Høreområdet Guldborgsund kommune
1. Hvor og hvornår kan jeg træffe kommunens hørekonsulent?
Hørekonsulenten kan træffes mandag til fredag mellem kl. 8 og 9 på tlf.: 2518 0106. Eller
der kan sendes mail på genoptraening@guldborgsund.dk, hvor emnet er att.:
Hørekonsulent. I mailen skal der oplyses navn, adresse, tlf.nr., og hvad henvendelsen
drejer sig om. Så kontakter hørekonsulenten dig, så snart det er muligt. Efter aftale kan
du træffe hørekonsulenten på CHR, Aarslewsgade 5, 4800 Nykøbing F.
2. Hvad tilbyder hørekonsulenten i din kommune?
Hørekonsulenten i Guldborgsund kommune tilbyder rådgivning, vejledning, undervisning
og udredning til hørehæmmede borgere over 18 år og deres pårørende vedrørende:












Brug og vedligeholdelse af høreapparat
Hørevanskeligheder i dagligdagen
Hørevanskeligheder i forbindelse med uddannelse eller erhverv
Høretaktik
Skelnetab
Afprøvning af høretekniske hjælpemidler
Tegnstøttet kommunikation (TSK)
Tinnitus og/eller hyperacusis
Menière
Cochlear Implant (CI)
Undervisning af andre faggrupper vedr. høreproblemer og høreomsorg

Undervisningen foregår primært ved faglig information, dialog, rådgivning, vejledning og
praktiske øvelser, hvor det findes relevant.
Målet for undervisning af andre faggrupper er, gennem dialog og formidling af viden, at
sikre opkvalificering af medarbejderne på en række arbejdsområder indenfor undervisning,
sundhed og omsorg.
For mennesker med hørevanskeligheder er målet gennem viden og gode råd at få bedre
kendskab til egen situation, og derved få en nemmere dagligdag.
3. Hvordan får jeg (nye) høreapparater?
Du kan vælge at få høreapparat på en offentlig høreklinik (audiologisk klinik på
sygehuset), via en ørelæge (pulje-ordning) eller i et privat hørecenter.
Hvis du skal have høreapparater for første gang, skal du have en henvisning fra en
privatpraktiserende ørelæge. Det gælder, hvad enten du ønsker høreapparater fra det
offentlige eller fra en privat høreklinik. Når du har en henvisning fra den
privatpraktiserende ørelæge, kan du være med til at vælge, hvor du får dine
høreapparater fra.
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-

Via en offentlig høreklinik eller ørelægen (puljeordning):
Du skal henvende dig til en privatpraktiserende ørelæge, der vil vurdere om du kan
blive henvist til høreapparatbehandling.
Vælger du hos ørelægen at blive skrevet på venteliste til at få høreapparat på en
offentlig høreklinik, betaler Regionen alle udgifter til høreapparatbehandlingen.
Du kan som udgangspunkt få nye høreapparater hvert 4. år. Du kan blive skrevet på
venteliste, når dine nuværende høreapparater er 3,5 år.
Region Sjællands offentlige høreklinikker ligger i:




Køge (tlf.: 4732 3880)
Nykøbing F. (tlf.: 5651 5645)
Slagelse (tlf.: 5855 9746)

På de offentlige høreklinikker er der varierende ventetider på høreapparatbehandling.
Du kan se mere om ventetider på: www.venteinfo.dk
Forudsat at du opfylder betingelserne for befordring eller befordringsgodtgørelse, vil
du være omfattet af reglerne om befordring til og fra sygehusbehandling. Du kan
kontakte regionens patientkørsel på tlf.nr. 7015 3515.
-

Via §4 - Puljeordning
For at nedbringe ventetiden på de offentlige høreklinikker, har Region Sjælland
indgået aftale med udvalgte ørelæger om en puljeordning.
Puljeordningen indbefatter at alt i forbindelse med høreapparatbehandling foregår hos
den pågældende ørelæge, herunder:
 Høreprøve og undersøgelse
 Udlevering af høreapparater
 Ændring af øreprop
 Service og efterjustering af høreapparatet i 4 år

