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INTRODUKTION

Dette IMPACT kursusmodul fokuserer på hjælpemidler til folk med nedsat
hørelse.

Modulet begynder med en gennemgang af hørelse og høreskader, de
forskellige former for hjælpemidler, samt hvordan hjælpemidler kan gøres
tilgængelige for de mennesker, som har behov for det. Derefter følger en
diskussion af, hvordan ansatte i social- og sundhedssektoren kan sikre, at
hørehæmmede mennesker med uopfyldte behov for hjælpemidler kommer i
kontakt med de steder, hvor der er hjælp at hente.

Ved endt gennemgang vil du have set omfanget og konsekvenserne af de
væsentligste høreskader, samt den brede vifte af tilbud om hjælpemidler,
der i øjeblikket foreligger.

Du vil også have set, hvordan folk med høreskader får  – eller netop ikke
får – de hjælpemidler, de har brug for, og hvordan ansatte på  social- og
sundhedsområdet spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre, at behovene
bliver tilstrækkeligt imødekommet.

Endelig vil du have set den afgørende rolle, som ansatte på social- og
sundhedsområdet kan spille som hjælpemiddelformidlere i tre specielle
klientsituationer, hvor uopdagede høreskader og/eller uopfyldte behov for
relevante hjælpemidler til hørehæmmede kan opdages:

•  I hjemmet (f.eks. et besøg af  hjemmesygeplejerske,
socialrådgiver eller hjemmehjælp)

•  Hos den praktiserende læge (f.eks. et besøg hos familiens
læge)

•  På sygehuset (f.eks. under indlæggelse eller lige før
udskrivning).
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HJÆLPEMIDDELFORMIDLER

I introduktionen lærte du følgende:
En hjælpemiddelformidler er en ansat i social- og sundhedssektoren, som
selv om han/hun ikke er specialist i hjælpemidler,  hjælper med at sikre, at
klienter får de hjælpemidler, de behøver. At være en
hjælpemiddelformidler betyder, at man må holde øje med uopfyldte behov,
der dukker op i forbindelse med handicap eller skyldes aldersrelaterede,
funktionelle problemer og handle derefter, når sådanne behov opdages.

Som hjælpemiddelformidler skal du måske hjælpe klienter til selv at skaffe
sig hjælpemidler, henvise dem til ergoterapeut eller andre specialister i
hjælpemidler, eller selv spille en mere direkte rolle. Alt social- og
sundhedspersonale, der har med handicappede eller ældre at gøre, bør
inddrage kompetencen til at agere som hjælpemiddelformidler i deres
fagområde.

Igennem hele dette modul vil vi følge Mary, som du allerede mødte i
introduktionen, og hendes sag. Du vil møde andre sager, som illustrerer
særlige aspekter, efterhånden som de beskrives.

Mary

Mary Sommers er 91år, og har siden 1925 boet i sit eget hus i en lille by.
Hun har en datter, der bor i nærheden, ca. 300 m. væk. Mary synes ikke,
“det at flytte på plejehjem” er hverken nødvendigt eller en god idé: “Jeg er
lykkelig for at bo her – jeg kunne ikke drømme om at flytte. Dette sted
giver mig så mange gode minder om Will, min mand, som døde for 15 år
siden. Og alle vores børn er født i dette hus”.
Siden Marys mand døde, er Mary blevet meget selvstændig. Forskellige
former for hjælpemidler hjælper hende med at klare de problemer, hun
oplever ved at blive ældre. Hun er åben over for nye redskaber, der kan
gøre livet lettere – en indstilling, hun har udviklet gennem de sidste 10 år.
Det hele startede med de problemer, hun oplevede pga. nedsat hørelse,
selvom hun ikke dengang så dét som årsag til problemerne, og ikke vidste
at problemerne kunne afhjælpes med hjælpemidler.
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1 HØRESKADER

Dette afsnit præsenterer vigtige fakta omkring nedsat hørelse i Europa i
dag. Det vil give dig epidemiologiske data om høreskader, vise hvordan
øret fungerer, og forklare, hvordan høreproblemerne opstår

Afsnittet opridser konsekvenserne af høreskader for folk, der har dem, og
beskriver nogle klare tegn, der indikerer, at en person måske har et
høreproblem.

Derefter gives et overblik over de væsentligste former for hjælpemidler,
som kan hjælpe folk med nedsat hørelse, og en beskrivelse af, hvordan
mennesker, hvis behov anerkendes, typisk får adgang til hjælpemidler.

Afslutningsvis gives en opridsning af de kompetencer, der kræves af
social- og sundhedspersonale for at sætte dem i stand til at agere som
effektive hjælpemiddelformidlere.

1.1 Høreskader varierer meget

Et høretab kan have invaliderende følgevirkninger, og således blive til et
handicap. Men som du ved fra introduktionen, afhænger det meget af
omgivelserne, om det udvikler sig til et handicap, og det kan også være et
meget personligt og følsomt emne. For eksempel kan en blikkenslager
måske have meget svært ved at høre og alligevel ikke opleve dette som et
problem (i det mindste ikke i forbindelse med størstedelen af sit arbejde),
hvorimod en pianist med blot minimalt nedsat hørelse kan opleve dette som
et stort handicap.

At være døv eller have nedsat hørelse bør betragtes som en hindring
snarere end et handicap. Det bliver kun et handicap, når omgivelserne ikke
tager sig af det. En gruppe døvfødte børn, der klarer sig ved hjælp af
tegnsprog, oplever måske ikke de store problemer i forbindelse med deres
manglende hørelse, forudsat at de bliver i de omgivelser, hvor tegnsproget
bruges. Det er først udenfor disse omgivelser, at det bliver til et handicap.
Man kan sammenligne det med ikke at kunne et fremmed sprog. Folk fra en
anden del af Europa kan måske ikke forstå et ord græsk, (et
uddannelsesmæssigt handicap?), og det generer dem måske ikke synderligt,
men når de så skal til Grækenland på en lille tur og skal ringe for at
reservere værelse eller skal med den lokale bus, så bliver deres hindring til
et handicap.   
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Når man taler om grader af høreskader, skelnes der normalt mellem at være
døv og tunghør. Da der ikke findes nogle egentlige definitioner på ‘døv’ og
‘døvhed’ kan disse termer have forskellige betydninger.

Mulige definitioner er:
•  ‘Personer med let til kraftigt nedsat hørelse betegnes som

hørehæmmede. De, som har et gennemsnitligt høretab på over 110 dB
betegnes som døve (Oticon, 1997). (Om end man nogle gange finder
definitioner på 100 dB og ikke 110 dB).

•  ‘Tunghørhed er en nedsættelse af høreevnen, men med en evne til at
opfatte tale eller andre lydindtryk gennem det auditive organ, selv ved
brug af høreapparat’.(Chorus, Kremer, Oortwijn, & Schaapveld, 1996)

•  At være ude af stand til at forstå tale, selv ved brug af høreapparat, og
under optimale omstændigheder – uden mundaflæsning.

At henføre alle med høreproblemer under betegnelserne “døv” eller
“hørehæmmet” forplumrer den kendsgerning, at der er stor variation inden
for denne gruppe. For at forstå hvori variationerne består er det nødvendigt
med lidt information om forskellige høreskader. Først vil vi undersøge
nogle af nøglebegreberne i forståelsen af hørelsen: lyd og ører.

1.2 Udbredelse af høreskader

Som nævnt i introduktionen vurderes det, at ca. 4,7% af befolkningen i alle
vestlige lande har et høreproblem. Dette betyder, at der inden for EU’s
grænser findes omkring 18,8 mio. mennesker (nogenlunde svarende til
Hollands og Flanderns befolkning tilsammen) med et høreproblem!    

Der er større sandsynlighed for at finde problemer med hørelsen hos ældre.
For eksempel indikerer tal fra USA, at der hos folk fra 65 og opefter er 8
gange større sandsynlighed for at finde høreproblemer end hos mennesker i
alderen 18-34. (Statistics, 1994)

I takt med at den europæiske befolkning ældes, kan vi forvente en parallel

Udbredelse af høreproblemer efter alder
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stigning i antallet af folk med høreskader.

! Hørehæmmede mennesker, som du kender

Tænk på de mennesker, du kender, som har et høreproblem, og svar på
følgende spørgsmål:

•  Hvordan ved du, at disse mennesker har problemer med hørelsen?
•  Hvor alvorlig er deres høreskade?
•  Hvilken alderskategori falder de ind under?
•  Hvordan stemmer dine oplevelser overens med statistikkerne i dette

afsnit? Forklar eventuelle forskelle

! Hvor mange mennesker har høreskader i dit land?

I dette modul har du set nogle statistikker om høreskader i Europa. Find
statistikker, der viser, hvor mange mennesker i dit land, der har høreskader.
Prøv at finde statistikker, der også relaterer høreskader til andre variabler,
såsom alder eller køn.

To kilder kan bruges til at finde disse statistikker for de enkelte lande  
•  Nationale foreninger for døve og hørehæmmede
•  Det nationale statistiske kontor (som ofte har regionale kontorer og

web-side); statistikkerne  kan også findes i de fleste
universitetsbiblioteker.

Høreproblemer opstår af forskellige årsager. Kun 4,4% har høreskader ved
fødslen, 33,7% stammer fra forskellige slags støj, 28% har det som følge af
alder, mens 17,7% skyldes infektion eller skader.

Tab af hørelse kan ske langsomt og snigende, som i de tilfælde, hvor det
skyldes den naturlige aldringsproces. Det kan også være kronisk, f.eks. på
grund af gentagne øreinfektioner, eller opstå akut ved for eksempel
udsættelse for en kraftig kortvarig larm.

I mange tilfælde sker tabet af hørelsen gradvist fremadskridende, før
effekten bliver tydelig. Hvad personen med høreskaden rent faktisk lægger
mærke til, er ikke tabet af hørelsen, men at folk synes at tale mere uklart
end normalt. Eller at verden tilsyneladende er blevet meget mere støjende,
end den plejer at være. Der kommer en begyndende tendens til at projicere
besværlighederne over på ydre omstændigheder: “Hvorfor råber du ad mig
– jeg er ikke døv!”
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! Opsummering

Hvad er budskabet i dette afsnit? Vælg det bedste svar:

1 Tilfældene af høreskader er stigende i Europa.
Nej, udbredelsen af høreskader forventes at stige, ikke tilfældene

2 Høreskader kan opstå af mange forskellige årsager.
Dette er et af budskaberne, men ikke det vigtigste.

 3 Høreskader er udbredt og antallet stiger, efterhånden som
befolkningen ældes.

       Dette er hovedbudskabet i dette afsnit. Som resultat af denne
udvikling vil mange flere få et høreproblem. Som du vil kunne læse  i
de følgende afsnit, kan du udfylde en vigtig rolle som formidler af
hjælpemidler for denne voksende gruppe.

1.3 Hvordan fungerer hørelsen, og hvad skaber høreproblemer?

Lyd

Lyde varierer hvad angår frekvens, styrke og klang. Frekvens beskrives
som høj eller lav, bas eller diskant. Lydstyrke benævnes som svag eller
kraftig, mens klang er varm eller kold. På et piano kan man spille lave
(venstrehånds) toner og høje (højrehånds) toner, men man kan vælge, om
man vil spille dem stille eller højt. En violin spiller måske de samme toner,
på samme lydstyrke, som en saxofon, men har en helt anden klang.

Øret

Vores ører er ganske fascinerende ved den måde, de fanger lydbølger eller
vibrationer, og omdanner dem til informationer, som hjernen kan forstå.
Øret har tre forskellige dele, der gør det i stand til det:
• Det ydre øre
• Mellemøret
• Det indre øre

Figur 1: Ørets anatomi
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" Cyber-ører

Hvis du på Internettet søger på ordene “anatomi” og “ører”, kan du finde
mange eksempler på billeder af ører, undersøgelser af ørets anatomi etc.
To eksempler på dette er:
•  http://www.gen.umn.edu/faculty_staff/jensen/1132/webanatomy/wa_e

ar1.html
•  http://www.kumc.edu/research/medicine/pharmacology/CAI/webCAI/

ear.htm

Menneskets ører kan opfange lyde fra meget lave frekvenser (100 Hz) til
meget høje (20.000 Hz), men dette betyder ikke, at alle lyde opfanges lige
godt inden for dette spektrum: Menneskets ører er specialiserede i at
opfange lyde mellem 500 og 8000 Hz, som heldigvis også er de frekvenser,
hvor menneskets stemme ligger.

Hvad skaber høreskader?

Det er en misforståelse at tro, at de fleste mennesker med høreproblemer
lever i en stille verden. En person, som har svært ved at høre, lever som
regel ikke i en verden, hvor der tilsyneladende altid er skruet ned for
radioen, eller hvor alle opfører sig, som om de holder sig for ørerne.
Lydene er der stadig, men de filtreres og forvrænges på bestemte
frekvenser.

Hvad forskellige mennesker rent faktisk hører af en speciel lyd, kan variere
meget. Ikke to høreproblemer er ens, og hvad folk hører, er afhængig af
den øreskade, de har.

" Hør et høretab

På den CD-ROM, der følger med dette materiale, har vi prøvet at simulere
høretab. Lyt til nogle af eksemplerne. Hvilke observationer gør du?
Observationerne bør inkludere:
•  Tab af hørelse er ikke som at skrue ned for lyden på stereoanlægget.
•  Der er mange forskellige slags høretab.

Problemer i hvert af ørets tre dele kan resultere i et tab af  hørelse.

I det ydre øre kan der være vokskugler, betændelse i den ydre kanal eller et
lille hul i trommehinden. Hvor høreproblemer skyldes en af disse årsager,
kan det som regel behandles enten med medicin eller operation. Man kan
som regel også behandle mellemørebetændelse eller nedsat bevægelighed i
mellemøreknoglerne.

