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Flere ældre får glæde af 
COCHLEAR IMPLANT

PROFESSOR: 
Dit høretab
er helt personligt

HØREFORENINGEN
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spørgsmål til
MINISTEREN



Gunnar træner sine  
ører med musik

Manglende vilje til handling  
på høreområdet

Kuglerne flyver om ørerne på borgerne på Nørrebro. Hvad 
gør politiet – de henter mandskab fra resten af landet til 
Nørrebro.  Eller sagt på en anden måde: Der bliver kanalise-
ret ressourcer derhen, hvor lokummet for alvor brænder.

Ventetiderne på at få høreapparater bare stiger og stiger. 
Hvad gør regionerne og politikerne? De lukker ører og øjne 
og gentager blot, at de er enige med Høreforeningen i, at 
ventetiderne er for lange. Der er desværre ikke gjort noget 
endnu, som har kunnet ændre den helt gale udvikling. Vi 
får i Høreforeningen hver eneste dag henvendelser fra dybt 
frustrerede mennesker, som er skrevet på uacceptable åre-
lange ventelister.

Som du kan læse mere om i bladet, var Høreforenin-
gen til foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg den 
9. maj, hvilket resulterede i hele otte spørgsmål til vores 
sundhedsminister. Jeg er meget tilfreds med, at sund-
hedsudvalgets medlemmer var så lydhøre over for vores 
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Vi sidder ofte med patienter, der er oppe i alderen, 
og som vi kan se har været kandidater til en cochlear 
implant-operation i 10-15 år. Det er rigtig ærgerligt,  
at de ikke er kommet til os noget før. 

Cecilia Fernandez Samar, funktionsledende audiologopæd  
på øre-næse-halskirurgisk- og audiologisk Klinik, Gentofte.
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Fik god hjælp af høreteknik  
til DGI-stævne

De erhvervsaktive fik ny 
viden på Høreforeningens 

inspirationsdage

sag, at de bad ministeren svare på vores fremlæggelse. Jeg 
skal dog ikke lægge skjul på, at de svar, ministeren har 
givet, er yderst skuffende og uden antydning af, at der 
er vilje til at sætte handling bag enigheden med Hørefor-
eningen. Det nærmeste vi kommer en egentlig handling 
er, at Sundhedsministeriet har drøftet ventetiderne med 
regionerne.

Det svar, som jeg er allermest træt af, er ministerens 
svar på spørgsmålet: ”om den nuværende praksis i for-
hold til behandling af borgere med høreproblemer er i 
overensstemmelse med FN’S Handicapkonvention og 
forbud mod diskriminering”?

I svaret lyder det bl.a.: ”Regeringen arbejder for, at alle 
borgere herunder borgere med høretab har fri og lige adgang til 
sundhedsvæsenets ydelser.  Borgere, der vurderes at have et ukom-
pliceret høretab kan herefter vælge mellem at modtage gratis be-
handling på en offentlig høreklinik eller modtage behandling på en 
privat høreklinik med offentligt tilskud. Børn og unge under 18 år 
samt borgere med kompliceret høretab skal henvises til behandling 
på sygehusenes audiologiske klinikker. På den baggrund er det vur-
deringen, at nuværende praksis i forhold til behandling af borgere 

med høretab og modtagelse af høreapparater er i overensstemmelse 
med FN’s Handicapkonvention og forbud mod diskriminering”.

Den vurdering giver jeg ganske enkelt ikke fem flade 
ører for, da den overhovedet ikke forholder sig til den 
forskelsbehandling, der er på kompliceret og ukompli-
ceret høretab eller forskellen, der er på sundhedsydelser 
med behandlingsgaranti og dem uden, som desværre er 
høreapparatbehandling.

Så der er simpelthen ikke fri og lige adgang – og så er 
der tale om diskriminering.  

Det vil jeg meget gerne drøfte med vores minister. 
Og mens vi venter på en dato, vil vi fortsætte dialogen 
med medlemmerne af sundhedsudvalget, som efter min 
mening heller ikke kan være tilfredse med de svar, der er 
kommet på deres spørgsmål.

Det bliver et spændende efterår, og jeg er meget glad 
for, at Høreforeningen, efter næsten 3 år uden en sekre-
tariatsleder, endelig har kunnet byde Tine Lyngholm 
velkommen som vores nye sekretariatsleder. Jeg er sikker 
på, at Tine både får travlt og bliver en stor gevinst for os 
alle i Høreforeningen. 

26

Indhold
00

18
Kort nyt 4
Flere ældre får glæde af CI 6
8 spørgsmål til ministeren 9
Høreteknik og serviceloven 12
Forskning i høreprøver 14
Søren Hougaard takker af 16
Teleslynger til Landsstævnet 18
Folkemøde: Hed debat 20
Gunnar træner sit høretab 22
Torils minder om inklusion 24
Inspirationsdage for erhvervsaktive 26
Styr høreapparatet med øjnene 30
Ungdomslejr 2017 32

Hvert nummer 

Synspunkt 29
Brevkassen 36
Hvad sker hvor 38

HØRELSEN | NR. 04 | SEP 2017 3



Det går stadig den helt forkerte vej 
med ventetiderne på de fleste offent-
lige høreklinikker, og nu er man også 
i Vejle, nået op over de 100 uger, idet 
klinikken lige nu må melde om en 
ventetid på 102 uger. 

Høreforeningen har bedt om og fået 
lovning på et møde med sundhedsmi-
nister Ellen Trane Nørby (V) og pres-
ser i øjeblikket på for, at der findes en 

Nu mere end 100 ugers ventetid 
på høreklinikken i Vejle
Ventetiderne skal drøftes på møde med sundhedsminister Ellen Trane Nørby.
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Høreforeningens udvalg for erhvervs-
aktive med høretab modtog i juni 
Niels Nielsen-prisen. Prisen er opkaldt 
efter grundlæggeren af Castberggård 
Job- og Udviklingscenter og uddeles 
hvert år til en person, virksomhed, 
organisation, institution eller gruppe, 
der har gjort en særlig indsats i for-
hold til at skabe plads på arbejdsmar-
kedet til døve og personer med høre-
tab. Udvalget modtog prisen i forbin-
delse med åbningen af Castberggård 
Østs nye lokaler i Rødovre.

Udvalget afholdt i juni to spæn-
dende dage for erhvervsaktive. Læs 
mere i dette blad.

På billedet Kim Aarrebo Møller, 
Lise Dam Rasmussen og Jennie  
Westh fra udvalget.

Pris til vores nye erhvervs-udvalg

OVERFALDSALARMER TAGES OP
Sikkerhedsstyrelsen har meddelt Høreforeningen, at man vil se nærmere 
på personlige overfaldsalarmer. Høreforeningen påviste i foråret, at over-
faldsalarmer købt i almindelige butikker, kan larme op mod 130 dB og  
dermed være akut høreskadende.

Dermed kan de ødelægge personers ører for evigt, hvis de kommer for 
tæt på.

Høreforeningen rettede i foråret henvendelse til Sikkerhedsstyrelsen 
med problematikken, da der ikke er regler på området.

konkret dato i ministerens kalender. 
Mødet skal naturligvis handle om 
ventetider, og om ministerens svar på 
Sundhedsudvalgets otte spørgsmål, 
som udvalget sendte til ministeren, 
efter Høreforeningen havde været i 
foretræde hos udvalget. Høreforenin-
gen mener ikke, at ministeren svarer 
tilfredsstillende på spørgsmålene, som 
du kan læse mere om her i bladet.

Ventetid august 2017
Sønderborg:  58 uger 
Sygehus Thy-Mors:  14 uger 
Vejle:  102 uger 
Holstebro:  34 uger 
Esbjerg:  51 uger 
Odense:  121 uger 
Bispebjerg Hospital:  34 uger 
Hillerød:  40 uger 
Slagelse:  75 uger 
Køge:  50 uger
Viborg:  45 uger
Nykøbing Falster:  34 uger
Aarhus: 
(kompliceret høretab,  
Aarhus Universitetshospital)  52 uger 
derudover:  
(ukompliceret høretab, voksne,  
Aarhus Universitetshospital)  20 uger
(Marselisborgcentret)  24 uger
(Randers Lokalklinik)  24 uger
(Horsens Lokalklinik)  24 uger
Aalborg:    
(Aalborg Universitetshospital)  96 uger
derudover 
(Hobro Lokalklinik) 20 uger
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GODE DATOER AT 
HUSKE I EFTERÅRET
8.-10. september 
Frivillig-seminar, Castberggård.
13. september
Fællesrejse til Kroatien med hørehensyn.
15.-17. september 
Landskursus børn og forældre, 
Castberggård.
3.-5 november 
Teen-Weekend, Frijsenborg, Hammel.
18. november
Menièretræf, Odense.

Den 1. august 2017 fik Hørefor-
eningen en sekretariatsleder, Tine 
Lyngholm, efter at have været uden 
sekretariatsleder i nogle år.

Tine kommer fra en stilling i 
Dansk Sygeplejeråd, hvor hun le-
dede en afdeling og arbejdede med 
strategi, politik og kommunikation 
i tæt samarbejde med bestyrelse og 
medlemmer. 

Forud for denne ansættelse 
har Tine været ansat en årrække i 
Udenrigsministeriet, hvor hun bl.a. 

Menière- og tinnitus 
kontakttelefon 70 10 49 29 

Høreforeningens menière- og tinnitus kontaktpersoner kan hjælpe dig til en 
bedre forståelse af din sygdom og guide dig videre til relevante personer i 
sundhedsvæsnet.

Høreforeningen har menière– og tinnitus kontaktpersoner i hele landet. 
De lider selv af enten menière eller tinnitus og forstår derfor din situation.

Kontaktpersonerne kan give dig vejledning og støtte samt veje til at 
komme videre gennem sundhedsvæsnet. Kontaktpersonerne er ikke læger, 
og du kan ikke forvente helbredelse fra dem – sygdomsbehandling er lægens 
opgave. Kontaktpersonerne har tavshedspligt.

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

Tine er Høreforeningens  
nye sekretariatsleder

Høreforeningen  

byder velkommen til 

Tine Lyngholm, der  

nu er foreningens  

sekretariatsleder.

arbejdede med udviklingspolitik og 
menneskerettigheder og var udsta-
tioneret på den danske ambassade 
i Indien. Hendes baggrund er en 
uddannelse som jurist. Desuden har 
hun uddannelser inden for journali-
stik og ledelse.

Tine glæder sig til at bruge sine er-
faringer til at løfte høresagen videre 
og til et godt samarbejde med de 
frivillige, hovedbestyrelsen og for-
mandskabet i Høreforeningen.

HVER FEMTE 
SVENSKER HAR 
TINNITUS
Ifølge den svenske høreforening har 
over 20 procent af den svenske be-
folkning tinnitus (Folkhälsmyndighe-
ten) og af dem har hver tiende store 
problemer. Lige som i Danmark er 
der stor forskel på, hvor i landet sven-
skerne kan få hjælp til lidelsen. 

OPDATÉR DINE 
MEDLEMS
OPLYSNINGER
Har du fået ny e-mail-adresse? Eller 
ny adresse? Så vil Høreforeningen 
meget gerne vide det.

Hver gang Hørelsen sendes ud, 
får vi blade retur, fordi vi ikke har 
den nye adresse til medlemmet.

Og vi vil faktisk meget gerne vide 
mere om dig. Hvilke høreudfordrin-
ger har du? Og hvad er du interes-
seret i fra os?

På Høreforeningens hjemmeside 
hoereforeningen.dk kan man opda-
tere sine medlemsoplysninger. 

Har man ikke computer-adgang, 
er man velkommen til at sende de 
nye oplysninger pr. brev til 
Høreforeningen, Sekretariatet
Blekingen Boulevard 2, 2630 Taastrup

Man er også velkommen til at skrive 
en mail på mail@hoereforeningen.dk

HØRELSEN | NR. 04 | SEP 2017 5

KORT NYT



CI-operation? 
ALDER INGEN 
HINDRING

FLERE RESERVATIONER
Sammenlignet med de yngre patien-
ter oplever Cecilia Fernandez Samar, 
at de ældre har flere reservationer i 
forbindelse med at lade sig CI –ope-
rere. Indvendingerne går på, at det 
er for sent, og at det er et for stort 
og kompliceret indgreb for en ældre 
krop. 

– Men mange ved faktisk ikke, 
hvor meget lyd, de går glip af, fordi 
det er gået hen og blevet en ‘naturlig’ 
tilstand, og de har tilpasset deres liv 
– især det sociale – til deres høretab. 
Og det påvirker livskvaliteten meget, 
siger Cecilia Samar. 

Der er sket meget, siden man 
startede med at CI operere døvfødte 
børn i Danmark i starten af 90’erne. 
Det bliver nu betragtet som en ruti-
neoperation. 

En stor andel af de mennesker, der i dag får 

indopereret cochlear implantat (CI) er over 65 

år. Det hænger sammen med, at kriterierne er 

ændret, så flere nu får tilbuddet, og at succes-

raten er stor, selvom man ikke er en årsunge.
Leo Jenbo 70 , trives med sit CI
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punktet var, hørehistorien, og hvor 
meget energi, der bliver lagt i gen-
optræningen. 

Cecilia Fernandez Samar, funkti-
onsledende audiologopæd på Øre, 
Næse, Halskirurgisk og Audiologisk 
Klinik på Gentofte Hospital, kan for-
tælle, at de 65 +, som de opererer kla-
rer sig væsentligt bedre med CI end 
uden, og det er ekstremt sjældent, at 
det ender med at ligge på hylden. 

– -Det er selvfølgelig ikke alle, der 
kommer til at kunne tale i telefon i 
baggrundsstøj, men vi ser en klar for-
bedring hos alle, siger hun og tilføjer; 

– Jo tidligere man sætter ind med 
CI hos folk med kraftigt høretab, des 
bedre er det i forhold til at undgå, at 
de bliver socialt isolerede og mister 
kognitive funktioner.

Hvis man kan tåle at komme i fuld 
bedøvelse, er der ikke noget til hin-
der for at få et CI, hvis høretab og 
skelneevne er så dårlig, at man ikke 
længere kan få tilstrækkelig hjælp af 
høreapparater. 

Det er budskabet fra overlæge 
Jesper B. Yde, der arbejder på Øre, 
Næse, Halskirurgisk og Audiologisk 
Klinik på Gentofte Hospital. 

– Vi har efterhånden fået meget 
erfaring med at operere ældre men-
nesker. Den ældste, vi har opereret 
her, var 87 ½, og det gik rigtig godt, 
fortæller han. 

AFHÆNGER AF  
UDGANGSPUNKTET
Ligesom med børn og unge afhæn-
ger resultatet af en CI operation 
blandt andet af, hvad udgangs-
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– Man kan sammenligne det lidt med 
at få fjernet mandler. Nogle steder 
bliver det gjort ambulant, så patien-
ten kan tage hjem samme dag, siger 
Cecilia Fernandez Samar og under-
streger, at kirurgerne ikke er inde og 
‘pille’ ved hjernen under operatio-
nen, en bekymring hun ofte møder 
til forundersøgelserne. 

Hun så gerne, at flere blev henvist 
til at få foretaget operationen eller i 
det mindste bliver vurderet til en for-
undersøgelse. 

– Vi sidder ofte med patienter, der 
er oppe i alderen, og som vi kan se 
har været kandidater til en CI-opera-
tion i 10-15 år, siger Cecilia. 

– Det er rigtig ærgerligt, at de ikke 
er kommet til os noget før, slutter 
hun.

En verden til forskel
Leo Jenbo lytter koncentreret til hø-
rekonsulentens instrukser. Han sid-
der med et øvelseshæfte i hænderne. 
Én af de øvelser, der var hjemmear-
bejde, var at have telefonsamtaler 
med konen, som skulle sige nogle 
sætninger, han skulle gentage. Vi 
møder ham på Kommunikations-
centret i Hellerup, som er ét af de 
steder, som tager sig af genoptræ-
ningen af CI-opererede. 

– Telefonøvelserne gik egentlig ret 
godt – især efter min kone lånte min 
ene Iphone, fortæller han Julie Lau-
strup, som er den hørekonsulent, der 
står for hans genoptræning. 

– Man kan sige meget om Apple, 
men der er altså en bedre lyd i de 
telefoner, siger han med et glimt i 
øjet. Leo er 70 gammel og pensione-
ret IT – mand. Han har tilbragt det 

CI-bruger Leon Jenbo til genoptræning 
hos hørekonsulent Julie Laustrup.

meste af sit arbejdsliv hos IBM, og 
det var, mens han var der, at hørelsen 
begyndte at svigte. 

– Jeg havde besøg af en gammel 
kollega forleden, og da jeg fortalte 
ham, at jeg var blevet CI-opereret 
sagde han, at han godt kunne hu-
ske, at jeg hørte dårligt. Det er ca. 
25 år siden, vi arbejdede sammen, 
og siden er det kun gået ned ad 
bakke. Jeg plejer at sige, at min hø-
relse er blevet hurtigere forringet, 
end at producenterne har kunne 
nå at udvikle bedre høreapparater, 
siger han. 

Årsagen til den dårlige hørelse er 
ikke blevet fundet, men der er stor 
sandsynlighed for, at det er arveligt, 
at ’hørebørsterne’ har lagt sig ned – 
faderen fik også dårlig hørelse i en 
relativ ung alder. 
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Leo blev opereret i juli sidste år og 
fik ’tændt’ for det i august. Og han er 
godt tilfreds med resultatet.

– Vi var ikke nået langt i denne 
her samtale, hvis jeg ikke havde fået 
CI, siger han.

– Så man må sige, at det har virket.
 Julie Laustrup er enig i, at han 

har fået et godt udbytte. Hun blad-
rer i sine papirer og konstaterer, at 
hørelsen var virkelig dårlig førhen. 
Men selvom hørelsen er blevet me-
get bedre, har der også været nogle 
tilvænnings- og startvanskeligheder. 
Magneten på CI’et har det f.eks. med 
at glide af, hvis man kommer til at 
røre ved den, og magneten, som er 
et nummer stærkere, er desværre for 
kraftig. Og så har det været vanske-
ligt at få det til at ’arbejde’ sammen 
med høreapparatet på det andet øre. 

– Alle, der få et CI skal have tilpasset 
det modsatte øres høreapparat, for-
klarer Julie Laustrup; 

– Min personlige erfaring er, at ca. 
halvdelen ender med kun at bruge 
deres CI, fordi udbyttet er så godt i 
forhold til høreapparatet.

Sammen med Leo går hun i gang 
med at finde websider på nettet, 
hvor Leo både kan lytte til lydbøger 
og følge med i teksten samtidig, så 
han kan træne den nye hørelse. 

– Resultatet af en CI-operation af-
hænger af mange faktorer. Men man 
kan selv optimere det ved flittigt at 
træne de sproglige områder, som er 
udfordret, derhjemme, siger hun. 

Fakta om cochlear  
implantat
Et CI består af en udvendig og en ind-
vendig del. Den udvendige del er en 
mikrofon og en taleprocessor (en lille 
computer). Den indvendige del består af 
en modtager og en elektrode, der sender 
impulser til hjernens hørecenter, der 
fortolker lyden. Et CI erstatter det øde-
lagte indre øres funktion. Det vil sige, 
at det ikke forstærker lydene som et 
almindeligt høreapparat, men overtager 
det arbejde, som (cochlea) skulle have 
lavet. Lyden, der kommer igennem et CI 
er anderledes end ’almindelig’ lyd. Derfor 
kræver det genoptræning og specialist-
vejledning at lære at høre med et CI.

Kriterierne for at få CI har i løbet af 
de sidste 15 år ændret sig, så man 
nu opererer patienter med en større 
’hørerest’ end tidligere og – som noget 
forholdsvis nyt – nu også tilbyder ensi-
digt døve operationen.

CI hjælper rigtig mange til at kunne 
høre, men der er én ting, som den 
‘kunstige’ hørelse kan have svært 
ved at gengive: Stemmens subtile 
signaler og nuancer. I et samarbejde 
med Oticon har en forsker fra Køben-
havns universitet forsket i, hvordan 
CI modtageren opfatter talens nuan-
cer ved hjælp af elektriske signaler, 
der bliver opfanget i hovedbunden 

Forskning: 
HJERNEAKTIVITET KAN AFSLØRE, 
HVOR GODT CI’ET VIRKER

UDVIKLINGEN I ANTAL VOKSNE, DER BLIVER 
CI- OPERERET I DANMARK

CI-operationer +18 år 2000 2016
Gentofte/Rigshospitalet  4 71
Odense Universitets Hospital 5 73
Aarhus Universitets Hospital 9 50

– det såkaldte N1-P2 respons. Ved at 
måle på de elektriske signaler, kan 
man ret præcist måle, hvor mange 
nuancer, CI – brugeren kan opfatte 
og dermed, hvor meget hjælp han  
eller hun får af CI’et.

Formålet med projektet er at bi-
drage til designet af en ny lydkod-
ningsstrategi.
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15 minutter. Så lang tid havde 
Høreforeningen til at præsentere 
problemerne på høreområdet for 
Folketingets sundhedsudvalg i maj. 
Men minutterne blev brugt godt, for 
efterfølgende har sundhedsudvalget 
stillet hele otte spørgsmål til ministe-
ren om de mangler, Høreforeningen 
mener, der er.

Sundhedsminister Ellen Trane 
Nørby er blandt andet blevet spurgt, 
om hun mener, at evalueringen af 
loven om høreapparatbehandling i 
Danmark L59 er fyldestgørende. Det 
mener hun ikke:

"Som det fremgår i evalueringen, 
er der visse områder, som ikke kunne 
belyses i evalueringen grundet 
manglende data. Som redegjort for i 
min besvarelse af spørgsmål nr. 887 
registreres borgerens egenbetaling 
ikke centralt, og det var derfor ikke 
muligt som ønsket at opgøre, hvilken 
virkning lovændringen eventuelt 
har haft på denne. Derudover er der 
visse usikkerheder i forbindelse med 
opgørelserne over ventetiderne til 
offentlig høreapparatbehandling", 
skriver minister Ellen Trane Nørby i 
sit svar.

Der er også spørgsmål om sam-
menhængen mellem de store bespa-
relser på høreområdet (816 mio. kr. 

OTTE MINISTERSPØRGSMÅL 
efter Høreforeningens foretræde

Høreforeningen besøgte Sundhedsudvalget den 9. maj, og det 

har givet resultat. Sundhedsudvalget har stillet otte spørgsmål til 

sundhedsministeren om høreapparatområdet. Svarene er tynde og 

kræver et møde med ministeren, siger Høreforeningens formand.

på fire år) og den nye lov. Og så er 
der spurgt ind til kvaliteten af høre-
apparater, ventetider, og om tallene i 
evalueringen er de nyeste.

– Vi glæder os over, at der er kom-
met fokus på høreområdet, men 
svarene er forholdsvis tynde, og vi 
har på baggrund af disse svar og 
ventetider, der igen er steget, kon-
taktet ministeren for at få et møde. 
Vi mener, at ministeren er på forkert 
kurs, når hun siger, at de fleste kan få 
høreapparat i private klinikker. For 
så har hun indført brugerbetaling på 
en enkelt sundhedsydelse, hvor de 
fleste andre i Danmark er gratis, og 
det er diskrimination, siger Hørefor-
eningens formand, Majbritt Garbul 
Tobberup.