-

Via et privat hørecenter:
Er det første gang du skal købe høreapparater i et privat hørecenter, så skal du
henvende dig til en privatpraktiserende ørelæge, der vil vurdere om du kan blive
henvist til høreapparatbehandling på et privat hørecenter.
Dette er ikke et krav ved genudlevering af høreapparater.
Før påbegyndt høreapparatbehandling skal du eller det private hørecenter på dine
vegne søge Region Sjælland om bevilling til tilskud til høreapparater. Dette kan som
udgangspunkt søges hvert 4 år.
Ansøgningen skal sendes til:
Koncernøkonomi
Region Sjælland
Alléen 15
4180 Sorø
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E-mail: oekonomi@regionsjaelland.dk
Tlf.:5787 5100
Er du tilskudsberettiget, får du tilsendt en bevilling på tilskud til køb af høreapparat,
og kan herefter købe høreapparat i et privat hørecenter.
Vælger du at købe høreapparat i et privat hørecenter, kan der være omkostninger,
som tilskuddet ikke dækker. Du skal selv betale beløb ud over det offentlige tilskud.
Dette gælder både i forbindelse med selve købet og den efterfølgende servering.
Der ydes ikke befordring eller befordringsgodtgørelse til behandling på privat
hørecenter.
Er du i tvivl, eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Region Sjællands
Patientvejledning på tlf.:7015 5001 eller på mailadresse:
patientvejledningen@regionsjaelland.dk
Hos kommunens hørekonsulent tilbydes desuden undervisning i høreapparatbrug,
afprøvning af høretekniske hjælpemidler, øvrig vejledning/rådgivning etc. Se under punkt
2. For at kontakte hørekonsulenten se under punkt 1.
4. Har regionen en pulje-ordningsaftale med en privatpraktiserende ørelæge i
Guldborgsund kommune?
Regionen har i Guldborgsund kommune aftale med Ørelægerne i Strandgade 41 i
Nykøbing F. (tlf.:3841 5060). Det betyder, at du dem også kan få udleveret høreapparater
uden at skulle betale for dem. Høreapparaterne skal serviceres og justeres ved
Ørelægerne på Havnen i Strandgade. Derudover finder du en liste med de andre ørelæger
i regionen på www.regionsjaelland.dk/Sundhed/hoereapparat under
speciallægepraksis.
5. Har og hvor finder jeg kommunens høreomsorg?
Kommunens høreomsorg er lagt ud i hjemmeplejen. Ved henvendelse til nærmeste
plejecenter kan det afklares, hvordan denne høreomsorg kan udføres.

Dagcentret Solgården,

Mandag til torsdag kl. 9-15

Solgårdsvej 7, Nysted

Både batterier og høreomsorg

Borgerservice, Nysted Rådhus,

Mandag kl. 10-14

Adelgade 61, Nysted

Høreomsorg: Ring på 5473 3283

Doktorparken, Aktiviteten,

Tirs. kl. 9-12 + fre. kl. 12-15

Søndergade 35 2.sal, Sakskøbing

Både batterier og høreomsorg

Torebycentret, Åmarksvej 5,

Batt.: Man.-tirs.+ tors.-fre. kl. 9-15

Toreby

Høreomsorg: Tirs.+ fre. kl. 13-14
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Præstemarken, Aktiviteten,

Mandag til fredag kl. 12-13

Præstemarken 90,
Stubbekøbing

Både batterier og høreomsorg

Borgerservice

Torsdag kl. 13-18

Dosseringen 3, Stubbekøbing
Nr. Alslev Plejecenter,

Onsdag kl. 13-15

Skerrisvej, Nr. Alslev
Sundbycentret

Onsdag kl. 11-12

Linde Allé 50, Sundby, Nyk. F

Torsdag kl. 15.30-16.30

Bakkehuset, Aktiviteten,

Man. kl. 15-16 + tirs. kl. 11-12

Fjordbakken 79, Nyk. F

Både batterier og høreomsorg

Østerbro, Oasen,

Tirs. kl. 11-12 + tor. kl. 15.30-16.30

Vendsysselvej 45, Nyk.F.