Men de fleste mennesker, som har svært ved at høre, har en skade i det
indre øre. Når hårcellerne i ørets sneglegang bliver delvist ødelagt, vil lyde
udefra godt nok blive fanget, men ikke ordentligt videresendt til hjernen.
Denne form for høreskade skyldes ofte aldring, og kan ikke opereres eller
behandles med medicin, så man må finde andre løsninger.

http://www.kumc.edu/research/medicine/pharmacology/CAI/webCAI/ear.htm
http://www.kumc.edu/research/medicine/pharmacology/CAI/webCAI/ear.htm
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Andre faktorer, der kan give høreskader, er nerve- og hjerneskader,
medicin, som er skadeligt for ørerne, kraniebrud, sukkersyge, et
slagtilfælde, AIDS, eller visse arvelige faktorer. Dertil kommer meget
kraftige lyde, for eksempel høj musik på et diskotek, eller vedvarende brug
af hovedtelefoner, som også kan skade øret.

Klassifikationer af tab af hørelse

Klassifikation i forhold til lokalisering af høretab

Konduktivt  høretab
Når et høretab lokaliseres til det ydre eller mellemste øre, kaldes det
“konduktivt”. Som du allerede har set, er denne type tab midlertidigt, og
kan afhjælpes ved medicinsk mellemkomst i form af operation eller oral
eller topisk medicin. De fleste konduktive høretab opstår hos børn som
resultat af infektioner, objekter, de har puttet ind i ørerne, eller skader, der
vedrører øret. I enkelte tilfælde med konduktivt høretab kan man drage
fordel af et specielt høreapparat, et såkaldt benledningshøreapparat.

Perceptivt høretab
Sensorisk høretab er typisk permanent og opstår som følge af skader på
hårcellerne i ørets sneglegang. Denne form for høretab kan opstå som
resultat af aldringsprocessen (nogle gange benævnt
”alderdomshørenedsættelse”). Det rammer normalt begge ører lige meget,
og bliver gradvist værre med tiden og kan desværre ikke afhjælpes
medicinsk.
På grund af det store og voksende antal ældre i Europa og den høje
forekomst af høreskader, er dette den type, der får størst opmærksomhed.

Neuralt Høretab
Neuralt høretab skyldes en dysfunktion i det auditære nervesystem og er
også permanent. Perceptive  høretab og neurale høretab kan også     
klassificeres som sensorineurale høretab. Sensorineuralt høretab kan,
afhængigt af hvor alvorligt det er, som regel afhjælpes med høreapparat.

Blandet høretab
Det kaldes blandet høretab, når der er en kombination af konduktivt og
sensorineuralt høretab. Blandet høretab kan også afhjælpes med høre
remedier.

Klassifikation i forhold til omfang
Høretab kan berøre det ene eller begge ører. Tabet kan være monauralt (i et
øre) eller binauralt (i begge ører). Det kan også være symmetrisk (ens på
begge ører) eller asymmetrisk (forskelligt).

Klassifikation i forhold til, hvor alvorligt høretabet er
Man beskriver ikke høretab i procent, men derimod i forhold til, hvor
alvorligt det er: Mildt, moderat, moderat alvorligt, alvorligt og meget
alvorligt.
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Klassifikation i forhold til hørekurve
Udtrykket hørekurve beskriver forholdet mellem de frekvenser, der berøres
ved tabet. For eksempel kan hørekurven være let skrånende, stejlt skrånen-
de, flad eller omvendt (større tab i de lave frekvenser). Høretabet er ofte
størst i de høje frekvenser, som har særlig betydning for vores evne til at
skelne sproglyde fra hinanden.

Klassifikation i forhold til frekvens
Beskriver det frekvensområde, der er ramt af høretabet. For eksempel lav-,
middel-, eller højfrekvens høretab, eller et dyk i det højfrekvente område
(omkring 4000 Hz).

Høretab på grund af aldringsprocessen

Når man mister hørelsen som følge af alder, berører det ofte de høje toner.
Folk, der har det sådan, er måske ikke i stand til at høre tale, men kan
måske godt høre forbipasserende biler eller fuglesang. Måske kan de godt
høre, at der tales, men kan ikke forstå, hvad der bliver sagt. Ligesom at
være i et rum fuldt af mennesker, der snakker et andet sprog, som du ikke
forstår et ord af.

Det er ofte svært at skelne mellem konsonanterne, når  høretabet berører de
høje toner. Det kan for eksempel hindre nogen i at skelne “hest” fra “fest”
eller “vest”.

Det skrevne sprog i det romanske alfabet består af vokaler  (a, e, u, i, o, y,
æ, ø, å) og konsonanter (alle andre bogstaver). I det talte sprog snakker vi
om fonemerne. Konsonanterne er meget vigtigere for at forstå tale end
vokalerne. Konsonanterne består af høje toner og lyder ofte hårde. Vokaler
består af lave toner og lyder for det meste bløde.

Hvis vi fjerner vokalerne fra et ord, kan vi for det meste godt forstå det
alligevel ud fra sammenhængen. Hvis vi derimod fjerner konsonanterne,
bliver det som regel sværere at forstå.

! Tillykke med fødselsdagen
 Du modtager følgende fødselsdagskort. Hvilket af dem er lettest at

forstå? Hvorfor? (Eksemplet er engelsk: Congratulations)
 
 
 
 
 
 
 (På Dansk) Tllkk iye
 Dit svar skulle gerne være:
 Kortet med konsonanterne er lettest at forstå. For at få meningen

igennem er konsonanter vigtigere end vokaler.
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 Vokaler og konsonanter i sproget
 
 Hvorfor er det ikke en god løsning at stave ordene højt?
 
 - Skriv et par ord eller sætninger
 - Skip vokalerne og skriv det ned, der er tilbage.
 - Skip nu konsonanterne og skriv vokalerne i ordet
 - Kan andre tyde ordene?
 
 At stave ordene er som regel ikke særligt nyttigt, da de fleste ældre

med høretab ikke hører konsonanterne specielt godt. Konsonanterne er
meget vigtige for at forstå ord.

 
 En anden type hørebesvær opstår, når en person med høreskade befinder
sig i en gruppe, eller i meget støjende omgivelser. Folk, som ikke har
høreproblemer, kan skelne mellem lyde, de gerne vil høre, og andre lyde i
baggrunden. For eksempel når de snakker med en person i en gruppe, kan
de fokusere opmærksomheden helt på vedkommende, og filtrere andre lyde
fra.
 
 Nogle mennesker med høreproblemer kan have svært ved at skelne mellem
forgrunds- og baggrundslyde. For dem kan baggrunds- lydene, som for
eksempel klirren fra en kaffekop, være meget forstyrrende.
 
 Dette er blevet kaldt “cocktailparty-effekten”, selvom det ikke nødvendig-
vis relaterer sig til selskaber. Cocktailparty-effekten er for eksempel at
finde i følgende situation: “Når jeg sidder med min datter, er jeg nogle
gange ved at blive sindssyg af larmen fra fuglene, for jeg kan ikke høre tale
særligt godt, hvorimod høje toner går rent igennem” (NVVS, 1998)
 

! Opsummering

Nævn de væsentligste årsager til høreskader, og diskutér deres
karakteristika.

Dit svar bør inkludere årsagerne beskrevet i dette afsnit.
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1.4 Høreskaders virkning

Mary

En dag fik Eveline, Marys datter, et bekymret telefonopkald fra en af
Marys venner: “Jeg tog på uanmeldt besøg hos Mary i går eftermiddags,
men hun var ikke hjemme. Og da jeg var forbi i morges, var hun stadig
ikke hjemme. Ved du, hvor hun er?”

Eveline Blev overrasket: “Er mor ikke hjemme. Det var underligt. Jeg
ringede til hende i går aftes, og snakkede med hende! Jeg går over og ser til
hende, og ringer tilbage senere, okay?”

Eveline går direkte over til sin mor, og finder hende i stuen, hvor hun
sidder og læser. Hun bliver forskrækket, da hendes datter lige pludselig står
foran hende. Hun havde ikke hørt, hverken da hun bankede på, eller
lukkede sig ind

Så fik de sig en kop te i haven, og Eveline spurgte Mary, om hun havde
været væk. “Nej, jeg har været hjemme hele tiden, for det meste herude i
haven”. I samme øjeblik ringede det på døren. Mary reagerede ikke.

Et høreproblem er et handicap, man ikke kan se, men det kan have en
meget stor indvirkning på ens livskvalitet. Og indvirkningen er ikke
begrænset til den hørehæmmede persons liv, men vedrører alle, der har
noget at gøre med hende eller ham.

Tab af hørestyrke Konsekvenser for forståelse af sprog og tale

0 - 30 dB normalt til let
høretab

Generelt er der ingen problemer, på nær under meget
stille samtaler eller ved samtaler over stor afstand.

30 - 50 dB let til moderat
høretab

Det vil ikke være noget problem at forstå en samtale,
medmindre den er meget lav, eller hvis afstanden er
over 1 meter. Dette kan give problemer ved samtaler
med mere end én person.

50 - 70 dB alvorligt høretab Kun meget høj tale kan forstås.
70 - 90 dB alvorligt til

meget alvorligt
høretab

Personen kan forstå meget høje lyde inden for 30
centimeters afstand af øret, og kan identificere lyde i
omgivelserne. De kan forstå vokaler, men ikke alle
konsonanter.

90 - 120 dB døv Personen kan muligvis identificere meget høje lyde,
men dette skyldes som regel lydens vibrationer.



HØRELSE
Sommeren, 1999

Side 14 af 59

! Simuleringsoplevelse:  let høretab

Prøv dette eksperiment med to andre:

Den første person lukker ørerne ved hjælp af de skumørepropper, man kan
købe på apoteket. Dette simulerer et lille konduktivt høretab, hvilket
betyder, at tingene vil lyde, som de plejer, bare ikke helt så højt. Sørg for,
at situationen er sådan, at det er muligt at kommunikere med gestus,
pantomime eller ved at skrive en seddel, men ikke ved at tale.

Den anden person bliver i nærheden af den første for at se, hvad der sker.
Diskutér jeres observationer, oplevelser, følelser, indblik og i det hele taget
forandringer i opfattelsen af folk med høretab.

! Problemer i dagligdagen

På hvilke af disse områder af dagligdagen ville en høreskade give
problemer?

Komme i og ud af sengen, vågne op, tage bad, vaske sig, børste tænder,
barbere sig, rede hår, tage make-up og smykker på, pleje neglene, tage tøj
på, gå på toilet, se fjernsyn, lave te eller kaffe, lave mad, spise, drikke,
vaske op, købe ind, pudse vinduer, støvsuge, vaske gulv, rede senge, vaske
og stryge, tømme skraldespanden, passe blomsterne, lege selskabslege,
udføre hobbyer og sport, gå, sociale kontakter, læse, skrive, telefonere,
kommunikere ved samtale, indtage medicin, åbne/lukke døre, høre
dørklokken, kigge på uret, ryge, tage sig af andre.

Dine valg burde i hvert fald indbefatte:
Vågne op, se fjernsyn, købe ind, lege selskabslege, udføre hobbyer og
sport, at gå, dyrke sociale kontakter, telefonere, kommunikere ved tale,
høre dørklokken, tage sig af andre.

Mary

En mandag morgen tog Mary til tandlægen, som havde fået en ny assistent.
Denne sagde, eller snarere råbte, i ny og næ et navn inde fra tandlægens
undersøgelsesværelse til folk i venteværelset. Mary hørte ikke, at der blev
kaldt på hende, og folk, der var kommet senere end hende, var allerede
blevet undersøgt af tandlægen, mens hun stadig ventede. Mary undersøgte
sagen, og fandt sin journal, der stadigvæk lå på skranken – assistenten
troede ikke, at hun var dukket op.

Høretab er ikke det eneste problem, der kan opstå som følge af høreskade.
Da det indre øre også regulerer balanceevnen, kan en høreskade også
påvirke denne. Ligeledes kan en person med høretab også lide af tinnitus.
Tinnitus eller “øresusen” får en person til at høre ringen for ørerne eller
andre lyde, selvom der faktisk ikke er nogen. Det er ret normalt at “høre“
sådanne lyde i fravær af eksterne lyde. For mennesker med et alvorligt
høretab, som ikke kan opfatte eksterne lyde, kan tinnitus blive en alvorlig
plage.
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" Tinnitus
Tinnitus er for kompliceret til at blive beskrevet her, da der er flere
forskellige årsager og typer, samt forskellige behandlingsmuligheder. En
søgning på Internettet vil give mere information

Følgerne af  høreskader

Mary

Mary elsker at synge, og har sunget i kor i mange år. Hun gør det også  på
grund af det sociale aspekt, nemlig det gode selskab. I de sidste par år har
det taget mere og mere på hende at komme til øveaftnerne . Hun kan ikke
særligt godt høre dirigentens instruktioner, da han tit kigger ned i gulvet,
mens han taler. Pianisten spiller ofte i baggrunden, eller kormedlemmer
sludrer med hinanden, og nogle gange starter de midt i en sang, så mens
alle andre er gået i gang, står Mary stadig og leder efter den rigtige side.
Koraftnerne gør hende meget træt, og hun beslutter helt at opgive at synge i
koret.

Det at høre er meget vigtigt i vores kontakt med andre. Det er grundlaget
for samtale og sprogudvikling. Vi kommunikerer med hinanden via
sproget. Som regel er det det sprog, vi hører og taler, som vi bruger i
kommunikationen: For at informere, planlægge, handle, trøste, fortælle
vittigheder. Folk, som ikke hører særligt godt og ikke forstår, hvad
kommunikationen drejer sig om, finder det sværere at få kontakt til andre
mennesker. Dette kan føre til isolation.

