juletradi-
tioner. Hvor kommer de fra, og er 
de egentlig danske? Hvordan holdt 
man jul for 100 år siden og for 500 
år siden, og hvordan stemmer hi-
storien om Jesus overens med vikin-
gernes skik med at fejre dagen med 
et overdådigt ædegilde? Pris: 50 kr. 
inkl. kaffe/kage. Tilmelding på tlf. 
6043 1271 (SMS) el. 2947 0865 (Ag-
nete) senest tirsdag d. 17. november. 
Samarbejde med HøjeTaastrup 
lokalafdeling.

GRIBSKOV
Lokalafdelingen samkører med 
Helsingør, se derfor Helsingør

HELSINGØR
Formand: Doris Dahl Hansen, tlf. 
22 51 29 19, e-mail: dorisdh4960@
gmail.com
Helsingør/Gribskov har fået nye 
lokaler. OBS! Fremover mødes vi 
i Foreningshuset Svingelport 8 A. 
3000 Helsingør,tæt ved Helsingør 
Station. Teleslynge og elevator 
forefindes. Cafémøderne afhol-
der vi den 4. fredag i måneden 
kl.14.00.
■ Cafémøde fredag d. 23. oktober 
kl. 14. Her vil vi få besøg af en kon-
sulent fra Kommunikationscentret, 
der vil fortælle om hvilke mulighe-
der for hjælp, der er, og man kan 
måske få svar på egne problemer. Til 
dette møde er TILMELDING NØD-
VENDIG til Winnie Christensen 
på 29 61 18 70 senest mandag den 
19.oktober.
■ Fredag d. 27. november kl. 12 
er der julefrokost. Vi hygger os og 
kommer i julestemning trods Covid 

19. TILMELDING ER NØDVEN-
DIG senest mandag d. 23. novem-
ber til Winnie Christensen på tlf. 
29611870.

HVIDOVRE
Formand: Niels Jensen-Storch, 
Brostykkevej 24, 2650 Hvidovre, 
tlf. 25 37 75 49, e-mail: hvidovre@
hoereforeningen.dk
■ Torsdag d. 10. december kl. 19-
21 er der medlemsmøde ved Lille 
Frihedes Aktivitetscenter, Lille Fri-
heden 1, 2650 Hvidovre. Julemøde: 
”På ørekanalrundfart med doktor 
Ørntoft”. Steffen Ørntoft vil fortælle 
om sit daglige virke som øre, næse 
og halslæge på sin klinik på Gam-
mel Køge Landevej. Endelig vil Stef-
fen fortælle om sine erfaringer med 
hensyn til at tilpasse og udlevere 
høreapparater for det offentlige. 
Steffen har besøgt os før med stor 
succes. Vi vil forsøge at gøre julemø-
det til en rigtig glædelig begivenhed 
med duge, lys og blomster på bor-
dene. Julebag, øl, vin og vand. Gæ-
ster 20 kroner. Husk tilmelding. Alle 
Corona regler vil blive overholdt, 
hvorfor du skal tilmelde dig til Niels 
på 25 37 75 49 el. hvidovre@hoere-
foreningen.dk. 

HØJE-TAASTRUP
Formand: Jens Wiinholt, Roskil-
devej 354, 2630 Taastrup, tlf. 40 48 
18 67, e-mail: jetduch@gmail.com
Lokaldelingen samarbejder med 
Glostrup lokalafdeling se derfor 
månedens aktiviteter under Glo-
strup.