Både batterier og høreomsorg

Sømarken, Aktiviteten,

Ons. kl. 11-12 og tors. kl. 15-16

Kaj Munksvej 55, Nyk.F

Både batterier og høreomsorg

Idestrup Plejecenter,

Tirsdag kl. 11-12

Kirkevej 21, Idestrup

Både batterier og høreomsorg

Blishøjgårdcentret,
Aktiviteten,

Onsdag kl. 12-13
Både batterier og høreomsorg

Blishøjvej 4, Væggerløse
Ny Strandbo, Aktiviteten,

Mandag kl. 13.00-16.00

Strandvej 13, Gedser

Både batterier og høreomsorg

6. Hvad gør jeg, når mine høreapparater er 4 år gamle?
Hvis dine høreapparater er 4 år gamle og du tidligere har fået høreapparater fra det
offentlige og igen ønsker at benytte den offentlige høreklinik ved udlevering af nye
høreapparater, skal du kontakte høreklinikken og bede om at blive skrevet op til ny
høreundersøgelse. Fik du høreapparaterne som ”pulje”-patient og vil du gerne fortsætte
med dette, så kontakt din ”pulje”-ørelæge.
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Hvis dine høreapparater er 4 år gamle og du tidligere har fået høreapparater fra det
private og igen ønsker at benytte det private hørecenter for udlevering af nye
høreapparater, skal du kontakte hørecentret for videre procedure.
Hvis du ønsker høreapparater for et andet sted end sidste gang, skal du henvende dig hos
en privatpraktiserende ørelæge og henvises derfra.
7. Hvor bestiller man batterier og slanger til sine høreapparater?
Batterier og slanger kan bestilles via Oticon. Bestillingen kan ske på tlf.nr. 3917 7444
(åbent alle hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00) eller via Oticons hjemmeside:
https://www.oticon.dk/hearing-aid-users/bestil-batterier
8. Hvor bestiller man voksfiltre og domes/tip til sine høreapparater?
Voksfiltre og domes/tip til dine høreapparater skal bestilles ved høreapparats-firmaet. Du
bestiller dem ved at indsende det bestillingskort, som blev udleveret sammen med dine
høreapparater.
9. Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg vil have skruet/justeret på mine
høreapparater?
Skal høreapparaterne justeres, så ring til det sted, hvor dine høreapparater er udleveret.
Er de udleveret på høreklinikken, så kontakt Nykøbing F. Sygehus, audiologisk afdeling og
få en tid. Afdelingens tlf.nr. er 5651 5645 (åbent alle hverdage mellem 9.00 og 12.00).
Ønsker du transport til audiologisk afdeling, skal du ringe til regionens patientkørsel på
tlf.nr. 7015 3515.
Er de udleveret via pulje-ørelæge-ordning hos den private ørelæge, så kontakt ørelægen
for en justeringstid.
Er de købt i et privat hørecenter, så kontakt hørecentret for en justeringstid.
Ved tvivlsspørgsmål kontakt hørekonsulenten, se mere under pkt. 1.
10. Hvad hvis min formstøbte prop sidder dårligt eller er gået i stykker?
Hvis din formstøbte prop sidder dårligt eller er gået i stykker, afhænger det igen af, hvor
du har fået dine høreapparater udleveret. Se punkt 8.
Offentligt udleverede defekte ørepropper kan sendes til den høreklinik, du er tilknyttet:
Slagelse Sygehus
Audiologisk Afd.
Ingemannsvej 18
4200 Slagelse
Tlf.: 5855 9746

Nykøbing F. Sygehus
Audiologisk Afd.
Ejegodvej 65
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4800 Nykøbing F
Tlf.: 5651 5645
Køge Sygehus
Audiologisk afsnit
Lykkebækvej 2
4600 Køge
Tlf.: 4732 3880
Ved tvivlsspørgsmål kontakt hørekonsulenten, se mere under pkt. 1.
11. Hvad gør jeg, hvis mine høreapparater fra det offentlige er gået i stykker?
Prøv altid at skifte batteri, slange, dome eller voksfilter, før du indsender dit høreapparat.
Alle gratis udleverede høreapparater under 4 år kan repareres på garanti. På dine
høreapparats-papirer kan du se, hvor gamle dine høreapparater er, og hvilket firma de
kommer fra.
Gør følgende:
1. Tag batteriet ud af høreapparatet
2. Pak apparatet i solid emballage
3. Vedlæg en seddel med følgende oplysninger:
- Navn, adresse og personnummer
- Årsagen til at høreapparatet skal repareres
4. Send høreapparatet til firmaet