FOR LANG VENTETID
Sundhedsministeren er i et af spørgs-
målene blevet bedt om at kommen-
tere det notat, som Høreforeningen 
havde med til foretrædet. Her svarer 
ministeren blandt andet:

”Jeg er derudover enig med Hø-
reforeningen om, at ventetiderne til 
offentlig høreapparatbehandling er 
en udfordring. Det er ikke rimeligt, 
at nogle borgere skal vente i op til 
121 uger for at få et høreapparat. Mit 
ministerium har derfor som opfølg-

ning på evalueringen drøftet vente-
tiderne med regionerne, og hvordan 
området fremadrettet styrkes. Jeg 
mener derudover, at det er centralt, 
at de borgere, der har et ukomplice-
ret høretab, hvilket er størstedelen af 
borgere med høretab, er tilstrækkelig 
informerede om deres mulighed for 
at gå til en privat høreklinik med of-
fentligt tilskud. Mit ministerium er 
derfor i dialog med regionerne, om 
hvordan regionerne bedst sikrer, at 
borgerne er oplyst om eksisterende 
behandlingsmuligheder”.

Og det er bl.a. tilskudsmodellen, 
som Høreforeningen er bekymret for, 
fordi omkring 85 pct har en egen-
betaling ud over tilskuddet fra det 
offentlige til privat køb af høreap-
parater. Ofte mange tusinde kroner 
i egenbetaling.  Det er efter Hørefor-
eningens mening diskrimination og 
et brud på FNs handicapkonvention, 
at man ad bagvejen indfører bruger-
betaling. Ministeren siger dog i et 
svar, at hun ikke mener, Danmark 
diskriminerer.

Alle otte spørgsmål og svar kan læses på 
Folketingets hjemmeside under søg i ud-
valgsspørgsmål nr. 887-894.
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GRATIS advokatbistand  
ved testamente
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 testamente, 
skal du være opmærksom på, at har du 
livsarvinger/tvangsarvinger, hvilket 
vil sige dine børn eller ægtefælle, skal 
disse forlods arve 25% af din formue.

Men den frie del kan du disponere 
over gennem et testamente, hvilket 
kan være en god støtte for dem, der 
er tilbage og som på et tidspunkt skal 
behandle dit bo.

GRATIS RÅDGIVNING  
OM ARVERETLIGE- OG  
TESTA MENTARISKE FORHOLD
Høreforeningen tilbyder at dække 
udgifterne til advokatbistand ved 
testamente.

Som hjælp til de personer, der 
ønsker at betænke foreningen ved 
gaver, tilbyder foreningen også gratis 
juridisk rådgivning i arveretlige og 
testamentariske spørgsmål. Rådgiv-
ningen 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

Verdenssundhedsorga-

nisationen WHOs poli-

tiske forsamling vedtog 

i maj en resolution på 

høreområdet.
 

De delegerede i WHOs 70. sund-
hedsforsamling udsendte 30. Maj 
en resolution på høreområdet, der 
opfordrer verdens lande til at tage 
høreproblemer langt mere alvorligt 
og intensivere indsatsen mod høre-
skader/hjælp til høreudfordrede.

En resolution er blot en slags 
opfordring, men når WHO på den 
måde understreger, at verden her har 

et sundhedsproblem, er det et godt 
skridt fremad mod at hjælpe flere af 
verdens høreskadede.

Op mod 90 procent af dem lever 
nemlig i lav- og middelindkomst-
lande, og rigtig mange børn kunne fx 
undgå høreskader, hvis de blev vac-
cineret mod røde hunde, mæslinger, 
forårssyge og meningitis.

– De delegerede aftalte at intensi-
vere arbejdet med at forbygge døv-
hed og høretab. Omkring 360 mil-
lioner mennesker i verden lever med 
hørehandicap, herunder 32 millioner 
børn, skrev WHO i sin nyhed.

Her blev det også påpeget, at de 
fleste deciderede høreskader kan 
undgås ved forebyggelse.

WHO nævner i sin resolution, at 
man skal være opmærksom på, at 
ubehandlede høretab er kædet sam-

men med kognitivt forfald og de-
mens, især hos ældre.

Resolutionen understreger vigtig-
heden af hjælp til mennesker med 
høreproblemer, herunder høreteknik 
(apparater) til en overkommelig pris 
og opfordrer landene til at indføre 
hørescreening – bl.a. for dem, der 
er udsat for støj på arbejdspladser 
og i fritiden. Der opfordres også til, 
at kommunikationen med borgerne 
forbedres med mere tekstning og 
tegnsprog.

 Mange lande har ingen eller me-
get få tilbud til deres høreskadede 
borgere, men også i Danmark kan vi 
have glæde af nogle af de foreslåede 
forbedringer, herunder screening – 
for det betaler sig, skriver WHO, der 
kommer med flere værktøjer på om-
rådet i fremtiden. 

WHO RESOLUTION PÅ HØREOMRÅDET
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NY HØREKLINIK I BRØRUP
Høreklinik får en 

ugentlig åbningsdag  

i Brørup

AF BENNY LAURIDSEN

”Der er et ønske om at udvide det 
nære sammenhængende sundheds-
væsen via etablering af et decentralt 
høreomsorgstilbud på Brørup Sund-
hedscenter, som gør tilbud om høre-
prøver, justering af høreapparater og 
aftryk til propper lettere tilgængelige 
for borgere i Vejen Kommune og øv-
rige kommuner.”

Sådan står der i beslutningsgrund-
laget for Sundhedssamordningsudval-
get i Region Syddanmark, der den 8. 
august vedtog at etablere en høreklinik 
i Brørup i ”nær fremtid”. Ifølge Jydske-
Vestkysten bliver det først efter nytår.

FINANSIERES VIA  
EKSISTERENDE BUDGET
Regionens åbning af høreklinikken 
sker i samarbejde med Vejen Kom-
mune, der altså nu udvider Brørups 
sundhedskliniks tilbud til borgerne 
fra hidtil at have bestået af lægeprak-
sis, kommunale og regionale sund-
hedsopgaver og lokalpsykiatri til også 
at omfatte en høreklinik for voksne.

Den vil have en ugentlig åbningsdag 
40 uger om året og skal bemandes med 
en audiologiassistent samt transporta-
belt udstyr fra Sydvestjysk Sygehus.

Dog skal der indkøbes lidt udstyr, 
og de etableringsomkostninger vur-
deres at blive på godt 50.000 kr.. Om-
kostningerne til audiologiassistenten 
er budgetteret til godt 92.000 kr. og 

kørsel til  lige under 8.000 kr. årligt. 
Penge, der skal finansieres inden for 
den eksisterende budgetramme for 
Sydvestjysk Sygehus.

Formand for regionens Sundheds-
samordningsudvalg er Venstre-politi-
keren Tage Petersen, der i en presse-
meddelelse siger:

– Vi prøver hele tiden at tilpasse 
sundhedsvæsenet til borgerne. I nogle 
tilfælde giver det god mening at 
centralisere vores ydelser, mens det i 
andre situationer er bedst at placere 
tilbuddene tæt på borgerne – det er 
høretilbud et godt eksempel på.

GØR IKKE NOGET  
VED VENTELISTERNE
Hos den lokale høreforening i Vejen 
Kommune havde man gerne set et an-
derledes og bedre tilbud i Brørup.

– Det er glædeligt, der nu sker noget 
for vore medlemmer og andre med 
høreproblemer i lokalområdet, når den 
nye høreklinik åbner. Jeg havde gerne 
set, at der var åbent mere end en enkelt 
ugedag, og at der kom mere personale, 
så høreklinikken kunne være med til at 
reducere regionens ventelister. Men de 
forventede cirka 400 årlige konsulta-
tioner i Brørup, udstyret og personalet 
skal jo finansieres inden for de eksiste-
rende rammer for Sydvestjydsk Syge-
hus, så det medfører ikke, at regionen 
kan modtage flere patienter samlet set. 
Ventelisterne, der blev forøget væsent-
lig ved store regionsbesparelser i år og 
sidste år, bliver ikke kortere af det her. 
De besparelser har betydet, at rigtig 
mange høreapparatbrugere er skiftet 
til private brugere, og på den måde har 
man fremmet privatiseringen, siger 
Hans Chr. Schack, formand for Høre-
foreningen i Vejen Kommune.

FÅ NYT OM  
FREMTIDENS 
HØREAPPARATER
IDA- ingeniørforeningen afholder 2. 
november et arrangement i EY Huset 
i Århus om bl.a. fremtidens høreap-
parater, som ligner det, der er omtalt 
i Hørelsens juni nummer fra Køben-
havn.

Det er gratis og man kan tilmelde 
sig på https://universe.ida.dk/ar-
rangement/

HØRETAB AF 
SMERTESTIL-
LENDE MEDICIN
 Et stort Harvardstudie viser, at der 
kan være en sammenhæng mellem 
brugen af smertestillende medicin 
som især ibuprofen og acetamin-
ophen. Studiet har gennemgået data 
fra 54000 kvinder i England fra 48 
til 73 år. Umiddelbart var aspirin 
ikke relateret til høretab. Ca. 16 % 
havde tilsyneladende fået høretab 
efter mange års brug – og flere gange 
om ugen. Nyheden siger ikke noget 
om, hvorvidt de 16% er ud over den 
normale statistik for høretab, der jo 
typisk er omkring 16% af den voksne 
befolkning...Kilde: Hear-it.org.

Svensk ventetid
1 til 6 måneders ventetid er normalen, når svenskerne skal have høreapparat. 
I nogle få regioner/landsting skal man vente lidt længere, men 3-4 måneder er 
normalen. Sverige har en såkaldt vård-garanti på 3 måneder, som halvdelen 
ikke kan overholde. Men i forhold til Danmark, der i snit har et års ventetid,  
er det jo nærmest drømmeforhold.

Ny hjemmeside 
sælger sprog-
trænings legetøj
Rikke Amdisen fra Randers har åb-
net web-shoppen ciha.dk, der sælger 
legetøj til sprogtræning og AVT-
træning. Rikke og hendes mand har 
selv to piger med CI, og en uddannet 
AVT-terapeut er inde over webshop-
pen med guidelines til, hvordan man 
bruger legetøjet. 

Se ciha.dk
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tionsevne, hvis konsekvenser er af 
indgribende karakter i den daglige 
tilværelse. 

Når man har fået høreapparater, 
har man en varig funktionsnedsæt-
telse.

REGLERNE
Det er §112 i Serviceloven om 'Be-
villing af personlige hjælpemidler', 
der giver dig mulighed for offentlig 
hjælp til høreteknik.

Der er forskel på, om du skal 
bruge hjælpemidlet derhjemme eller 
på job.

Kommunens hjælpemiddelafde-
ling står for hjælpemidler til hjemmet.

Kommunens jobcenter står for 
hjælpemidler til jobbet. Som regel 
har de en handicapkonsulent, der 
har forstand på mulighederne.

IKKE ALLE KENDER  
TIL HØRETEKNIK
Som høreapparatsbruger kan du ikke 
forvente, at medarbejdere i kommu-
nen eller på den offentlige audiologi-
ske afdeling kender alt til, hvilke hjæl-
pemidler der vil være godt for dig.

Du kan heller ikke forvente, at 
ørelægen eller den private høreklinik 
kender alt til mulighederne. 

Derfor er en udredning hos en  
hørekonsulent en rigtig god idé.

Som udgangspunkt vil du med din 
funktionsnedsættelse OG et behov 
for høreteknik kunne få det gratis 
gennem det offentlige. Det er med 
andre ord ikke nødvendigt at købe 
selv.

AFVISER ULOVLIGT
Nogle høreapparatsbrugere vil, når 
de ansøger kommunen om et høre-
teknisk hjælpemiddel, få besked om, 
at der fx er en bagatelgrænse på 500 
kroner, inden kommunen vil støtte. 
Men det er imod lovgivningen.

Ligeledes skal man ikke lade sig 
spise af med et nej til et hjælpemid-
del, hvis en fagperson har vurderet, 
at man har brug for det. Nogle kom-
muner afslår som udgangspunkt 
borgeres anmodning om støtte, men 
man skal ikke lade sig afvise.

Høreforeningen har kørt flere an-
kesager for medlemmer, som har fået 

Hvad har du ret til? Læs her, hvad der 

er af muligheder for hjælp.

HØRETEKNISKE  
HJÆLPEMIDLER – 
KEND  
SERVICELOVEN....

Else Marie Vinding er et af Høreforenin-
gens medlemmer, der har haft gavn af at få 
kommunikatinscentret hjælp til høretek-
niske hjælpemidler. Her er hun med bl.a. 
vibratorvækkeur og en Widex TV-Dex til at 
høre TV og radio.

NEDSAT HØRELSE BEHANDLET 
MED HØREAPPARAT
Hvis du har fået høreapparat, har du 
en funktionsnedsættelse, som du i 
mange tilfælde kan få det offentliges 
hjælp til at kompensere for.

Det betyder, at du kan få gratis 
hjælpemidler fra kommunen, hvis du 
er udredt til at have brug for dem. 

Hvis du vil være sikker på, at en 
fagperson har vurderet dine behov 
korrekt, er det en god idé at kontakte 
dit kommunikationscenter/en hø-
rekonsulent. Der er stor forskel på 
kommunernes tilbud. Du kan finde 
en oversigt på:

hoereforeningen.dk/hjaelp-til-
dig/find-vej-i-systemet/kommuni-
kationscentre/find-dit-kommunika-
tionscenter/

I LOVEN STÅR:
Hjælpemidlet skal
•  i væsentlig grad kunne afhjælpe 

de varige følger af den nedsatte 
funktionsevne,

•  i væsentlig grad lette den daglige 
tilværelse i hjemmet eller 

•  være nødvendigt for, at den på-
gældende kan udøve et erhverv.
Der ydes støtte til hjælpemidler 

til personer med varigt nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsevne. Der skal 
være tale om en varigt nedsat funk-
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afvist deres ansøgning om et hjælpe-
middel og har vundet ankesagen.

Det er bl.a. sket i sager om retten 
til en konverter til teleslynge til digi-
talt TV og vibratorvækkeur.

Ankesagernes afgørelser kan ved 
behov fås ved henvendelse til Hø-
reforeningen sekretariat med oplys-
ning om medlemsnummer.

PRIVAT
Du har også ret til hjælpemidler fra 
det offentlige, hvis du har købt dine 
høreapparater helt privat eller med 
tilskud. Og du kan få supplerende 
hjælpemidler, hvis du fx selv har 
købt en streamer. Du har også ret til 
at få undervisning, støtte og vejled-
ning på et offentligt kommunikati-
onscenter, hvis du har købt høreap-
parater privat.

Nogle private høreklinikker vil 
gerne sælge dig høretekniske hjælpe-
midler. Det er fint, hvis du har råd, 

men du kan også få dem gratis gen-
nem det offentlige.

TYPER AF HJÆLPEMIDLER
Blandt de mest almindelige hjælpe-
midler er alarm-givere til hjemmet, 
når det fx ringer på døren og for-
stærkertelefoner. Også de retnings-
bestemte håndmikrofoner, man kan 
have med til selskaber, er populære.

AFSLAG
Flere brugere har oplevet at få afslag 
på et vibrator-vækkeur, men det ER 
et høreteknisk hjælpemiddel.

Andre har fået afslag på en brand-
alarm, fordi det er et almindeligt 
forbrugsgode. Men forbindelsen til 
en brandalarm, så man kan høre den, 
når man har høreproblemer, DET er 
fortsat et hjælpemiddel.

Høreforeningen har også kørt 
sager, hvor vores medlemmer får 
afslag, fordi de skifter deres tv ud til 

et nyt og skal have ny forbindelse til 
teleslyngen i hjemmet.

Alt i alt er det vigtigt, at du bliver 
udredt af en hørekonsulent, der har 
forstand på hjælpemidler, og at du 
får fortalt mest muligt om i hvilke 
situationer, du har behov for høre-
teknik. 

 
HVIS DU ØNSKER  
AT KØBE SELV
På Hjælpemiddelbasen – hmi-basen.
dk – kan du under hørehjælpemidler 
se mange af de hjælpemidler, som 
findes og se priser og forhandlere.

Danmark er godt dækket ind med 
firmaer, der sælger høreteknik, lige 
som de private høreklinikker også 
sælger hjælpemidler. Du kan også 
via producenten se, hvad der passer 
til dit høreapparat.

Hør bedre og husk mere - med mindre indsats.  
Oticon Opn håndterer de mest udfordrende  
lydmiljøer på en måde, der åbner for en ny  
verden af lyd og fordele. 

Oticon OpnTM   
— banebrydende høreapparat

Læs mere på oticon.dk og find din høreklinik eller følg os på facebook.

Fås nu i 3 
versioner

Fordelene ved Oticon Opn:
Få 30 % bedre taleforståelse*.
Anstreng dig 20 % mindre på at lytte*.
Husk 20 % mere af dine samtaler*.
*Sammenlignet med Alta2 Pro
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Den, som en gang sagde, at høretab 
er lige så individuelt som finger-
aftryk, har sagt noget klogt. Det i 
mindst 50 år brugte audiogram kan 
ifølge forskerne ikke stå alene. For 
høretab er så personligt, at skal høre-
apparaterne indstilles ordentligt, er 
audiogrammet ikke nok.

Denne viden har været kendt i 
årevis – alligevel bliver rentone-
høreprøven og audiogrammet fortsat 
brugt alene mange steder.

Ret beset kan du høre dårligt, selv 
om audiogrammet viser, at alt er fint. 
Og ret beset kan man have fem ens 
audiogrammer med helt forskellige 
høretab bag – og med helt forskellige 
behov for indstillinger af høreappa-
raterne.

Det ved professor Torsten Dau og 
hans ansatte på DTU Elektro, He-
aring Systems Group, en hel masse 
om. 

– Der bruges i dag fortsat meget 
rentone-audiometri, selv om fakta 
viser, at folk med samme audiogram 
har meget forskellige behov for ind-
stillinger i deres høreapparat, fordi 
de underliggende høretab er meget 
forskellige. Man kan reelt kun se på 
audiogrammet som et symptom – 
der er mange andre aspekter og kon-
sekvenser, der overses, hvis man kun 
bruger rentone-audiometri. Det er 
ganske enkelt ikke følsomt nok, siger 
Torsten Dau, der selv ved flere lejlig-
heder har fremvist flere ens audio-
grammer på helt forskellige høretab.

SKELNEEVNE OG STØJ
I over ti år har han stået i spidsen for 
dette høreforskningsmiljø, der pt. har 
nogle meget spændende projekter i 

gang. Et af dem er at finde metoder 
til at kortlægge skjulte høretab, et an-
det at blive bedre til at kompensere 
for tale i støj.

Men i adskillige år har man også 
arbejdet på at udvikle et helt batteri 
af andre former for høretests, fordi 
de tests, der anvendes i dag, ikke er 
nok.

– Fx tester nogle klinikker for tale-
forståelse uden støj, selv om det er i 
støj, brugeren har problemer. Test af 
tale i støj bliver heller ikke brugt nok 
i forbindelse med høreapparattilpas-
ning. Det vi forsøger her er at bevise, 
at man med flere målinger kan vise 
flere vigtige aspekter af høreevnen 
og funktionen, forklarer Torsten Dau.

ET TESTBATTERI
Ifølge deres seneste resultater er 
det – ud over audiogrammet og test 
af evnen til at høre tale i støj – også 
nødvendigt at måle høresystemets 
evne til at skelne både hurtige ud-
sving i lydstyrke men også frekven-
ser, der ligger tæt på hinanden. 

– Der er behov for mere objektive 
målinger hos den enkelte person. 
Kan vedkommende fx høre en tone i 
støj? Det skal være en enkel, objektiv 
test, der kan gennemføres automa-
tisk. Vi arbejder på at skabe en så-
kaldt audiologisk profil af forskellige 
elementer, som tilsammen giver et 
komplet billede – sådan fungerer det 
også, når man laver diagnose ved 
sygdom, siger Torsten Dau.

Det er nemlig ikke endimensionelt 
at have høretab. Det kan have mange 
årsager, fx være genetisk betinget el-
ler udløst af støj. Det er afgørende, at 
der laves en individuel profil.

BEVISER
Forskerne er nået langt. Opgaven er 
nu at skabe evidens. De skal kunne 
vise, at et testbatteri giver langt mere 
præcise profiler og at det kan bruges 
til at optimere indstillingerne i hø-
reapparater, så brugerne klarer sig 
bedre.

– Det rækker vidt, for det kan 
ende med, at uddannelsen til audio-
log skal opgraderes. Vi kommer 

ikke uden om en mere differentieret 
diagnostik i fremtiden og analyse 
af hørefunktionen. På trods af den 
viden, der er i dag, gør audiologerne 
det ikke, fordi der mangler evidens. 
Men det kommer, lover professor 
Torsten Dau.

DET VILDESTE LABORATORIUM
For et par år siden indviede DTU 
Hearing Systems deres nye lyd-
laboratorium, der ud over en række 
test- og lyd-bokse også består af et 
enormt lyddødt rum med flydende 
gulv. Her kan man med et væld af 
fintunede højttalere skabe præcise 
kopier af lydforhold. Fx en fest med 
et orkester foran og masser af talende 
mennesker fra alle vinkler. Her kan 
mennesker med høreproblemer te-
stes bedre, og der forskes fx i bedre 
kompression i høreapparater, for at 
hjælpe hørehæmmede med at loka-
lisere hvor lyde kommer fra i rum 
med efterklang.

Laboratoriet kan fx genskabe aku-
stikken fra en katedral i Istanbul.

Der laves også hjerneforskning i 
relation til lyd i laboratoriet, og no-
get de er særligt gode til på DTU er 
såkaldt kvantitativ modellering, hvor 
man med matematik skaber compu-
termodeller af, hvordan øret og hjer-
nen behandler lyd.

– Vi er en kombination af funda-
mental klinisk forskning og hjerne-
forskning/høreteknologi. I forhold til 
samfundet har det høj relevans, og vi 
mener at skabe noget, der om nogle 
år kan være til gavn for den enkelte 
med høretab og for dem med CI, si-
ger professoren.

Derfor forsker de på 

DTU i nye typer høre-

tests, der giver et mere 

præcist billede af den 

enkeltes høretab.

Professor Torsten Dau.
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Der er 45 ansatte på DTU Elektro, Hearing 
Systems Group 20 ph.d.- studerende er 
p.t. i gang med en masse forskning i lyd, 
og afdelingen har bl.a. seks undervisere 
tilknyttet.. De mange spændende projek-
ter kan også ses på hea.elektro.dtu.dk
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Med udgangen af juli stoppede et 
bemærkelsesværdigt arbejdsliv for 
høresagen siden 1984, da 65-årige 
Søren Hougaard gik på pension.

– Jeg kan anbefale det, siger den 
nu forhenværende generalsekretær 
for EHIMA siden 2010.

EHIMA står for The European 
Hearing Instrument Manufacturers 
Association og består af seks af ver-
dens største høreapparatproducenter, 
heraf tre fra Danmark. 

Søren Hougaard vil bruge tiden 
på familie, cykle, vandre og kajakke 
– lige nøjagtig når hán lyster det.

– Jeg kan lide igen at have fuldt 
styr over min kalender, efter jeg i nog-
le år har haft et job, der har fyldt næ-
sten alle vågne timer ugen rundt. Sid-
ste år havde jeg f.eks. 40 udlandsrejser 
med arbejdet, men nu har jeg tid til at 
nyde den natur, jeg altid har sat pris 
på, og som var en naturlig del af min 
barndom på et lille husmandssted i 
Østjylland, fortæller Søren Hougaard, 

Fra høresag til  
KAJAK-RULNINGER
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der er kendt for sine oplæg i mange af 
Høreforeningens lokalafdelinger.