Normalt er vi knap nok opmærksomme på den store mængde information,
vi får gennem lyd: Samtaler og historier, telefon, radio og TV,
undervisning og foredrag, meldinger om besøgende via dørtelefon, og
meget mere. Vi hører lyde, og skaber dem. Ved at bruge lyd kan vi
bestemme, hvilken retning noget bevæger sig i. Vi kan høre gennem
vægge, det være sig naboerne, der råber ad hunden eller ad børnene, eller
larmen fra deres fjernsyn. Du hører, og ved, at nogen går ned ad gangen, at
et barn græder, at nogen banker på. Vi kan høre, om nogen er vrede eller
vittige, og vi kan genkende folk på deres stemme. Ved at bruge hørelsen
føler vi os knyttet til menneskene og verden omkring os.

Hvis man har svært ved at høre, går man glip af en masse informationer, og
dette kan give stor forvirring. Man kan ikke stole på sine egne
observationer. For eksempel kan en lyd komme udefra, men du tror, den
lyder indendøre. Eller du tror, at telefonen ringer, men det er bare nogle
kopper, der klirrer. Sådan noget kan gøre én meget usikker.

Gradvist forandrer det sociale liv sig
Tab af hørelse kan få store sociale konsekvenser, men de virkelige
problemer opdages ofte langsomt. Den hørehæmmede person er ikke
opmærksom på høretabet i sig selv, men det, at folk tilsyneladende taler
mere uklart, end de plejer, eller at verden tilsyneladende er meget mere
støjende, end den var engang. Nogle mennesker resignerer: “man kan ikke
gøre noget ved det – jeg må bare lære at leve med det”. Men livet forandrer
sig gradvist, i takt med tabet af hørelsen. Kontakter forandrer sig, visse
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aktiviteter og hobbyer bliver umulige. Nogle hørehæmmede mennesker
bliver hurtigere trætte, fordi de skal koncentrere sig så meget for at forstå,
hvad der bliver sagt.

Nogle mennesker med høreskader har ikke de store problemer i en ansigt-
til-ansigt samtale under ideelle forhold (god belysning, tydelig udtale) men
må anstrenge sig, når de er i en større gruppe og/eller i uheldige omgivel-
ser (f.eks. med venner på en travl restaurant). Som konsekvens kan
høreskaden føre til en tilbagetrækning fra det sociale liv, ind i isolation.

Reaktioner fra andre
Andre er ofte utålmodige med hørehæmmede. Det er for mange svært at
forstå, at nogen kan høre én, men ikke forstå, hvad man siger. Det er
irriterende hele tiden at skulle gentage, det, man siger, og for en høreskadet
person er det svært gentagne gange at sige: “hvad sagde du?”

På et tidspunkt siger den hørehæmmede: “Glem det”, og trækker sig
tilbage. Og den anden person, som er blevet utålmodig, tænker sikkert
også: “Glem det”. På den måde hører kommunikationen op, og den
hørehæmmede bliver gradvist isoleret.

Mary

Ved en stor fest mødte Mary sin gamle veninde, Helen, som hun ikke
havde set i mange år. De snakker kort sammen, men kommer væk fra
hinanden. Efter nogen tid råber Helen over til Mary om at komme over til
hende og forsætte deres snak, men Mary reagerer ikke. Da hun anden gang
får samme resultat, formoder hun, at Mary nok alligevel ikke var så glad
for at se hende, og forlader festen.

Nogle uger senere, da Helen fortæller om sin irritation over Mary, fortæller
en fælles ven at Mary har et problem med hørelsen. Helen føler sig nu
skyldig, og tænker, at Mary må synes, at hun er meget uhøflig, når hun bare
gik uden at sige farvel.

Et høretab kan gøre, at andre synes, man er uhøflig, uinteresseret  i, hvad
de siger eller distræt. Det er ikke helt ulig at have nedsat syn, hvor folk
synes, man er uhøflig, fordi man ikke at gengælder deres vinken og hilsen.

Hørelse og sprog
Hørelse og tab af hørelse er ikke kun afgørende, når man skal modtage
information/tale fra andre, men også for vores eget sprog. Gennem
hørelsen overvåger vi konstant, hvad vi siger, og det sætter os i stand til at
rette på vort sprog (f.eks. tale langsommere, hvis vi begynder at falde over
ordene). Høretab blander sig i denne proces. I tilfælde, hvor høretabet  sker
i en tidlig alder, kan indvirkningen være stor.
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Hvad kan vi gøre?
Høretab behøver ikke at være sådan en stressende oplevelse. De fleste
mennesker kan få hjælp til at forbedre deres hørelse og kommunikation
med høreapparater og andre typer hjælpemidler. Yderligere information
om dette kommer i næste afsnit.

Selvom disse hjælpemidler ikke helt kan kompensere for det tabte, er de
dog en mulig løsning for mange hørehæmmede mennesker, og gør dem i
stand til at fortsætte et selvstændigt liv. Desværre venter mange for længe,
før de overvejer høreapparat, og mange (inklusive social- og sundhedsar-
bej dere) er ikke klar over det udbud af teknologiske hjælpemidler, der
findes. Dette kan have meget alvorlige konsekvenser, da brudte kontakter
og aktiviteter kan være svære at rette op på. Men selvfølgelig kan
omgivelsernes reaktion og støtte også have stor betydning i forhold til at
modvirke ensomhed, afhængighed og isolation.

Mary

Mary var til et meget livligt bryllup og blev bagefter inviteret ud på en
drink. Som sædvanlig blev støjniveauet højere og højere, og samtalen mere
fragmenteret. Efter et stykke tid lagde hendes svigerdatter mærke til, at
Mary sad og stirrede ud i luften, og satte sig for at sludre med hende. Det
varede ikke længe, før Mary kvikkede op

! Følgevirkninger af høreskader

Nævn de væsentligste følgevirkninger af høreskader

Dit svar bør indeholde:
•  En følelse af usikkerhed
•  Isolation

1.5 Hjælpemidler til hørehæmmede: Fra Quasimodo til Clinton

! Hjælpemidler til hørehæmmede

Nævn nogle af de vigtigste hjælpemidler, som er relevante for
hørehæmmede. Tjek din liste med det, der er nævnt her i dette materiale.

Bortset fra produkter som kørestole og gangstativer er høreapparater nok
blandt de bedst kendte af de mange forskellige hjælpemiddelprodukter, der
findes. Dette er ikke så underligt, hvis man tager udbredelsen af høre-
skader, som kort blev beskrevet i starten af dette modul, i betragtning.
Dertil kommer, at indtil for godt 20 år siden var høreapparaterne af den
meget synlige slags, man bar på kroppen eller bag ørerne.
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" Høreapparatets historie

Danmark har et museum for høreredskabernes historie. Du kan besøge dem
på Nettet på: http://www.oticon.com/HeaIns/HeaInsSU.html

Men høreapparater er ikke den
eneste teknologi, der står til
rådighed for hørehæmmede, og folk
i dag kan vælge blandt en bred vifte
af produkter og service, der kan
støtte, forbedre eller erstatte
hørelsen. Ny teknologi forbedrer
hele tiden disse produkter.

Høreapparatets forhistorie

En universel, simpel og altid
tilgængelig metode til at
forbedre hørelsen med er at
sætte hånden bag øret. Om end
en smule primitiv, så kan den
dog hjælpe med at reducere
baggrundsstøjen, og fokusere
på de lyde,  man ønsker at
høre. Som sådan, er det
sandsynligvis det første
“høreapparat” og et, der før
eller siden bruges af alle.

Før starten af 1800-tallet var der få andre løsninger til rådighed for folk
med høreskader, andet end at tale højere og blive råbt ad. Og ligeledes var
der i starten af det 19. århundrede, da Ludwig van Beethoven fik svært ved
at høre i en alder af 28 år, der heller ikke mange hjælpemidler til rådighed.
Men selvom han var totalt døv, da han var 49, var han stadig en aktiv
komponist.

De første høreapparater
Det var først fra midt i sidste århundrede og frem, at simple høreapparater
blev taget i brug. Fra ca. 1850 til 1950 var de baseret på en akustisk
forstærkning af lyd gennem et hørerør. Og selvom anordningen måske
virker lidt gammeldags i dag, fungerer moderne høreapparater stadig efter
samme principper
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Denne metode med at forstærke den lyd, der normalt når øret, kan også
bruges omvendt sådan at lyden forstærkes ved kilden i stedet. En talende
person kan bruge et redskab, f.eks. en megafon, til at forstærke sine ord.
Men selvom den er nok så god, når man taler til en større gruppe (f.eks.
ved offentlige taler), er den ganske ubekvem og upraktisk i en ansigt-til-
ansigt konversation.

! Lav dit eget hørerør
Selvom det hverken er et redskab, der er tilgængeligt, eller som bruges
længere, er det ret let at lave dit eget hørerør og opleve effekten af at bruge
det. Du sætter simpelthen en tragt, f.eks. fra køkkenet, på en 1,5 m lang
haveslange. Sæt enden af haveslangen til øret, og få en anden til at tale ind
i tragten.

Når det overordnede indtryk af at bruge et hørerør er, at lyden forstærkes,
skyldes det en filtrerende effekt. Røret reducerer støj fra omgivelserne, og
bringer, som følge deraf, lyden fra tale mere i forgrunden.
Vær også opmærksom på, at den talende ikke skal tale direkte ind i
tragten, da det forhindrer den lyttende i at se mundens bevægelser, og
besværliggør mundaflæsning.

Fra omkring 1870 og frem begyndte man at fremstille høreapparater, der
gjorde brug af strøm. Én af dem, som arbejdede med disse ting, var
Alexander Graham Bell, som, mens han prøvede at udvikle et optimalt
høreapparat, opfandt telefonen. Senere udviklede han faktisk et høre-
apparat. Det skulle bæres om halsen, og havde desværre en dårlig lyd samt
et problem med batteristyrken. Det var ikke før 2. Verdenskrig med
opfindelsen af plastic, at ørebårne redskaber afløste de kropsbårne.

Blandt de første ørebårne redskaber var brillehøreapparaterne (bygget ind i
brillen), og senere det velkendte bag-øret-apparat. I 1950’erne talte den nu
afdøde præsidents kone Eleanor Roosevelt offentligt om sit høretab og det
brillehøreapparat, hun brugte. Hendes offentlige optræden gav et væsent-
ligt bidrag til den folkelige opmærksomhed omkring høreapparater.

Tilgængelige hjælpemidler i dag

De hjælpemidler, der i øjeblikket er tilgængelige for hørehæmmede,
dækker en bred vifte af produkter og tilbud, der går langt ud over det
almindelige høreapparat. En lang række hjælpemiddelprodukter og tilbud
er tilgængelige til at støtte eller erstatte hørelsen. Den følgende fremstilling
nævner de vigtigste af dem uden at gå for meget i detaljer eller give for
detaljeret information om de specifikke modeller.

Forstærkningssystemer til telefon, radio, hi-fi anlæg eller fjernsyn
Til daglig bruger vi en lang række produkter, der udsender lyde, f.eks.
telefon, radio, stereoanlæg eller fjernsyn. Alle har indbyggede eller
eksterne forstærkningssystemer. For eksempel har de fleste telefoner en
knap, som gør det muligt at skrue lyden op til over 6 dB. Dette kan være
nyttigt, hvis forbindelsen er dårlig, hvis børn leger bagved, eller hvis ens
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hørelse ikke er optimal. For folk med høreskader er 6 dB normalt ikke nok,
og man har brug for telefoner, der forstærker op til 20-30 dB.

Transmission af lyden fra telefon, radio, hi-fi etc.
Nogle gange er det ikke så meget lydforstærkning, der er behov for, men en
måde, hvorpå man kan få lyden tættere til øret, og reducere baggrundsstøj.

Mary

Mary elsker at se fjernsyn, men skruer meget højt op for at kunne forstå,
hvad der bliver sagt. Til et hvilket som helst moderne fjernsyn kan hun
tilslutte høretelefoner (enten med ledning eller  via trådløs infrarød
tilslutning), og dermed indstille lydstyrken efter eget behov uden at genere
familie, venner eller naboer.

For at opnå dette kan man bruge enten høretelefoner eller direkte trans-
mission til høreapparatet. Der findes adskillige transmissionsteknikker:
Ledningsforbindelse, der fungerer godt, hvis afstanden mellem sender og
lytter ikke er for stor, og forbindelsen i øvrigt holdes nogenlunde i ro; en
trådløs FM-forbindelse, hvilket giver bedre kvalitet, og er mere mobil,
trådløs infrarød forbindelse, som er billigere, men som kan forstyrres af
belysningsforholdene, eller transmission direkte til høreapparatet via
teleslynge. Dette forbedrer i høj grad lydkvaliteten.

Mange høreapparater har en kontakt, der kan indstilles på M (for
mikrofon), T (for Teleslynge) eller begge. På T-indstillingen opfanger
høreapparatet magnetisk transmitteret lydindhold fra eksempelvis
telefonen.

Teleslyngeanlæg

Når høreapparatet opfanger forståelige lyde via
deres mikrofoner, opfanger de også omgivende
lyde, som er mindre brugbare for brugeren.
Selv om de seneste mikrofonbaserede
høreapparater har gjort store fremskridt inden
for reduktionen af baggrundsstøj, er et
værdifuldt tiltag dog at erstatte mikrofonen
med en telespole, der opfanger lyde, som
transmitteres gennem et magnetisk felt. Dette
felt skabes med en teleslynge - i bund og grund en cirkel af isoleret
ledning, der trækkes i rummet - eller ved at bruge infrarødt. Lyden tages
enten direkte fra radioen, fjernsynet eller andre kilder, eller indirekte
gennem mikrofon.

Nogle offentlige steder (f.eks. biografer, teatre, billetkontorer på
jernbanestationer) har installeret teleslynge-system. Dette indikerer de ved
at bruge det universelle symbol for døve tilføjet et T-symbol.
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! Er din by tilgængelig?
 
 Prøv at gå rundt til de væsentligste offentlige bygninger
(jernbanestation, posthus, banker) i din by, og se, om de har et skilt med
teleslyngesystemet. Hvis ikke, så spørg, om det er, fordi de ikke har skiltet,
eller fordi de ikke har systemet.
 Diskutér hvordan dette relaterer til medicinsk og socialt handicap som
beskrevet i introduktionen til dette materiale.