KØBENHAVN
Formand: Lotte Rømer, Værne-
damsvej 12, 3. 1619 V, e-mail: ko-
ebenhavn@hoereforeningen.
dk, lokalforeningens mobil (kun 
sms): 53 73 09 33, tlf: (læg besked): 
27 57 27 57. Fast mødested, når 
andet ikke er angivet:
Sankt Knuds Vej 36, 1. - 1903 Fre-
deriksberg C. For mere informa-
tion, se vores nye hjemmeside: 
www.hørkbh.dk
■ Mandag d. 2. november kl 
18.30-21 er der Tema-cafe. Vores 
nye, gennemgående aktivitet starte-
de d. 7. oktober, hvor sangaften pga. 
corona blev erstattet af den første 
Tema-cafeaften. Vi mødes til hygge 
samt et oplæg og efterfølgende 
debat. Denne gang sætter vi fokus 
på det at blive ældre: Hvad hører 
til den generelle aldring, og hvad 
hører til at have et høreproblem? I 
skrivende stund er vi ved at finde 
den rette oplægsholder, som kan 
sætte gang i debatten! Vi byder på 
kaffe/te og lidt mundgodt. Øl, vand 

og vin kan købes. Tilmeldingsfrist er 
mandag d. 26. oktober.
■ Lørdag d. 28. november kl. 13 er 
der julefrokost. Der skal selvfølgelig 
julehygges med en god frokost, 
dertil vand og øl eller vin. Vi slutter 
af med kaffe og kage. Vores formand 
Lotte Rømer er vært og vil under-
vejs underholde med historier og 
en sang eller to. Prisen er 100 kr., 
og tilmeldingsfrist er mandag d. 16. 
november.

LYNGBY-TÅRBÆK 
Formand: Iben Overgaard, Møl-
leåparken 57 2.th., 2800 Lyngby, 
tlf. 51 37 18 38, e-mail: lyngbyta-
arbaek@hoereforeningen.dk el. 
ibeno@molleaaparken.dk. Fast 
mødested, når andet ikke er angi-
vet: Frivilligcentret, Rustenborg-
vej 2A Lyngby
■ Torsdag d. 19. november kl. 
19.30 i Frivilligcentret, Rustenborg-
vej 2A, Lyngby. Psykolog Anne-
Mette Mohr fra House of Hearing 
kommer og holder foredrag med 
overskriften ”Hvad er et høretab?”. 
Der er teleslynge og skrivetolk samt 
gratis øl og vand. Tilmelding er 
nødvendig senest 15. november, da 
der er corona-begrænsning på antal 
deltagere i lokalet. Først til mølle! 
Tilmelding tlf./sms 51371838 el. mail 
lyngbytaarbaek@hoereforeningen.
dk.

RØDOVRE
Formand: Kim Aarrebo Møller, 
tlf. 31 61 86 18, e-mail: roedovre@
hoereforeningen.dk. Vi har skif-
tende mødesteder. Se vores trykte 
program, annonce i Rødovre Lo-
kalnyt, vores facebookside: Høre-
foreningen Rødovre lokalafdeling 
eller ved det enkelte arrangement 
herunder.
■ Mandag d. 19. oktober kl. 18.30-
21 er der foredrag ved Rødovrega-
ard, Loen, Kirkesvinget 1, 2610 Rød-
ovre. Der vil komme en spændende 
foredragsholder og underholde os. 
Der vil være skrivetolk.
■ Mandag d. 7. december kl. 
18.30-21 ved Rødovregaard, Loen, 
Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Vi 
gentager succes’en fra sidste år med 
julehygge ved at lave juledekoratio-
ner. Vi har ler, almindelige lys, noget 
naturpynt og lidt andet pynt til de-
korationer Der vil være lidt juleguf 
til kaffen og teen. Tilmelding inden 
fredag d. 4. december enten til vores 
mail roedovre@hoereforeningen.
dk eller til Kim på mobil 3161 8618. 
Der vil være skrivetolk.

Region
SJÆLLAND

HB-MEDLEMMER:

Bent Hansen, Ågabsvej 7, 4930 
Maribo, tlf. 30 26 51 77, e-mail: 
benthansen.maribo@yahoo.com

Lis Brændgaard, Kildevej 6, Kel-
dernæs, 4952 Stokkemarke, tlf. 54 
71 14 81, lau.buur@lic-mail.dk

LOKALAFDELINGER

FAXE
Lokalafdelingen samkører med 
Næstved Lokalafdeling, se derfor 
Næstved.