INTERNATIONAL STEMME
EHIMA har gjort sig bemærket på 
den europæiske scene, hvor Søren 
Hougaards interesse, forbedring af 
høreomsorgen, har været medvirken-
de til at få europæiske brugerorgani-
sationer og forbund for fagfolk til at 
stå sammen i det politiske arbejde for 
at forbedre forholdene for brugere af 
høreapparater.

– Skal man nå noget politisk i Euro-
pa, må man få flest mulige til at være 
enige om mest muligt inden, man be-
gynder at påvirke politikere på euro-
paplan. Derfor er det også glædeligt, 
at en verdensomspændende sund-
hedsorganisation som WHO, der ikke 
vidste hvem vi var for syv år siden, nu 
deltager jævnligt i informations- og 
meningsudvekslinger med os og vore 
samarbejdspartnere i Europa. Noget 
som er medvirkende til, at WHO og 
flere medlemmer af EU-parlamentet 
nu sammen med os opfordrer kraftigt 
til, at høreproblemer skal være en del 
af de nationale sundhedspolitikker, 
forklarer Søren Hougaard.

FÆLLES TRÅDLØS STANDARD
Et andet mål, der har nydt gavn af 
Søren Hougaards politiske evner, har 
været at få skabt enighed om en fæl-
les Bluetooth-standard.

– Den trådløse standard skal gælde 
alle producenternes produkter, og 

bliver rullet ud om cirka et par år. Så 
vil brugerne problemfrit kunne fær-
des med deres høreudstyr på tværs af 
grænser og kontinenter, vurderer han.

INTERESSE FOR DET DANSKE
Tilbage i 1984 blev Søren Hougaard 
ansat hos den danske høreapparat-
producent Widex, hvor han var frem 
til 2002 som marketingschef. Herfra 
fortsatte han som chef for Phonak 
Danmark – og herfra, i 2010, fortsatte 
han så til EHIMA. Så selv om hans 
arbejdsfelt i de senere år primært har 
været den europæiske scene, har han 
vedligeholdt en levende interesse for 
den danske høreverden. Men fremti-
den for den, tør han ikke sige noget 
om:

– De fleste danske politikere er 
tilfredse med, høreomsorgen er en 
del af den nationale sundhedspolitik, 
men når der så skal spares på sund-
hedsområdet, kigger de med det 
samme på hørefeltet. Resultatet er, at 
ventelisterne bliver længere og læn-
gere. Og hvorfor høreområdet ikke er 
en del af den behandlingsgaranti, der 
omfatter så mange andre områder, er 
der tilsyneladende ikke rigtig noget 
fornuftigt politisk svar på, mener Sø-
ren Hougaard og erklærer sig som en 
varm tilhænger af både en privat og 
en offentlig sektor på høreområdet.

– Fremtiden har aldrig været så 
usikker som nu. Hvilken vej, det vil 
gå – op eller ned – fremover, tør jeg 
ikke sige noget om, slutter han.

Mere end 33 års arbejde med høreproblemer 

og -produkter er nu skiftet ud med familie, 

natur og kajakken. Søren Hougaard  

er gået på pension.

Stefan Zimmer –  
ny leder af EHIMA
Ny generalsekretær for EHIMA er tyske 
dr. Stefan Zimmer, bestyrelsesformand 
for den tyske sammenslutning inden for 
høreapparatindustrien, som han kom med 
i i 2015. Tidligere har han ledet det tyske-
handelskammer for små og mellemstore 
virksomheder. 
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Er du vores nye testperson 
med et stort høretab?
Hos GN Hearing udvikler vi høreapparater med den 
hørehæmmede i centrum. Det er vores allerhøjeste 
prioritet, at mennesker med høretab rundt om i hele 
verden får de bedst tænkelige muligheder for at høre 
bedre i deres dagligdag.  

Som en fast del af vores procedure i udviklingen 
af nye produkter, bliver vores høreapparater og 
høreapparatstilbehør testet ned til mindste detalje med 
hørehæmmede slutbrugere. Til vores brugerpanel der 
hører til på hovedkontoret i Ballerup mangler vi et antal 
hørehæmmede med store høretab. For at kunne komme 
i betragtning, skal du gerne kunne nikke genkendende til 
følgende udsagn:

• Du er slet ikke i stand til at klare dig uden dine 
høreapparater. Dine høreapparater er strengt 
nødvendige for, at du kan fungere og kommunikere i 
din dagligdag.

• Du bruger høreapparater på begge ører med en støbt 
øreprop (BTE/RIE) eller i øret apparater (ITE).

• Du har bopæl på Sjælland, Lolland eller Falster.

Din medvirken som testperson i brugerpanelet er ulønnet 
og man får ikke lov til at beholde testapparaterne, men 
transporten til og fra GN Hearing i Ballerup bliver 
godtgjort.

Hvis dette har fanget din interesse, så må du meget 
gerne sende os en mail med navn, adresse og 
telefonnummer til: audiologi@gnresound.com, eller ringe 
til os på 45 75 11 11.

GN Hearing A/S er en førende international udvikler og 
producent af avancerede høreapparater og høreløsninger 
til mennesker med høretab. Virksomheden tilbyder et 
komplet udvalg af høreapparater og tilbehør under 
mærkerne ReSound, Beltone og Interton. GN Hearing A/S, 
der har hovedkontor i Ballerup har datterselskaber i mere 
en 20 lande og partnere i mere end 60 lande. GN Hearing 
A/S har mere end 4.000 ansatte på verdensplan. 

Ann_audiologi_210x280_2017.indd   1 07-06-2017   14:06:23



HÅNDBOLDPIGER KUNNE DELTAGE 
på lige fod med hørende

For Louise Karup, der har CI på det 
ene øre og er døv på andet øre, var det 
første gang, hun prøvede at benytte en 
teleslynge: – Det var utroligt, hvor god 
en lyd der gik igennem, og hvor fanta-
stisk det var at få så stor forståelse af, 
hvad der foregik på scenen, fortæller 
hun begejstret mellem to spændende 
kampe i håndboldstævnet. 

Den trådløse teleslynge skulle 
bestilles på forhånd og gav adgang 
til en god lydoplevelse både ved åb-
ningen men også en række koncerter 
i løbet af det fire dages arrangement 
Aalborg.

DEN HELT RIGTIGE PLACERING 
Håndboldkollegaen Katrine Brixen 
har tidligere med tilfredshed brugt 
teleslynge på Smukfest i Skander-
borg, så hun var lidt usikker mht. til 
lyden, da gruppen fra Døve Lands-
holdet først ankom til åbningsce-
remonien: – Vi var i første omgang 
kommet til at stå i det forkerte om-
råde, og lyden var ikke god. Da vi så 
blev guidet over til det rigtige sted, 
gik lyden fra talerne fuldstændigt 
rent igennem uden nogen form for 
susen, forklarer Katrine, der har hø-
reapparat på det ene øre og CI på det 
andet. 

Louise og Katrine fortæller, at hele 
gruppen fra Døve Landsholdet var 
enige om, at brugen af teleslyngen 

Den bedst mulige lyd 
gennem teleslyngen
For at få glæde af teleslynge til store 
arrangementer som DGI Landsstæv-
net er det nødvendigt at ens høreap-
parat eller CI er udstyret med tele-
spole, samt at man selv er i stand til 
at betjene teleslynge funktionen i sit 
høreapparat eller CI. Den bedste lyd-
kvalitet fås, hvis høreapparatet eller 
CI kan indstilles på ren T (telespole) 
og hvis høretabet er på ca. 60 dB HL 
eller derover.

var en god oplevelse, der gjorde de-
res ophold under DGI Landsstævnet 
endnu mere interessant. Det gav 
dem netop en mulighed for bedre at 
forstå, hvad der foregik på scenen 
under talerne, så de kunne diskutere 
og tale videre om det, der blev sagt. 
Samtidig fik de en mulighed for at 
deltage i arrangementets koncerter 
på Honnørkajen og Slotspladsen på 
lige fod med hørende. 

Til åbningsceremonien af DGI 
Landsstævnet var der også en tegn-
sprogstolk på scenen under samtlige 
taler. 

SPONSERET HØRETEKNISK  
UDSTYR
Det er høreapparatvirksomheden 
Phonak, der har sponseret det høre-
tekniske udstyr til fire store arran-
gementer i løbet af sommeren 2017 
for at støtte op om tilgængelighed i 
det offentlige rum for personer med 
høretab. 

Udstyret blev ligeledes stillet til 
rådighed på Jelling Festival, Palsga-
ard Sommerspil og Smukfest.

Trods regnens kraftige trommen under åbningen 

af DGI Landsstævne i Aalborg den 29. juni 2017 

lykkedes det for kvinderne fra Døve Landsholdet i 

håndbold at følge med i talerne og underholdnin-

gen fra scenen på havnefronten i Aalborg.
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En del af kvinderne fra Døve Lands-
holdet havde valgt at låne en trådløs 
teleslynge, da de skulle deltage i åb-
ningsceremonien af DGI Landsstæv-
net. De fik teleslyngen om halsen, 
hvorefter telespolen i deres respek-
tive høreapparat eller CI opfangede 
impulserne og omdannede dem til 
forståelig lyd. 
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Døve Landsholdet for 

Kvinder i håndbold var 

til DGI landsstævne i 

Aalborg med to dygtige 

hold – målet er et VM 

til næste år. 

Taktikken blev lagt ved hjælp af 
tegnsprogstolke. Der blev brugt me-
get energi på at kommunikere uden 
at kunne høre hinanden under kam-
pen, men alligevel var det tydeligt, 
at spillerne på Døvelandshold Dame 
2 hele tiden vidste, hvor hinanden 
stod. Kampen mod Den Grønne Bus 
blev til en flot sejr på 12-8!

For første gang nogensinde var 
Aalborg i Nordjylland vært for DGI 
Landsstævne, hvor over 25.000 ak-
tive deltagere var tilmeldt i flere end 
25 forskellige sportsgrene. Hånd-
boldstævnet blev spillet på græsba-
nerne ved Idrætsklubben Freja på 
Vestre Fjordvej i Aalborg. 

– Vi vandt nogle kampe, og vi tabte 
nogle kampe, men håndboldmæssigt 
har vi rykket os rigtig meget, fortæller 
Døve Landsholdets træner Helle Brix-
en med tilfredshed. De havde stillet 
med to hold i senior damer. To hold 
der aldersmæssigt og niveaumæssigt 

var blandet for at give alle deltagerne 
på holdene en god oplevelse.

ET OPSLAG PÅ FACEBOOK
Helle Brixen og hendes datter, Katrine 
Brixen, fik ideen om et Døve Lands-
hold for Kvinder, da de var til et 
stævne med døvelandsholdet for her-
rer. De skrev et opslag på facebook, 
om der var andre hørehæmmede og 
døve, der havde lyst til at spille med 
på et døvelandshold for kvinder. 

– Det er to år siden, vi startede 
holdet op hjemme i vores stue i Gal-
ten og lånte den lokale sportshal, 
fortæller Helle Brixen og fortsætter: 
– Nu er vi 22 spillere fra hele landet, 
i forskellige aldre og på forskellige 
niveau af håndbold. Men vi er altid 
på udkig efter nye spillere, der kan 
træde ind på vores hold.

Da Helles datter Katrine på 23 år 
har høreapparat på det ene øre og CI 
på det andet, har Helle altid kendt til 
døveverdenen og de problematikker, 
der er: – Vi kan have lidt svært ved 
at få fat i alle de potentielle spillere 
ude i de forskellige klubber. Folk taler 
jo ikke højt om deres høretab. Det er 
virkelig ærgerligt, da mange kan have 
rigtig god glæde af at dele et sådan 
sportsligt fællesskab med ligestillede.

IKKE ALLE PÅ LANDSHOLDET
Døvelandsholdet har seks-otte træ-
ningssamlinger om året, hvor de 

For at komme med  
på det officielle  
Døvelanshold
Ifølge Helle Brixen er alle døve og høre-
udfordrede med interesse for håndbold 
velkomne til at deltage i de seks-otte 
træningssamlinger, der bliver indkaldt til 
i løbet af året, da det også i høj grad er et 
socialt arrangement mellem ligestillede. 
Det er ikke alle deltagere, der bliver udta-
get til det officielle landshold. 
•  Du skal have høretab, være CI-brugere 

(Cochlear Implant) eller døv
•  Du skal være aktiv spiller i en hørende 

klub, det er der, du skal udvikle din 
håndbold for at bibeholde et rimeligt 
højt niveau 

•  Din hørelse skal være nedsat med 
mindst 60 procent på det bedste øre 
– altså skal du have en gennemsnits-
hørelse på 55 dB

Det er ikke tilladt at have hjælp til at høre 
under de internationale kampe. Til gen-
gæld er der altid tegnsprogstolk til stede 
under træningssamlingerne. 

Er du døv eller har høretab og er aktiv 
håndboldspiller i en hørende klub og har du 
lyst til at deltage på et døvelandshold for 
kvinder eller i nogle sociale træningssam-
linger, så kontakt landstræner Helle Brixen 
på telefon 61357333 eller på mail: helle-
brixen46@gmail.com og hør nærmere.

Vil gerne til VM næste år

mødes fra fredag til søndag: – Også 
selvom du ikke har spillet håndbold 
før, men har lyst til det, så kom til 
vores træningssamlinger. Det er ikke 
alle, der bliver udtaget til det officiel-
le landshold, men vores indtryk er, 
at alle de, der deltager i samlingerne, 
synes det er fantastisk at være med. 
De er jo med i fællesskabet alligevel, 
forklarer Helle Brixen.

Selvom det nu er lykkes at få 
samlet et officielt døvelandshold for 
kvinder under DDI (Dansk Døves 
Idrætsforbund), er der endnu ikke 
spillet nogen officiel landskamp. 
Helle Brixen håber dog på, at holdet 
kan deltage i VM næste: – Det er helt 
klart vores mål, slutter hun.

Der var både Døve Landshold Dame 1 og Dame 2 med til DGI landsstævne i 
senior damer, hvor i alt 17 hold deltog – en trup på 18 aktive spillere i forskellige 
aldre og på forskellige niveauer, en træner og to tegnsprogstolke. 
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Danmark bør være et udstillingsvin-
due i god høreapparatbehandling, 
når vores høreapparatindustri har 
halvdelen af verdensmarkedet. Det 
kræver omstilling fra det system, vi 
kender i dag, der er kendetegnet ved 
lange ventetider og manglende over-
blik over behandlingsresultater. En 
ny tilgang til området er nødvendig, 
mener industrien – og det mener så-
dan set også alle andre.

På Folkemødet i juni inviterede 
industrien til debat, og man kan 
roligt sige, at der kom meninger på 
dagsordenen.

Det er første gang, de tre danske fir-
maer i fællesskab stiller op på Folke-
mødet, og Høreforeningens formand 
var inviteret til at deltage i debatten.

TABER FØRERPOSITION?
Søren Nielsen, CEO (topchef) fra Oti-
con lagde ud med at fortælle, hvor-
dan man i tæt samarbejde med den 
offentlige høreomsorg gennem tiden 
har opbygget nogle særdeles innova-
tive virksomheder – men at man er 
ved at tabe førerpositionen på grund 
af kvalitetsfald og rod i den danske 
hørerehabilitering.

– Vi har ikke længere noget, vi er 
stolte over at vise frem. Det bør være 
anderledes. Vi oplever, at vi alt for 
tit skal diskutere, om vi virkelig alle 
sammen er her for at gøre det bedre 
for dem, der er hørehæmmede. Det 
burde være sådan, at alle fik den 
bedst mulige løsning, men det er en 

HED DEBAT
om høreapparatbehandling

PÅ FOLKEMØDET

gørende, at jeg kan høre for at passe 
mit arbejde, sagde hun.

 
PANELDEBAT
Herefter var der debat med sund-
hedsordfører Flemming Møller Mor-
tensen (S), Karin Friis Bach (Rad.), 
formand for hovedstadens sund-
hedsudvalg, Region H. Ann-Louise 
Rewentlow-Mourier, formand for 
øre-næse-halslægernes organisation, 
DØNHO og Jesper Hvass Schmidt, 
Overlæge Audiologisk afdeling OUH.

Og debatten gav meget hurtigt 
indtryk af, at der er store interesse-
konflikter på høreområdet.

– Modellen, som blev fremlagt på 
Christiansborg, er ikke taget ind, for 
den er ikke så spiselig. Den løser ikke 
udfordringerne. Der er en irriterende 
konkurrence mellem det private og 
offentlige – og der er rigtig mange 
penge i det for de private og firma-
ernes side. I skal i maskinrummet og 
lave et nyt forslag, sagde Flemming 
Møller Mortensen.

Karin Friis Bach nøjedes med at 
konstatere, at ventetiderne var uac-
ceptabelt lange, Ann-Louise Rewent-
low-Mourier, formand for øre-næse-
halslægernes organisation mente, 
puljelæge-ordningen kan løse mange 
lette høreproblemer og bør udbredes. 
Jesper Hvass Schmidt fortalte, at kun 
ca. 10% af hans audiologiske afdeling 
kapacitet kan gå til behandling af 
almindelige høretab – men mange 
kommer på venteliste, fordi de ikke 
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Høreforeningens formand var med, da industrien inviterede 

politikere og fagfolk til timelang debat på Bornholm.

helt anden diskussion, vi har om kas-
ser og penge, sagde han.

Industrien ønsker at kunne vise 
Danmark frem som et godt eksempel 
for at kunne vokse sig stærkere i udlan-
det, hvor 95% af omsætningen ligger.

– Danmark har brug for innovati-
ve virksomheder som os, der skaber 
arbejdspladser og betaler skat i Dan-
mark, sagde Søren Nielsen.

Han lagde op til debat med op-
lysningen om, at arbejdsgruppen 
med de fleste parter fra høreområdet 
(inkl. Høreforeningen), forrige år 
fremlagde et forslag til en bedre hø-
reomsorg i Danmark for Folketingets 
politikere – men intet er sket.

 
UDFORDRINGERNE
Inden debatten gik rigtig i gang, 
fortalte en bruger om udfordringer 
og den besværlige vej til at få lov til 
at høre bedre, og Høreforeningens 
landsformand Majbritt Garbul Tob-
berup forklarede om problemerne 
med fx to år og fire måneders vente-
tid på offentlig behandling i Odense.

– Det koster samfundet kassen, 
når man skal vente to år: Man kan 
ikke passe sit arbejde, de unge kan 
ikke passe studiet, de ældre isoleres i 
hjemmet. Der følger depression med 
ubehandlet høretab. Og så er høreap-
paratbehandling ikke omfattet af be-
handlingsgarantien, som alt andet er. 
Nogle politikere har bestemt, at min 
hofte er vigtigere end min hørelse. 
Men for mig er det fuldkommen af-
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har 20.000 kroner af folkepensionen 
til at købe høreapparater.

– Af de ca. 700, der venter et år i 
Odense, har kun 10 har sagt ja til at 
tage til den nye klinik i Sønderborg. 
Det er langt for de ældre, og det er 
ikke bare at få et høreapparat, sagde 
han og opfordrede til en bedre øko-
nomisk styring af området.

 
ER HØRETAB EN SYGDOM?
Herefter vendte CEO Jørgen Jensen fra 
Widex debatten til, om høreproblemer 
er en sygdom. Det mente han ikke.

– Et høretab kan ikke kurereres og 
er et livslangt forløb, der skal hånd-
teres og justeres. Det er nødvendigt, 
at vi får audiologer, der kan under-
søge og behandle, sagde han.

Det fik lægerne i panelet til at tale 
meget om faglighed.

– Vi er nødt til at undersøge andre 
årsager til høretab – det skal ikke kun 
være audiologiassistenter, der behand-
ler, sagde formanden for DØNHO.

Jesper Hvass Schmidt tilføjede, at 
han grundlæggende mener, at alle 
høretab er en sygdom, og at udred-
ningen skal ligge hos lægen – resten 
af behandlingen kan sagtens ligge 
hos andre faggrupper.

Flemming Møller Mortensen men-
te, at det allerstørste problem er, at 
der ikke er personale-kapacitet nok.

– Så havde vi ikke haft udfordrin-
gen. Nogen udnytter det nu, og det 
meget mudrede billede tjener ingen, 
sagde han.

 

BRUGERBETALING
Oticons chef Søren Nielsen konstaterede, 
at spliden mellem de forskellige interes-
ser var til at få øje på, selv om de høre-
handicappedes tarv var det vigtigste.

Et af industriens nye forslag til for-
bedringer er et forslag om indførelse af 
mere brugerbetaling og henvisning til 
de private klinikker for de ’lette høre-
tab’, da 320 klinikker står klar lokalt til 
at give behandling.

Men den løsning var ikke alle 
glade for.

– Jeg vil gerne have de private kli-
nikker i spil, men det økonomiske mel-
lemværende med patienten er et pro-
blem. Den største barriere er brugerbe-
taling. Jeg synes, patienten har krav på 
gratis behandling, som man får på alle 
andre dele af sundhedsområdet, sagde 
Jesper Hvass Schmidt, som blev støttet 
af Ann-Louise Rewentlow-Mourier, 
der sagde, at vi nok er nødt til i højere 
grad at arrangere systemet uden store 
omkostninger til brugerne.

Høreforeningens formand tog der-
efter mikrofonen og understregede, at 
brugerbetaling ikke er vejen frem, og at 
debatten illustrerede, at det er bruger-
ne, der kommet i klemme i uenigheden.

– Industrien har butikker, som bru-
gerne ikke ved, de ejer. Ørelægerne 
har både puljeklinikker og sælger ved 
siden af. Brugerne ved ikke, hvem de 
går til. WHO har sagt, at vi kan spare 
milliarder ved at investere i hørereha-
bilitering. Politikerne satte tilskuddet 
ned – nu må de lege med, sagde hun.

Også den manglende undersøgelse af 
kvalitet og brugernes tilfredshed med 
behandlingen kom op. Dagens de-
batmøde mellem parterne har måske 
skabt grobund for et nyt projekt, der 
for første gang vil se på brugernes til-
fredshed og udbytte.

 
VI HAR SPILDT TRE ÅR
Flemming Møller Mortensen (S), der 
selv har siddet i arbejdsgruppen for en 
bedre hørerehabilitering, konstaterede, 
at debatten illustrerer, at fronterne om, 
hvem der skal behandle mennesker 
med høretab, er trukket lige så skarpt 
op som for tre år siden:

– Der er behov for at se på kvalitet, 
kapacitet og faglighed. Majbritt har 
lavet et godt høringssvar på evaluerin-
gen. Det må vi hive op igen – for den 
var ikke god nok. Området fortjener 
at blive gennemarbejdet – vi har spildt 
tre år, sagde han.

Anders Hedegaard CEO fra GN 
Hearing lukkede debatten med at sige, 
at virksomhederne er interesseret i, at 
det danske behandlingssystem bliver 
et udstillingsvindue med den bedste 
behandling og de bedste apparater.

Hvordan man så finder en løsning på 
økonomien bliver spændende at følge.

 
Høreforeningen fulgte på Folkemødet 
flere debatter – også om den generelle 
struktur af økonomien i det offentlige 
sundhedsvæsen. Ligeledes gav Folke-
mødet mulighed for at tale med flere 
sundhedsordførere o.a.

Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup gjorde 
på Folkemødet klart, at høreområdet er blevet uoverskueligt for 
brugerne. Hun fik ros for sit høringssvar til Sundhedsministeriets 
evaluering af høreområdet, der som tidligere fortalt er en meget 
tynd evaluering.