 
 Alarmer med blinkende lys eller vibrationer
 Mange anordninger i og omkring huset har en alarm som tilkendegiver, at
noget sker. Eksempelvis dørklokken, telefonen, vækkeuret, babyalarmer,
køkkenur, vægur og røg- eller brandalarmer. Hver af disse findes i udgaver,
hvor lyden er erstattet med eller bakkes op af blinkende lys, vibrationer
eller begge dele.
 
 De fleste af disse produkter er standardalarmer eller klokker med en ekstra
alarm føjet til. Andre er lavet specielt til døve og hørehæmmede. Priserne
ligger på mellem 30 og op til 150 ECU. I Storbritannien gives der sjældent
godtgørelse på socialforvaltningen, men man kan ofte låne dem et stykke
tid fra det lokale hjemmeplejekontor. Selvom man sandsynligvis skal bruge
dem også på langt sigt, er det en god idé at låne produktet først for at se
nærmere på det, og finde ud af, om det svarer til brugerens behov.

 
 Tekst- og videotelefoner
 Hvis det ikke er nok at forstærke telefonens ringen og lydstyrke, findes der
et alternativ i teksttelefonen. Den har et keyboard, så man kan skrive i
stedet for at tale, og en skærm, så hver især kan læse, hvad der skrives.
 
 Folk, som har været døve fra barndommen af, har problemer med det
skrevne sprog, og kan drage nytte af telekommunikation ved at bruge deres
foretrukne - og ofte første sprog - tegnsproget. Dette er nu muligt med
videotelefoner. Selv om de stadig er forholdsvis dyre, vil videotelefonen
afgjort blive en vigtig løsning for døve mennesker i nær fremtid. Desværre
kan den i øjeblikket tilgængelige båndbredde ikke transmittere billederne i
hverken tilstrækkelig god opløsning eller hurtigt nok til selv let tegnsprog.
For at kunne forstå tegnsprog, skal man kunne se alle bevægelser, selv de
mindste. I nogle lande tilbyder man telefonadgang via fjernsynskablerne,
og dette skaber nye muligheder for videotelefoni.
 
 For at denne slags kommunikation skal kunne fungere, er det nødvendigt,
at begge brugere har adgang til tekst- eller videotelefoner, hvilket ikke altid
er tilfældet. Mere end halvdelen af Europas lande har nu tilbud om en
teksttelefontjeneste, hvor specielt uddannet personale oversætter mellem
tale og tekst. I Sverige findes allerede en teksttelefontjeneste.
 
 Selv om nye udviklinger som E-mail og displaytelefoner giver mange nye
muligheder for døve og hørehæmmede, giver de endnu ikke de samme
fleksible opringnings- og svarmuligheder, som teksttelefonen gør.
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 Fax
 Selv om den er et standardredskab i erhvervslivet og efterhånden også i
mange private hjem, kan faxen også være et vigtigt kommunikations-
redskab for hørehæmmede. Og selvom de, der bruger tegnsprog,
sædvanligvis foretrækker videotelefoner (da det skrevne sprog ikke er
deres indlærte kommunikationssprog), er adgang til fax meget nyttig for
dem, der først senere i livet har fået en hørenedsættelse.

 
 Undertekster
 For mange døve og hørehæmmede kan det være svært at følge med i TV-
programmer. Undertekster er en løsning for mange, men desværre er
antallet af TV-programmer med undertekster stadig begrænset i mange
lande. Ligeledes “glemmer” mange videobåndoptagere at optage
underteksterne, når de optager programmer, som har den europæiske
(teletekst-baserede) måde at tekste på.
 

! Telekommunikation og høreskader

Selvom telefonen har eksisteret i mere end et århundrede, kan den kun
siges at være blevet endnu vigtigere med introduktionen at mobiltelefonen.
Undersøg de forskellige problemstillinger for hørehæmmede i denne
udvikling.
I dine svar bør du afgjort komme ind på:
•  Behovet for at gøre hardware kompatibelt med høreapparater
•  Behovet for at telefoner har indbygget forstærker

! Fordele og ulemper ved hjælpemidler til hørehæmmede
Nævn fordele og ulemper ved forskellige produkter, som forstærker eller
transmitterer lyden fra en given kilde til lytteren.

“Hørehunde”

På tilsvarende vis som
synshæmmede bruger førerhunde,
kan hørehæmmede have nytte af
hørehunde. “Mange døve føler sig
isolerede, ensomme og tillige
fremmedgjorte. Ikke alene er de
afskåret fra samtalens lyde, men
også fra faresignaler, nødstilfælde
og alarmer. Ved at reagere på
dagligdags lyde i hjemmet,
kommunikerer hundene ved at røre
og dernæst føre til lydkilden,
hvilket giver den døve person større
uafhængighed, større
opmærksomhed på deres omgivelser og dertil velsignelsen ved det gode
selskab og en følelse af tryghed”. (Hearing dog web site)
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" Hearing ear dogs
Der er mere information at hente på: http://www.hearing-dogs.co.uk/

Cochlear implant
De fleste høreapparater er baseret på den (filtrerede) forstærkning af lyd.
Og selv om dette hjælper mange med høreskader, er det kun lidet brugbart
eller utilstrækkeligt for døve. Især voksne, som er blevet døve, kan have
nytte af en cochlear implant, som er små, elektroniske anordninger, som
ikke forstærker lyden, men “oversætter” den til stimulation af nerverne i
det indre øre. En cochlear implant er bekostelig, da den ikke kun
indbefatter selve anordningen, men også operation og oplæring i at bruge
den.

Tinnitusmaskering
Da tinnitus fremstår stærkest, når der ikke er ydre lyde, er én måde at
reducere problemet på at lave baggrunds- eller “hvid” støj, hvilket vil
reducere effekten. Tinnitus maskeringer er designet til at lave en sådan
baggrundslyd, såsom musik eller naturlyde. At spille almindelig musik fra
radio eller CD kan være ligeså godt.

Men behandling af tinnitus er langt mere kompliceret end blot at skabe
baggrundslyde. Det involverer ofte medicinsk behandling, hvis der er
patologiske årsager. Det psykologiske aspekt er også vigtigt.

Høreapparater

Selvfølgelig skal det traditionelle høreapparat også nævnes i denne række
af hjælpemidler til hørehandicappede. Selv om alle høreapparater i det
væsentlige gør brug af den samme metode (at forstærke lyden til støtte for
aftagende hørelse), findes der mange forskellige former. To forhold
adskiller hovedtyperne inden for høreapparater. Det ene er størrelsen
(nogle gange kaldt “modellen”), den anden er den benyttede teknologi.

http://www.hearing-dogs.co.uk/
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Størrelsen på høreapparater
Selv om man stadig kan få de gamle versioner, såsom hørebriller eller
kropsbårne høreapparater, bæres de fleste nu i øret. Med teknologiens
fremskridt er der sket en gradvis udvikling fra høreapparatet-bag-øret til
høreapparatet-i-øret og helt til høreapparatet i-ørekanalen.
Set fra et æstetisk synspunkt er det klart, at jo mindre, jo bedre. Men med
mindre størrelse følger også mindre betjeningsknapper og mindre batterier,
hvilket betyder mindre forstærkning. Derudover kommer en større risiko
for feedback mellem højtaler og mikrofon. Dette kan få høreapparatet til at
bippe. Så det mindste høreapparat er ikke altid det bedste.

Behind the
ear

In the ear In the canal Completely in the
canal

Almindelige
forkortelser (UK)

BTE ITE ITC CIC

Høreapparaternes teknologi
Man kan skelne mellem  traditionel, avanceret og digital teknologi for
høreapparater.

Den traditionelle teknologi er baseret på kredsløb, der laver en lineær
forstærkning af indkomne lyde, så denne slags høreapparater har samme
lydstyrke på alle frekvenser. Dette betyder, at de lave basfrekvenser
forstærkes i samme udstrækning som høje frekvenser. Denne teknologi er
magen til lydkontrollen på et stereoanlæg, der øger eller formindsker
lydstyrken på samme lineære måde.

Den avancerede teknologi tillader en mere sofistikeret tilgang til arbejdet
med filtreret forstærkning. Dette betyder, at forskellige frekvenser kan
forstærkes i forskellige udstrækninger, hvorved de bedre kan tilpasses den
enkelte brugers behov. Personer med høretab på specifikke frekvenser
(oftest de høje) kan bruge et høreapparat med denne filtrerede forstærkning
og få de høje frekvenser styrket uden at de lave baslyde også gøres højere.
Disse høreapparater giver en mere naturlig lyd, sammenlignet med
traditionel teknologi. Ligeledes kan personer med lav tolerance overfor
lave lyde få disse reduceret med den filtrerede forstærkningsteknologi.
Denne teknologi er magen til bas og treble kontrollerne på et typisk
stereoanlæg (eller ‘equaliser´en’ på mere sofistikerede anlæg), som kun
forstærker lyden på specifikke frekvenser.

Den nyeste anvendte teknologi på høreapparater er den digitale:
Høreapparaterne indeholder en computer chip, der kan programmeres til en
endnu bedre imødekommelse af patientens hørebehov, hvilket giver større
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fleksibilitet og mere præcis finindstilling. Hvis brugerens hørelse ændrer
sig med tiden, kan disse høreapparater omprogrammeres og tilpasses
forandringerne.

Endelig er der også et høreapparat, som ikke er baseret på forstærkning af
lyden, men på at erstatte den med vibrationer: Et benledningshøreapparat,
også kaldet et benforankret høreapparat. Bone Anchored Hearing Aid
(BAHA). Det bevirker, at man skal have en lille modtager skruet ind i
kraniet (som regel lige bagved og over øret). Først bores et lille hul i
kraniet, der udstyres med en modtager af Parker-lignende form på ca. 8
mm. Den ene ende af modtageren er tilgængelig udefra. Der indsættes en
vibrator, som holdes på plads af en gummiring. Hvis noget støder mod
enden af vibratoren, falder den ud af modtageren, snarere end at skade
huden eller knoglen. Vibratoren er tilsluttet den sædvanlige mikrofon,
forstærker og lydprocessor (altsammen eksternt, meget lig
sneglegangsimplanteringen).

Henry

Onkel Henry har i årtier haft en høreskade. Siden han var teenager, har han
gået med høreapparat, begyndende med det traditionelle høreapparat-bag-
øret, og nu, i adskillige år, det programmerbare høreapparat-i-øret.
Imidlertid har det ikke været den store fornøjelse for ham at gå på ud med
sin kone og få en kop kaffe eller en øl, fordi støjen på så godt som alle
offentlige steder (jernbanestationer, værtshuse, caféer) forstærkes til et
næsten ulideligt niveau af hans høreapparat. Han kunne naturligvis skrue
ned for lydstyrken, men så ville han jo intet kunne høre mere.
Siden sidste år har Onkel Henry brugt et nyt høreapparat, baseret på den
seneste digitale teknologi. Filtereffekten er så stærk, at han sagtens kan
komme på offentlige steder igen, og han er nu en glad mand.

De mange muligheder inden for størrelse og teknologi gør, at der findes
høreapparater i mange variationer. Selvom der er tendens til at foretrække
de mindste størrelser og den nyeste teknologi , er dette, som førnævnt,
absolut ikke altid den bedste løsning. Hvert høreapparat bør vælges ud fra
brugerens behov. Følgelig bør fremgangsmåden med at vælge det optimale
høreapparat afhænge af detaljerne omkring den enkelte høreskade, og
brugerens præferencer, tillige med de tilgængelige muligheder. En
audiolog (øre-, næse- og halsspecialist) bør konsulteres for at finde frem til
det mest passende høreapparat til en specifik person og situation.

! Mindre høreapparater

Nu da man kan få mindre høreapparater, er der så stadig behov for de
større modeller? Begrund dit svar.

Ja, fordi mindre høreapparater ikke har samme funktionalitet som de
større modeller, da de ikke forstærker så godt, hvilket begrænser deres
brugbarhed mest til mildere høretab.
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! Høreapparater

Beskriv de vigtigste karakteristika ved høreapparater og deres fordele.

Dit svar bør berøre:
•  Høreapparaternes størrelse
•  Høreapparaternes teknologi

! Hvordan man får detaljer om produkterne

Lav en liste over de hjælpemidler til hørehæmmede man kan finde på
Internettet, og sammenlign dem med de hjælpemidler, der beskrives her i
dette afsnit. Hvilke forskelle er der?

En række producenter og forhandlere arbejder på “markedet” for
hjælpemidler til hørehæmmede. Nogle af producenterne giver information
på Internettet, såsom:
•  Nikon, på http://www.nikon.co.jp/main/eng/society/ism.htm
•  Oticon, på http://www.oticon.com/
•  Philips, på http://www.hearing.philips.com
•  Siemens, på http://www.siemens-hearing.com/

Værd at overveje, når man samler information om høreapparater via
Internettet:
•  Informationen på Internettet har en tendens til at fokusere på

høreapparater snarere end på hele den vifte af relevante hjælpemidler
til hørehæmmede.

•  Informationen på Internettet har en tendens til at fokusere på
håndgribelige produkter og give mindre information om, for eksempel,
de grundlæggende ting, man kan gøre for at lette kommunikationen,
om end disse kan gøre en markant forskel.

•  Hver af producenterne og forhandlerne vil gerne give information om
deres produkter. Det er også nyttigt at søge information fra
uafhængige organisationer, såsom lokale sammenslutninger for døve
og hørehæmmede eller nogle af de større internationale
organisationer. For eksempel har den britiske organisation RNID
(Royal National Institute for Deaf People, se http://www.rnid.org.uk/)
adskillige informationsark om forskellige former for hjælpemidler på
dette område.