Høreapparatfirma-adresser:
Bernafon Servicecenter
Sundbyvej 19
7752 Snedsted
Tlf.: 7022 7218
GN ReSound/Interton
Lautrupvej 7
2750 Ballerup
Tlf.: 4575 2222
Oticon
Sundbyvej 19
7752 Snedsted
Tlf.: 3917 7100
Phonak/Unitron
Øster Hougvej 42-44
5500 Middelfart
Tlf.: 6441 7887
Signia
Siemens/ Rexton Høreapparater
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Ove Gjeddes Vej 9, Box 525
5220 Odense SØ
Tlf.: 6315 4000
Widex
Nymøllevej 6
3540 Lynge
Tlf.: 4435 6200
Hvis du er i tvivl, kontakt det sted, hvor dit høreapparat blev udleveret eller din
hørekonsulent, se mere under pkt. 1.
12. Hvad hvis mine høreapparater fra et privat hørecenter er gået i stykker?
Er dine høreapparater fra et privat hørecenter gået i stykker, skal du henvende dig til
dette hørecenter for oplysninger om fremgangsmåden ved reparationer mm.
13. Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg stadig oplever hørebesvær trods nye
høreapparater?
Hørekonsulenten vil indledningsvis udrede hørevanskelighederne vha. borgers audiogram
og anamnese, og i samarbejde med borger finde mulige løsninger. Det kan være
undervisning i høretaktik, tjek af høreapparatsfunktioner og brugen af disse. Derudover
kan der opstå behov for høretekniske hjælpemidler, hvis brugen af høreapparater ikke i
tilstrækkelig grad afhjælper de høremæssige vanskeligheder. Det kan både gøre sig
gældende privat, i det sociale rum, på uddannelsen eller arbejdspladsen. I den forbindelse
kan det være relevant med høreteknisk udstyr bl.a. til fjernsyn, telefonering, alarmering
og/eller i kommunikative sammenhænge.
I samarbejde med hørekonsulenten igangsættes afprøvning af relevant hjælpemiddel, og
der undervises i brugen af dette. Hvis hjælpemidlet i væsentlig grad afhjælper problemet i
forhold til borgerens livssituation og dagligdag, assisteres med udfærdigelsen af
ansøgningen til den pågældende kommune, (jvf. Serviceloven §112 og LAB-loven).
Drejer det sig om høretekniske hjælpemidler og/eller arbejdspladsindretning bevilges
dette af jobcentret i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 100.
Ønsker du at afprøve et høreteknisk hjælpemiddel (teleslynge, streamer mm.), skal du
kontakte hørekonsulenten for tid til afprøvning. Se under punkt 1 for kontaktmuligheder.
14. Hvad hvis mit høretekniske hjælpemiddel går i stykker?
Kontakt hørekonsulenten for vejledning om, hvad du skal gøre, hvis dit høretekniske
hjælpemiddel går i stykker. Se under punkt 1 for kontaktmuligheder.
15. Hvad er en teleslynge?
En teleslynge er et høreteknisk hjælpemiddel. Når teleslyngen er tændt, forstærker den et
givent lydsignal og sender det trådløst direkte til dit høreapparat. På denne måde kan
teleslyngen være en hjælp til at høre, selv om der er afstand til lydkilden, dårlig akustik
eller baggrundsstøj i lokalet.
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Du kan bruge en teleslynge, hvis der i dit høreapparat er en telespole: Programmet T eller
M/T. Høreapparatet skal stilles på dette program, når du skal høre via teleslyngen. Det er
ikke sikkert at programmet er aktiveret i dit høreapparat. Dette kan gøres det samme
sted, som du får dine høreapparater justeret. Se under punkt 8.
16. Hvor i Kommunen findes der offentlige teleslynger?
Der findes teleslynger på følgende lokaliteter i kommunen:
 Blishøjgårdcentret, Blishøjvej 4, Væggerløse (Cafeteria)
 Blæksprutten, Moltzaugade 2, Gedser
 Hellig Kors Kirke (den katolske kirke), Bispegade 12, Nyk. F
 Hovedbiblioteket (foredragssalen), Rosenvænget 17, Nyk. F
 Idestrup Plejehjem, Kirkevej 21, Idestrup (Cafeteria)
 Nykøbing Falster Teater, Torvet 3, Nykøbing F.
 Nørre Alslev Bibliotek, Helene Stranges Vej 1, Nørre Alslev (Salen)
 Pensionist-Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, Væggerløse
 Scalabiograferne, Strandboulevarden 5, Nykøbing F.
 Strandbo, Strandvej 13,Gedser (Fællesrum)
 Stoppestedet (Den Gamle Stationsbygning), Jernbanegade 24, Nysted
 Væggerløse Forsamlingshus, Væggerløsevej 6, Væggerløse
 Seniorklubbens Hus, Poul Martin Møllersvej 22, Nyk. F
 Sophieskolen, Poul Martin Møllersvej, Nyk.F (Multisalen)
Derudover kan man låne en transportabel teleslynge af Høreforeningen. Det kan du gøre
ved at kontakte formanden for Høreforeningens lokalafdeling i Guldborgsund Bjarne
Hansen på tlf.: 2972 8213, eller på mail: kettyogbjarne@gmail.com.
Kender du et sted, hvor der er en teleslynge, som ikke optræder på denne liste, så ring
venligst til hørekonsulenten se under punkt 1.
17. Hvad er skelnetab?
Ud over hørenedsættelse kan du have nedsat skelneevne. Herved er det vanskeligt at
skelne tale, til trods for at du kan høre lyden. Dette kaldes også et skelnetab.
Ved høreprøven hos øre-næse-halslægen eller på høreklinikken vil din skelneevne blive
målt, så du bliver klar over, om du har et skelnetab.
Høreapparater afhjælper kun delvist på nedsat skelneevne. God kommunikation kræver
også ændringer i lytteforhold og i høretaktik.
Tips til god kommunikation