Folkemødet er en vigtig anledning 
til at høre politikerne tale 'live' og til 
at få en kort snak med dem mellem 
arrangementerne. På billedet følger 
vores landsformand en debat mellem 
seks af partiernes sundhedsordførere.
FOTO IRENE SCHARBAU.
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Gunnar Mohr ved helt præcist, hvor-
når hans høreproblemer startede. 
Det var nemlig på en øvelse, han var 
på som værnepligtig for snart 50 år 
siden. Der var et infernalsk virvar af 
larm fra geværer og øvelsesgranater, 
det var iskoldt, folkene var udmat-
tede, Gunnar Mohr lå forrest på 
stormspangen og skulle til at klappe 
frontlemmen ned på bredden, da en 
øvelsesgranat ved et uheld gik af alt 
for tæt på hans højre øre. 

– Jeg mærkede en pludselig døvhed 
og smerte, men da der blev presset på 
bagfra for at fortsætte øvelsen, var det 
bare fremad og derpå tilbage til kaser-
nen og hurtigt til køjs, mindes han. 

Gunnar faldt udmattet i søvn, men 
vågnede tidligt næste morgen med 

Det har taget Gunnar 

Mohr mange år at lære 

at leve godt med sin  

høreskade. Men i dag 

kan han nyde både 

hverdagens lyde  

og sit klaverspil. 

MINE HØREPROBLEMER 
skulle trænes væk

smerter i øret, en kraftig tinnitus 
samt et vist høretab. Han begav sig 
afsted til infirmeriet, hvor den vagt-
havende læge kiggede ham i øret og 
konstaterede: ”Jeg kan ikke se, at du 
fejler noget. Her får du en kodyl, så 
klarer det sig.” 

Gunnar tog tilbage til kasernen, 
men næste morgen var den gal igen. 
Nu blev han sendt på militærhospi-
talet på Tagensvej, hvor ørelægen 
sendte ham hjem med besked om, at 
hans trommehinde så fin ud – han 
skulle bare tage nogle kodyler, så gik 
det over.

Og den forklaring accepterede Gun-
nar Mohr. For tinnitussen fortog sig 
gradvist, og smerterne gik over efter 
nogen tid med smertestillende midler.

LYDEN FIK FARVER
Årene gik, og Gunnar Mohr tænkte 
ikke så meget mere over sine hø-
reproblemer. Han blev forlovet og 
siden gift, han fik lejlighed, børn og 
arbejde. Tinnitussen mærkede han 
kun ind imellem. Den dukkede op 
med en hyletone i mellemlejet og 
mest i stressede situationer. 

Han har spillet klaver hver dag, 
lige siden han var barn, og det 
fortsatte han med en lille times tid 
hver dag. Han havde et dejligt, men 
gammelt og nedslidt flygel. Og han 
vænnede sig efterhånden til, at der 
af og til kom noget tinnitus, som for-
svandt igen. Efterhånden opdagede 
han også, at når han spillede, var han 
mindre generet af hyletonen. 

Da Gunnar Mohr sætter sig til 
klaveret i forhallen på det kur-
suscenter, hvor vi møder ham, 
spiller han, så englene synger.

A
F K

IR
ST

E
N

 W
IN

D
IN

G
  FO

T
O

S
 A

L
E

X
 T

R
A

N

HØRELSEN | NR. 04 | SEP 201722

AT LEVE MED HØREPROBLEMER



– Jeg mærkede den mest, når jeg var 
stille, eller når jeg koncentrerede mig 
om en opgave, fortæller han.

Han tænkte ikke over det og re-
gistrerede ikke, at hørelsen gradvist 
blev dårligere, især på det beskadige-
de øre. Men et par år efter han havde 
rundet de tres, bemærkede hans 
kone det og bad ham gå til ørelæge 
for at få høreapparater.

– Det var jeg ikke meget for, så 
der gik nogle år, før jeg fik taget mig 
sammen, indrømmer han. 

Da Gunnar Mohr endelig kom til 
en tysk ørelæge, var det tydeligt, at 
han havde været udsat for en eks-
trem impulsstøj. Hans hørekurve 
dykkede nemlig lige omkring fire 
kilohertz. Og da høreklinikken lånte 
ham et par apparater af allerbedste 
kvalitet og indstillede dem efter hø-
rekurven, måtte Gunnar Mohr over-
give sig.

– Det var en utrolig oplevelse! 
Med dette prøvesæt forstod jeg plud-
selig, hvad jeg gik glip af. Det var 
som at komme fra gråt i gråt til flotte 
farver, forklarer han.

Tilbage i Danmark fik han en ud-
redning på Bispebjerg Hospital og 
blev udstyret med nye høreapparater 
af højeste kvalitet. 

KLAVERET SLADREDE
Nu gik det fint med hørelsen, men 
med klaveret gik det dårligere og 
dårligere. Nogle toner lød alt for 
kraftige i forhold til andre, der var 
forvrængning af lyden og det lød, 
som om der lå glasskår på strengene.

– Det er jo også et gammelt, ned-
slidt flygel, det trænger nok til at 
blive skiftet ud, tænkte han.

Så da han fandt et fantastisk, helt 
nyt halvkoncerters flygel, slog han 
til. Han afprøvede naturligvis flyglet, 
før han købte det, og en ven, der er 
koncertpianist, sagde god for det. 
Men da det kom hjem i stuen, og 
han begyndte at øve på det, lød det 
skingert og forvrænget, de samme 
problemer var der stadig. 

– Samtidig forværredes min tin-
nitus. Den rette sammenhæng var 
endnu ikke helt gået op for mig, men 

da min ven kom for endnu en gang 
at prøve flyglet, faldt tiøren. ”Der er 
intet i vejen med flygelet, det sker 
alt sammen i dit hoved”, sagde han 
ligeud. 

Den var slem: Høretab, tinnitus 
og nu også lydoverfølsomhed og 
forvrængning. Men Gunnar Mohr er 
en vedholdende natur. Han ville lære 
at håndtere det nye flygel, der også 
krævede flere fingerkræfter. Så han 
fortsatte med at øve på det hver dag.

– For at beskytte øret spillede jeg 
med høreværn. Men det viste sig 
snart, at det blev det ikke bedre af. 
Snarere tværtimod, fortæller han.

Gennem House of Hearing havde 
han kontakt til mennesker, der har 
forstand på disse ting. Og de fortalte 
ham at det var en rigtig dårlig strate-
gi, han havde valgt. ”Du skal jo ikke 
beskytte hørelsen, men tværtimod 
motionere hele ’høresystemet’ og det, 
der foregår i hjernen. Kort sagt: af 
med høreværnet og så bare klem på i 
tre måneder”, lød beskeden. 

– Det var jo let nok at sige, men 
ikke særlig behageligt! Så jeg valgte 
at koncentrere mig om at øve på et 
afsindigt vanskeligt stykke musik, så 
de tekniske udfordringer kom til at 
overskygge høreproblemerne, fortæl-
ler han. 

Og efter nogle måneder oplevede 
Gunnar Mohr, at tinnitussen stort set 
var væk, og lydoverfølsomheden og 
forvrængningen ligeså. 

– Men jeg spiller altså også med 
høreapparatets musikprogram på 
fuld styrke. På den måde fodrer 
jeg mit høresystem med lyd, og det 
dæmper tinnitus og fjerner lydover-
følsomheden, forklarer han.

Det er Gunnar Mohrs erfaring, at 
hvis han undlader høreapparaterne 
og samtidig ikke får en god portion 
lydpåvirkning ind løbende, så gen-
opstår de gamle problemer. 

– Set i bakspejlet kan jeg se, at det 
var med mine høreproblemer lige-
som med den rygskade, jeg også fik 
i militæret. Det skulle trænes væk, 
siger Gunnar Mohr. 

Selvfølgelig passer han stadig 
godt på sin hørelse. Han borer ikke i 
en betonvæg uden høreværn. Og han 
har høreværn på til koncerter, hvis 
musikken er meget høj. Men han 
udsætter sine ører for hverdagens 
normale lyde.

– Efter jeg fandt den rigtige stra-
tegi, har jeg fået styr på både min tin-
nitus, min lydoverfølsomhed og min 
hørenedsættelse. Nu tænker jeg ikke 
så meget over det mere, siger han.

At få gode høreapparater var som at 
komme fra gråt i gråt til flotte farver, 
fortæller Gunnar Mohr, der holdt op-
læg på Høreforeningens tinnitusdag.
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Det er 50 år siden, jeg som 7-årig ganske 
hørehæmmet pige flyttede fra Stavan-
ger til Oslo for at begynde i specialklas-
se ved Ila skole. Høreklassen hed den.

Lige så spændt som alle hørende 
børn. Det var bare det, at tale, lyde og 
støj var svagere og anderledes. Hvor 
vi glædede os. Mormor havde syet en 
taske til høreapparatet. Det hang i en 
snor om halsen, og ledningerne gik til 
hver sin prop i ørerne. Så glade vi var. 
Endelig skole.

Vi var ikke mange med høretab i 
skolegården på Ila denne augustdag i 
1966. Og der sad vi i klasselokalet på 
første sal i fløj øst for skolegården. 7 
elever, Tom, Truls, Jan-Øivind, Lisa, 
Astrid, Bente og mig.

Vi kom fra Lofoten, Stavanger og 
Oslo. Så få var vi, at en alder af syv, 
otte-årige og ni-årige gik i den samme 
klasse. Vi syntes, det var så stort. Ikke 
pinligt med specialskole. Prinser og 
prinsesser går jo på specialskole.

Vi sad som lys og fulgte med. I hver 
time, hver dag, altid. Alle vidste, at 
den mindste støj i klassen ville gøre det 
umuligt for de andre. Jeg elskede den 
særlige klasse. Eliteskole, tænkte jeg.

I dag integreres "alle" hørehæm-
mede i normal skole. Jeg spekulerer 
på, om de er så forskellige fra mig? 

For mig ville undervisning integreret 
i en normal skole være ligesom at få 
undervisning på perronen på en travl 
spansk station i myldretiden. Det går 
jo ikke.

Jeg ved det, fordi vi flyttede hjem til 
Stavanger i 8. klasse i midten af skole-
året. 

Jeg blev kastet lige ind "på perro-
nen". Lærer Hovdas kristendomsun-
dervisning uden mikrofon fra kateteret 
blev et absolut mareridt. Ikke ét ord 
fattede jeg. Tja, måske "amen". Det er 
ikke i orden, når du er 14 år med led-
ninger og to store hovedtelefoner og 
25 ukendte elever i klasseværelset.

Hvorfor skal de 23 andre børn høre 
og se os to hørehæmmede mislykkes 
med et svar, vi ikke opfatter spørgsmå-
let til? Hvad har det med integration 
at gøre?

Integration blev et overgreb for mig. 
Jeg ville aldrig have overlevet en inte-
greret klasse fra første klasse.

En lille prøve på integration fik jeg 
tidligt. En uge i 4. klasse i den "rigtige" 
fløj af Ila skole var en traumatisk ople-
velse. Hjælp, tænkte jeg. Jeg vil tilbage 
til specialklassen, til høreklassen, i 
"himlen" til min elite skole.

Jeg kunne aldrig integreres til at 
høre bedre, end jeg gjorde.

Men jeg svarede JAAA, når jeg blev 
spurgt om noget, selv om jeg ikke hørte 
hvad. For der var belønningen derefter. 
Jeg fik glade omgivelser. Jeg troede, 
det skulle være sådan. Alt og alle skal 
integreres, og børnene siger det, deres 
forældre ønsker at høre. JAAA !!!

Kære hørende forældre, I er jo hø-
rende. Spørg mig, der ikke har hørelse.

Det er smertefuldt at tænke på, hvor 
meget undervisning jeg gik glip af, og 
jeg gjorde bare, som jeg hørte. Jeg ville 
jo heller ikke være dum. Derhjemme 
forsøgte jeg at samle kræfter. Så træt, 
så træt.

Hvorfor tales specialskolen ned i 
dag? Det var redningen for mig. Hvor-
for taler man redningen ned? Det er jo 
en eliteskole.

MIT SORTE HUL
At starte i normal skole er min sorte 
hul. Systemet i specialskolen, der stod 
bag mig, fandtes jo ikke længere. Jeg 
fik et frygtelig hårdt liv i teenageråre-
ne, 14, 15, 16 og 17 års-alderen. Jeg var 
ikke længere på min elite skole.

Min juridiske embedseksamen blev 
et vanvittigt slid. Men jeg skulle igen-
nem det. Og klarede det. Men i dag 
kan jeg græde over alle de velmente 
forhindringer integration lagde for 
mig.

Og mens alle hørende omkring 
mig smilede og var så tilfredse med 
integrationen af mig, følte jeg træthed, 
smerte og enorme længsel efter spe-
cialskolens ro og tydelige læring.

Tænk, hvad jeg kunne have været 
sparet for. I dag har nogle af os fundet 
tilbage, vi som startede i 1. klasse i hø-
reklasse på Ila skole. Vi kalder os selv 
Den Høre Kerne, Tom, Truls, Jan-Øi-
vind, Astrid, Lisa, Kari og mig. Hvor 
vi elskede den særlige klasse. Længe 
leve specialskolen.

Havde jeg fået et hørehæmmet 
barn, skulle det gå i en specialskole til 
og med gymnasium. Men ville barnet 
selv over på "den støjende perron", så 

På Ila skole sad vi foran 
spejlet, en og en elev sat 
sammen med en speciel 
uddannelse lærer og øve 
udtale af ord. Individuelle 
lektioner (billedet er fra 
en ældre dansk bog om 
specialklasser på Castberg 
skole i København og til 
illustrative formål). 

Når integration og 

inklusion bliver til 

overgreb

INTEGRRRRRRRERING

VED JURIST TORIL THORSTENSEN
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Jurist Toril Thorstensen er hørehandicappet, 
bor i Danmark men er fra Norge.

For 100 år siden: Døve- og hørehæmmede børn tilbydes specialundervisning, 
altid i små specialklasser (billede fra Ila skole længe før min tid). 

ok, men min stærke anbefaling ville 
være læring i stedet for inklusion og 
integration. 

Det er skræmmende at vide, at  
40 pct. af specialundervisningen i dag 
bliver leveret af ufaglærte i normal-
skolen.

Hvordan har CI børn (digital im-
plantat kirurgi i hovedet) det i dag? 
De, der ikke har grundlaget fra spe-
cialskolen? 

Der er mange CI børn integreret i de 
normale skoler. De, der bare siger JAAA, 
fordi så stråler forældre og lærere. Er de 
så forskellige fra mig? De er og bliver 
hørehæmmede, selv med CI. Jeg er me-
get bekymret for dem. Integration kan 
føre til diskrimination og overgreb og 
har alvorlige konsekvenser senere i livet.

Vi er i dag 50-60 årige, med eller 
uden CI, og alligevel klarer vi kontor-
fællesskaber, kantinen, pauserne, som-
merfesterne, julebordet, seminarerne, 
larmende cafèer eller støjende per-

roner. Vi er ekstremt talentfulde skue-
spillere og foregiver, at vi hører. 

Men hvor vi elsker små selskaber, 
og samlinger som Den Høre Kerne. 
Vi forstår, hvad det kræver. Der blev 
mennesker ud af os, mange i gode 
job, selv om vi ikke elsker firmafe-
sterne. 

Den, der siger, at specialskolen er 
"et pust fra fortiden", mener jeg, er en 
idiot fra fortiden. Hallo! Vi er blevet 
frisører, it-konsulenter, ingeniører, 
revisorer, sagsbehandlere, læger og ad-
vokater. Alt, hvad Norge har brug for. 

Journalister elsker følgende titel: 
"Hun hørte fuglesang for første gang i 
sit liv." Ingen får et job, fordi de hører 
fuglesang. Vi vil gerne høre, hvad folk 
siger. Det kommer der job af. 

Så kan vi hygge os med fuglesang, 
når vi er ældre borgere, og når alt er 
stille omkring os. 

Hvis du vil mig noget, så ring ikke. 
For jeg har ikke hørelse til telefon. 

Det betyder, at du roligt kan 
tage på ferie. Eller fylde din 
kalender med det, du kan lide 
at foretage dig. For uanset 
hvor du er, kan du få hjælp til at 
få ændret indstillingerne i dit 
høreapparat. 

ReSound er et varemærke, der tilhører GN Hearing A/S. Apple,  
Apple logoet, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker, der 
tilhører Apple Inc, registreret i USA og andre lande.

Nogle gange fungerer de høreapparatindstillinger, 
som du synes om på høreklinikken, ikke i 
hverdagen. Eller dine præferencer ændrer sig.

I stedet for at vente med at få ændret 
indstillingerne ved næste konsultation kan du 
bede din høreapparatspecialist om hjælp direkte 
fra din ReSound Smart 3D app via en sikker og 
pålidelig cloudforbindelse med det samme.

Finjustering af
dine høreapparater,

uanset hvor du er

Læs mere om ReSound Assist på resound.com

Tak til Ila skoles Høreklasse, og en 
varm tak til speciallærer Ingrid Juell. 
Jeg har været så glad for det, du gjorde.

Toril har holdt denne tale ved Vet-
landsveien skoles 100 årsfest i Norge. I 
1916 modtog de døve og hørehæmmede 
børn i Oslo tilbud om specialundervisning. 
Tilbuddet er gennem årene skrumpet og 
skrumpet, desværre, skriver Toril.
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Højere jobsikkerhed, flere penge, 
større status – og bedre jobmulighe-
der nu og i fremtiden. Det er nogle af 
de fordele, der er ved at uddanne og 
efteruddanne sig, så man står så godt 
som muligt i forhold til udviklingen 
på det danske arbejdsmarked og de 
konjunkturudsving, der kan betyde 
forskellen mellem at være arbejdsløs 
eller ansat for den enkelte – især hvis 
du har høreproblemer.

Det er nogle af de konklusioner, 
der kan trækkes ud af ”Inspirati-
onsdag for erhvervsaktive” i Huset 
Trøjborg i Aarhus den 10. juni, hvor 
cirka 35 deltagere fra Fyn og Jylland 
deltog i dagens program fra ni mor-
gen til 16 eftermiddag.

Undervejs var der præsentation 
af Høreforeningen, udstillere og 
refleksionspauser indlagt – samt to 
oplægsholdere.

Ideen til arrangementet kommer 
fra Høreforeningens Udvalg for Er-
hvervsaktive med Høretab. Hoved-

– 25 procent af alle beskæftigede 
i 1995 i Danmark var ufaglærte. I 
dag er tallet 12,5 procent. Hen over 
den samme periode er antallet af 
personer med videregående uddan-
nelse i arbejde steget med næsten 59 
procent. Det viser jo klart, at det er 
vigtigt at have en uddannelse på nu-
tidens arbejdsmarked, sagde han og 
kastede blikket frem i tiden:

– I 2025 anslås det, at der er et 
overskud i arbejdsstyrken på 70.000 
ufaglærte. De vil have svært ved at 
få arbejde og være endnu mere føl-
somme over for konjunkturudsving 
end i dag. På samme tidspunkt vil 
der mangle 65.000 faglærte.

– Det viser, at der skal ske noget 
uddannelsesmæssigt de næste år, og 
med den stigende pensionsalder er 
det næsten aldrig for sent at tage en 
uddannelse, så man kan blive en del 
af den arbejdsstyrke med de rigtige 
kvalifikationer, som virksomhederne 
efterspørger. 
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– Vores opgave på Castberggård er at klæde 
de unge bedst muligt på til at træffe egne 
valg. Vi kan ikke give dem et job, det kan 
kun arbejdsgiverne. Så er du ung, og lader 
du være med at gøre opmærksom på, du ikke 
kan følge med, løber de andre fra dig uddan-
nelsesmæssigt. Så sig til, efterspørg hjælp 
og hjælpemidler – ellers skubber du dig selv 
længere og længere væk fra de jobmuligheder, 
hørende har ved uddannelse, sagde jobcenter-
leder Holger Jensen fra Castberggård.

Uddannelse og efteruddannelse er nøglen 

til dagens og fremtidens arbejdsmarked. Det 

gælder især for folk med høreproblemer. Det 

fremgik af Høreforeningens Inspirationsdag 

for erhvervsaktive

bestyrelsesmedlem Merete Birk er 
medlem af udvalget og siger:

– Udvalget blev nedsat i efteråret 
sidste år, og vi fik ideen i december. 
Den har vi nu fået op at stå her i Aar-
hus og Rødovre i samarbejde med 
de respektive lokalafdelinger som en 
slags landsdelstilbud. Og vi er meget 
glade for de to lokalafdelinger har 
været med på ideen, skaffet lokaler, 
og på glimrende vis fået hele arran-
gementet op at stå.

FAGLÆRTE BLIVER  
MANGELVARE
En af de to oplægsholdere, der var 
hentet ind udefra, var Holger Jensen, 
jobcenterleder fra Castberggård, der 
både uddanner og efteruddanner folk 
med enhver form for høreproblemer.

Han medbragte en lang række 
veldokumenterede tal fra bl.a. Arbej-
derbevægelsens Erhvervsråd om den 
danske arbejdsstyrke som den har 
ændret sig fra 1995 og frem til i dag.

UDDANNELSE ER NØGLEN 
TIL ARBEJDSMARKEDET
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DER ER PENGE I UDDANNELSE
Holger Jensen har også mange gode 
grunde til at tage uddannelse med på 
det personlige plan. Én af dem hand-
ler om såkaldte livslønninger.

– En faglig uddannelse giver en 
privatøkonomisk gevinst på mellem 
fire og 11 millioner kroner efter skat 
set hen over hele arbejdslivet. For folk 
med en akademisk uddannelse kan 
forskellen være helt op til tyve mil-
lioner kroner sammenlignet med livs-
lønnen for en ufaglært, siger han og 
tilføjer, at også samfundet tjener mere 
i form af skatteindtægter på de ud-
dannede end på de ikke-uddannede:

– Den samfundsmæssige gevinst 
er på mellem seks og syv millioner 
kroner for én med kort eller mellem-
lang uddannelse, og cirka 15 millio-
ner for en akademiker – sammenlig-
net med den skat en ufaglært betaler 
gennem arbejdslivet.

PENSIONSALDEREN STIGER
Dagens anden oplægsholder var 
Søren Hougaard, generalsekretær 
i EHIMA, en brancheorganisation 
for de seks store producenter af 
høreapparater. EHIMA arbejder 
på at få en fælles trådløs platform 
for høreapparater og hjælpemidler 
verden over, støjfrie frekvenser til 
høreapparatbrugere – og fremme af 
høresagen i det hele taget, bl.a. ved 
tilbagevendende brugerundersø-
gelser.

næsten alle med høreapparater end for 
folk med et høretab, der ingen apparater 
har, fastslog Søren Hougaard.

IKKE ALENE
Han rundede indlægget af med en del, 
han kalder for ”Og vi er ikke alene”:

En fransk sundhedsøkonom anslår 
på WHO-høredagens EU-høring, at 
ubehandlede høretab koster Europa 
178 mia. euro. Fordeler vi det beløb ud 
på landenes indbyggertal, så koster det 
Danmark 14 mia. kroner. Økonomen 
vurderer også, at for hver euro, der bru-
ges på bedre hørelse, får man ti tilbage – 
og anbefaler EU-politikerne at inkludere 
høretab som en væsentlig del af deres 
landes sundhedspolitik.

Politikere i Europaparlamentet efter-
lyser som WHO, at vi tilbyder høretjek 
til alle voksne også, og skaber en høre-
omsorg, der fastholder folk på arbejds-
markedet, fortalte Søren Hougaard.