GREVE
Lokalafdelingen samkører med 
Køge Lokalafdeling, se derfor 
Køge.

KØGE
Formand: Jytte Nielsen, Sdr Via-
duktvej 22, 4600 Køge, tlf. 20 30 34 
29, e-mail: freja1945@gmail.com 
Hvis andet ikke er oplyst, afhol-
des aktiviteten i Teaterbygningen 
i Galleriet, Køge.
■ Onsdag d. 18. november kl. 18 
tager vi forskud på julens glæder. 
Platte 100 kr. for medlemmer, 175 
kr. for ikke-medlemmer. Vi mødes 
med afstand. Der er håndsprit og vi 
passer på hinanden. Afholdes ved 
Køge Marineforening. Carlsens-
vej 2, ved Køge havn. Teleslynge 
forefindes. Tilmelding senest d. 4. 
november til 20303429 el. på mail.
freja1945@gmail.com. Betaling på 
Nordea 2360 6294110702.

LOLLAND
Formand: Bent Hansen, Ågabs-
vej 7, 4930 Maribo, tlf. 30 26 51 77, 
e-mail: benthansen.maribo@ya-
hoo.com 
■ Hvis du har brug for råd eller 
vejledning om høreproblemer og 
hjælpemuligheder, så send os en 
SMS eller mail på tlf. 50 47 45 76 el.  
lau.buur@lic-mail.dk. 
■ Onsdag d. 25. november kl. 
13–15.30 på Restaurant Fjorden. 
Julehyggemøde. Vi nyder en let 
frokost, derefter hygger vi os med 
lidt julesange og en kop kaffe. Pris 
200 kr. Tilmelding til Bent Han-
sen senest d. 18. november på tlf. 
30265177. Send gerne en sms eller 
mail på bh.maribo@gmail.com.
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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 angi-
vet: Frivilligcenter Næstved, Fari-
magsvej 16, 4700 Næstved.
■ Mandag d. 2. november kl. 
16-18 i Frivilligcenter Næstved, Fa-
rimagsvej 16, 4700 Næstved. Marie 
Østerbye fra foreningen af døv-
blinde vil fortælle om, hvordan man 
som døvblind klarer de udfordrin-
ger, der er med et dobbelt sanse-
handicap. Vi kan synes, det er svært 
nok med et handicap. På grund af 
covid 19 er tilmelding nødvendig. 
Sidste frist mandag d. 26. oktober til 
Naestved@hoereforeningen.dk.

ODSHERRED
Formand: Elly Larsen, Remisevej 
9 D, 4500 Nykøbing SJ, tlf. 30 28 
11 16, e-mail: larsenelly44@gmail.
com Fast mødested, når andet 
ikke er angivet: Pakhuset, Vester-
bro Torv 4, Nykøbing Sjælland.
■ Onsdag d. 11. november kl. 
13.30 i Pakhuset. Vi har bankospil 
med gavekort, vin, øl og kaffe som 
præmier. Kort 10 kr. pr. stk. Vi forbe-
holder os ret til ændring.

ROSKILDE
Formand: Gitte Hartvig, Gart-
nervang 14, 3. th, 4000 Roskilde, 
tlf. 26 29 09 10, e-mail mhartvig@
outlook.com Fast mødested, når 
andet ikke er angivet: Frivillig-
center Tinghuset, Jernbanegade 
21 A, 4000 Roskilde. 
■ Hvis man påtænker at komme til 
medlemsmøderne (ikke hyggemø-
der), bedes man ringe til Gitte først, 
da arrangementerne kan være aflyst 
pga. lokalebegrænsninger i Frivillig 
Centret.
■ Mandag d. 19. oktober kl. 15-17 
ved Frivilligcenter Tinghuset, Jern-
banegade 21A. Hyggemøde Kaffe/te 
med brød 20 kr.
■ Tirsdag d. 27. oktober kl. 14-
16.30 i Frivilligcenter Tinghuset, 
Jernbanegade 21A. Forstander 
Solveig Højgaard, fra Castbjerggård 
døve og hørehæmmedes højskole, 
fortæller om de tilbud de har på 
skolen. Der serveres kaffe/te med 
kage til 20 kr.
■ Tirsdag d. 10. november kl. 
14-16.30 i Frivilligcenter Tinghuset, 
Jernbanegade 21A er der medlems-
møde. Vi får besøg af to repræsen-
tanter fra Widex, som fortæller om 
de nyeste tiltag indenfor høreapp. 
og tilbehør. Udviklingen går jo rigtig 
stærkt indenfor dette område, så 

