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Hermed skal vi takke for muligheden for at indgive høringssvar til udbud af VISO-ydelser til børn og unge med 

høretab.  

Kontrakternes længde  

Vi finder det særdeles uhensigtsmæssigt at afholde udbud på dette område hvert andet år. For det første 

umuliggør det vidensopbygning og kompetenceudvikling, og en kort kontraktperiode på 2 år vil udfordre og 

vanskeliggøre rekruttering og fastholdelse af højt specialiserede medarbejdere – med deraf følgende risiko for 

afspecialisering. Kontraktperioden bør som minimum strække sig over fire år. 

Mulighed for individuelt tilpassede AVT forløb 

Vi finder det ekstremt vigtigt, at leverandørerne også skal tilbyde indsatser/ ydelsesforløb for de børn, der af 

forskellige årsager ikke profiterer (nok) af de standardiserede AVT-forløb, der kører i regi af sygehusene. Ikke 

alle familier deltager i forløbene på de audiologiske afdelinger, nogle fordi de ikke har muligheden 

(eksempelvis på grund af job / lang afstand til hospitalet mv.), andre fordi resultaterne af AVT-træning som 

ikke er understøttet af tegn/tegnsprog, er begrænsede. Mange børn – op mod 1/3 af alle døvfødte børn - har 

yderligere udfordringer udover høretabet, som gør, at de har behov for et mere individuelt tilpasset forløb. Det 

er derfor meget vigtigt, at VISO kan tilbyde individuelt tilpassede AVT-forløb til disse grupper, herunder forløb, 

hvor tegn/tegnsprog indgår, således som det var tilfældet i kontraktperioden 17-21. Det er en katastrofe at det 

ikke er en mulighed i den nuværende udbudsperiode.  

Konsekvensen af de forringede vilkår, der er lavet i den seneste kontraktperiode er, at der er børn, der ikke vil 

få et alderssvarende sprog, når de starter i børnehave og skole. Det kan ingen være tjent med og slet ikke de 

børn, der efterlades uden den rette støtte. 

Tinnitus og lydoverfølsomhed blandt børn og unge 

De nyeste tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2022 viser, at børn i stigende grad rammes af tinnitus og tallet 

er konstant voksende. Tinnitus optræder ofte sammen med høretab. Lydoverfølsomhed kan ligeledes være til 

stede i forbindelse med tinnitus eller stå alene. Lydoverfølsomhed kan bl.a. lede til social isolation samt give 

det enkelte barn en oplevelse af lyde som smerter i ørerne mv. Derfor er det helt afgørende, at 

leverandørerne også skal tilbyde rådgivning og udredning vedr. tinnitus og lydoverfølsomhed som en del af 

kontrakten. Der findes ikke andre, der kan tilbyde denne form for ydelser. 

Vi håber meget, at I vil tage ovennævnte med i betragtning ved færdiggørelsen af udbuddet. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Knudsen, Landsformand i Danske Døves Landsforbund 

Majbritt Garbul Tobberup, Landsformand i Høreforeningen  