– At kæmpe for retten til at høre, hvad der 
sker, skal ske lige fra udviklingen af FN’s 
handicapkonventioner til mødet med kol-
legaen på arbejde i morgen – og den kamp 
holder aldrig op. Derfor bliver WHO’s 
høredag den 3. marts vigtigere og vigtigere. 
Næste år handler det om høreomsorgen i 
fremtiden, fortalte Søren Hougaard, nu tid-
ligere generalsekretær i høreapparatprodu-
centernes brancheorganisation, EHIMA.

Også han havde en lang række vel-
dokumenterede tal med i posen.

– Ifølge 2006-rapporten Uhørt ko-
ster ubehandlede høretab det danske 
samfund 2,7 mia. kr. i produktivitets-
tab for folk op til 65 år. Men produk-
tivitetstabet for folk over 65 år, hvor 
antallet, der bruger høreapparater 
stiger voldsomt, er ikke regnet med. 
Og vi befinder os i en periode, hvor 
politikerne skubber pensionsalderen 
op – så der bliver langt flere på ar-
bejdsmarkedet med høretab, sagde 
Søren Hougaard.

Han fremlagde også en række 
resultater fra andre undersøgelser, 
bl.a. EuroTrak-undersøgelser fra 
henholdsvis 12 og 16-17, hvor man 
sammenligner erfaringer fra folk 
med henholdsvis ubehandlede og 
behandlede høretab.

– Ser vi på det kognitive forfald, 
så er kurven for folk med høreap-
parater lig de almindeligt hørendes. 
Høreapparatbrugere bliver mindre 
fysisk og psykisk udbrændte end 
folk med høreproblemer uden appa-
rater. De har også en bedre søvnkva-
litet – og det er vigtigt, når man er på 
arbejdsmarkedet. Så høreapparater 
til behandling af høretab ændrer livet 
til det bedre. Man kan kommunikere 
effektivt, deltage i gruppeaktiviteter, 
ens fysiske og psykiske helbred er 
bedre, man er mere tryg, og relatio-
nerne i arbejdslivet er bedre. Og ar-
bejdsevnen er selvsagt også bedre for 

Succesen gentages
Der kommer også inspirationsdage 
til næste år, i både Århus og Rødovre 
i marts måned. Præcise datoer kom-
mer senere i blad og på hjemmeside.
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Lydbilledet ændrer sig konstant. Det gør høreapparaternes opgave kompliseret og til tider udfordrende.
Phonaks unikke operativsystem hedder AutoSence OS og dette sørger for at justere dine høreapparater 
helt automatisk, i forhold til de lytteomgivelser du befinder dig i.
Når dette ikke er nok, kan du supplere med en Roger Pen - en smart lille mikrofon hvormed du kan 
opfange lyd på tre forskellige måder alt efter situation.

Phonak høreapparat + designintegreret Roger modtager + Roger Pen = “Det perfekte match”.
www.phonak.dk/hoerelsen 

Det perfekte match

”I mit arbejde skal jeg jo ikke 
bare kunne høre. Jeg skal høre 
rigtig rigtig godt..”
                      Linda Ravnholdt Jacobsen, 
 Problemknuser
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Hørelsens panel af klummeskribenter:
Mette Rinddal Leck har skrevet denne 
klumme. Mette er journalist og bruger 
høreapparater Hun giver os sammen 
med Johan Peter Paludan og Daði Hall-
dórsson nye vinkler på høre-udfordrin-
ger her i Hørelsen.

KÆRE HØRELSE
Hvor ville jeg ønske, at vi var bedre venner os to. At jeg 
var bedre til at acceptere dig, som du er, rumme dig og 
fokusere på alt det gode du gør. Fx er jeg ikke i tvivl om, 
at du er en stærkt medvirkende årsag til, at jeg med tiden 
er blevet god til at aflæse andre menneskers sindsstem-
ning og på den måde har skærpet min indfølingsevne 
enormt, fordi du tvinger mig til at fokusere på noget an-
det end blot det talte ord. 

Du er en sand ven, når jeg ligger ved siden af min 
mand, der snorker så højt, at søvntortur på Guantanamo 
kommer til at fremstå som et spaophold. Og du er altså 
også god til at få både mig og andre til at grine, som den-
gang jeg kom hjem til min veninde med otte tomater, for-
di jeg i telefonen havde opfanget, at hun manglede dem, 
mens det viste sig, at hun bare havde talt om dåselatter. 

Så det er jo ikke fordi, du ikke har gode sider. Men 
nogle gange svigter du mig så massivt, at det gode ikke 
længere kan veje det op. I nat er et godt eksempel. Jeg 
var græsenke, og dermed var det dig og mig, der havde 
det fulde ansvar for at stå op, hvis der kom babygråd fra 
værelset ved siden af. Jeg havde lagt alarmen helt tæt op 
ad øret, skruet den op på højeste volumen og sat vibrati-
onssystemet til, så du havde de bedste betingelser for at 
vække mig, hvis min datter vågnede. Du svigtede totalt. 
Det var kun fordi, jeg skulle ud og tisse, at jeg slog øjnene 
op og derfor opdagede, at alarmen bimlede og bamlede, 
og da jeg kom ind til min lille datter sad hun op i sin trem-
meseng med tårerne løbende ned ad kinderne. Kan du 
forestille dig, hvordan det føles ikke at vide, om hun har 
siddet sådan i mørket i to timer eller to minutter? Kan du? 

Jeg synes ellers vi havde aftalt, at du aldrig nogensinde 
skulle toppe det stunt du lavede til jobsamtalen, hvor jeg 
ellers forsvarede dig indædt og gjorde alt for at få dig til 
at fremstå positivt. Og hvad var takken? At du fik mig 
til at fremstå som en idiot, da jeg for tyvende gang måtte 
læne mig ind over bordet, lægge hovedet på skrå og sige 
hva’, og på den måde stjal du igen al fokus fra det, der 
var vigtigt den dag; mine kompetencer. Og selvfølgelig 
fik jeg ikke jobbet. De kom med en eller anden vag be-
grundelse, og nævnte kun dig i en bisætning, men vi ved 
begge, at det var dig, der var udslagsgivende. 

Så kære hørelse, du er stærk, det må jeg give dig, og 
i lang tid har du haft held med at overbevise mig om, at 
tiden endnu ikke er inde til, at jeg skal erstatte dig med en 
kunstig hørelse, men du må efterhånden også selv kunne 
se, at det her ikke går mere. At vores veje er nødt til at 
skilles. Jeg orker dig ikke mere. Du er så trættende. Du er 
så drænende. Det er din skyld, at jeg ikke magter at delta-
ge i mødregruppe, og at jeg takker nej til at deltage i vejfe-
sten i næste uge. Jeg bruger godt nok aldrig dig som und-
skyldning, men stikker folk en plade, fordi jeg er bange 
for, hvad de vil tænke om mig, hvis jeg siger sandheden, 
og ja, måske siger det mere om mig end om dig, og måske 

ville alt være lettere, hvis jeg bare meldte ærligt ud, for jeg 
må faktisk godt have det, som jeg har det, hører du? 

Det er din skyld, at jeg efterhånden er blevet en sur, 
gammel kone i en alder af 38 år, og det gider jeg ikke at 
være. Jeg advarede dig for længe siden om, at når jeg be-
gyndte at føle, at der var flere dårlige dage end gode, så 
måtte vores veje skilles, og det er der, vi er nu, selvom jeg 
også synes, at det er forbandet svært, at skulle sige farvel 
til dig. 

Inden længe lægger jeg mig på operationsbordet, og så 
er vi to fortid. 

Pas godt på dig selv. 

Kærlig hilsen 
Mette 

Castberggård Højskole 
- Fyld efteråret med gode oplevelser

Nyhed: Litteraturweekend (CBG Øst) 
Inspiration til vinterens læsestof, bogoplevelser 
og interessante forfattere fra 6. - 8. okt. 

Efterårshøjskole (Urlev)
Spændende foredrag, udflugter og hyggeligt 
samvær fra 22. - 27. okt. 

Krimikursus (Urlev)
Krimi, gerningssteder, gys og grufulde mord fra 
9. - 12. nov. 

Skriv dine erindringer (Urlev)
Historier du ikke kan glemme og som eftertiden 
gerne vil kende fra 26. nov. - 1. dec. 

Læs mere og tilmeld dig 
på www.cbg.dk
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På Eriksholm Research Centre i 
Snekkersten forskes i at udvikle kog-
nitive hørevidenskabelige metoder, 
så høreapparatet med tiden vil kun-
ne styres ved hjælp af lytterens op-
mærksomhed i stedet for mekanisk. 
Hørelsens udsendte er inviteret til at 
prøve det nyeste forskningsudstyr, 
der registrerer lytterens opmærksom-
hed via målinger af øjenretningen.

Jeg bliver udstyret med høretele-
foner og placeret foran tre højttalere. 
Fra højttalerne lyder forskellige stem-
mer, der snakker hen over hinanden. 
Da blikket rettes mod højttaleren 
længst til højre, forstærkes lyden 

pludselig herfra, så den overdøver 
de andre to lydkilder. Rettes blikket 
mod en af de andre højttalere, er det 
herfra lyden forstærkes. Det er så 
overraskende at opleve selv at kunne 
styre lydkilden, at jeg forbavset træk-
ker på smilebåndet. Et andet udstyr, 
der placeres på hovedet, kan via fire 
små kameraer måle i hvilken retning, 
mine pupiller bevæger sig.

Antoine Favre-Félix arbejder på et 
Ph.d. projekt i et samarbejde mellem 
DTU og Eriksholm Research Centre. 
På Eriksholm har han mulighed for 
at afprøve sit avancerede udstyr på 
testpersoner. Hans projekt fokuserer 

på teknologier, der i fremtiden kan 
bidrage til at styre høreapparater via 
’i-øret’ EEG signaler. Her vil et andet 
elektrisk signal opnået fra EEG elek-
troderne blive brugt: Electrooccu-
lography (EOG) signalet, som er en 
elektronisk måling af øjenpositionen 
målt som en spændingsforskel mel-
lem elektroderne typisk placeret på 
hver side af hovedet nær øjnene. 

AFKODNING AF  
HJERNENS MØNSTER
Hans projekt er et ud af flere, der 
tilsammen arbejder på at finde frem 
til, hvordan man via lydscenarier 
og målinger kan gøre det muligt for 
den enkelte lytter selv at vælge det 
lydscenarie mellem flere, han eller 
hun ønsker at fokusere på. Via for-
skellige mikrofoner forsøger man at 
efterligne hjernens mønster, så reak-
tionerne svarer til, hvordan hjernen 
vil reagere på lyde fra forskellige 
lydkilder på samme tid. Resultaterne 
af projektet forventes at føre til avan-
cerede signalbehandlingsstrategier 
i høreapparater, så de kan forstærke 
lyd fra den retning, brugeren ønsker. 

På andre forskningscentre og uni-
versiteter arbejder videnskabsfolk i 
samme retning men med forskellige 
tilgangsvinkler i det store EU projekt 
COCOHA (Kognitiv kontrol af et hø-
reapparat). Seniorforsker Jens Hjort-
kjær ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet (DTU) beskæftiger sig med hjer-
neforskning, og undersøger, hvordan 

Det opmærksomhedsstyrede 
HØREAPPARAT

Det vil være en drøm som høreapparatbruger selv at 

kunne vælge, hvad man vil fokusere på ved hjælp af 

sin egen opmærksomhed. Det scenarie ligger måske 

slet ikke så langt væk.
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hjernen bearbejder lyde, når vi retter 
vores opmærksomhed imod dem

– Det problem, mennesker med 
høretab ofte oplever, er situationer, 
hvor flere taler samtidig. Ideelt set 
skulle høreapparatet kunne fokusere 
på den, man gerne vil kunne lytte 
til. Men hvis et høreapparat kun be-
arbejder lyd, så ved apparatet ikke 
noget om, hvad lytteren forsøger at 
fokusere på. Derfor er vi nødt til at 
have nogle målinger, der kommer fra 
lytteren selv. Noget af det, vi arbejder 
med, er at prøve at måle signaler fra 
hjernen med EEG elektroder og se, 
om vi kan afkode, hvem en lytter er 
opmærksom på. Hvis man er i stand 
til det, kan man bruge det til at styre 
høreapparatet, så man fremhæver ta-
lesignalet fra den person, lytteren fo-
kuserer på, forklarer Jens Hjortkjær.

MINDRE TIDSFORSINKELSE
I flere andre lande sidder forsker-
grupper og arbejder med tilsvarende 
projekter men via forskellige metoder, 
som supplerer hinanden. Tidligere har 
man via avanceret teknologi på DTU 
i et helt nyt audiovisuelt laboratorium 
med 64 højttalere arbejdet med at gen-
give forskellige lydscenarier, som man 
kan forestille sig, at den hørehæm-
mede er i. Det kan være forskellige 
lokaler, eller det kan være scenarier 
med tale og støj, hvor lytteren skal 
prøve at lokalisere de forskellige lyde. 
De akustiske scenarier bruges nu som 
grundlag for hele projektet, og kan an-
vendes til forskellige målinger.

– I øjeblikket har vi fokus på, om 
vi kan optage EEG signalet i realtid, 
og bruge det til at styre et lydsignal, 
forklarer Jens Hjortkjær. 

Man afkoder altså hjernens signa-
ler, og manipulerer dem. Men der er 
en tidsforsinkelse, som man arbejder 
på at formindske. Der er også for-
skellige andre typer af forsinkelser, 
som giver udfordringer.

– Ét er, at det tager noget tid for 
hjernen at bearbejde lyden. Men det 
tager også noget tid at optage, analy-
sere og manipulere EEG signalerne, 
forklarer han. 

Elektroencefalografi 
(EEG) 
– er en teknik til at registrere dele af 
hjernens elektriske aktivitet. Undersø-
gelsen består i, at man sætter elektro-
der på hovedets overflade og måler i 
hjernebølgerne(billedet).

EOG Electrooculography er en teknik til 
måling af bevægelserne i det menneske-
lige øje.

COCOHA (kognitiv kontrol af et høreap-
parat) er et EU-projekt bestående af for-
skellige partnere:

På Eriksholm Research Centre i Snek-
kersten arbejder man ud over Antoines 
projekt på en metode til at optage EEG 
inde i øret, så det kan blive integreret i et 
høreapparat. På Ecole Normale Superiore 
i Paris arbejder en gruppe med algoritmer, 
altså de metoder, man kan forestille sig 
at bruge til at afkode information fra EEG 
signalerne.

På University College i London optager 
man EEG signaler fra normalthørende, 
mens de er opmærksomme på forskellige 
lydkilder, hvor man på Danmarks Tekni-
ske Universitet optager EEG fra hørehæm-
mede, også mens de er opmærksomme 
på forskellige lydkilder. 

På Instituttet for Neuroinformatik i 
Zürich arbejder en gruppe med akustisk 
at separere lyde der kommer fra forskel-
lige lydkilder. Høreapparatindustrien støt-
ter op om COCOHA projektet. Læs mere på 
www.cocoha.org

 Antoine Favre-Félix demonstrerer 
seneste nye forkningsudstyr VICON 
Tracking System, der bruger små 
kameraer med lynhurtige opta-
gelser og infrarødt lys til at spore, 
hvad lytteren fokuserer på.

Betyder det, at brugeren til de ny op-
mærksomhedsstyrede høreapparater 
skal være indstillet på, at snakken 
ikke går for hurtigt og måske ikke 
være sammen med for mange perso-
ner ad gangen?

– Det er lidt svært at sige, hvor 
mange, man kan gå op til. Vores stan-
dardscenarier er to personer, som er 
sat op imod hinanden, og så har vi 
prøvet nogle, hvor der er flere med. 
Der er helt sikkert en øvre grænse 
for hvor mange, men det er der også 
for en normalthørende. Der er jo en 
grænse for, hvor meget støj, hørelsen 
kan tolerere, svarer Jens Hjortkjær 
med et smil.

Hvornår kan høreapparatbrugerne 
forvente et EEG apparat på markedet?

– Det må man nok spørge indu-
strien om. Endemålet med COCOHA 
er ikke at fremstille et kommercielt 
høreapparat men at udføre den 
forskning, der fører hen til det, un-
derstreger Jens Hjortkjær.

Thomas Lunner, professor, vej-
leder og research area manager 
for Cognitive Hearing Science på 
Eriksholm Research Centre, supple-
rer med svare, at fokus for COCOHA 
projektet på Eriksholm er et ti års 
perspektiv:

– Så vi håber på, at en succes med 
projektet har en tidshorisont inden 
for de næste ti år, måske før, slutter 
han med et smil.
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Høreforeningens ungdomslejr var 
igen i år særdeles velbesøgt, og vo-
res yngre medlemmer havde nogle 
givende dage i starten af august med 
en masse høre-viden og dejligt, so-
cialt samvær.

De unge hørte blandt andet oplæg 
om rettigheder på uddannelses-
området og arbejdsmarkedet med 
hørekonsulent Joan Klindt Høy og 
overlæge Ture Andersen gav dem en 
større viden om tinnitus.

Der var også øvelser i mindful-
ness, coachoplæg om mod og selv-
opfattelse og et aftenmøde med en 

UNGDOMSLEJR PÅ  
CASTBERGGÅRD

00

00
00

00

00

00

00

sexolog med plads til spørgsmål om 
kærlighed, sex og parforhold i for-
hold til hørenedsættelse.

Undervejs har ungdomslejren som 
sædvanligt været krydret med en 
masse leg og konkurrencer, der kom 
vikinger fra Ask/Århus, og flere del-
tagere stillede modigt op og fortalte 
deres personlige hørehistorier. De 
fleste unge har store udfordringer 
med deres høreproblemer, og på de 
unges Facebook-side ' Ung med hø-
renedsættelse' står, at de personlige 
historier var 'både rørende og tanke-
vækkende for os alle'.

Ungdomslejren er pr. tradition meget 
anerkendt og livsbekræftende for 
deltagerne – og så gjorde det jo ikke 
noget, at sangkoret 'Ørehængerne', 
der også havde kursus på Castberg-
gård, sluttede lejren af med en lille 
koncert.

 
Ungdomslejren 2017 fik bl.a. støtte 
fra Advanced Bionics, GN Resound, 
Phonak/Comfort Audio, Oticon Me-
dical og Oticon. 
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Mange studerende med handicap 
har udfordringer på studiet. Det skri-
ver Danske Handicaporganisationer.

En ny DH undersøgelse viser, at 
de er forsinkede, må kvitte studiet el-
ler mistrives i en grad, så de er i fare 
for det.

De studerende peger blandt andet 
på, at fremdriftsreformens manglende 
fleksibilitet er svær at håndtere med et 
handicap. Andre oplever, at der ikke 
tages hensyn til deres handicap. Nogle 
studerende med handicap oplever 
også sociale udfordringer. De oplever, 
at de ikke kan deltage i det sociale liv 
på lige fod med deres medstuderende.

Undersøgelsen bygger på besvarel-
ser fra 702 studerende med handicap. 

HER ER NOGLE AF  
UNDERSØGELSENS  
VIGTIGSTE RESULTATER:
•  83 % oplever eller har oplevet stress 

eller mistrivsel pga. faglige krav
•  61 % er bekymret for, om de kan 

gennemføre studiet pga. frem-
driftsreformen

•  56 % siger, at de har svært ved at 
leve op til kravet om 30 ECTS pr. 
semester

•  51 % siger, de er forsinket
•  44 % er droppet ud én eller flere 

gange (28 % én gang, 16 % flere 
gange)

DE TRE HYPPIGSTE ÅRSAGER 
TIL STUDIET KVITTES
•  47 % : Stress, depression og lignende
•  44 % : Sygdom eller handicap 

gjorde det for svært at gennemføre
•  39 % : Uddannelsen var ikke noget 

for mig

MANGLENDE HENSYN
•  39 % siger, at underviserne ikke 

tager hensyn til deres handicap,  
så de kan deltage på lige fod i  
undervisningen.

•  38 % siger, at studiestedet ikke 
tager de nødvendige hensyn til 
deres handicap

•  27 % oplever udfordringer med de 
fysiske rammer (akustik, støj mv.)

Dine høreapparater følger 
med, når du løber!

smk0135/0517 · “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk produkt er udviklet til forbindelse med en iPhone og er blevet 
certificeret af leverandøren til at opfylde de krav, Apple stiller. Apple er hverken ansvarlig for brugen af dette produkt eller  
for dets opfyldelse af sikkerhedsmæssige eller lovgivningsmæssige krav. Bemærk, at brugen af dette produkt sammen med  
en iPhone kan påvirke kvaliteten af den trådløse forbindelse. iPhone er et varemærke ejet af Apple Inc., registreret i USA og  
andre lande.

Med Signia Pure 13 BT er du altid forbundet med din 
verden, med dine venner, familie og med din musik!

Til det aktive liv
De nye Pure 13 BT-høreap-
parater passer perfekt til den 
aktive livsstil. Som noget nyt 
bruger vi bevægelsessen-
sorerne i iPhone til at sikre 
den bedste taleforståelse 
– uanset om du bevæger dig 
eller står stille. 

Brug din mobiltelefon. 
Pure 13 BT kan selvfølgelig 
betjenes via din smartphone. 
myHearing App hjælper 
dig med at lære dine nye 
høreapparater at kende og 
sikrer, at dine spørgsmål 

kan besvares on-the-go. 
Din høreklinik kan hurtigt 
sende dig nye indstillinger 
efter behov, som du kan 
aktivere med nogle få klik i 
din myHearing App, uden 
at du behøver at besøge 
høreklinikken. På den 
måde har du altid hjælpen 
lige ved hånden og får 
et velfungerende forløb 
i den første tid med nye 
høreapparater.

Se mere på  
signia.dk/pure-13-bt

pure-13-bt-hørelsen-126x210-DK-0517.indd   1 16/05/2017   17.07

SOCIALE UDFORDRINGER
•  49 % siger, at de ikke kan deltage 

i det sociale liv på lige fod med de 
medstuderende

•  24 % siger, at deres medstude-
rende ikke tager de nødvendige 
hensyn.

STUDERENDE MED HANDICAP  
MISTRIVES OG KVITTER STUDIET
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Legat til ældre, enlige medlemmer
Fondation Juchum har tildelt Høreforeningen et legat på 50.000 kroner, som skal gå til 
ældre, enlige medlemmer, der har behov for støtte.

Legatet uddeles i portioner på max. 5.000 kroner.
Man kan ansøge om legat, hvis man er
• medlem af Høreforeningen • ældre • enlig • økonomisk dårligt stillet.

Ansøgning sendes til Høreforeningens sekretariat, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
indeholdende en formuleret årsag til, at man søger legatet, samt oplysninger om økonomi.

Ansøgningen skal være Høreforeningen i hænde senest den 15. oktober 2017.

Kontaktannonce
Livsglad positiv kvinde søger 
mand i den 3. alder –gerne 
med høretab som jeg – for et 
varmt venskab.

Skriv og lad os sammen få 
mange oplevelser, små rejser, 
gode samtaler, megen humor 
samt – ja hvad foreslår du ?

 
Billet mrk. 202

For at svare på billetmærket 
kan du sende en mail til 
hoerelsen@hoereforeningen.
dk med billetmærket angivet 
i Emne-feltet. Så sendes den 
ulæst videre. Eller du kan 
sende en konvolut til Hørel-
sen, Høreforeningen, Blekinge 
Boulevard 2, 2630 Taastrup, 
mærket Billetmærke nr og så 
sendes brevet ulæst videre.

www.oticonmedical.dk

For børn med høretab kan en tidlig indsats betyde 
forskellen mellem at høre lyd og lære sprog, eller 
lade høretabet stå i vejen for udvikling. Ponto 
softband giver børn og voksne mulighed for at 
afprøve og opleve Ponto-systemet - inden de 
gennemgår en operation. 