der er meget at fortælle om. Kaffe/te 
samt kage 20 kr. 
■ Lørdag d. 5. december kl. 13-
16.30 er der julefrokost. Så ryster 
vi igen julebjælderne og inviterer 
jer til julehygge. Juleriet foregår på 
”Hotel Scandic” ved Ringen 2, 4000 
Roskilde. Bus 202 A kører dertil, stå 
af ved stoppested ”Zealand” Magle-
gårdsvej. Pris pr. kuvert 150 kr. Gæ-
ster 300. kr. inkl. kaffe, øvrige drik-
kevarer betales særskilt. Tilmelding 
senest d. 28. nov. Hvis afbud efter 
denne dato skal der stadig betales 
for kuvertprisen til Gitte: mhartvig@
outlook.com el. mobil 26 29 09 10. 
Bestyrelsen ser frem til at julehygge 
med jer.

SOLRØD
Lokalafdelingen samkører med 
Køge Lokalafdeling, se derfor 
Køge.

SORØ
Formand: Klaus Gylling, tlf. 24 25 
41 83, soroe@hoereforeningen.dk. 
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Kaarsbergcentret, Sorø. 
■ Tirsdag d. 10. november kl. 14-
16 kommer Ole Hoff-Clausen, Sorø, 
som viser lokalhistoriske billeder og 
fortæller om forretninger og men-
nesker i Storegade fra 1800 og frem 
til nutiden. Ole Hoff-Clausen udgav 
i 2017 bogen ”Storgade”. Foredraget 
er en fortsættelse fra sidste år. Mød 
op, da man uden problemer godt 
kan følge med, hvis man ikke deltog 
sidste år. Tilmelding til julefrokosten 
d. 8. december.

STEVNS
Lokalafdelingen samkører med 
Køge Lokalafdeling, se derfor 
Køge.

VORDINGBORG
Formand: Ib Petersen, Blåbær-
vej 14, 4735 Mern, tlf. 40 86 74 82, 
e-mail: taxaib@mail.tele.dk Fast 
mødested, når andet ikke er an-
givet: Hollænderhavens Forsam-
lingshus, Fuglebakken 3, 4760 
Vordingborg.
■ Torsdag d. 12. november kl. 
16-18 er der foredrag om Tinnitus 
og lydfølsomhed: Berit Møllevang 
Nielsen og Marie Kirketerp fra ViSP. 
Entre: 40 kr. inkl. kaffe og kage. Mø-
det afholdes i Hollænderhavens for-
samlingshus, Fuglebakken 3, 4700 
Vordingborg. Skrivetolke er til stede 
og teleslynge forefindes. Tilmelding 
til Ib Petersen taxaib@mail.tele.dk 
el. telefon: 40867482 senest mandag 
d. 9. november kl. 18.

Øst for Storebælt
Se hele programmet på hhoest.dk
 

AFLYST pga covid-19 
EGEDAL 
SØNDAG D. 18. OKT.
Kl. 16:00
Egedal Kirke, Egedalsvej 3,  
2980 Kokkedal

FREDERIKSBERG 
SØNDAG D. 8. NOV. 
Kl. 10:30
Sankt Lukas Kirke, Frederiksberg., 
Christian Richardts Vej, 1-3, 1951 
Frederiksberg C
Peter Bjørn Hansen
Højmesse – kaffe efter  
gudstjenesten.