Ud over teknologien

Den vifte af tilgængelig teknologi, der findes, bør ikke få folk til at glemme
de mindre håndgribelige, men mindst ligeså vigtige støtte- muligheder, der
er. Hvor hørehæmmede ofte har god brug af høre- apparater, har disse kun
begrænset brugbarhed for døve. Da bliver mundaflæsning og tegnsprog
vigtige ingredienser i kommunikationen.

http://www.nikon.co.jp/main/eng/society/ism.htm
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Den talendes attitude
For at sikre de rette forhold for samtaler med hørehæmmede eller døve bør
man rette speciel opmærksomhed mod disse aspekter af kommunikationen:

•  Du skal tale roligt og tydeligt

•  Du skal sørge for, at du ikke taler, mens din mund er dækket, f.eks. af
din hånd, et lommetørklæde, en cigaret, pibe eller et stort overskæg

•  Du skal sørge for, at man kan se din mund, ikke tale med ryggen til, og
i øvrigt sørge for en god belysning (både direkte og indirekte)

•  Ikke råbe eller tale højt, da det forvrænger lyden

•  Prøv at underbygge din tale med naturlige arm- og kropsbevægelser

•  Reducer baggrundsstøj, f.eks. ved at skrue ned for fjernsynet eller
lukke vinduet;

•  Prøv ikke at skifte emne for hurtigt, især ikke hvis du snakker med
nogen med et alvorligt høretab

! Den “menneskelige” støtte til hørelsen
Tilbring en dag med at gøre de ting, du normalt ville gøre, men hvor du er
specielt opmærksom på den måde, hvorpå folk tackler de forskellige
aspekter af kommunikation, mens de snakker med dig. Du vil for eksempel
lægge mærke til, at nogle mennesker ubevidst holder hånden for munden,
når de taler, taler uden at stå ansigt-til-ansigt med dig, eller taler i deres
“taletempo” snarere end at tale i det “lyttetempo”, som de involverede i
kommunikationen har.

Lav en rapport over dine observationer. Henvend dig til nogle af dem, du
snakkede med, og forklar dem, hvordan deres opførsel gør deres
kommunikation svær at forstå for alle, men især for dem med høreskader.

Akustik og fysiske omgivelser
Måden, hvorpå lyden bevæger sig igennem luften på og kvaliteten af vores
hørelse, påvirkes stærkt af omgivelserne. Det kan hjælpe til at gøre
kommunikationen meget lettere, hvis man er opmærksom på et par ting,
såsom f.eks. at sørge for godt ovenlys og behagelig indretning, undgå
forstyrrelser og afbrydelser, eller begrænse baggrundsstøj så meget som
muligt – måske lukke vinduet eller slukke radioen.

Mundaflæsning og taleaflæsning
Når vi lytter til nogen, har vi alle en tendens til at kigge på personen for at
fange de nonverbale aspekter af kommunikationen. Dette er mere udtalt
inden for mundaflæsning (eller taleaflæsning, da det er mere end munden,
der aflæses) – folk udvikler deres evne til mund-/taleaflæsning.

Det er meget besværligt at være helt afhængigt af mundaflæsning i
kommunikationen med andre, og det kræver stor ekspertise for lytterens
del, samt en positiv indstilling for den talende. Men mundaflæsning bruges
ofte som en teknik til at have i det mindste en begrænset form for
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“hørelse”. Kombinationen af at få information ved læbernes og mundens
bevægelser gør den lyttende i stand til at kommunikere, især når der er en
hørerest. Med en vis erfaring og ekspertise såvel som et godt kendskab til
sproget, kan en mundaflæser genkende op til 40% af fonemerne. Husk, at
taleaflæsning kan være vigtigt, også i andre
kommunikationssammenhænge, uanset om man er hørehæmmet eller ej.

Tegnsprog
For helt døve mennesker hjælper det ikke meget at forstærke lyd gennem et
høreapparat. Som følge heraf kan det talte sprog ikke høres, og man har
brug for et alternativ. Det kunne være det skrevne sprog (f.eks.
teksttelefon, eller ved at skrive sedler), men det kunne også være
tegnsprog. Folk, som har mistet hørelsen i en meget ung alder, har
sandsynligvis haft tegnsprog som det første sprog.

Tegnsprog er, modsat mundaflæsning, ikke en færdighed, der understøtter
forståelsen af det talte sprog, men derimod et sprog i sig selv. Det er ligeså
naturligt, kompliceret og rigt som alle andre naturlige sprog. Og der er
variation landene imellem. En nordamerikansk tegnsprogsbruger vil ikke
let kunne forstå en hollandsk tegnsprogsbruger.

Da høretab relaterer sig til alder, er det kun en lille del (omkring 10% i
Europa, med små variationer landene imellem) af de, som har svære
høreskader, der er afhængige af tegnsprog. Men muligheden for at kunne
kommunikere med deres naturlige sprog er meget vigtig for mennesker,
som er afhængige af tegnsprog, og alle ansatte i social- og
sundhedssektoren burde prøve at lære nogle grundlæggende tegn.
Videotelefonen bliver efter al sandsynlighed en meget vigtig teknologi for
personer, der bruger tegnsprog. Teksttelefonen og faxen er ikke
tilstrækkelig redskaber for dem, da tekstbaseret sprog ikke er deres
primære sprog.

! Tegnsprog
 
 Søg efter information om tegnsprog, og lær nogle grundlæggende ord,
lidt á la “sprogligt overlevelsesudstyr til Grækenlandsrejsende”
 
 Du kan prøve på universitetsbiblioteket, døveorganisationerne i dit
land eller på Internettet med søgeordet “tegnsprog”

 
 Totalkommunikation
 Dette hentyder til kombinationen af alle de forskellige måder, hvorpå man
kan kommunikere. Det er som regel en kombination af tale understøttet af
tegn, gestikulation, ansigtsudtryk, og andre elementer af kommunikation.
 

! ‘Menneskelig teknologi’ til hørehæmmede

Beskriv de væsentligste elementer i den daglige kommunikation, der let
kan ændres og tilpasses hørehæmmedes behov.
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1.7 Hvordan sikrer man, at folk med høreskader får de hjælpemidler, de har brug for

Dette afsnit vil kigge på, hvorvidt hørehæmmede rent faktisk anskaffer sig
de hjælpemidler, de har behov for, og hvordan hjælpemidler til hørehæm-
mede normalt gøres tilgængelige i Europa. Det giver en hurtig påmindelse
om, hvordan du som formidler af hjælpemidler kan give et vigtigt bidrag til
dette område. Senere vil vi se nærmere på de specifikke detaljer i
formidlerens rolle i bestemte klientsituationer.

Får døve og hørehæmmede de hjælpemidler, de har behov for?

Som det fremgår, vil en betydelig del af befolkningen på et eller andet tids-
punkt i livet vil opleve problemer med hørelsen. Ligeledes har dette modul
beskrevet, at udviklinger inden for teknologien kan lette de problemer, som
hørenedsættelser kan forårsage. Det er skuffende at måtte notere sig, at
mange mennesker, som kunne drage nytte af denne teknologi, ikke gør det.
Dette betyder, at mange mennesker lider unødvendigt og i nogle tilfælde er
i risiko for alvorlige konsekvenser lige fra social tilbagetrækning og
isolation til potentielle fatale konsekvenser af ikke at kunne opfatte nød-
situationer.

Der er en række faktorer, som bidrager til denne utilfredsstillende
situation:

•  Mangel på anerkendelse af problemet, og de potentielle løsninger, der
findes

•  Begrænsninger inden for den offentlige tildeling af hjælpemidler.

•  Lejlighedsvis modvilje mod at benytte sig af brugbar teknologi, selv
når behovet er anerkendt.

Et ikke anerkendt problem
Som nævnt udvikler følgeproblemerne af høretab sig langsomt og
snigende. Dette betyder, at de kan passere ubemærket, både af dem, der har
problemet, af familierne, og af social- og sundhedspersonalet. Senere
moduler vil vise, hvordan social- og sundhedspersonale kan identificere
uopfyldte behov i forskellige klientsituationer, såsom i den praktiserende
læges konsultation, på sygehuset og i hjemmemiljøet.

Dårlig service i tildelingen af hjælpemidler
Selv hvor uopfyldte behov er blevet anerkendt, oplever mange mennesker
med høreproblemer, at det er vanskeligt, at få de hjælpemidler, de behøver.
I tilfældet med hjælpemidler, der understøtter hørelsen, kan man pege på
flere problemer i forbindelse med adgangen til hjælpemidlerne.

En vigtig kilde til besværligheder er opdelingen i udbuddet af hjælpemidler
og i særdeleshed den skillelinie, der er mellem tilbud om høreapparater og
tilbud om andre former for hjælpemidler. Når først man har identificeret
problemet som høretab, vil der normalt blive skabt kontakt til offentlige
servicefunktioner, som dækker høreapparater, eller alternativt klar
reference til privat service på området.
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Situationen er oftest mere uklar for andre hjælpemidler. På den ene side,
har specialisten i høreapparater typisk ikke noget at gøre med andre
hjælpemidler. Specialisten har måske ingen viden om de andre områder
(f.eks. teksttelefoner, tilpassede klokker til hjemmet og andre alarmer, eller
høretelefoner og individuel forstærkning af TV og radio) Eller også
henviser de - af forskellige grunde - ikke til dem, der yder en sådan service.
På den anden side er udbyderne af anden teknologi, ofte mindre godt
udviklet, og er måske selv delt op i forskellige områder.

For eksempel varierer tildelingen af teksttelefoner til døve og
hørehæmmede meget de europæiske lande imellem. Hvor servicen gives, er
det nogle gange via telekommunikationsselskaberne, og nogle gange via
den offentlige hjælpemiddelservice inden for social- og sundhedsområdet.
Det samme gælder for de øvrige hjælpemidler, hvor serviceudbuddet samt
måden, hvorpå denne service tildeles, varierer meget fra land til land.
Senere moduler, der orienterer sig mere imod specielle klientsituationer, vil
vise, hvad forskellige fagfolk under forskellige forhold kan gøre for at
hjælpe deres klienter med at få de hjælpemidler, de har behov for.

Modvilje mod at benytte sig af brugbar teknologi
I nogle tilfælde kan klienten godt være klar over sit problem, men have
modvilje mod at søge løsninger inden for hjælpemidler, fordi det forbindes
med skam eller på anden måde giver negative associationer. I sådanne
tilfælde er det vigtigt at gøre klienten opmærksom på den nyeste udvikling,
såsom udviklingen af stadigt mindre synlige høreapparater.

! Oversete behov for høreapparater

Beskriv de vigtigste grunde til, at behov for høreapparater og andre
hjælpemidler overses og strategier, hvormed man kan opfange disse behov.

Hjælpemiddelservice til personer med hørenedsættelse

Det offentlige tildelingssystem for hjælpemidler til hørehæmmede er yderst
forskelligt de europæiske lande imellem. Nogle lande, især de nordiske, har
omfattende servicefunktioner, der gør alle de vigtigste former for udstyr og
redskaber bredt tilgængelige med kun få eller slet ingen udgifter for
brugeren. Andre har et rimelig udvalg af udstyr, men opstiller forskellige
berettigelseskriterier, såsom graden af handicappet, brugsforhold (arbejde,
uddannelse, hjem etc.) og/eller klientens økonomiske situation.

Det europæiske tildelingssystem varierer på mange forskellige måder. Der
er variationer i omfanget af integration ( f.eks. er der forskel på, hvor
mange steder brugeren skal henvende sig for at få et hjælpemiddel. Der er
også variationer i:

•  Omfanget af den offentlige sektors, den frivillige sektors og den private
sektors engagement

•  Udvalget og typerne af tilgængelige hjælpemidler

•  Økonomisk støtte til omkostningerne ved udstyret
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•  Fagområderne inden for social- og sundhed, og de specielle grupperinger,
som er involveret

! Hvordan får folk hjælpemidler, når de er hørehæmmede i dit
land?

Lav noget research på dit land for at se, hvordan ydelserne er organiseret

Ting du bør huske
•  Hvilke organisationer yder udstyr til handicappede: Staten, centre, der

yder udstyr til handicappede (f.eks. handicapinstitutioner),
organisationer for døve og hørehæmmede, andre frivillige
organisationer?

•  Hvilke vurderinger foretager man for at bestemme, hvilket udstyr, der
behøves?

•  Gives der statstilskud til anskaffelse af dette udstyr, og hvad kræves
der for at få disse tilskud? Skal hjælpemidlerne f.eks. være testede og
er udbuddet af tilskudsberettigede hjælpemidler begrænset?

Effektiviteten i et hvilket som helst tildelingssystem er afhængig af, at
potentielle problemer opdages, og at der foretages en relevant henvisning.
Den indledende kontakt kan tages af den hørehæmmede selv, af en
omsorgsperson, eller af en person fra behandlersystemet. Det er i denne
fase, hvor behovene opdages og relevante tiltag sættes i gang, at rollen som
hjælpemiddelformidler kommer ind i billedet. Hvis dette ikke sker, vil intet
system til tildeling af  hjælpemidler være effektivt, ligegyldigt hvor
avanceret det er, og hvor mange ressourcer det har.

Den rolle, som social- og sundhedsarbejdere kan spille som
hjælpemiddelformidlere

Mange mennesker ryger igennem nettet, og deres behov fanges ikke til at
begynde med. Dette betyder, at de ikke får de rette henvisninger, og således
ikke får de hjælpemidler, som kunne hjælpe dem.
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Det er her, at alle social- og sundhedsprofessionelle har en rolle at udfylde
som hjælpemiddelformidlere. Skemaet nedenfor viser hjælpemiddel-
formidlerens forskellige handlemuligheder, som blev nævnt og diskuteret i
det indledende modul.

Rollen som formidler af hjælpemidler er ganske ligetil – man skal være
opmærksom over for høreskader og uopfyldte behov for
hjælpemiddelløsninger. Når først disse er identificeret, bør relevante
handlinger foretages for at hjælpe klienterne med at få de hjælpemidler, de
har brug for.