• Bredt farvevalg - vælg mellem 14 forskellige farver
•  Nye bæremuligheder - på kasket eller anden  

hovedbeklædning
•  Fleksibelt - kan tilpasses både en og to processorer  

samt tilpasses de fleste hovedstørrelser
• Behageligt at bære hele dagen
• Sikker, hudvenlig og med sikkerhedsegenskab

BENFORANKRET HØRESYSTEM

Ponto softband 
Tidlig adgang til lyd NY

National klinisk retningslinje  
for menièrebehandling. 
Høreforeningen har fået tilsendt et kommissorium fra Sundhedsstyrelsen og er blevet 
bedt om at stille med en repræsentant i en referencegruppe til en arbejdsgruppe, der 
skal udarbejde en national klinisk retningslinje for menièrebehandling. 
Kommissoriet tager udgangspunkt i, at: 
•  der gennem nyere studier (big-data) er sået tvivl om effekten af den nuværende 

menièrebehandling, 
• der er kommet nye kirurgiske behandlingsmetoder til, 
• der synes at være nogen variation i behandlingen af menière i Danmark. 

En national klinisk retningslinie er en faglig anbefaling, som behandlere kan benyt-
te sig af, men ikke er pålagt at følge. Arbejdsgruppen skal fokusere på behandlingen i 
såvel de tidlige og sene faser af sygdommen, samt stille forslag til ny forskning. 

Høreforeningen er begejstret for initiativet, da vi selv har efterlyst flere retningslini-
er på høreområdet, og det er pt. aftalt, at landsformanden indgår i reference-gruppen.
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EN 'HUND' TIL DIG, 
HVIS DU HVERVER 
ET NYT MEDLEM!

Hvis du skaffer ET medlem – og alle  

andre medlemmer også gør det …

– så er vi pludselig dobbelt så mange! 

 
Høreforeningen taler 800.000 menneskers sag, men vi er kun 8.000.  
Det er for lidt! DU kan gøre en forskel ved at finde et nyt medlem.

Planen er simpel. Du melder en person ind og får som tak et  
gavekort på 100 kr til Coops eller Dansk Supermarkeds butikker. 

DET KOSTER KUN 305 KRONER FOR ET ÅRS MEDLEMSSKAB!
Det betyder, at hvis du via vores hjemmeside indmelder et nyt med-
lem, så er gavekortet straks på vej.

Du kan også indsende nedenstående slip.
Du kan melde alle de nye medlemmer ind, som du kan finde. Med 

andre ord: Du kan tjene mange gavekort, hvis du skaffer mange med-
lemmer! Der er ingen begrænsninger, så er du flittig, kan månedens 
husholdningsbudget være hjemme!

BETINGELSER

•  For at deltage skal man være medlem af 
Høreforeningen. Indmeldelsen skal være re-
gistreret og betalt i Høreforeningen, og med-
lemsnummer skal være modtaget, inden man 
kan deltage.

•  Skaffer man et medlem, får man et gavekort 
på 100 kr. til en landsdækkende dagligvare 
kæde. Familiemedlemsskab udløser også 1 
stk gavekort.

•  Der er ikke begrænsning på, hvor mange med-
lemmer man må skaffe.

•  Præmierne kan ikke konverteres til kontanter 
eller andre former for rabatter.

•  Det er ikke muligt at deltage i kampagnen via 
et gratis prøve medlemskab.

•  Høreforeningen er ikke ansvarlig for trykfejl i 
forbindelse med kampagnen.

•  Høreforeningens personale, Høreforeningens 
formand og næst formand kan ikke deltage i 
medlemshvervningen.

MEDLEM SKAFFER MEDLEM

INDMELDER:

For- og efternavn 

Adresse 

Postnummer 

By 

Email 

Tlf/mobilnr.

Evt. medlemsnummer

NYT MEDLEM:

For- og efternavn 

Email 

Tlf/mobilnr.

Fødselsdato 

(DDMMÅÅ, fx 030467, hvis man er født 3. april 1967)

Adresse 1 

Postnummer 

By 

KommuneJeg ønsker gavekort til (sæt kryds)

 Dansk Supermarked (Bilka, Føtex, Netto)

 Coop (Brugsen, Dagli' Brugsen, Superbrugsen og Kvickly)

Indsendes som brev til Høreforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Høje Taastrup

Nogle gode argumenter 
for at blive medlem, hvis 
du mangler dem:
–  Man støtter arbejdet for bedre vilkår. 

for mennesker med høreproblemer.
–  Mulighed for gratis vejledning og hjælp.
–  Faglige og sociale arrangementer med 

hørehensyn over hele landet.
–  Magasinet Hørelsen 6 x årligt.
–  Særlige temadage om fx tinnitus,  

svimmelhed og arbejdsliv.
–  Adgang til viden om muligheder,  

behandling, udvikling og forskning.
–  Vi kæmper for kortere ventetider, or-

dentlig behandling, rettig heder i det 
kommunale system, bedre tolkning, 
forebyggelse af høreskader, tilgænge-
lighed og mere specialundervisning og 
rådgivning for både børn og voksne.

–  Vi har skaffet tekster på TV og i biogra-
ferne.

De støtter  
Høreforeningens hvervekampagne:

Leverandør Foreningen for Høreapparater (LFH) • 
Oticon • Danaflex • Med-El • Oticon Medical • Coop

STØT HØREFORENINGEN
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Det levende ord 
skal kunne høres
Af Birgitte Franck, 
formand for Frederiksberg  
lokalafdeling og audiologopæd

I sommermånederne åbner højsko-
lerne rundt omkring i landet op for 
korte kurser. Der er tale om en sand 
mangfoldighed af meget forskellige 
emner, der tiltrækker både unge og 
ældre. Sammensætningen af de for-
skellige aldersgrupper kan i nogen 
grad afhænge af emnet. Men måske er 
drivkraften og spørgelysten størst der, 
hvor unge og ældre mødes til en 'fæl-
les ord-dans' og diskussion?

Udtrykket 'det levende ord' stammer 
fra Grundtvig. Det er knyttet til den for-
ståelse, at det netop er i det mundtlige 
udtryk, at et menneskes personlighed 
giver sig til kende og bliver levende. 

Fortælling og foredrag – den 
mundtligt overlevering – er med til at 
gøre ordet levende. Dette er jeg sikker 
på, at enhver forestander på landets 
højskoler vil skrive under på.

Som en meget ivrig højskoledel-
tager er det helt naturligt for mig at 
fokusere på de muligheder der gives, 
for at 'det levende ord' rent faktisk bli-
ver kommunikeret på en sådan måde, 
at det bliver tilgængeligt for enhver 
højskoledeltager.

Hvis vi ser på den danske demogra-
fi, så bliver der flere og flere ældre, og 
de lever længere, hvilket også betyder, 
at flere i denne gruppe vil få et høretab, 
der kræver behandling med høreap-
parat. Det er tydeligt, at blandt de grå-
hårede højskoledeltagere er det flere og 
flere, der bruger høreapparat, selv om 
det kan være vanskeligere at se, fordi 
høreapparater bliver mindre og mindre. 
Jeg oplever også, at der er kursusdel-
tagere, der ikke bruger høreapparater, 
men som rent faktisk burde gøre det.
Til gengæld oplever jeg, at mange høj-

ord ud over rampen, så det kan blive 
'hørt af alle'. Forståelsen skal jeg ikke 
blande mig i.

Højskolerne trænger til et 'høreefter-
syn', så de bliver tilgængelige også for 
folk med høreproblemer. Højskolerne 
reklamerer med handicapvenlige om-
givelser med ramper og lift og værelser 
i jordhøjde. Eller nogle højskoler for-
tæller, at de ikke er handicapvenlige for 
bevægelseshæmmede.

Jeg har et ønske om, at højskoler får 
et tilgængeligheds eftersyn, hvad an-
går det 'levende ord', som er højskolens 
særkende gennem århundreder.

På nogle højskoler handler det pri-
mært om at få den teknik, man allerede 
har, til at fungere og i nogle tilfælde blot 
til at blive brugt. Eller at lave en simpel 
regel om, at hvis man skal stille spørgs-
mål til foredragholderen, så bruges der 
mikrofon. Endelig er der højskoler, der 
burde anskaffe teleslyngeanlæg, fordi 
de faktisk tjener rigtig godt på de ældre 
kursister og tro mig, der kommer flere 
af slagsen de kommende år.

Jeg håber på, at der ville blive sat 
fokus på tilgængeligheden til 'det 
levende ord'. Den lækre højskolemad 
bliver spist af tallerkener og med kniv 
og gaffel. Her har man gennemtænkt 
et koncept hele vejen rundt.

Kære højskoler, sæt fokus på at 
give så mange kursister som muligt 
chance for at høre det levende ord. 
Det er det, de er kommet for. Sæt fo-
kus på at få 'det levende ord' ud over 
rampen og brug eller anskaf den nød-
vendige teknik. 

Som professionel på området bør du 
have øje for, hvad den enkelte bruger 
har som interesse, og hvilke hørebehov 
dette giver. Råb op, når du møder situa-
tioner, der kunne forbedres høremæs-
sigt for en stor gruppe borgere.

Kære kursusdeltagere, spørg ind til 
teknik, når I melder jer til et kursus. Gør 
opmærksom på jeres hørebehov. Kom 
med ønsker / krav til, at I vil have mu-
lighed for at få gjort 'det levende ord' 
tilgængeligt. Husk du er ikke alene. 

Sæt som brugergruppe fokus på, at 
højskoler ikke lader 'det levende ord' 
hænge i luften, men at det bliver mu-
ligt, at ordet når øre og hjerne. Så kan 
det også ramme hjertet.

skoler på trods af, at man skal opgive 
cpr.nummer ved tilmeldingen, ikke er 
opmærksomme på, at især ældre kan 
have et høreproblem, som der ikke er 
tilstrækkelig opmærksomhed og fokus 
på. Og vent, nu taler jeg om de ældre. 
WHO har tal der viser, at mange af 
dem, der er unge i dag, vil have be-
handlings -krævende høretab i 2050.

Jeg kunne ønske, at man i Højsko-
leforeningen eller på et højskolefor-
standermøde ville tage emnet op om 
'høremæssig tilgængelighed og det 
levende ord'.

På nogle højskoler vil man helst 
undgå forstærkeranlæg, idet man 
har den holdning, at man kan råbe 
en sal op, uden formentlig at have 
kendskab til, hvor meget tale taber 
i lydstyrke, jo flere meter man er fra 
foredragsholderens mund. Selv tradi-
tionelle mikrofoner hjælper ikke godt 
nok, hvis foredragsholderen vender 
og drejer hovedet for f.eks at se på 
powerpoints, som nogle steder støtter 
op omkring 'det levende ord'.

Det hjælper heller ikke, at man 
faktisk måtte have en teleslynge, når 
den bare ikke dur på et kursus, hvor 
måske mere end 50 kursusdeltagere 
har rundet de 60-65 år. 

Mange højskoler har fantastisk fokus 
på økologisk mad og i udgaver, hvor 
fantasien ikke sætter grænser. Det er en 
oplevelse for gane og mave af helt sær-
lig karakter. Og det er der styr på fra 
kursus begyndelse til afslutning.

Det høremæssige går ofte helt galt, 
når der skal stilles spørgsmål fra sa-
len, og det er jo konceptet på mange 
højskoler, at efter et oplæg er der tid 
og mulighed til spørgsmål fra salen.

Her kan 'det levende ord' blive til 
uforståelig mumlen, da man mange 
steder undlader at lade folk stille 
spørgsmål i mikrofon eller at lade 
foredragsholderen gentage spørgsmå-
let. Det sidste kan give nye vanske-
ligeheder, da der også er især ældre 
fordragsholdere, hvis hørelse ikke var, 
hvad den var engang.

I disse moderne tider, hvor der gi-
ves så mange muligheder for kommu-
nikation – you name it – kan det ikke 
være rigtigt, at højskolerne lever i 
fortiden, hvad angår at få det levende 
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Disse to ting forenes ikke særlig godt på et hospital på 
Vestegnen. Den 29.juni havde jeg fået tid til et nyt knæ. I 
ca. 15 måneder havde jeg bare set frem til dette, nu skulle 
jeg af med smerter og igen havde fuld fart på min hverdag, 
så jeg glædede mig.

Dagen oprandt, og jeg blev vel modtaget. Som altid gør 
jeg opmærksom på, at jeg bruger hørerapparat på begge ører, 
således at jeg ikke misforstår de ting, som kan være vigtige.

Alt forløb tilfredsstillende, knæet blev skiftet, og jeg 
blev kørt på opvågning, herfra begyndte mit høreproblem. 
Sygeplejersken som skulle holde øje med blodtryk, m.m. 
forstod eller fattede ikke at de spørgsmål hun stillede mig 
skulle være face til face, for høreapparaterne lå på min stue. 
Alligevel stod hun med siden til og var mere optaget af ud-
fylde skemaer på computeren, selv om jeg gentagne gange, i 
min omtågede tilstand, sagde hun skulle se på mig når hun 
spurgte til min tilstand med hensyn til smerter, således at 
jeg kunne få den rigtige dosis piller. Som andre nok har op-
levet, råbte hun bare de første gange.

Da jeg var klar til at komme op på min stue, kom høreap-
paraterne i, og så skulle jeg tage stilling til de måltider som 

Krævementalitet
I går læste jeg i Hørelsen om en kvin-
de, som var blevet nægtet et vækkeur, 
ganske vist et specielt, men alligevel. 
Stor er derfor min forargelse, da jeg 
læser, at Høreforeningen går ind i sa-
gen og hjælper med at anke, hvorefter 
kvinden så får sit vækkeur.

Hvad er det dog for en krævemen-
talitet, vi lever under, at det offentlige 
skal betale alt, der må dog være en 
grænse. Det drejer sig om en person 
med fuldtidsarbejde. Hvis det havde 
været den sidste nye mobiltelefon, 
havde der nok været råd for det.

Mød talstærkt op!
Det sidste halve år har været noget 
turbulent. Først måtte formand Mari-
ann Ladefoged melde fra på grund af 
sygdom, og kort tid efter måtte besty-
relsesmedlem Kaj Larsen også melde 
fra på grund af helbredet. Nu er vi så 
tre bestyrelsesmedlemmer tilbage, og 
det er lige lidt nok, så vi har besluttet 
at holde et ekstraordinært årsmøde 
i Skallen, Møllergade 99, Svendborg 
d. 11/9 kl. 14:00 med det formål at få 
suppleret bestyrelsen med to medlem-
mer mere og få valgt en formand. 

Det er lykkedes os at få 'bedemanden 
fra Kerteminde' Nils-Peter Holm til at 
komme og underholde efter afstem-
ningen. Dagens tema er 'Livsglæde', 
og vi tør godt garantere, at det ikke 
bliver kedeligt.

Vi håber, medlemmerne fra Svend-
borg, Nyborg og Langeland vil møde 
talstærkt op, så vi kan få lidt gang i 
foreningen igen. Målet er at have et 
arrangement hver måned. 

Der er skrivetolke og teleslyngean-
læg til alle arrangementer, og kaffe, te 
og kage til en tyver. Reservér allerede 

nu mandag d. 27/11 til foreningens 
julekomsammen.

Vi vil gerne bede om, at alle med-
lemmer, som har en mailadresse, sen-
der den til os med navn, adresse og te-
lefonnummer, så vi kan sende nyheds-
breve rundt. Det bliver simpelthen for 
dyrt at sende breve til alle med posten.

Send også meget gerne input og 
idéer til aktiviteter på mail: svend-
borghf@gmail.com 

Niels Jørsfeldt, kasserer, Kirsten 
Reby, bestyrelsesmedlem, Dorthe 

Mørch, fungerende formand

jeg ønskede i de kommende døgn. Der er en telefon ved sen-
gen som har direkte kontakt til køkkenet. Men det gik galt, 
forbindelsen til køkkenet var meget dårlig og modtageren 
og jeg kunne ikke høre hinanden. Jeg bad en sygehjælper om 
hjælp, forespurgte om hun ville være venlig og bestille de 7 
måltider, jeg skulle have. På menukortet har alle måltider et 
nr. som bare skal opgives, sygehjælperen noterede mine øn-
ske. Hvad der blev af min bestilling er uvis, måske blev det 
glemt. Jeg fik forkert morgen mad 2 x, 3 x det samme måltid, 
og den sidste dag var det helt glemt, men så skulle jeg hjem.

Om natten og i weekenderne er det meget forskelligt 
personale, og ikke alle taler lige godt dansk, det blev også 
en udfordring, da sygeplejersken kom, vinkede jeg hende 
derfor hen til mig for at forklare, at jeg gerne ville have 
noget smertestillende, om hun forstod det var jeg ikke klar 
over, men hun kom med piller, og jeg har overlevet.

Dette hjertesuk er en opfordring til alt personalet på alle 
afdelinger i sygehusvæsenet at tage hensyn til patienter 
med nedsat hørelse

Med venlig hilsen Lise-Lotte Kiær 
en glad bruger af høreapparat og læser af bladet.

Jeg syntes godt, man selv kan betale 
disse ting, da det må betragtes som en 
forbrugsgode.

Vh. Allis Borge

Svar:
KÆRE ALLIS,
Du bør ikke være forarget over, at Hø-
reforeningen er gået ind i sagen. Det 
er netop noget af det, vi skal hjælpe 
vores medlemmer med.

Sagen om vibratorvækkeuret er 
yderst principiel, fordi vores medlem får 
afslag på et hjælpemiddel, hun med sit 
handicap har ret til at få fra kommunen. 

Hvis vi trak på skuldrene, hver gang 
en kommune undlod at følge reglerne, 
ville vi snart stå i en situation, hvor alle 
borgere med høreudfordringer selv 
skulle finansiere alle hjælpemidler – der 
bl.a. sikrer, at de kan passe deres jobs.

Så længe reglerne – og Høreforenin-
gen mener heldigvis – giver borgerne 
støtte til høretekniske hjælpemidler, 
mener vi, det er vores pligt at hjælpe 
vores medlemmer til at få dem.

Venlig hilsen 
Majbritt Garbul Tobberup,  

landsformand

NYT KNÆ OG HØREHANDICAP
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HVAD 
SKER 
HVOR
Deadline for oktobernummeret 
2017: 15. september 2017 Indlæg 
skal sendes på SKEMA til akti
vitet@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.

Region
NORDJYLLAND

LOKALAFDELINGER

FREDERIKSHAVN
Formand: Jørgen S. Hansen, 
Skræddervej 19, Gærum, 9900 
Frederikshavn, tlf. 98 48 64 75,  
email: 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. 98 90 16 05,  
email: avnby@has.dk  
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Forsamlingsbygningen, 
Østergade 9 i Hjørring.
■ 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. 
■ Torsdag d. 21. september fra 
Hjørring Banegård kl. 8.45, A-Z 
9.00. Hjemkomst ca. kl. 18.30. Efter-
årstur til Feggesund Kro på Mors, 
hvor der serveres pandestegte ål 
med hvide kartofler og persillesovs. 
Efter spisningen køres over Mors og 
Sallingsundbroen til Løgstør, hvor 
vi skal nyde kaffe og kage på Chri-

stiansminde, som ligger smukt med 
udsigt til Limfjorden. Pris for med-
lemmer 400,- kr. og for ikke med-
lemmer 450,- kr. Sidste tilmelding d. 
12. september til Flemming på tlf. 21 
47 30 20 el. Elin på tlf. 24 82 87 91 el. 
Villy på tlf. 21 49 90 45. Håber vi ses 
til en hyggelig dag. 
■ Onsdag d. 27. september kl. 
15.30-18 er der Foreningsmarked 
i Forsamlingsbygningen. Mange 
foreninger deltager med en stand, 
det gør Høreforeningen selvfølgelig 
også. Der er gratis kaffe og under-
holdning i Cafeen. Så mød op til en 
hyggelig eftermiddag. 

MARIAGERFJORD
Formand: Ole Olesen, Skivevej 28, 
2, lejlighed 5, 9500 Hobro,  
tlf. 23 30 28 54,  
email: olepetero@gmail.com
■ Lørdag d. 23. september kl. 
10-13 er der Høremesse i Hobro. Vi 
afholder Høremesse i Kirkecentret, 
Søndergade 3, 9500 Hobro. Kom og 
se – og lær – mere om hørehandicap 
og alle de fantastiske hjælpemidler, 
der findes i dag, og som kan skabe 
en god hverdag for hørehæmmede. 
Alle er velkomne, både familie og 
venner, til at lære mere om, hvordan 
en nedsat hørelse kan gøres til en 
næsten normal hørelse igen. Hø-
reinstitut i Aalborg, Mariagerfjord 
Kommunes hørevejledere og private 
hørefirmaer viser og fortæller om de 
nyeste høreapparater og hjælpemid-
ler. Høreforeningen serverer gratis 
kaffe og rundstykker. 

MORSØ
Formand: Jens Peder Dalgaard, 
Enghavevej 8, 7900 Nykøbing 
Mors, tlf. 97 72 52 90, email:  
morsoe@hoereforeningen.dk. 
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Skovparken, Østergade 
37, 7900 Nyk. M. 
■ Den 1. tirsdag i hver måned kl. 
10 – 11.45 er der ”Træffetid”. Tag te-
lefonen eller kom forbi Enghavevej 
3, 7900 Nyk. M. Råd og vejledning 
om høreproblemer, hjælpemulighe-
der eller bare en snak om, hvad der 
falder for. 

AALBORG OG  
BRØNDERSLEV
Formand: Christel Sievers, Jens 
Kalstrups Vej 30, 9000 Aalborg, 
tlf. 24 22 89 64, email: christelsi
evers@gmail.com
■ Torsdag d. 12. oktober kl. 
16.30- ca. 21.30 er der rundvisning 
på Vendsyssel Teater med efterføl-
gende forestilling ”Gammel Dansk 
og Stedsegrøn”. Rundvisning er 
fra 16.30-17.45 med efterfølgende 

mad pause på 1 ½ time, hvis det 
ønskes. Det vil foregå i en teatercafe 
”Hos Uffe”, hvor man kan spise 
til rimelige priser. Bord bestilles, 
hvis det ønskes. Kl. 19.30 begynder 
forestillingen, som varer 2 timer 
inkl. pause. Det er underholdning 
med danske sange, revyviser, film-
melodier og evergreens. Pris 180,- 
kr. pr. person, som bedes indbetalt 
i Sparekassen Vendsyssel. Regnr. 
9070. kontonr. 1627716741, senest 
d. 9. september. Der er foreløbigt 
reserveret 20 billetter, så det er først 
til mølle princip. Tilmelding til Jette 
Hermansen senest d. 9. september 
på mail: jetteehermansen@gmail.
com el. mobil: 51 89 51 03. Se også 
Vendsyssel Teaters hjemmeside og 
cafeen ”Hos Uffe” hjemmeside. Vi 
gør opmærksom på, at det er gratis 
tog/bus med NT’s busser og lokal-
banetog til og fra forestillinger ved 
fremvisning af teaterbillet. Billet-
terne vil derfor blive sendt til delta-
gerne. Vi medbringer halsteleslynger 
til rundvisningen. 