KØBEHAVN V 
SØNDAG D. 15. NOV. 
Kl. 11:00 Kristkirken,  
København V., Enghave Plads 18, 
1670 København V
Peter Bjørn Hansen

FREDERIKSBERG 
SØNDAG D. 6. DEC. 
Kl. 10:30
Sankt Lukas Kirke, Frederiksberg., 
Christian Richardts Vej 1-3, 1951 
Frederiksberg C
Peter Bjørn Hansen
Højmesse – kaffe efter  
gudstjenesten.

Vest for Storebælt
Se hele programmet på hoergodt.dk
 

LØGUM KLOSTER 
SØNDAG D. 25. OKT. 
Kl. 10.30. Løgumkloster kirke, 
(Slotsgade 11, 6240 Løgumkloster) 
BEMÆRK: Gudstjenesten er pga. 
corona flyttet fra Kl. 11:30 i De-
dsbøl kirke, Tyskland (Deezbüller 
Straße 59 D-25899 Niebüll) Tekst-
ning, teleslynge, trykt prædiken.

Gudstjenester

Prædikant: Pastor Sten Tygesen.
Gudstjeneste i forbindelse med ud-
flugt arrangeret af Høreforeningen 
Billund Lokalafdeling. Gudstjene-
sten er åben for alle. Frokost efter 
gudstjenesten på Løgumkloster 
Refugium  
(Refugievej 1, 6240 Løgumkloster). 
Tilmelding til udflugten/frokosten 
hos: Kristian Hansen,  
mail: karinogkristian@gmail.com  
eller tlf. 30 12 83 51.

AALBORG 
SØNDAG D. 15. NOV. 
Kl. 10:30 i Vejgaard kirke
(Vejgaard kirkevej 11, 9000 Aalborg)
Prædikant: Landsdelspræst Søren 
Skov Johansen.
Gudstjeneste i samarbejde med 
kontaktpræst Mette Krogholm  
Pedersen. Gratis kaffe med rund-
stykker og skrivetolkning efter 
gudstjenesten (foregår i Sognehuset 
ved siden af kirken)
Tilmelding til kaffe og gratis trans-
port inden for provstiet, e-post: 
mkpe@km.dk eller tlf. 29 39 06 70 
eller fax. 69 80 41 00 eller SMS:  
29 66 06 50.

HEMMET 
ONSDAG D. 2. DEC. 
Kl. 14.00 i Hemmet kirke
(Kirkestrædet 2A, 6893 Hemmet)
Tekstning, teleslynge.
Prædikant: Kontaktpræst Martin 
Jensen.
Tekstet gudstjeneste arrangeret 
af kontaktpræst Martin Jensen i 
samarbejde med Høreforeningen 
Ringkøbing-Skjern Lokalafdeling
og Landsdelspræst Søren Skov 
Johansen. 
Julehygge i Hemmet præstegård 
efter gudstjenesten med gratis  
kaffe og kage (Vandmøllevej 3,  
6893 Hemmet) Tilmelding til  
kirkebil, tlf. 97 37 50 98 eller  
e-post: marj@km.dk

NB: Vær opmærksom på, at nogle guds-
tjenester kan være aflyst, hvis corona- 
tilstanden fortsætter. Hold dig orienteret 
via hhoest.dk og hoergodt.dk
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Menière- og tinnitus kontakttelefon 70 10 49 29

Høreforeningens menière- og tinnitus kontaktpersoner kan hjælpe dig til en bed-
re forståelse af din sygdom og guide dig videre til relevante personer i sundheds-
væsnet. 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 kom-
me videre gennem sundhedsvæsnet. Kontaktpersonerne er ikke læger, og du 
kan ikke forvente helbredelse fra dem – sygdomsbehandling er lægens opgave. 
Kontaktpersonerne har tavshedspligt.
Du kan ringe til kontakttelefonen alle ugens syv dage. 