Du har tre grundlæggende muligheder:

•  Rådgive dine klienter om, hvordan de selv klarer situationen

•  Henvis til nogen med større ekspertise og erfaring

•  Selv klare problemet.

Og i alle tilfælde er det, selvfølgelig, vigtigt at sørge for en ordentlig
opfølgning.

Hvilken mulighed du vælger, afhænger meget af situationen, dit kendskab
til høreskader, de professionelle grænser og kompetencer, der hører til dit
område, de tilgængelige hjælpemidler, samt det system, som findes for
tildelingen af hjælpemidler i dit område.

Vær opmærksom på, at mulighederne ikke nødvendigvis udelukker
hinanden: Det kan nogle gange være passende at råde en klient til at
anskaffe sig nogle simple redskaber, mens du samtidig henviser til en
specialist for grundig vurdering.

Tilsvarende er det afgørende, at du, hvad enten du henviser din klient til
videre behandling eller ej, vedbliver at være involveret for at sikre at
problemet tages op, og at du følger op, når først  hjælpemidlerne er
anskaffet.

Signaler   OpfølgningErkende

Hjælpe klienten
til at handle selv

Henvise til relevant
specialist eller

  service

Handle
selv
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! Opgaver til teksten: Hvad kan man gøre ved Marys problemer?

Kig på Marys sag som den blev fremstillet i dette modul. Hvad kunne man
gøre for at hjælpe Mary? Træf det bedste valg:

1. Gør intet, det er Marys beslutning
Dette er ikke den rette tilgang. Mary stopper, fordi hun ikke ser andre
muligheder. Giv hende i det mindste oplysninger om disse andre
muligheder

2. Støt hende i at finde nogle hjælpemidler, der kan hjælpe hende med
hendes problem.
Godt valg

3. Hjælp hende med at acceptere sin høreskade, og overtal hende til at gå
til sin praktiserende læge.
Ja, godt valg, især hvis hun ikke tidligere har været i kontakt med sin
praktiserende læge angående høreproblemet. Sørg dog for at give
ordentlig opfølgning med hensyn til at sikre, at hun har fået de
hjælpemidler, hun har brug for, efter besøget hos lægen.

! Opsummering

Diskutér, hvordan I kan tage højde for høreskader i jeres fremtidige eller
nutidige arbejde. Hvordan I kan opdage personer med høreskader, hvilke
ydelser I kan tilbyde dem, hvilke informationskilder, der er bedst at bruge?

Skriv nogle af de vigtigste, mest afgørende faktorer fra dette modul ned.

Dit svar bør indeholde:
•  Høreproblemer er relativt almindelige, men tages ofte ikke op, før lang

tid efter, de er begyndt at forårsage besværligheder

•  Der er mange hjælpemidler, som kan udgøre en løsning på disse
besværligheder. Selv om høreapparater er en vigtig løsning, er de dog
ikke den eneste – teksttelefoner, blinkende og vibrerende
alarmsystemer, individualiseret forstærkning er blot nogle af de
eksempler, der findes.

•  At finde ud af at få de rette ydelser og de rette hjælpemidler til
høreskader kan ofte være meget svært – du kan og bør spille en stor
rolle i dette fra start (opdage høreproblemet, fange signalerne) til slut
(vedligeholdelse af de anskaffede hjælpemidler).
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2 AT OPDAGE UDÆKKEDE BEHOV

2.1 I hjemmet

Mary

Mary var nødt til at skynde sig efter sit besøg hos tandlægen. Hendes
hjemmehjælper kom for at hjælpe hende med at gøre huset rent. Hun kom
hjem lige i tide. Hun fortalte hjemmehjælperen, at hun havde været hos
tandlægen og ventet i en time, fordi de glemte hende. Tilfældigvis møder
hjemmehjælperen klinikassistenten og hører den anden side af historien,
nemlig at klinikassistenten tror, at Mary er hørehæmmet. Så tænker
hjemmehjælperen på andre situationer, som gav fingerpeg om, at Mary
lider af høretab. For eksempel den gang hun ringede på dørklokken, og
Mary ikke åbnede døren. Hun var nødt til at gå hen til køkkenet og banke
på ruden for at få Marys opmærksomhed. Eller den gang Mary ville vise en
videooptagelse af familien og satte lydstyrken på fjernsynet meget højt. Og
selvfølgelig, at Mary stoppede med at synge i koret for nogen tid siden.

Som hjælper/omsorgsperson, hvad enten det er dagligt eller lejlighedsvist,
har du en afgørende rolle at spille i forhold til at hjælpe den hørehæmmede
til en forbedret livskvalitet og til at bevare uafhængighed i så lang tid som
muligt. For mange mennesker er begyndelsen på høretab langsom og
fremadskridende, nogle gange over mange år. Så det er vigtigt, at du kender
tegnene på, at personen, du er hjælper for, oplever hørevanskeligheder. Du
skal også vide, hvem du skal henvise personen til for yderligere diagnose
og være opmærksom på udvalget af hjælpemidler, som findes til at støtte
den hørehæmmede person i dagligdagen.

Der er flere forskellige faggrupper, der arbejder med ældre mennesker i
eget hjem – sygeplejersker, hjemmehjælpere og socialrådgivere. Disse folk
har forskellig baggrund, uddannelse og erfaring og har forskellige
ansvarsområder. De har alle én ting til fælles i forbindelse med de
mennesker, de hjælper -  de ser dem i hjemmemiljøet over lange perioder
og har derfor størst mulighed for at opdage de vanskelighederne, de ældre
oplever i det daglige.

Det er nemt at overse nogle ældre menneskers hørevanskeligheder, fordi
disse mennesker ikke på nogen måde virker påfaldende eller endda prøver
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at skjule deres handicap. Måske opdager du, at de på trods af deres høretab
er i stand til at klare sig særdeles godt med meget lidt hjælp. De kommer
omkring, klæder sig på, gør huset rent, læser, skriver o.s.v. Imidlertid er
virkningen af høretab langsom og fremadskridende og forårsager ofte
social isolation og depression. Uopdagede hørevanskeligheder kan påvirke
et menneskes livskvalitet i høj grad, og mange af problemerne og følgerne,
som er opstået på grund af høretab, kan mindskes. Som fagperson, der
arbejder i disse menneskers hjemmemiljø, kan du have stor indflydelse på
deres livskvalitet. Du kan gøre dem opmærksom på forskellige muligheder
såsom organisationer af – og for – hørehæmmede mennesker,
støttegrupper, ydelser og hjælpemidler, som kan hjælpe med at gøre deres
liv mere bekvemt.

Når du hjælper hørehæmmede mennesker med at vænne sig til det at bruge
hjælpemidler eller andre strategier, som kan hjælpe dem til at leve
selvstændigt, er det vigtigt at huske, at ethvert hørehæmmet menneske er et
individuelt menneske med individuelle behov. Selv to mennesker med den
samme diagnose kan have forskellige behov, afhængigt af deres livsstil,
evner og interesser. Kun den hørehæmmede person kan i virkeligheden
sige, hvad han eller hun behøver og ikke behøver. Strategier, som passer én
person, kan være uvedkommende, endda generende for en anden.

Rollerne hos de forskellige professioner og grupper, der arbejder i
lokalsamfundet (sygeplejersker, socialrådgivere, hjemmehjælpere og
andre) varierer over hele Europa.  For at være en effektiv
hjælpemiddelformidler er alle disse hjælpere imidlertid nødt til at vide de
samme basale ting:

•  Hvordan man genkender hørehandicap og udækkede
behov forårsaget heraf.

•  Hvordan forskellige former for hjælpemidler kan give
løsninger på disse behov (introduktionen af dette modul
indeholder en nærmere beskrivelse heraf).

•  Hvad du kan gøre for at hjælpe med at sikre, at
hjælpemidler anskaffes, når der er brug for dem, og at de
bliver brugt rigtigt.

! Opgaver til teksten – Din erfaring med mennesker med
hørevanskeligheder

Tænk på én (måske en klient, du har haft noget at gøre med før), som
udviklede et hørehandicap. Diskuter følgende punkter:

•  Hvordan blev problemet først opdaget d.v.s. hvem påpegede
hørevanskelighederne og hvordan, hvem stillede en diagnose, hvem
henviste til hvem o.s.v.?

•  Hvad var svaghederne ved denne fremgangsmåde og hvorfor?

•  Hvad var styrkerne ved denne fremgangsmåde og hvorfor?
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! Hjemmemiljø og skjulte handicaps

Anne, en socialrådgiver modtog information om, at Hr. Smith muligvis
havde et problem med sin hørelse. Hvad kunne Anne gøre ved det, næste
gang hun skal hen til Hr. Smiths hus?

Vælg den bedste mulighed og begrund dit valg.

•  Sig til ham, at han skal gå til sin praktiserende læge for at få en
øreundersøgelse.
Ikke rigtigt den bedste løsning. Det ville måske være en god
henvisning, men din klient føler måske, det er for meget og for tidligt.
Desuden vil den praktiserende læge ikke altid være personen med
bedst kendskab til hjælpemidler. Prøv først at finde ud af, hvad Hr.
Smith tænker om sine hørevanskeligheder  - måske synes han, at han
klarer sig ganske fint.

•  Ignorer muligheden for, at han har et hørehandicap. Hr. Smith fik ikke
hjemmehjælp på grund af problemer med hørelsen.
Dette er ikke korrekt, du kan ikke begrænse din professionelle
ansvarlighed til kun at omfatte ét problem.

•  Ring til hans niece og fortæl hende, hvad du har mistanke om.
Det kan være en god idé at involvere familien, men vær omhyggelig
med at finde ud af , om Hr. Smith ønsker det. Vær også forsigtig med
ikke at skubbe dit ansvar over på familien og lade det være ved det.
Desuden er du nødt til at overveje meget nøje, om det er passende at
snakke med en anden om klientens situation uden først at spørge ham
eller hende.

•  Bevis din hypotese ved at udføre nogle simple prøver og spørg til de
problemer, han har med sin hørelse. Hvis han ønsker hjælp, skal du
give ham information om hørevanskeligheder og mulige hjælpemidler
og prøve at overtale ham til at gå til sin praktiserende læge eller et
andet relevant behandlingssted med problemet.
Meget fint, men vær forsigtig, hvis Hr. Smith allerede starter med at
acceptere det faktum, at han har et permanent høretab.

•  Fortæl den praktiserende læge, hvad du formoder om Hr. Smith.       
Ikke korrekt. Prøv ikke på at løse et problem for Hr. Smith uden at
spørge og involvere ham.

Hvordan opdager man udækkede behov for hjælpemidler?

Du arbejder  måske med en ældre person, hvis hørevanskeligheder allerede
er blevet diagnosticeret. Måske fortæller vedkommende dig om sine
begrænsninger og foreslår måder, hvorpå de kan afhjælpes. Andre
mennesker, som du hjælper, har måske en formodning om, at de har
hørevanskeligheder, men er tilbageholdende med at indrømme det. En
anden mulighed er, at de ser høretabet som endnu et problem, der ikke kan
afhjælpes, når et menneske kommer op i årene. Ofte kan der gøres noget,
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og det er derfor, at alle, der arbejder med ældre mennesker, skal være
opmærksom på tegn på høretab.

Personen, der oplever høretab, klager måske ikke, og det kan der være
mange grunde til. Disse kunne være: Hørevanskelighederne, de oplever, er
måske udviklet over lang tid, og de er måske blevet vant til dem; de kan
måske ikke lide at tale om deres problemer; de undskylder det simpelthen
med, at det er alderen; de opfatter måske ikke problemerne som deres
problemer, men som forandringer i omverdenen.

Du bør være opmærksom på forandringer i opførsel og udseende, som
kunne være forbundet med høretab. For eksempel kan det være du
bemærker, at én, som normalt lytter til klassisk musik i radioen, ikke
længere gør det, eller at personen bliver deprimeret eller isoleret og ikke
længere går ud.

Tegn på hørevanskeligheder
Der er adskillige tegn, som når du møder dem, bør få dig til at stille
spørgsmålstegn ved, om en person har problemer med hørelsen uden selv at
være opmærksom på det eller tage sig af det. Når du er opmærksom på
disse tegn, vil du være i stand til at opdage mennesker blandt dine klienter
eller patienter, som måske har udækkede behov for hjælpemidler eller
behov for hjælp i form af andre løsninger. Sådanne tegn kan være:

•  De taler højere end normalt
•  De har skruet for højt op for fjernsynet eller radioen
•  De beder jævnligt om at få noget gentaget
•  De har vanskeligheder med at føre en telefonsamtale
•  De er overraskede, når nogen kommer ind i rummet eller pludselig står

bag dem
•  De fremstår som uopmærksomme, distræte og deltager ikke i samtalen.

Få vished for dit første indtryk
Du kan ikke tage sådanne tegn alene som udtryk for, at personen er
hørehandicappet. Når du opdager tegnene, er du nødt til at få vished for din
mistanke. Dette kan gøres ved at bruge enkle teknikker, som ikke engang
opdages af klienten/patienten. For eksempel kan du stille et spørgsmål med
lav stemme, når du er sikker på, at din mund ikke kan ses. Du kan også lade
din klient/patient udfylde spørgeskemaet på det fact sheet, som hører til
dette modul (de kan udfylde det selv eller, hvis du ønsker det, kan du stille
dem spørgsmålene og udfylde det selv).

Signaler   OpfølgningErkende

Hjælpe klienten
til at handle selv

Henvise til relevant
specialist eller

  service

Handle
selv

Signaler   OpfølgningErkende

Hjælpe klienten
til at handle selv

Henvise til relevant
specialist eller

  service

Handle
selv
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! Få vished for dit første indtryk

På fact sheet har vi lavet et nemt spørgeskema, som du kan bruge til at
kontrollere dine iagttagelser. Det er en kopi af an American Academy of
Otolaryngology - Head and Neck Surgery public service brochure. Se på
factsheet og hjemmesiden for yderligere information:
http://www.netdoor.com/entinfo/hrtstaao.html. .