Region
MIDTJYLLAND

LOKALAFDELINGER

HERNING
Formand: Elisabeth Frølund 
Kjærgaard, Fenrisvej 2A, 7400 
Herning, tlf. 21 39 59 91. Fast mø
dested, når andet ikke er angivet: 
Herning Frivillig Center, Fredens
gade 14 i Herning. 
■ Lørdag den 16. september kl. 14-
15 på Birk Centerpark 8, 7400 Her-
ning kan du komme med Hørefor-
eningen på rundvisning i udstillin-
gen ”Ingvar Cronhammer-Design”. 
Vi skal se et udvalg af Cronhammers 
mest alsidige designs og værker, og 
vi medbringer mobile teleslynger. Vi 
betaler rundvisningen samt en del 
af entreen. Din pris som medlem af 
Høreforeningen er kr. 30,-Ikke med-
lemmer betaler kr.100. Tilmelding 
senest den 10. september 2017 til 
Elisabeth Kjærgaard SMS 21395991 
eller mail: efkjaergaard@gmail.com. 
Ved tilmelding skal oplyses, om man 
har brug for mobil teleslynge.
■ Søndag d. 15. oktober kl. 10.30 
er der gudstjeneste med hørehen-
syn i Vind Kirke, Råstedvej 2, 7500 
Holstebro. Tekstning, teleslynge og 
trykt prædiken. Prædikant: Lands-
delspræst Søren Skov Johansen. 
Gudstjeneste i samarbejde med 
Sognepræst Edit Mark. Efter guds-
tjenesten er der kirkekaffe efterfulgt 
af et kort oplæg ved Søren Skov 

Johansen. Tilmelding til gratis trans-
port senest d. 10. oktober til Søren 
Skov Johansen på mail: skovjohan-
sen@me.com el. tlf. 29 66 06 50.
■ Lørdag den 18. november kl. 
9-18 afholder Aarhus Lokalafdeling 
høremesse i Lokalcenter Trøjborg, 
Kirkegårdsvej 53, 8000 Aarhus C. Vi 
arrangerer fælles kørsel med tilmel-
ding senest 19.september 2017 til 
Elisabeth Kjærgaard. SMS 21 39 59 
91 Mail:efkjærgaard@gmail.com

HOLSTEBRO
Formand: Lisbeth Johansen,  
Tranebærvej 120, 7500 Holstebro, 
tlf. 97 43 00 37, email:  
ljtrane@gmail.com.  
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Aktivitetscenteret, Salen, 
Danmarksgade 13 A.
■ Tirsdag d. 4. oktober kl. 13.15 
er der besøg i Hornvarefabrikken i 
Bøvling. Kl. 13.15: afgang i bus, fra 
Toftegade p-plads i Holstebro. Der 
vil være rundvisning på fabrikken, 
derefter kaffe m/ kage. Hjemkomst 
ca. kl. 17. Pris 50,- kr. Tilmelding se-
nest d. 28. september til Inga på tlf. 
97 42 91 20 / 40 30 56 02. 

HORSENS
Formand: Jette Rasmussen,  
tlf. 21 29 64 60, email:  
horsens@hoereforeningen.dk 
■ Søndag d. 10. september kl. 10.30 
er der Højmesse i Klosterkirken i 
Horsens. Der er tekstning, teleslynge 
og trykt prædiken. Prædikant er 
Landsdelspræst Søren Skov Johan-
sen. Efter Højmessen er der gratis 
frokost og kaffe i Klostergården ved 
siden af kirken. Søren Skov Johansen 
holder et kort foredrag. Kirketjener 
Jan Bräuner fortæller om muntre 
episoder som kirketjener. Der er skri-
vetolkning under foredragene. 

RANDERS
Formand: Dorthe Sørensen,  
Hyldevej 17, 8930 Randers NØ,  
tlf. 22 26 12 62, email:  
edorthes@privat.dk  
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Randers Sundhedscenter 
Thorsbakke, Biografgade 3, 8900 
Randers C. 
■ Den 4. onsdag i hver måned 
(dog ikke juli) er der åben rådgiv-
ning kl. 14 – 16 i Sundhedscentrets 
café, Thorsbakke, Biografgade 3, 
8900 Randers C

RINGKØBING/SKJERN
Formand: Kaj Møller, Markskellet 
10, 6950, Ringkøbing, tlf. 29 27 25 
44, email: kajak1210@gmail.com
■ Åben vejledning d. 2. tirsdag 
i hver måned kl. 13.30 – 15.30 i 
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Sundhedshuset, Nørredige, Ring-
købing, indgang A i Frivilligcentrets 
lokale. Kom og få en snak med  
Høreforeningen og en kop kaffe. 

VIBORG
Formand: Lone Jensen, H.C.  
Andersensvej 24 2. th, 8800 Viborg, 
tlf. 20 82 55 05, email:  
viborg@hoereforeningen.dk.  
Fast mødested, når andet ikke  
er angivet: Oasen, Brogade 5 i 
Bjerringbro.
Derudover Café Hørelsen. Fast 
mødested: De Frivilliges Hus,  
Vesterbrogade 1 i Viborg.
■ Første onsdag i måneden kl. 19-
21 er der Café Hørelsen, men kun 
efter aftale.

AARHUS
Formand: Sanne Lauridsen,  
Engdraget 27a, 8381 Tilst,  
tlf. 22 57 12 61, email: aarhus@
hoereforeningen.dk. Fast møde
sted, når andet ikke er angivet: 
Folkestedet, Carl Blochs Gade 28, 
8000 Aarhus C. Nyhedsbrev, til
melding via lokal hjemmeside 
www.hoereforeningenaarhus@dk 
■ Tirsdag d. 26. september kl. 
16.30-18 er der Tema-vejledning 
om lydoverfølsomhed på Folke-
stedet, lokale 1.6 og 1.7, første sal 
i den gamle fløj. Der vil være et 
kort oplæg om emnet, og derefter 
er der mulighed for spørgsmål og 
personlig vejledning omkring dine 
høreproblemer. Vi byder på kaffe/te 
og en småkage. Ingen tilmelding. 
■ Søndag d. 8. oktober kl. 13.30-
15.30. 70’erne i Den Gamle By. Vi 
besøger med guide den nye afdeling 
med huse fra 70’erne. Du skal selv 
betale din entré. HF indsamler 20,- 
kr. til guiden. Mødested: Hovedind-
gangen kl. 13.30. Max. 25. deltagere. 
Tilmelding på sms/tlf. til Lisbeth 61 
39 79 08 eller mail til Sanne aar-
hus@hoereforeningen.dk senest d. 
1. oktober. 

Region
SYDDANMARK

LOKALAFDELINGER

AABENRAA
Formand: Kirsten Juul Jensen, 
Gammel Færgevej 71, Alnor,  
6300 Gråsten, tlf. 73 65 07 21,  
email: kjjten@outlook.dk
■ Onsdag d. 6. september kl.14-16 
er der medlemsmøde på Frivil-
ligCenter Aabenraa, Sankt Nicolai 
Gade 5, 6200 Aabenraa. Teamkoor-

dinater Karen Bonde, Høreklinikken 
Sønderborg kommer og fortæller 
om Høreklinikken Sønderborg, Vo-
jens og Tønder. Teleslynge og skrive-
tolke forefindes. Kaffe/te med brød 
for 35,- kr. Tilmelding var senest d. 
31. august til formanden på tlf: 73 
65 07 21 el. mail: kjj-ten@outlook.
dk el. mobil/SMS: 53 29 45 00. 
■ Tirsdag d. 12. september kl. 14-
16 er der medlemsmøde i Lokale 11, 
Aktivitetshuset Bispen, Bispebroen 
3, 6100 Haderslev. Teamkoordinater 
Karen Bonde, Høreklinikken Søn-
derborg kommer og fortæller om 
Høreklinikken Sønderborg, Vojens 
og Tønder. Teleslynge og skrivetolke 
forefindes. Kaffe/te med brød for 
35,- kr. Tilmelding senest d. 7. sep-
tember til formanden på tlf: 73 65 
07 21 el. mail: kjj-ten@outlook.dk el. 
mobil/SMS: 53 29 45 00. 
■ Onsdag d. 13. september kl. 
10-16 er der Borgertræf i Tønder 
ved Tønder Sport- og Fritidscenter, 
Sønderlandevej 4-6, 6270 Tønder. Vi 
deltager med en stand. For at være 
med til at aktivere +65-årige og 
førtidspensionister til at gøre mere 
brug af de mange aktiviteter i Tøn-
der Kommune. 
■ Onsdag d. 20. september kl. 14-
16 er der foredrag på FrivilligCenter 
Aabenraa, Sankt Nicolai Gade 5, 
6200 Aabenraa. Landsdelspræst Sø-
ren Skov Johansen holder foredrag 
over emnet: ”Hvorfor tager det så 
lang tid, at erkende sit høretab- og 
hvorfor skal man gøre det?”. Te-
leslynge og skrivetolke forefindes. 
Kaffe/te med brød for 35,- kr. Til-
melding senest d. 14. september 
til formanden på tlf: 73 65 07 21 el. 
mail: kjj-ten@outlook.dk el. mobil/
SMS: 53 29 45 00. 
■ Mandag d. 25. september kl. 
14.30 er der medlemsmøde på 
Aktivitetshuset S.E.A, Søndervang 
1, 6780 Skærbæk. Teamkoordina-
ter Karen Bonde, Høreklinikken 
Sønderborg kommer og fortæller 
om Høreklinikken Sønderborg, 
Vojens og Tønder. Mødet finder 
sted sammen med projektgruppen, 
som arbejder med forebyggelse 
af ensomhed i Tønder kommune. 
Teleslynge og skrivetolke forefin-
des. Kaffe/te med brød for 35,- kr. 
Tilmelding senest d. 20. september 
til formanden på tlf: 73 65 07 21 el. 
mail: kjj-ten@outlook.dk el. mobil/
SMS: 53 29 45 00. 
■ Fredag d. 29. september er det 
Frivillig Fredag i Aabenra. Mere info 
følger. 
■ Onsdag d. 4. oktober kl. 14-16 i 
Aktivitetshuset Bispen, Bispebroen 
3, 6100 Haderslev, lokale 2C er der 
medlemsmøde, hvor hørekonsulent 

Malene Lytting, THS Haderslev, 
informerer om skelnetab. Teleslynge 
og skrivetolke forefindes. Kaffe med 
brød kr. 35. Tilmelding senest 28. 
september til formanden.
■ Onsdag d. 11. oktober kl. 14-
16 er der medlemsmøde i Tønder 
Medborgerhus, Østergade 63, 6270 
Tønder. Teamkoordinater Karen 
Bonde, Høreklinikken Sønderborg 
kommer og fortæller om Høre-
klinikken Sønderborg, Vojens og 
Tønder. Mødes finder sted sammen 
med projektgruppen, som arbejder 
med forebyggelse af ensomhed i 
Tønder Kommune. Teleslynge og 
skrivetolke forefindes. Kaffe/te med 
brød 35,- kr. Tilmelding senest d. 4. 
oktober til formanden. 
■ Onsdag d. 25. oktober kl. 14-16 
er der medlemsmøde på Frivil-
ligCenter Aabenraa, Sankt Nicolai 
Gade 5, 6200 Aabenraa. Hørekon-
sulent Mette Hellerup Olsen, THS 
Aabenraa informerer om skelnetab. 
Teleslynge og skrivetolke forefindes. 
Kaffe/te med brød 35,- kr. Tilmelding 
senest d. 19. oktober til formanden. 

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, email: kurte@outlook.
dk – Facebook: Høreforeningen 
Odense Lokalafdeling. Du kan 
modtage vores nyhedsmail ved at 
sende navn og email til hanne.
nielsen1609@gmail.com – fast 
mødested, når andet ikke er angi
vet: Odense Kultur og Idrætshus, 
Stadionvej 50, 5200 Odense V, ind
gang E. (Bolbro Ældrecenter) der 
er teleslynge, skrivetolke og stor
skærm ved alle møder.
■ Onsdag d. 20. september kl. 13. 
Vi åbner sæsonen med hyggeligt 
samvær hvor foreningen er vært ved 
kaffe, the og et par stykker smørre-
brød. Drikkevarer kan købes. Gratis 
for medlemmer. Ikke medlemmer 
50,- kr. Tilmelding senest d. 15. sep-
tember til Kurt på tlf. 23 93 40 50 el. 
Preben på tlf. 21 67 41 76. 
■ Onsdag d. 18. oktober kl. 14 
kommer Anker Boye, tidligere 
Borgmester i Odense ”Mit liv med 
Odense”. Der kan købes kaffe m. 
kage, øl og vand. 

SØNDERBORG
Formand: H. Harry Sønnichsen, 
Kærmindevej 28, 6400 Sønder
borg, tlf. 74 42 30 37, mobiltlf. 40 
82 69 19, email: harry@stofanet.
dk Fast mødested, når andet ikke 
er angivet: Aktivitetshuset Alléen.
■ Søndag d. 15. oktober kl. 13 
afholder Sønderborg Lokalafdeling 
Søndagshyggeeftermiddag i Store 
sal, Aktivitetshuset Alléen. Menu: 
2 stk. Smørebrød + 1 øl eller vand/
vin + kaffe. Minilotto: 4 x 1-2-3-spil 
(kaffe, chokolade, 100,- kr.). 1 x 
fuldkort 150,- kr. Amerikansk lotteri 
(2 serier). Pris: 75,- kr. for medlem-
mer, 100,- kr. for ikke medlemmer. 
Teleslynge forefindes i salen. Bil-
letter kan købes fra d. 19. august. 
Sidste frist d. 23. september hos 
formanden. 

TØNDER
Lokalafdelingen samkører med 
Aabenraa, se derfor Aabenraa.

Region
HOVEDSTADEN

LOKALAFDELINGER

BALLERUP
Formand: Henrik TimmMogen
sen, Ulkær 10, st. th.,  
2610 Rødovre, tlf. 22 66 81 52,  
email: ask.kbh@brnet.dk Fast 
mødested, når andet ikke er angi
vet: Ballerup Bibliotek, Sal 2, Ba
negårdspladsen 1, 2750 Ballerup. 
■ Mandag d. 11. september kl. 19 
byder formanden de nye medlem-
mer velkommen. Da der er kommet 
en del nye i lokalafdelingen, vil Kir-
sten Staur (fra Telegrafvej i Ballerup) 
genopfriske nogle af de problemer 
og udfordringer der følger med, når 
man har eller får et høretab. Der er 
skrivetolk og teleslynge. 

BORNHOLM
Formand: Helene Svendsen, Mej
sevangen 5, 3700 Rønne, tlf. 56 95 
06 91. email: helene.svendsen@
live.dk. Fast mødested, når andet 
ikke er angivet: Sagahuset, Sa
gavej 2 i Rønne.
■ Lørdag d. 23. september kl. 
12-17 er der Reception i Sagahuset 
i Rønne. Bornholms lokalafdeling 
blev oprettet i 1947, derfor er det 70 
års jubilæum, vi skal fejre sammen 
med vore medlemmer og samar-
bejdspartnere, vi har i Høreforenin-
gen. Vi byder på pølse- og ostebord, 
vin, vand, øl, samt kaffe og lagkage. 
Vi glæder os rigtig meget til at byde 
vore medlemmer velkommen på 
denne dag. 
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■ Lørdag d. 7 oktober kl. 14-18 
er der Foredrag med Anne-Mette 
Mohr på Bornholms Hospital, Røn-
ne. Gå ikke glip af dette foredrag. 
Vi får besøg af Anne-Mette Mohr, 
som arbejder i House of Hearing på 
Frederiksberg, hvor hun sammen 
med et dygtigt team har telefonråd-
givningsspørgsmål fra borgere med 
tinnitus eller meniere, mennesker 
med høretab og lydoverfølsomhed. 
Fra kl. 14-15.45, livet med høretab, 
hvordan lever man med det, som 
ramt og som pårørende? Fra kl. 
16.15-18, Tinnitus og Meniere, hvad 
er det, hvordan kommer du videre? 
Der er pause imellem foredragene, 
hvor der er et traktement, vand og 
kaffe. Tilmelding pga. traktement 
til Helene på tlf. 56 95 06 91 el. til 
Wanda på tlf. 31 15 03 17. 

BRØNDBY
Formand: Leif Sønderby, Søholt
parken 30, 2660 Brøndby Strand, 
tlf. 27 12 61 14, email: broendby@
hoereforeningen.dk 

EGEDAL OG FURESØ
Formand: Annette Egeskov Stor
gaard, Enghøjvej 28, Ganløse, 
3660 Stenløse, mobil: 30 27 42 54. 
Email: egedal@hoereforeningen.
dk. Fast mødested, når andet ikke 
er angivet: Hephuset, 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.
■ Onsdag d. 27. september kl. 
14-16 i Kulturhuset Smørum, Salen, 
Flodvej 68, 2765 Smørum. Spæn-
dende eftermiddag med tidligere 
musiker, Lotte Rømer ”At mærke 
sig selv”. I foredraget fortæller Lotte 
om begrebet ’kropslig intelligens’ og 
giver sit bud på, hvordan i kan blive 
bedre til at mærke efter og lytte til 
kroppens signaler og ikke mindst i 
forhold til netop de problemstillin-
ger, der er i spil for mennesker med 

høretab. Krydret med ”Hvorfor syn-
ger vi sammen”. Kaffe/te og kage 
20,- kr. Skrivetolke og teleslynge. 
Åbent for alle.
 
FREDENSBORG
Formand: Bjarne Strandberg
Hansen, Græsager 411,  
2980 Kokkedal, tlf. 49 14 57 52,  
email: bjaka@os.dk 
■ Mandag d. 18. september kl. 
12.45, har vi ændret turen til en 
guidet rundvisning om 1700-tallet 
Enevældens København. Vi mødes 
på Højbro Plads kl. 12.45. Vi slutter 
turen med kaffe og kage. Tilmelding 
senest d. 15. september.
■ Torsdag d. 12. oktober kl. 19 i 
Humlebæk Dagcenter, Tesdorpfsvej 
2, 3050 Humlebæk, lige overfor sta-
tionen på østsiden, er der foredrag. 
Vi har arrangeret foredrag med en 
”Hørepædagog for Hele familien”. 
Tilmelding senest d. 5. oktober. 
NB. Der startes kl. 18 med 2 stk. 
smørrebrød og en øl eller vand, for 
vore medlemmer i Fredensborg 
lokalafdeling. Kaffe og brød under 
foredraget. 

FREDERIKSBERG
Formand: Birgitte Franck, Sankt 
Knuds Vej 36 1. sal, 1903 Frb C, 
tlf. 53 82 33 30, email: frederiks
berg@hoereforeningen.dk
■ Start mandag d. 11. september 
kl. 14-17 er der Bridgeturnering 
på Roskildevej 55, Frederiksberg. 
Tre måneders turneringsbridge for 
let øvede spillere hver mandag kl. 
14-17 med start d. 11. september. 
Tilmelding senest d. 1. september til 
Karsten Spang Thomsen på tlf. 29 
40 62 20. Gratis. 
■ Torsdage d. 21. september, 26. 
oktober og 23. november fra kl. 14-
15.30 er der Læsekreds på Roskilde-
vej 55, Frederiksberg. Kan du lide at 
læse? og vil du gerne drøfte bøger 
med andre? Så er der igen mulighed 
for at være med i en læsekreds. Max 
6. deltagere. Tilmelding senest d. 
14. september til Herdis Lehmann 
på tlf. 36 46 87 33 el. mail: herdis.
lehmann@outlook.dk. 
■ Torsdag d. 28. september kl. 
19-21 på Sankt Knuds Vej 36, 1.sal, 
Frederiksberg. Tinnitus i alle aldre. 
Tinnitus er et velkendt fænomen, 
som mange oplever. Vi får besøg 
af ph.d., audiologopæd. Susanne 
Nemholt Rosing, der vil fortælle 
om sin afhandling om tinnitus og 
lydoverfølsomhed hos danske børn 
og unge. Hun kommer også ind 
på tinnitus hos voksne og på, hvad 
man kan gøre, hvis man er generet 
af tinnitus. Foredraget retter sig ikke 
kun mod dem, der har tinnitus, men 

også mod dem, som gerne vil passe 
på og bevare deres hørelse. Alle er 
velkomne, og tilmelding er ikke 
nødvendig. Gratis. 
■ Lørdag d. 7. oktober kl. 12- ca. 
16.30 er der udflugt til Ringsted – 
Sankt Bendts Kirke. Sankt Bendts 
Kirke er bygget i 1170’erne, og er 
en af Danmarks ældste af mursten. 
Den var en kongelig begravelses-
kirke i ældre middelalder, og bl.a. 
ligger Valdemar den Store begravet 
her. Vi får en guidet rundvisning på 
ca. 1 times varighed. Efterfølgende 
går vi over i sognegården, hvor der 
serveres kaffebord. Der er fælles 
bustransport fra og retur til Sylows 
Plads, Frederiksberg. Deltagerpris 
for medlemmer 80,- kr. Max. 25 
deltagere. Tilmelding senest d. 28. 
september til Karsten Spang Thom-
sen på tlf. 29 40 62 20. 

GENTOFTE
Formand: Grete Boisen, Ordrup 
Jagtvej 40 B, st. th., 2920 Charlot
tenlund, mobil: 41 97 32 60, e
mail: grete.boisen2@gmail.com 
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Gentofte Hovedbibliotek, 
Ahlmanns Alle 6, 2900 Hellerup.
■ Tirsdag d. 19. september kl. 16-
18 er der åben, anonym vejledning 
om hørebesvær og hvilke behand-
lingsmuligheder, der er. Desuden 
instruktion i brug og vedligehol-
delse af høreapparater.
■ Tirsdag d. 7. oktober kl. 11-13 
er der åben, anonym vejledning om 
hørebesvær og hvilke behandlings-
muligheder, der er. Desuden in-
struktion i brug og vedligeholdelse 
af høreapparater.
■ Tirsdag d. 17. oktober kl. 16-18 
er der åben, anonym vejledning om 
hørebesvær og hvilke behandlings-
muligheder, der er. Desuden in-
struktion i brug og vedligeholdelse 
af høreapparater.

GLADSAXE
Formand: John Agerholm, Rolf 
Krakes Allé 23, 2860 Søborg,  
tlf. 39 56 22 65, email:  
jagerholm@webspeed.dk  
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Forebyggelsescentret, Sø
borg 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, 
email: 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 eller 61695732, så 
vi kan aftale tid og sted. Vi hjælper 
så hurtigt, vi kan – også i akutte 
situationer.
■ Søndag d. 24. september kl. 
14-16.30 er der Foredrag – 3 x PH. 
Piet Hein, Poul Henningsen og Poul 
Hammerich var alle tre markante 
danskere, der på hver sin måde 
har præget vor kultur og sat tanker 
i gang. Bente Gjelten giver os en 
indsigtsfuld og levende beretning 
om dem alle tre. Entré inkl. kaffe/
kage for 50,- kr. Tilmelding på tlf. 60 
43 12 71 el. 61 69 57 32 senest d. 19. 
september. Samarbejde med Høje-
Taastrup lokalafdeling. 

GRIBSKOV
Lokalafdelingen samkører med Hel-
singør, se derfor Helsingør

HALSNÆS
Pt. ingen bestyrelse.
Tlf. 36 75 42 00, e-mail: mail@ho-
ereforeningen.dk

HELSINGØR
Formand: Anne Petersen, Dyresø
vej 42, 3000 Helsingør, tlf. 42 17 75 
50, email: helgrib.hf@gmail.com 
Fast mødested, når andet ikke er 
angivet: Fællessalen i Fiolen, Fiol
gade 17 A, Helsingør.
■ Tirsdag d. 5. september kl. 
19-21 er der aftenmøde om teknik 
og høreapparater med fokus på 
udfordringer på arbejdspladsen og 
mulige løsninger. Mie Borgbjerg fra 
Scantone A/S fortæller om høretek-
niske produkter, og der er mulighed 
for at se og afprøve en del produk-
ter. Kaffe/te og småkager. Tilmelding 
var 1. september.
■ Mandag d. 18. september kl. 14 
– ca.16.30 er der gratis cafemøde 
i Fiolen. Vi drikker kaffe og spiser 
kage og hygger os sammen. 
■ Mandag d. 16. oktober kl. 14-16 
afholder vi et gratis arrangement, 
planlægningen er i gang. 