Tal tydeligt og langsommere (ikke højere)
Sørg for øjenkontakt
Sørg for kort afstand imellem jer
Undgå at skjule munden
Sørg for god belysning (undgå modlys)
Undgå baggrundsstøj
Tal en ad gangen
Gentag eller omformuler for at undgå misforståelser
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18. Hvad er tegnstøttet kommunikation (TSK)?
Når hørelsen er så nedsat, at en samtale på to-mandshånd er meget besværet eller af og
til umulig trods brug af høreapparater og andet høreteknisk hjælpemiddel, så er øjnene en
nødvendig hjælp til at opfange kommunikation. Får man tillært sig en visuel kommunikationsform, bliver kommunikationen med andre, som kan samme kommunikationsform,
helt ubesværet.
Tegnstøttet kommunikation (TSK) er ikke det samme som døves tegnsprog. Når man
bruger TSK, ændrer man ikke på sit talesprog. Tegnene tilpasses det danske sprog og
følger talesprogets grammatik. TSK er en kommunikationsform, der anvender en blanding
af tegn, Mund-Hånd-System (MHS) og håndalfabetet samtidig med dansk talesprog. Dansk
talesprog er det bærende sprog, og tegnene er en ekstra støtte.
19. Hvad er tinnitus?
Tinnitus betyder "det ringer", og høres af mange som en hylen, brummen eller lignende.
Tinnitus opleves som en subjektiv lyd i et eller begge ører eller midt i hovedet. Cirka 8-10
procent af danskere menes at have tinnitus, heraf ca. 1 procent i svær grad. Ofte opleves
søvnproblemer, lydoverfølsomhed, koncentrationsbesvær og stresssymptoner.
Oplever du tinnitus er det vigtigt at blive udredt af egen læge og af en ørelæge.
Hørekonsulenten vil tilbyde ene-undervisning og vejledning. Forløbet tilrettelægges
individuelt og tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Der arbejdes på, at borgeren
nemmere kan håndtere sin hverdag med tinnitus. Et forløb varer normalt fra 1-12 timer.
Kontakt din hørekonsuelnt for en aftale, se nærmere under punkt 1.
20. Hvad er lydfølsomhed eller hyperacusis?
Lydfølsomhed - også kaldet hyperacusis - er et fænomen der ofte ses i forskellige
sammenhænge ved hørenedsættelser.
Lydfølsomhed kan defineres som en forvrænget oplevelse af normal og naturlig lyd. Hvis
man er lydfølsom bliver øret ikke fysisk skadet af at blive udsat for normal lyd i
hverdagen, men det kan have store konsekvenser på det psykiske plan.
Lydfølsomhed kan inddeles i :





Hyperacusis - skader på sansehårene i det indre øre
Recruitment - nedsat tolerance overfor lyd og dermed forstærkning
Misofobi - gener/reaktion i forhold til bestemte lyde
Phonofobi - en egentlig fobi /angst for at blive udsat for meget lyd.

Som nævnt kan lydfølsomheden optræde i mange forskellige sammenhænge, blandt andet
i forbindelse med tinnitus og Ménirè, men også i forbindelse med almindelig
hørenedsættelse. Man kan desuden godt være lydfølsom uden at have hørenedsættelse.
Endvidere ses lydfølsomhed også som en ledsagende lidelse ved eftervirkningerne af
hjernerystelser og piskesmældsskader.
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Din hørekonsulent tilbyder samtaler vedrørende disse lidelser ud fra velkendte
forklaringsmodeller, blandt andet den kognitive model. Samtalerne kan strække sig over
nogle gange, og hørekonsulenten vil ofte bede om, at der foreligger en undersøgelse fra
en ørelæge, som der tages udgangspunkt i.
Viden om lidelsen og ændring i opfattelsen af generende lyd er en meget vigtig del af det
videre arbejde med sig selv i forhold til mulighederne for at få nedtonet opfattelserne af
generne.
Generelt anbefales det ikke, at der anvendes høreværn, da der ikke er tale om skadelige
lydpåvirkninger i hverdagen, men dette kan dog fraviges.
21. Hvad er Morbus Menière?
Menière er en indre øresygdom, der først er blevet beskrevet midt i 1800-tallet af den
franske ørelæge P. Menière.
Der er tre – fire symptomer der kan pege på at man evt. har Mb. Menière:
a.
b.
c.
d.