Hvis du tror, at et barn måske har hørevanskeligheder, kan du udføre nogle
enkle prøver for at efterprøve det. For eksempel kan du i stille omgivelser
gnide to totter hår mod hinanden tæt ved barnets øret, og spørge barnet, om
det kan høre det. Eller du kan bruge et stereoanlæg for at teste, om barnet
hører lave lyde ved at give barnet høretelefoner på, og selv tage et par
høretelefoner på for at kontrollere lydniveauet.

! Opsummering

Nævn fem ting, der kan signalere, at en person har hørevanskeligheder.
Diskuter, hvordan du vil reagere, når du opdager dem hos en af dine
klienter.

I nogle tilfælde vil din klient allerede have været i kontakt med specialister
i hørevanskeligheder og fået råd, behandling og muligvis flere
hjælpemidler. Alligevel bemærker du måske, at nogle af deres behov stadig
ikke er dækket, og at disse kan være i områder, der falder inden for
rammerne af dit ansvar og din kompetence.

Hvis du for eksempel arbejder som hjemmehjælper, kan du gøre en række
enkle ting for at hjælpe de hørehandicappede personer til at klare
problemerne. Du kan spille en afgørende rolle i forhold til at hjælpe dem
med at acceptere hørevanskelighederne og forbedre livskvaliteten ved
hjælp af følgende råd:

•  Lad være med at tale ekstra højt – tal tydeligt i stedet for

•  Forklar din klient, at det er godt at sidde ved vinduet, hvor lyset falder
på den person, som taler

•  Skjul ikke din mund og hav øjenkontakt, når du taler med din klient

•  Forklar din klient, at hørevanskelighederne kan aftage ved brug af
tæpper og gardiner i huset for at undgå ekko

•  Væk hørehandicappede patienter forsigtigt

•  Vent til baggrundsstøjen er aftaget, radioen og komfuret er slukket
o.s.v. før du starter med at tale

•  Stå ved siden af klienten, når du spørger om noget

•  Undgå at spørge klienten om noget, når du går bagved ham eller hende

•  Forklar, hvorfor du griner, hvis din klient reagerer anderledes på grund
af hørevanskeligheder
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•  Vis patienten en liste over tilgængelige hjælpemidler fra den lokale
hjælpemiddelcentral.

! Enkle hjælpemidler

Husk på situationen med Marys ven, der blev bekymret for Marys helbred,
da hun ikke besvarede hans telefonopkald. Dette kunne nemt være undgået
ved brug af hjælpemidler. Hvilken form for hjælpemidler vil du foreslå?

Nævn en eller flere eksempler på gode situationer, hvor man kan tale om
disse hjælpemidler. Og et par dårlige situationer?

Gode situationer kan være, når den hørehæmmede person er i en
acceptfase, eller er ved at undgå omstændigheder, hvor vedkommende har
problemer med hørevanskelighederne,eller når det er tydeligt, at personen
ikke føler sig tilpas, fordi der er misforståelser igen.

Dårlige situationer er, når personen stadig benægter at have
hørevanskeligheder,  er vred eller træt, eller har besøgende.

Manuel

Manuel er en 21-årig mand, der bor og studerer i Barcelona. Han har
hørevanskeligheder og synes, at det er svært at kommunikere med andre –
det kræver en stor del af hans energi. Om aftenen nyder han at falde til ro
og slappe af oven på en hård dag med koncentreret lytning ved at se
fjernsyn.  Uheldigvis gør de tynde vægge i hans studenterlogi, at naboerne
kan høre hans fjernsyn meget tydeligt. De beklager sig, men kommer ikke
med forslag til løsninger.
Heldigvis kan billige og nemme hjælpemidler hjælpe her. Der er standard-
hjælpemidler til at erstatte fjernsynets højttaler med høretelefoner (enten
med ledning eller infrarød lydtransmission), som minimerer lydniveauet for
naboer, mens de tillader ejeren at bruge forstærkere.



HØRELSE
Sommeren, 1999

Side 40 af 59

2.2 Hos lægen

Mary

Siden hendes mand døde, er Mary blevet meget selvstændig. Hun insisterer
på at bo i sit eget hus og gør alt for at forblive uafhængig. Da hendes datter
Eveline fortalte hende om sin mistanke - at Mary hørte dårligt - benægtede
hun det og blev vred. Eveline fortalte hende forsigtigt om de gange, hun
kom ind i Marys hjem, når fjernsynet var skruet meget højt op, og de
gange, hendes lille søn troede, de skændtes hele tiden, fordi de talte højere
end gennemsnittet.
Mary var først meget oprevet, men efter et stykke tid begyndte hun at læse
artiklerne i sit ældreblad om dårlig hørelse mere omhyggeligt. Først tænkte
hun: ”OK, jeg er blevet ældre. Der er intet, jeg kan gøre ved det”, men efter
hun havde læst et par artikler om mennesker, der fortalte om deres
erfaringer med hørehjælpemidler, gik hun til sin praktiserende læge.
Hendes datter tog med hende.
Lægen stillede mange spørgsmål om ørepine eller hørehandicap i familien,
og spurgte til, om høretabet forårsagede problemer i det personlige og
sociale liv (med telefonopkald, fjernsynskiggeri o.s.v.) samt om,  hvad
Marys mening om høreapparater var.
Så blev Mary testet med audiometri, og det viste sig, at hun havde et
høretab på mere end 30 dB på begge ører på grund af naturlig aldring. Med
sin positive motivation for at bruge høreapparat, fik hun en henvisning til
øre-næse-hals-specialisten

Marys sag omhandler en situation, hvor hørevanskelighederne udtrykkeligt
præsenteres som et problem, og dette er en ret almindelig grund til
lægekonsultation. Som nævnt, spiller praktiserende læger en vigtig rolle i
forhold til at hjælpe klienter/patienter med at anskaffe hjælpemidler, når de
har behov for dem. Uheldigvis bliver mange hørevanskeligheder ikke
forelagt, og udiagnosticerede hørevanskeligheder er almindeligt blandt
ældre mennesker.

Som nævnt er høretab usynligt men kan være et handicap med meget stor
indvirkning på ens livskvalitet, både for personen med
hørevanskelighederne og for andre i deres sociale miljø og andre netværk.
Som du ved, øger hørehandicap risikoen for at blive socialt isoleret. Det
virkelige problem bliver normalt opdaget langsomt. Den hørehæmmede
person er som regel ikke opmærksom på høretabet i sig selv, men det at
folk tilsyneladende taler mere utydeligt, end de engang gjorde, eller at
verden åbenbart er mere støjende end før.

En anden situation, som praktiserende læger kan komme ud for, er
patienter, som henvender sig med et aktuelt heldbredsproblem eller en
sygehistorie, hvor en af følgevirkningerne kan være hørevanskeligheder .
Eksempler kan være slagtilfælde, sukkersyge, meningitis, demens og
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AIDS.  Det er vigtigt, at lægen behandler hele problemet, ikke kun
hovedproblemet, og tager hånd om et eventuelt opstået høretab.

Hr. Pietersen

Hr. Pietersen søger læge, fordi han lider af rygsmerter. Den praktiserende
læge undersøger hans ryg og beder ham gøre nogle øvelser. Han forstår det
ikke og spørger om, hvad lægen sagde. Lægen gentager spørgsmålet, mens
han bøjer sig over ryggen for at undersøge den. Så går det op for ham, at
hans patient ikke forstår, hvad han siger, fordi han står bag ham, da han
stiller sit spørgsmål. Der kunne være en mulighed for, at patienten er ved at
få problemer med hørelsen.

! Praktiserende læger og skjulte handicaps

Hvad bør man gøre i Hr. Pietersens situation? Vælg den bedste løsning.

1. Stå foran patienten, når du stiller spørgsmål.
Ikke det bedste svar. Dette er kun en kortsigtet løsning som støtter Hr.
Pietersen i forhold til det problem, han kom for (selvom det er en god
måde at tilpasse din opførsel over for mennesker, som hører dårligt).

2. Ignorer muligheden for, at han hører dårligt. Patienten er ikke kommet
på grund af hørevanskeligheder.
Dette er ikke korrekt. Du må ikke begrænse dit ansvar til det mest synlige
problem.

3. Henvis ham til øre-næse-hals-specialisten for at få en øreundersøgelse.
Der er en mulighed for henvisning, men først skal du have vished for din
mistanke og spørge ind til, hvor alvorligt patienten oplever problemerne.
(se svar 4).

4. Bevis din påstand ved at foretage nogle enkle prøver og spørg til de
problemer, patienten eventuelt har med hørelsen. Hvis det viser sig at der
faktisk er høreproblemer, så giv patienten information om det at høre
dårligt, mulige hjælpemidler og muligheder for videre henvisning.
Meget fint, men glem ikke at være opmærksom på hans rygsmerter.

At opdage udækkede behov for hjælpemidler

Den praktiserende læge kan spille en afgørende rolle som hjælpe-
middelformidler. Mange hørevanskeligheder, som kan mindskes ved hjælp
af hjælpemidler, kan opdages af den praktiserende læge, og det er vigtigt at
være opmærksom på dem.

Når en person søger læge på grund af problemer med hørelsen, begynder
lægen med at undersøge årsagen til høretabet. Imidlertid kan
hørevanskeligheder være usynlige og uopdagede. Geriatrisk døvhed bliver
ofte overset, fordi høretab jævnligt opstår sammen med mere åbenlyst
svækkende helbredsproblemer blandt ældre mennesker. Aldersbetinget
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høretab bliver ikke umiddelbart sat i forbindelse med diagnosticerbare
medicinske  problemer.

Nogle enkle tegn som hjælp til at opdage høretab:

•  Hvis en klient taler højere end normalt.

•  Hvis en klient skruer lydstyrken på fjernsynet, radioen o.s.v. for højt op
(eller hvis du kun møder klienten i din praksis, og vedkommende
fortæller, at naboerne klager over at han/hun skruer for højt op)

•  Hvis en klient jævnligt spørger, om du vil gentage noget, der er blevet
sagt.

•  Hvis en klient er overrasket, når nogen kommer ind i rummet eller
pludselig står bag dem.

•  Hvis en klient fremstår som uopmærksom og distraheret og ikke
deltager i samtalen.

•  Hvis en klient har et meget gammeldags høreapparat på.

I et normalt behandlingsforløb vil dette blive efterfulgt af en diagnose,
handling og en evaluering. I forbindelse med hørevanskeligheder vil  lægen
stille bestemte spørgsmål om høretabet, undersøge ørerne for
tilstedeværelsen af faktorer, som kan forårsage høretab og, hvis det er
nødvendigt, foretage flere prøver for at vurdere høretabet objektivt. En
måde at gøre dette på er med et screening audiometer. En anden mulig
prøve, er hviskeprøven. Det er vigtigt at huske, at denne type objektiv
information om høretab ikke siger noget om graden af de
funktionsproblemer, som høretabet medfører i hverdagen. Det beror på
personens egentlige høretab, men også på hans afhængighed af hørelsen i
de daglige aktiviteter.

! Opgaver til teksten - hjælpemiddeltildeling

Tænk på en patient, som du har haft noget at gøre med, og som har fået et
høreapparat for nylig, og svar på følgende spørgsmål:

•  Hvordan forløb processen med tildelingen af høreapparatets, d.v.s.
opmærksomhed på høreproblemet, vurdering af høreproblemet,
henvisning o.s.v.?

•  Hvad var svaghederne ved denne metode og hvorfor?
•  Hvad var styrkerne ved denne metode og hvorfor?

Den næste fase er at gribe til handling. Afhængigt af diagnosen kunne
handlingen være at vente og se, at sætte en behandling i gang (f.eks. fjerne
en ørevoksprop) eller at henvise til øre-næse-hals-specialisten. I
mange tilfælde vil man henvise til en ergoterapeut,
hjælpemiddelcentral eller anden hjælpemiddelspecialist. I ethvert
tilfælde skal lægen give råd og vejledning om den formodede årsag til og
mulige behandlinger af en patients problem og om mulige hjælpemidler,
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eller hjælpemiddelservice. Det er disse to sidstnævnte aspekter af det
professionelle behandlingsforløb, du skal fokusere på senere.

! Professionelle standarder

Professionelle standarder eller etikette er et meget diskuteret redskab til at
forøge og/eller føre kontrol med kvaliteten af professionel praksis. Nogle
lægeorganisationer, f.eks. ”the Dutch association of family doctors”, har
regler for, hvordan man skal behandle hørevanskeligheder i
lægekonsultationer.

Kontroller, om en lignende organisation i dit land har sådanne regler.

Mary

Mary fik megen værdifuld information og gode råd fra sin læge. Hun er
interesseret i at prøve en dørklokke med højere ringetone og spørger sin
læge, hvor man kan få sådan en, og om der er nogen økonomisk støtte til
det. Lægen ved det ikke selv, og fordi det minder hende om andre
patienter, hun har, som også kunne have nytte af disse hjælpemidler,
beslutter hun at indsamle information om mulige produkter og økonomisk
støtte.

! Hvilke informationskilder er brugbare i dette tilfælde?

Prøv at finde ud af, hvilke af produkterne for hørehjælpemidler til
dørklokker, telefoner, fjernsyn og radio, der er tilgængeligt i dit
lokalområde. Indsaml brochurer, som vil være nyttige at lægge i
venteværelset i din praksis.

