
Danmark er foregangsland inden for behandling af høretab og hørerehabilitering mere generelt. Den
styrkeposition må vi ikke sætte over styr.

I alt anslås det ifølge Sundhedsstyrelsen, at 720.000 personer i Danmark har et høretab. Det tal vil vokse frem
mod 2030, hvor vi ifølge Danmarks Statistik vil få over 200.000 flere borgere med høretab over 65 år.

Lyd på livet gennem forebyggelse af høretab
I fremtiden vil flere med andre ord have brug for et høreapparat. Dels fordi vi bliver flere ældre, men dels også
fordi den teknologiske udvikling inden for høreapparater gør det muligt at hjælpe flere. Det vil udfordre
kapaciteten og presse ventetiderne. Derfor er det vigtigt med tidlig opsporing. Men forebyggelse af høretab er
mindst ligeså vigtigt, da det jo både har store konsekvenser for den enkelte og for samfundsøkonomien. 

Desværre er forebyggelse af høretab ret overset, ligesom forebyggelse af høreskader er reguleret på
arbejdsmarkedet, men ikke fylder meget i fritidslivet. Derfor er det - i et overkommunikeret samfund, hvor
pensionsalderen løbende justeres med levealderen - afgørende, at vi gør alt, hvad vi kan, for at sætte lyd på livet
ved at forebygge høretab blandt ældre såvel som blandt de unge.

Vi ved fra forskning, at hørelsen har stor betydning for folks livskvalitet, arbejdsevne og mulighed for at have
socialt samvær med venner og familie.

For nogle mennesker er høretabet så stort, at de isolerer sig socialt og ikke kan passe deres arbejde. For små
børn kan et høretab forsinke sprogudviklingen. Og for ældre kan ubehandlet høretab øge risikoen for demens.

Arbejdsgruppe for fremtidens hørerehabilitering ønsker derfor at markere WHO World Hearing Day '22 torsdag
den 3. marts 2022.

Markering af WHO World Hearing Day 2022
Temaet for WHO World Hearing Day 2022 er 'To hear for life, listen with care,' og stiller bl.a. skarpt på, hvordan
man kan forebygge høretab gennem såkaldt 'sikker lytning.' En række årsager til høretab kan nemlig
forebygges, herunder tinnitus og høreskader blandt unge, der udsætter sig selv for alt for høje lyde, når de fx
hører musik, gamer eller dyrker e-sport. 'Sikker lytning' kan mindske risikoen for høretab.

Arbejdsgruppe for fremtidens hørerehabilitering vil derfor markere WHO World Hearing Day '22 med et digitalt
rundbordsmøde, hvor der stilles skarpt på hvordan man kan forebygge tinnitus, høreskader og høretab blandt
de unge - ikke mindst gamere og e-sportsudøvere - mhp. at fremkomme med forebyggelsesforslag, som de
politiske beslutningstagere kan tage med sig ind i forhandlingerne om regeringens bebudede Sundhedsaftale,
regionernes Økonomiaftale for '23 og sidst på året Finanslov for 2023.

Tilmelding
På vegne af den bredt anlagte Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering håber vi at du (igen i år) vil 
være med til at markere WHO World Hearing Day '22. Tilmeld dig allerede i dag - og senest fredag den 25. 
februar 2022 - via e-mail til nil@policygroup.dk 

OBS! Arrangementet er skrivetolket. Tilmelding er gratis, men bindende.

FOREBYGGELSE AF HØRETAB BLANDT UNGE TIL GAVN
FOR DEN ENKELTE, SAMFUNDET & ØKONOMIEN

WHO WORLD HEARING DAY '22 

Den bredt anlagte Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering inviterer
hermed til digitalt rundbordsmøde mhp. at markere WHO World Hearing Day
2022 torsdag den 3. marts 2022



Opsamling og afrunding af markeringen af WHO World Hearing Day 2022 ved Bo 
Bredsgaard Lund, adm. dir. i Policy Group A/S og sekretariatsleder for 
Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering.

15:15

09:00

09:45

Video-åbningstale ved Satish Mishra, Technical Officer – Disability, Rehabilitation, 
Palliative and long-term Care, WHO, vedr. vigtigheden af at forebygge høretab.

Den bredt anlagte Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabiliterings forslag til
en styrket forebyggelse af tinnitus og høretab - herunder screening - samt
nemmere adgang til at få testet sin hørelse ved Karen Wibling Solgård, General
Manager, Oticon Denmark, Ivar Thomsen, Europe Strategic Accounts, GN Hearing,
og Jan-Peter Rekling, President, Nordic Region, WS Audiology.

10:15 Kaffepause 

10:45 eSport Danmarks etiske kodeks og initiativer ift. forebyggelse af høretab 
blandt gamere ved Rico Corneliussen, Adm. dir., eSport Danmark.

11:15 Styrket forebyggelse af høretab og tinnitus blandt unge - formål med nyt 3-
årigt projekt støttet af Demant, GN Fonden og AP Møller Fonden ved Majbritt
Garbul Tobberup, Landsformand, Høreforeningen.

11:45
Forebyggelse af tinnitus og hørerelaterede vanskeligheder blandt unge. Hvad
ved vi og hvilke udfordringer står vi overfor? ved Susanne Nemholt,
Projektleder, Postdoc, Kommunikationscentret Region H./Syddansk Universitet.

12:45
Frokostpause

13:15 Om 'Make Listening Safe'-initiativet, headsets, lydstyrke og forebyggende 
lyttevaner ved Dorte Hammershøi, Professor, Aalborg Universitet 

Kaffepause

14:15

Victor Bruun de Neergaard, tidligere Counter Strike-Danmarksmester 

Niclas ”kejseR” Guldbæk, professionel Fortnite-spiller og 6x Grand 

Real time-simulation af høretab for e-sportsstjerner

     og COO, Tricked Esport

     Finals-deltager

Efterfølgende interviewes hhv. Majbritt Garbul Tobberup, fmd., Høreforeningen, 
Victor Bruun de Neergaard, tidligere Counter Strike-Danmarksmester og Niclas 
”kejseR” Guldbæk, professionel Fortnite-spiller og 6x Grand Finals-deltager om 
forebyggelse af tinnitus og høreskader inden for e-sport og blandt unge generelt.

PROGRAM

13.45

09:30 Velkomst, intro til Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering og kort
gennemgang af dagens program ved Bo Bredsgaard Lund, adm. dir. i Policy Group
A/S og sekretariatsleder for Arbejdsgruppe for Fremtidens Hørerehabilitering.

09:15 Digital åbningstale ved Brian Mikkelsen, adm. dir., Dansk Erhverv vedr. 
vigtigheden af at forebygge høretab blandt e-sportsudøvere og erhvervsaktive til
gavn for (elite-)gamerne og deres hold, men også for erhverv inden for eksempelvis
turisme og detailhandel m.v.