Svimmelhedsanfald / kraftig ubalance.
Tinnitus ( proces i indre øre der opfattes som lyd af hjernen)
Svingede hørelse – ofte med dårlig bashørelse.
Mindre tolerance overfor almindelige hverdagslyde.

Udredning af denne sygdom er et ørelægespeciale, og man bør kontakte en sådan for at få
stillet diagnosen. Menière er ikke som sådan nogen ”farlig” sygdom, men ubehagelig –
specielt i starten indtil man får stillet en diagnose og efterfølgende kommer til
rådgivning/vejledning og undervisning i, hvordan man bedst muligt håndterer sin nye
situation i hverdagen.
Kommunens hørekonsulent tilbyder rådgivning/vejledning og eventuel koordination af
indsatsen. Denne kan have form af eneundervisning; vejledning af pårørende; kontakt til
Jobcenter (hvis man er i den arbejdsdygtige alder); kontakt til Audiologisk afdeling
(høreklinikken – hvor yderligere udredning bør foregå); indsats i forhold til eventuel
høreapparatbehandling og behov for høretekniske hjælpemidler. Se under punkt 1 for
oplysninger ang. hørekonsulenten.
22. Hvad er Cochlear Implant (CI)?
Med Cochlear Implant (CI) er det muligt at genskabe en form for hørelse hos svært
hørehæmmede eller døvblevne voksne.
CI består af en udvendig og en indvendig del.
Den udvendige del ligner et høreapparat og indeholder en mikrofon og en lille computer.
Den kaldes en taleprocessor. Lyden sendes herfra gennem en ledning til en transmitter
(sender). Senderen sidder fast på siden af hovedet med en magnet.
Den indvendige del (implantatet) indsættes ved operation. Implantatet består af
magnetens indvendige del samt en dekoder og en elektrode, som er indsat i øresneglen.
Elektroden har en række elektrodepunkter, der stimulerer direkte på hørenerven. Lyden
sendes som elektriske impulser via hørenerven til hjernen.
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Borgere i Guldborgsund kommune, der har gennemgået en Cochlear Implant-operation på
et af CI-centrene i Gentofte, Odense eller Århus, kan få undervisning og rådgivning ved at
henvende sig via ViSP til hørekonsulenten i Guldborgsund.
Undervisningen foregår primært som eneundervisning. Behovet for undervisning varierer
og derfor tilrettelægges undervisningsforløbet i et samarbejde mellem hørekonsulenten og
CI-brugeren. Undervisningen tilpasses den enkeltes behov og ønsker.
Målet for undervisningen er at få det størst mulige udbytte af CI. Der arbejdes med
tilvænning til lyd samt taleforståelse på mange niveauer. Undervisningen omfatter også
afprøvning af og ansøgning om relevante høretekniske hjælpemidler samt rådgivning til
erhvervsaktive.
23. Hvad er APD?
APD er en forkortelse af Auditory Processing Disorder, som blev anerkendt i Danmark, som
en medicinsk diagnose i 2006 (APD DH933B).
Når en person har APD betyder det, at ørerne hører fint, men hjernen ikke forstår, hvad
der bliver sagt.
Borgere med APD har svært ved at adskille talesprogets lyde og ved at følge verbale
instruktioner, specielt når der er baggrundsstøj. Selve årsagen til APD er ukendt, men
formodes at skyldes en forstyrrelse i det centrale auditive nervesystem.
Borgere der er udredt for APD via en offentlig høreklinik henvises til Guldborgsund
kommunes hørekonsulent, der i samarbejde med borgeren tilrettelægger et individuelt
undervisningsforløb, hvor der vil være fokus på eventuel høreapparatbehandling,
skelnetræning, lytte- og opmærksomhedstræning og afprøvning af høretekniske
hjælpemidler.
Hvis du vil vide mere, så kontakt gerne hørekonsulenten. Se mere under punkt 1.
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