HERLEV
Formand: Villy Nielsen, Godsted
vej 12, 2730 Herlev, tlf. 44 94 41 
23, email: villy.m.nielsen@mail.
dk. Fast mødested, når andet ikke 
er angivet: Kontaktstedet, Herlev 
Hovedgade 172, 2730 Herlev (Bus 
350 S – 167)
■ Torsdag d. 5. oktober kl. 13.30-
16.30 mødes vi på kontaktstedet for 
at holde vores fødselsdag, der var d. 
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26. september. Kaffe og brød 20,- kr. 
Tag gerne din nabo med. 

HVIDOVRE
Formand: Niels JensenStorch, 
Brostykkevej 24, 2650 Hvidovre, 
tlf. 25 37 75 49, email: hvidovre@
hoereforeningen.dk
■ Tirsdag d. 3. oktober kl. 14-16 
afholder Hvidovre Ældreråd, Lokal-
råd Strandmark temamøde, i Lille 
Frihedens Aktivitetscenter, Lille Fri-
heden 1 i Hvidovre og Høreforenin-
gen er inviteret med i et samarbejde. 
Høreforeningens landsformand – 
Majbritt Garbul Tobberup – fortæller 
og svarer på de mange spørgsmål, 
man har når man er begyndt at høre 
dårligt. Som f.eks. Typer af høre-
problemer? Hvad kan der gøres for 
at afhjælpe høretabet? Der er kaffe 
og brød. Tilmelding til Lokalråd 
Strandmark, Christian Thode på 
tlf. 21 77 10 85 el. Marianne Thode 
på tlf. 27 20 78 87. Højtaler- og 
teleslyngeanlæg samt skrivetolke 
forefindes. 

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

KØBENHAVN
Formand: IngeLise Blixt, Hostrup 
Have 56, 6. tv., 1954 Frederiksberg 
C, tlf. 33 22 83 14, email: flittigli
se8@gmail.com Fast mødested, når 
andet ikke er angivet: Sankt Knuds 
Vej 36, 1. sal, 1903 Frederiksberg 
C, tlf./fax 33 24 75 47, email: LBH.
KK@mail.dk , Telefon og ekspedi
tionstid: Mandag til torsdag, mell. 
Kl. 1012. Udenfor kontortid mod
tager tlf.svarer besked.
■ Tirsdag d. 19. september kl. 
15.30 er der Bowling. Vi mødes 
foran indgangen til Bowling i DGI 
byen. Alle er velkomne. Vi spiller en 
time, derefter går vi ned til restau-
rant Ankara på Vesterbrogade og 
får buffet-anretning. Drikkevarer er 
for egen regning. Prisen er 75,- kr. 
for medlemmer og 200,- kr. for ikke 
medlemmer. Tilmelding/betaling til 
kontoret senest d. 7. september. 
■ Tirsdag d. 3. oktober kl. 19 er 
der høreforedrag med Mikkel Fru-
erlund fra Oticon. Sidst holdte han 
foredrag om ”Hørekurver”, denne 
gang fortæller han om Oticons 
forskellige høreapparatstyper be-
regnet til diverse hørenedsættelser. 
Desuden vil han opdatere os med 
hvad Oticon har at tilbyde af hjæl-

pemidler, der kan gøre hverdagen 
lettere for os hørehæmmede. Der 
serveres kaffe og småkager under 
foredraget, og i pausen øl/vand/
sandwich. Mød op, spørg og bliv 
klogere. Arrangementet er gratis, 
men af hensyn til indkøb af mad 
og drikkevarer, bedes du tilmelde 
dig til kontoret, senest d. 26. sep-
tember. 

LYNGBY-TÅRBÆK 
Formand: Iben Overgaard, Møl
leåparken 57 2.th., 2800 Lyngby. 
Tlf. 51 37 18 38, email: lyngbyta
arbaek@hoereforeningen.dk el. 
ibeno@molleaaparken.dk. Fast 
mødested, når andet ikke er an
givet: Sognegården Lyngby Kirke, 
Stades Krog 9. 
■ Lørdag d. 9. september kl. 14-
17. Vi markerer foreningens 10-års 
jubilæum i år med en uformel re-
ception i Lyngby Frivilligcenter og 
Selvhjælp, Rustenborgvej 2A. Der vil 
være noget at drikke og snacks og 
de øvrige deltageres gode selskab. 
Tag gerne et familiemedlem eller en 
bekendt med. 

RØDOVRE
Formand: Kim Aarrebo Møller, 
Tårnvej 397, 2610 Rødovre, tlf. 31 
61 86 18, email: roedovre@ho
ereforengen.dk Fast mødested, 
når andet ikke er angivet: Ørby
gård, Medelbyvej 6, lokale 208, 
Rødovre.
■ 3. torsdag i måneden er der se-
niorcafe kl. 14-17 på Ørbygård. Her 
gælder det kaffe/te, hygge og snak. 
Tilmelding ikke nødvendig. 
■ Onsdag d. 6. september kl. 17-
20 på Rødovre Frivilligcenter, Slots-
herrens Vænge 2A, Rødovre. Vi får 
besøg af Castberggård i Rødovre og 
Phonic Ear. De vil fortælle om deres 
projekt ”Bevar dit arbejde” og deres 
planer om kursus tilbud der vil blive 
arrangeret i Rødovre. Efter en pause 
vil Phonic Ear vise nogle af deres 
hjælpemidler, som kan være til gavn 
for os. Det vil være muligt, at bestille 
en sandwich fra Meny, senest d. 3. 
september og for egen regning på 
mail: roedovre@hoereforeningen.
dk el. til Jane på mobil. 28 55 96 25. 
Skrivetolk forefindes. 
■ Onsdag d. 11. oktober kl. 18-
20.30 er der rundvisning i Folke-
tinget med Morten Bødskov fra 
Socialdemokratiet. Her er program-
met: Kl. 18.45-19 er der ankomst til 
Folketinget. Kl. 19-19.30 er der rund-
visning med Morten Bødskov. Kl. 
19.30-20.30 er der snak med Morten. 
For dem der vil mødes, mødes vi 
på Rødovre St. kl. 17 og følges ad 
til Folketinget. Før vi går ind finder 

vi et sted, hvor vi spiser medbragte 
sandwich og vand. Ellers mødes vi 
kl. 18.30 i Prins Jørgens gård. Ar-
rangementet er gratis. Ønsker du 
sandwich og vand koster det 50,- kr. 
Billetten til bus og S-tog er på egen 
regning. Tilmelding senest d. 4. okto-
ber til vores mail: roedovre@hoere-
foreningen.dk el. til Jane på mobil: 28 
55 96 25. Angående valg af sandwich, 
oplyses det ved tilmelding. 

Region
SJÆLLAND

LOKALAFDELINGER

GREVE
Lokalafdelingen samkører med 
Køge Lokalafdeling, se derfor 
Køge.

GULDBORGSUND
Formand: Bjarne Hansen, Asga
ardsvej 10, 4873 Væggerløse, tlf. 29 
72 82 13, email: kettyogbjarne@
gmail.com Fast mødested, når 
andet ikke er angivet: Dansk Fol
kehjælp, Brovejen 4, 4800 Nykø
bing F.
■ Onsdag d. 13. September kl. 
10-18 er der tur til Oticon sammen 
med Lolland, Vordingborg og Næst-
ved lokalafdelinger. Forplejning 
under turen, Oticon er vært med 
kaffe. Start fra Cementen Nykøbing. 
Kl. 10.00. Først til mølle vi har 11 
pladser.
■ Søndag d. 17 September kl. 14-
15 er der døvegudstjeneste ved Pe-
ter Bjørn Hansen i Lindeskovkirken. 
Kaffe og kage efter kirkehandlingen. 
Ønsker man kørsel, så ring til Bjarne 
på tlf. 29728213.

KØGE
Formand: Karen Carstens, Ger
sagerparken 85.3, 2670 Greve, 
tlf. 56 65 01 25, email: karen.
ea.carstens@gmail.com Hvis an
det ikke er oplyst, afholdes akti
viteten i Teaterbygningen i Gal
leriet, Køge.
■ Tirsdag d. 10. oktober kl. 19 
kommer Læger uden grænser i 
Teaterbygningen. Pris 100,- kr. inkl. 
kaffe og kage. Christian Emdal Sø-
rensen kommer og han har været 
udsendt til Grækenland. Tilmelding 
senest d. 1. oktober til Karen.

LOLLAND
Formand: Bent Hansen, Ågabs
vej 7, 4930 Maribo, tlf. 30 26 51 77, 
email: benthansen.maribo@ya
hoo.com 

■ Onsdag d. 13. september fra 
Nakskov kl. 9 og fra Maribo kl. 
9.25. Tur til OTICON i samarbejde 
med høreforeningerne på Falster 
og Sydsjælland. Der er begrænset 
deltagerantal, så her gælder ”først til 
mølle” princippet. Besøget på Oticon 
varer fra kl. 13-16.30. Der serveres 
en sandwich samt øl/vand på turen, 
og prisen er 100,- kr. Besøget slutter 
med kaffe og kage hos Oticon. Til-
melding til formanden, Bent Hansen. 
■ Tirsdag d. 19. september kl. 
16-19 kommer House of Hearing til 
Frivilligcentret i Maribo. Der startes 
med et fælles foredrag om hørelse. 
Derefter bliver der mulighed for in-
dividuel eller gruppevis rådgivning. 
House of Hearing har mulighed for 
at rådgive om tinnitus, meniere eller 
andre former for høretab, og der vil 
være ca. 10 eksperter til stede. Bl.a. 
jurist, psykolog og hørepædagoger. 
Kaffe, te og vand er til rådighed i 
løbet af eftermiddagen. Deltagelse 
er gratis, og alle er velkomne. 

ODSHERRED
Formand: Elly Larsen, Bal
dersparken 38, 4500 Nykøbing 
Sjælland, tlf. 59 91 46 03, email: 
el@nyka.dk. Fast mødested, når 
andet ikke er angivet: Pakhuset i 
Nykøbing Sjælland.
■ Onsdag d. 13. september kører 
vi til Reersø Kro til en gang stegt ål 
og derefter kaffe. Start fra Rørvig kl. 
10.30, øvrige opsamlingstider se de 
lokale blad. Pris for turen 300 kr., 
gæster 400 kr. Tilmelding til Elly Lar-
sen på tlf. 59914603/30281116. Til-
melding bindende 14 dage før turen. 
■ Onsdag d. 11. oktober kl. 13.30 
i Pakhuset i Nykøbing Sjælland er 
der foredrag med storvildtjæger, 
journalist og forfatter fra Døjringe 
Lars Ørlund, der fortæller og viser 
lysbilleder fra Afrika. Lars Ørlund er 
kendt fra radio- og tv-udsendelser.

ROSKILDE
Formand: Svend Stennicke Lar
sen, Lyngevej 34, Ny Fløng, 2640 
Hedehusene, mobil: 29 43 65 95, 
email: stennicke@it.dk Fast mø
dested, når andet ikke er angivet: 
Frivilligcenter Tinghuset, Jernba
negade 21 A, 4000 Roskilde. Ring 
på klokken og I vil blive lukket 
ind, kom helst ca. 15 min. før mø
det starter. Parkering: Hent ske
ma indenfor i Tinghuset, udfyld 
med nr. fra jeres nummerpla
de, lægges i frontruden samtidig 
med, at I stiller parkeringsskiven 
på ankomsttidspunkt.
■ Mandag d. 25. september kl. 
15- ca. 17 er der møde i Hyggeklub-
ben. Velkommen til vores traditio-
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Undertekster via tekst-tv
De enkelte tv-stationer bru-
ger forskellige tekst-tv-sider 
til at vise teksten. Her er de 
opdaterede sidetal, som du 
kan slå til.

DR1 : side 398
DR2: side 397

DR3: side 396
DRK: side 398

DR Ramasjang: side 397
DR Ultra: side 395

TV 2: side 399
TV 2 Charlie: side 398

TV 2 Fri: side 397
TV 2 Zulu: side 396

Norge 2: side 698
Sverige 1: side 199
Sverige 2: side 299

Tyskland 1: side 150

Tyskland ZDF: side 150
Tyskland N3: side 150

Det er også muligt at slå 
automatiske DVB-under-
tekster til via dit digital-tv. 
Du gør det via fjernbetje-
ningen, alt efter mærke.

nelle hyggemøde. Kom og vær med 
denne eftermiddag, til vores meget 
velbesøgte hyggemøde, hvor vi igen 
hygger os sammen, og som altid på 
hørehæmmedes betingelser. Der ser-
veres kaffe/te og kager – pris 20,- kr.
■ Tirsdag d. 10. oktober kl. 14- ca. 
17 er der Besøg i Roskilde Dom-
kirke. Vi mødes ved indgangen til 
Domkirken kl. 13.45. Advokat Bertil 
Jacobi, Roskilde, vil vise os rundt 
i Domkirken og fortælle os om de 
mange spændende begivenheder 
som der igennem tiderne er sket 
for denne pragtfulde katedral. Vi vil 
bruge Domkirken’s teleslynge an-
læg til rundvisningen. Vi slutter med 
at drikke kaffe i en af byens mange 
cafeer. Tilmelding til dette medlems-
møde til Gitte på mobil: 26 29 09 10 
el. mail: mhartvig@outlook.com. Se 
adressen i Årsprogrammet. 

SOLRØD
Lokalafdelingen samkører med 
Køge Lokalafdeling, se derfor 
Køge.

KLUBBER

TORSDAGSKLUBBEN
Vi er en klub for døvblevne og svært 
hørehæmmede. Det er nødvendigt, 
at folk anvender TSK eller MHS. 
Der anvendes også skrivetolk efter 
behov. 
Kontaktperson: Erica Eriksen, e-
mail: lyaerica@hotmail.com, mobil 
nr.: 51804265 (helst SMS). Fast 
mødested og tid, når andet ikke er 
angivet: Frankrigsgade 4, 2300 Kbh. 
S. kl. 15-18 
■ Torsdag d. 5. oktober kl. 15-18. 
Så begynder vi igen vores møde i 
klubben, hvor vi hygger os og for-
tæller lidt om vores sommerferie. 

Gudstjenester
KØBENHAVN V –  
SØNDAG DEN 1. OKTOBER 
Kl. 11.00. Højmesse.
Kristkirken, Enghave Pl. 18, 1670 København V.
Peter Bjørn Hansen

KOKKEDAL –  
SØNDAG DEN 22. OKTOBER 
Kl. 16.00 Gudstjeneste.
Egedal Kirke, Egedalsvej 3, 2980 Kokkedal
Peter Bjørn Hansen

Øst for storebælt
NYKØBING FALSTER –  
SØNDAG D 17. SEPTEMBER
Kl. 14.00 Gudstjeneste.
Lindeskovkirken, Grønsundsvej 32, 4800 Nykøbing  
Falster, Danmark. Peter Bjørn Hansen

FREDERIKSBERG –  
SØNDAG DEN 24. SEPTEMBER.
Kl. 10.30. Højmesse.
Sankt Lukas Kirke, Christian Richardts Vej 1,  
1951 Frederiksberg C, Danmark. Peter Bjørn Hansen

Vest for storebælt

HORSENS –  
SØNDAG, DEN 10. SEPTEMBER.
Kl. 10:30 i Horsens Klosterkirke  
(Borgergade 30, 8700 Horsens)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i 
samarbejde med sogenpræst Peter Bisgaard Stentoft. 
Frokost med skrivetolkning i kirkens tilstødende lokaler 
(35 kroner). Foredrag af Søren Skov Johansen:
"Er hørehæmmede mere religiøse end andre?" Tilmel-
ding til frokost og gratis transport (inden for provstiet), 
tlf. 75 66 73 83 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: ugle-
huset@gmail.com eller SMS: 29 66 06 50.

VREJLEV –  
SØNDAG DEN 17. SEPTEMBER
Kl. 10:30 i Vrejlev kirke (Vrejlev Kirkevænge 3, 9760 Vrå)
Tekstning, teleslynge. Prædikant: Sognepræst Kirstine 
Rosa Rebecca Rafn. Hørevenlig gudstjeneste arrangeret 
af sognepræst Kirstine Rosa Rebecca Rafn. Gratis kaffe 
i kirken efter gudstjenesten Tilmelding til kirkebil, tlf. 98 
98 83 60.

FANØ – SØNDAG, DEN 24. SEPTEMBER 
Kl. 11:00 i Nordby kirke (Hovedgaden 105A, Nordby, 
6720 Fanø)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Høstgudstjene-
ste i samarbejde med sognepræst Nanna Dusgård Coln 
i forbindelse med udflugt arrangeret af Høreforenin-
gens Lokalafdelinger Billund og Vejen.
Frokost med skrivetolkning efter gudstjenesten.

(foregår på Fajancen, Sønder Land 5, Sønderho, 6720 
Fanø).
Der er transportabel skrivetolkning og teleslynge på 
hele turen, også udendørs. Tilmelding til udflugt med 
det hele (200 kroner) eller kun frokost (35 kroner – man 
sørger selv for transport til og fra kirken/Fajancen) Kri-
stian Hansen på karinogkristian@gmail.com eller tlf. 30 
12 83 51 eller til Hans Chr. Schack på mail@hcschack.
dk eller tlf./SMS: 21 77 99 66 eller fax: 69 80 41 00

TØNDER – SØNDAG, DEN 8. OKTOBER 
Kl. 10:30 i Abild kirke (Kirkevej 5, Abild, 6270 Tønder) 
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i 
samarbejde med kontaktpræst Erling Bjerrum-Petersen. 
Højskoledag efter gudstjenesten (100 kroner – foregår i 
præstegården ved siden af kirken).
Foredrag ved Lilly Krarup, som vil fortælle om "REMI – 
en skole for handicappede børn i Nigeria" .Tilmelding 
til frokost, kaffe, højskoledag og gratis transport (inden 
for provstiet), tlf. 86 39 11 21 eller fax. 69 80 41 00 eller 
e-post: akla@km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

HOLSTEBRO –  
SØNDAG, DEN 15. OKTOBER
Kl. 10:30 i Vind kirke (Råstedvej 2, Vind, 7500 Holstebro)
Tekstning, teleslynge, trykt prædiken. Prædikant: 
Landsdelspræst Søren Skov Johansen. Gudstjeneste i 
samarbejde med sogenpræst Edith Mark. Gratis kaffe 
med skrivetolkning i våbenhuset efter gudstjenesten 
Tilmelding til gratis transport (inden for provstiet),
tlf. 23 32 60 23 eller fax. 69 80 41 00 eller e-post: em@
km.dk eller SMS: 29 66 06 50.

HVAD 
SKER 
HVOR
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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:
Tine Lyngholm, sekretariatsleder
Jane Hochheim, bogholder
Dorte Hansen, medlemsansvarlig
Birgit Rasmussen, ledelsessekretær
Mette Lundgaard,  
web- og kommunikationsmedarbejder
Anne-Mette Kristensen,  
projekt- og udviklingskonsulent
Ulla Monrad, tolkeformidler

Igen er der lagt op til et spændende 
program for landskurset for børn 
med høretab og deres forældre. Med 
workshops og inspirerende indslag 
vil Landskurset skabe indsigt, dele 
relevant forskning på området og 
formidle konkrete værktøjer til livet 
med teenagere. Målet er, at alle går 
hjem med konkrete handlemulighe-
der, som kan få uvurderlig betyd-
ning for større børn, mens de prøver 

kræfter med verden og for alvor gør 
sig klar til voksenlivet. 

Se mere på Høreforeningens 
hjemmeside og facebookgruppen 
HBF for tilmelding og program.

Landskursus 2017

Mange mennesker med hørepro-
blemer har med fordel en tolk 
med, når de fx skal til lægen, til 
sociale arrangementer og til møde 
med banken.

Andre bruger tolk i deres ar-
bejde og under uddannelse.

TAVSHEDSPLIGT
En skrivetolk er en særligt ud-
dannet, 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 kommunikatio-
nen foregår lige som en alminde-
lig samtale.

Hvis du har været til et møde i 
Høre foreningen, har du måske 
lagt mærke til skrivetolkene og 
teksten, der følger talerne.

HELE LANDET
Høreforeningens Tolkeformidling 
har mange skrivetolke tilknyttet. 
De er fordelt over hele landet. Du 
kan få gratis skrivetolk, når du er 
høreudfordret. Der er en række 
regler for, hvornår og hvor man 
kan få bevilget tolk, men du kom-
mer 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. E-mail: tolkeformidling@hoereforeningen.dk

TELEFONTID: 
mandag-torsdag 8-15, fredag 8-14

15.-17 september for børn og forældre på Castberggård
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– Ved du, at Høreforeningen i mange år har arbejdet 
ihærdigt på, at der er tekster på TV? Især når der 
tales dansk?

I dag kan du blandt andet følge med i tekstede 
live-udsendelser, fordi Høreforeningen har stillet 
krav om dette. Og vi arbejder for flere tekstede bio-
graffilm.

– Ved du, at Høreforeningen er høringspart, og at 
vi afgiver høringssvar, når lovgivning skal ændres, 
som har relevans for mennesker med høreproblemer, 
f.eks. Sundhedsstyrelsens udmeldinger? Og at vi 
arbejder politisk og holder politikerne oppe på deres 
løfter om at forbedre vilkårene på høreområdet?

– Ved du, at Høreforeningens lokalafdelinger hver 
måned har en masse lokale arrangementer, hvor du 
som medlem kan møde mennesker i samme situa-
tion og få vigtige informationer?

– Ved du, at man som medlem kan hente råd og 
vejledning, hvis man står med en udfordring om-
kring sine høreproblemer? Vi har omkring 1.500 
vejledninger om året, fra små spørgsmål til store, 
komplicerede sager, der tages helt til Ankestyrelsen.

– Og ved du, at Høreforeningen arbejder forebyg-
gende på støjområdet, også på festivaler og på inter-
nationalt plan?

MEDLEMSFORDELE
Der er blandt andet disse grunde til at melde sig  
ind i Høreforeningen:

•  Du modtager 6 gange om året medlemsbladet 
Hørelsen, hvor du kan holde dig ajour med ud-
viklingen på høreområdet og få indsigt i dine  
muligheder og i andres liv med høreproblemer.

•  Du kan deltage i foreningens kurser og andre  
arrangementer for mennesker med lyd- og  
høreproblemer.

•  Du kan benytte Høreforeningens bisiddere,  
kontaktpersoner og børnekonsulent.

•  Du får mulighed for gratis hørefaglig vejledning 
om dine høreproblemer.

•  Du kan søge legater fra Fællesfonden.
•  Du får mulighed for kontakt med ligestillede.
•  Du får adgang til mange sociale og faglige aktivi-

teter i de lokale afdelinger, herunder udflugter  
og foredrag.

•  Adgang til opskrivning på venteliste til boliger 
hos Foreningen til Fremskaffelse af Boliger for  
Ældre og Enlige

MELD DIG IND
Indmeldelse sker via hjemmesiden hoereforeningen.dk, pr. telefon eller brev.
Det koster 305 kr. pr. år og 440 kr for et familiemedlemskab, som er et fælles  
medlemskab for ægtefælle, samlever eller forældre med børn med høretab.  

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

ER DU 
IKKE 
MEDLEM?
Så er det måske på tide. Høreforeningen arbejder for 

mange ting til fordel for mennesker med høreproblemer.