Det er også muligt at skrive til en af Høreforeningens menière- og tinnitus-
kontaktpersoner via e-mail. Skriv til: mt-kontakt@hoereforeningen.dk

Bemærk at du også kan kontakte Høreforeningens  
vejledningsteam på telefon 36 75 42 00

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 fore-
bygge 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 Hørefor-
eningen. 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 be-
arbejde 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

SEKRETARIATETS MEDARBEJDERE:
Linda Dybdal, organisationskonsulent
Tine Lyngholm, sekretariatsleder
Jane Hochheim, bogholder
Dorte Hansen, medlemsansvarlig
Anne Liljeberg, ledelsessekretær
Mette Lundgaard,  
web- og kommunikationsmedarbejder
Anne-Mette Kristensen,  
projekt- og udviklingskonsulent
Ulla Monrad, tolkeformidler

Man kan få tolk til mange ting, fx 
når man skal til lægen, til sociale 
arrangementer eller til møde med 
banken. Andre bruger tolk på de-
res arbejde og under uddannelse.

TAVSHEDSPLIGT
En skrivetolk er en særligt uddan-
net, 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.

FÅ TOLK PÅ DIT VIDEOMØDE
Høreforeningens Tolkeformidling 

tilbyder også skrivetolkning af 
videomøder via fjerntolkning. 
Skrivetolken kobler sig på video-
mødet og deler sin skærm, hvorpå 
tolkningen kan læses.

HELE LANDET
Høreforeningens Tolkeformidling 
har skrivetolke over hele landet. 
Du kan få gratis skrivetolk, når du 
er høreudfordret. Der er regler for, 
hvornår og hvor man kan få bevil-
get tolk, men du kommer aldrig 
selv til at betale. Høreforenings 
Tolkeformidling kan hjælpe dig 
med alle spørgsmål. Læs mere på 
Høreforeningens hjemmeside.

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. 

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. Email: tolkeformidling@hoereforeningen.dk

TELEFONTID: 
mandagtorsdag 815, fredag 814
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Gode råd til kommunikation ved brug af mundbind 
Mundbind giver mennesker med hørenedsættelse ekstra svære betingelser. Se Høreforeningens 
råd til at forbedre kommunikationen, når brug af mundbind er nødvendigt: 

 

? 
 
Vær opmærksom 
Hvis personen, du taler med, har svært ved at forstå dig, så omformuler 
sætningen i stedet for blot at gentage. 
 

 
 

Vær tålmodig 
Mundbind umuliggør mundaflæsning og dæmper lyden. Vær derfor tålmodig 
med din samtalepartner. 
 

  

Brug andre kommunikationsformer 
Kommuniker via papir og blyant eller diktafonfunktionen i noteprogrammet på 
en mobiltelefon eller tablet/iPad eller brug Siri. 
 

 Vær bevidst om afstandens betydning 
Når afstanden mellem to personer øges, falder lydniveauet og visuelle signaler 
er sværere at se. 
 

 Vær synlig 
Før kun samtaler ansigt til ansigt. Tal ikke på vej væk fra personen eller med 
bortvendt ansigt. 
 

 Vær klar og tydelig 
Tal højt, men råb ikke. Fokuser på at tale langsomt og tydeligt, men overdriv 
ikke dine ord. 
 

  
Tjek at du er blevet forstået 
Spørg om personen har forstået din besked. 
 

 
Fjern baggrundsstøj 
Reducer støj fra omgivelserne eller flyt samtalen til et roligt sted, hvis det er 
muligt. 
 

  
Tag med til samtalen 
Tilbyd at tage med og hjælpe med at lytte, når en person med 
hørenedsættelse skal til samtale eller undersøgelse et sted, hvor der anvendes 
mundbind. 

 
 
Brug skrivetolk 
I særlige situationer kan det være en god ide at rekvirere en skrivetolk, som 
live-tekster det der bliver sagt til fx en iPad. 
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