2.3 På hospitalet

Mary

Mary har lidt af mavepine i tre uger. I går tog hun på hospitalet for at blive
undersøgt. Hun havde en aftale på røntgenafdelingen kl. 15.00. Fordi de
skulle undersøge hendes mave, måtte hun ikke spise noget i 2 timer inden
undersøgelsen.
På hospitalet blev hun placeret foran røntgenapparatet, fik en flaske
barium, fik ordre på at beholde så meget af det i sin mund som muligt og
sluge det, når der blev givet tegn til det. Hun tog en mundfuld barium og
ventede. Efter et stykke tid så hun røntgenassistenten komme tilbage. Hun
var overrasket over at se, at Mary stadig havde væsken i sin mund – hun
havde fortalt hende, at hun skulle sluge det for cirka 4 minutter siden. Men
Mary hørte ikke, at hun sagde, at hun skulle sluge det. De gentog
undersøgelsen og denne gang lykkedes det. Om tre dage får Mary
resultaterne af undersøgelsen fra sin læge.
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Især ældre mennesker har øget risiko for at blive indlagt på hospitalet med
forskellige helbredsproblemer, som skyldes alderen. Dette betyder, at
social- og sundhedspersonale på hospitaler har en vigtig rolle at spille som
hjælpemiddelformidlere. Et aspekt af det er at være opmærksom på
hørevanskeligheder hos alle patienter, specielt de ældre, og være
opmærksom på udækkede behov for hjælpemidler.

En afdeling, der forårsager mange problemer for hørehæmmede menne-
sker, er røntgenafdelingen, hvor det at bære høreapparat ikke er tilladt. For
at beskytte sig forlader personalet almindeligvis rummet og råber til
patienten, hvad han/hun skal gøre. For mennesker med hørevanskeligheder
- hvad enten høretabet er opdaget eller ej - er dette en meget problematisk
situation. Hvis hørevanskelighederne er opdaget, kan patienten og assisten-
ten bruge aftalte signaler. Hvis hørevanskelighederne endnu ikke er opda-
get, kan det give problemer med kommunikationen og i værste fald, en
ukorrekt undersøgelse

! Hvad kan personalet gøre for at undgå en sådan situation?

Angiv hvilke af de følgende udsagn er rigtige eller forkerte.

•  Personalet skulle råbe lidt højere. (forkert)

•  Personalet skal være nær ved patienten, når de skal give tegn. (farligt
for assistenten)

•  Før undersøgelsen begynder skal personalet prøve at opdage patienter,
som har hørevanskeligheder. Så er det muligt at bruge et tegn som at
tænde en lampe hurtigt eller løfte en hånd. (rigtigt)

•  Personalet kan sætte et mærke på journalen, som fortæller, at denne
patient har nogle problemer med at høre. (rigtigt)

•  Personalet kan forklare undersøgelsen, mens hun går rundt for at sætte
udstyret op. (forkert)

•  Personalet skal sikre sig, at der er nok lys under forklaringen af
undersøgelsen. (Ikke helt rigtigt. Når lyset kommer bagfra, har det den
stik modsatte virkning af den tilsigtede).   

På afdelinger som røntgenafdelingen udgør hørehandicaps et stadig større
problem. Personalet på disse afdelinger har god mulighed for at opdage
høreproblemer, og har derfor en vigtig potentiel rolle som
hjælpemiddelformidlere.

Et andet vigtigt aspekt, som dette afsnit vil sætte fokus på, drejer sig om
udskrivning fra hospitalet. Det er meget vigtigt at man i proceduren for
udskrivning af mennesker, som har været indlagt for lidelser, som har
påvirket hørelsen, prioriterer de indvirkninger, dette kan få på patientens
dagligdag, og sørger for at patienten får hjælp til at anskaffe nødvendige
hjælpemidler.

Der findes ikke kun én måde at blive udskrevet på. Der er forskelle
landende imellem, fra hospital til hospital, fra afdeling til afdeling og
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hospitalspersonalet imellem. Blandt de involverede personalegrupper i
udskrivningen kan være læger, sygeplejersker, socialrådgivere,
ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter etc.

! Opgaver til teksten – udskrivning af folk med høreproblemer

Tænk på en udskrivningsprocedure, som du har været involveret i for nylig.
Gør nogle få notater til nedenstående spørgsmål:

•  Hvem var involveret i talsudskrivningen?
•  Hvilke informationer fik patienten?
•  Hvilke informationer blev der givet om hjælpemidler?
•  Hvad var svaghederne ved denne måde at gøre det på og hvorfor?
•  Hvad var fordelene ved denne måde at gøre det på og hvorfor?

Selv om der ikke findes nogle ”gyldne regler” for udskrivning, kan man
nævne en række elementer, som bør indgå i en ”god” udskrivning

•  Patienten (og de pårørende) bør informeres om udskrivningsdatoen (2
dage til en uge forud for udskrivningen)

•  Inden patienten sendes hjem skal patienten (eller de pårørende, hvis
patienten ikke selv er i stand til det) sættes ind i den nødvendige
efterbehandling såsom medicin, konsultationsbesøg etc. Patienten bør
møde lægen, sygeplejersken, socialrådgiveren eller det personale, som
står for genoptræning, og have tid til at stille spørgsmål omkring
efterbehandling, medicin, genoptræningsprogrammer i hjemmet o.s.v.

•  Patienten bør informeres om, hvilke hjælpemidler han/hun får brug
for. Ved udskrivningen bør de få de mest nødvendige hjælpemidler.

•  Patienten bør informeres om, hvem de skal henvende sig til, hvis de får
problemer efter udskrivningen.

•  Hvis patienten kommer fra et plejehjem, beskyttet bolig, institution
eller lignende bør hospitalet informere personalet på stedet om
patientens udskrivning.

Hvordan opdager man uopfyldte behov for hjælpemidler?

Problemer med hørehandicap kan let overses, fordi de ikke er synlige, kan
skjules af patienten og let kan forveksles med tilstande, hvor patienten er
konfus efter slagtilfælde, meningitis, Alzheimer eller andre sygdomme,
som var den umiddelbare grund til indlæggelsen. Her er en sand historie,
som illustrerer ovenstående:
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Mary måtte pludselig indlægges på hospitalet efter et fald i sin have. Hun
var straks blevet opereret. Sygeplejerskerne syntes det var svært at
kommunikere med hende: ”Hun er lidt konfus – hun reagerer ikke ret
meget på det, vi siger.”
De troede, at det skyldtes narkosen, eller at Mary var dement. Men kun lige
indtil Marys datter kom med nogle af hendes ting, deriblandt hendes
høreapparat.

Herunder kan du se en række simple tegn på høretab:

•  Klienten taler højere end gennemsnittet.

•  Klienten skruer for højt op for lyden på fjernsynet eller radioen.

•  Klienten beder dig med jævne mellemrum om at gentage noget.

•  Klienten bliver overrasket, når nogen træder ind i rummet eller
pludselig står bag dem.

•  Klienten virker uopmærksom og distræt, deltager ikke i samtalen.

•  Klienten har et meget gammeldags høreapparat på.

Derudover skal du være opmærksom på, at nogle sygdomme ofte medfører
høretab:

Demens
Forskningsresultater tyder på, at forekomsten af høreproblemer er højere
blandt mennesker, som lider af demens. I en undersøgelse, som
sammenlignede antallet af hørehandicaps, blev der påvist en markant
forskel i antallet af ældre mennesker med hørehandicap i en gruppe af
Alzheimerspatienter i forhold til en kontrolgruppe (Gold, 1996). Det er
specielt svært at opdage høretab hos denne gruppe, fordi
kommunikationsbesværligheder både kan skyldes høretab og demens.
Nogle symptomer på høretab og demens er meget ens. For eksempel
overraskelse, når en person pludselig kommer ind i rummet eller pludselig
står bagved vedkommende. Eller det, at vedkommende forekommer
uopmærksom og distræt og ikke deltager i samtalen. I de tilfælde, hvor det
drejer sig om et høretab, som det er muligt at kompensere for, kan et
høreapparat måske hjælpe til at reducere kommunikationsproblemerne.

AIDS
Der findes megen litteratur om AIDS og døvhed, fordi der er en stor
forekomst af AIDS blandt døve. Der mangler information om denne
relativt nye sygdom, og høretab er almindeligt blandt HIV-smittede og
sættes i forbindelse med retrovir-behandling hos patienter fra 35 år og
opefter.

Diabetes
Diabetes har været anset for en højrisikofaktor i forhold til høretab. I den
eksisterende litteratur om emnet er der ikke ubetinget enighed om denne
antagelse. Nogle kilder indikerer, at følgerne af diabetes og forhøjet
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blodtryk er årsag til udviklingen af sensorineuralt høretab, mens andre
kilder ikke påviser nogen markant forskel med hensyn til høretab mellem
diabetikere og folk uden diabetes.

Meningitis
Bakteriel meningitis er en sygdom, som påviseligt kan sættes i forbindelse
med høretab. Ca. 12% af de børn, som får sygdommen bakteriel
meningitis, oplever høretab i sygdommens tidlige faser. Heraf  får 75% den
tabte hørelse igen inden udskrivning fra hospitalet (Richardson M P, Reid
A, Tarlow M J, & T., 1997).

Slagtilfælde
Et slagtilfælde kan defineres som hurtigtudviklede afgrænsede (eller
sommetider globale) kliniske tegn på forstyrrelse af cerebralfunktionen i
mere end 24 timer, eller død uden anden umiddelbar grund end den
vasculære (Aho, 1980). Andre symptomer, som er mindre hyppige, kan
være kramper, koma, tab af syn eller hørelse, dobbeltsyn eller generelt
ildebefindende med smerter. I artiklen Assistive devices for home-based
older stroke survivors (hjælpemidler til hjemmeboende mennesker, som
har overlevet et slagtilfælde) præsenteres en undersøgelse med interviews
om brugen af hjælpemidler med 30 mennesker over 60 år, som har haft et
slagtilfælde. Ca. 1 ud af 4 i denne gruppe havde høreapparat. Normalt kan
høretab forårsaget af slagtilfælde bedres ved brug af høreapparat og
brugeren kan også have gavn af andre hjælpemidler såsom dørklokke med
blinklys eller vibratoralarm.

Når du har bemærket tegn på høreproblemer hos en klient, må du forvisse
dig om, at din mistanke er rigtigt ved at udføre nogle simple tests. Stil
spørgsmål omkring lydstyrken på fjernsynet eller radioen, prøv at skjule
din mund, mens du taler til klienten, stå bagved vedkommende eller tal
dæmpet. Hvis dette bekræfter din mistanke om klientens høretab, må du
handle derefter:

Giv information om hjælpemiddelprodukter og/eller henvis til
specialist
Om du skal gøre begge dele eller kun én af delene afhænger af situationen,
klientens problem samt dit kendskab til hørehandicap og tilgængelige
hjælpemidler. Uanset må man dog gøre noget, specielt i denne situation,
hvor efterbehandling skal organiseres under alle omstændigheder. På
hospitalet vil der være hjælpemidler til rådighed for patienterne og en liste
over alle relevante hjælpemidler kunne være et værdifuldt redskab.

! Hjælpemidler på hospitalet

En undersøgelse kan vise, hvilke typer hjælpemidler hospitalet har til
rådighed for hørehandicappede og om det er muligt at få f.eks.: en telefon
med høj lydstyrke, høretelefoner til fjernsynet, et hørerør, hvis høreapparat
ikke er tilladt (f.eks. efter en operation), klistermærker med det universelle
døvehandicapsymbol til patientens seng og journal, et skilt med teksten ”Er
du hørehandicappet? Gør os venligst opmærksom på det”, etc.
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! Hvor finder jeg information om hjælpemidler?

Prøv at finde ud af, hvilke hjælpemidler der er til rådighed i dit
lokalområde; hjælp til at høre dørklokken, telefonen og radioen. Indsaml
relevante brochurer til en hørehæmmet klient.

! Mulig handling: undersøgelse

Mary bliver udskrevet fra hospitalet. Du ved at hun er tunghør, fordi hun
bærer høreapparat, men talepædagogen, hr. Janson, har bemærket, at det er
et temmelig gammeldags høreapparat.

Du ønsker at gøre opmærksom på hørehandicappet i udskrivningspapirerne
fra hr. Janson til den praktiserende læge. Skriv brevet om hørehandicappet.
Tænk på at skabe kontakter i forhold til andre hjælpemidler.

Nyttig information, som kan indgå i brevet:
•  Hvilke behandlinger har fundet sted;
•  Konklusioner;
•  Særlige problemer, som klienten har med specielle aktiviteter;
•  Formodede årsager til problemerne;
•  Løsninger, du har tænkt på;
•  Motivation af klienten til at reducere problemet.

At være hjælpemiddelformidler begynder med, at man gør opmærksom på
problemet. Et hørehandicap kan være usynligt og uerkendt. Geriatrisk
døvhed overses ofte, fordi høretab hos ældre mennesker ofte opstår i
forbindelse med andre mere åbenlyse helbredsproblemer. Aldersrelateret
høretab er ikke nemt at henføre til diagnosticerbare medicinske problemer.

! Udskrivning fra hospitalet og skjulte handicaps

Hr. Pol er indlagt, fordi han har brækket sin hofte for nylig. Når han skal
transporteres rundt på hospitalet foregår det i en seng eller rullestol. En
sygeplejerske bemærkede, at hr. Pol ikke svarede, når hun startede en
samtale, selv om det var et emne, hr. Pol havde været meget interesseret i
dagen forinden. Så indså sygeplejersken, at han ikke kunne høre hende,
fordi hun gik bagved ham og skubbede rullestolen.

Hvad kunne man gøre i denne situation? Vælg den bedste løsning.

1.  Stå foran hr. Pol, når man stiller spørgsmål eller kommunikerer
Ikke det bedste svar. Dette er en kortsigtet løsning, som kan være en støtte
i forhold til grunden til indlæggelsen. Men det er en god måde at tilpasse
sin adfærd på i forhold til folk med hørehandicap.

2.  Ignorer muligheden for, at han har et problem med hørelsen. Hr. Pol er
ikke indlagt på grund af høreproblemer.
Dette er ikke korrekt. Man bør ikke udelukkende koncentrere sig om
grunden til indlæggelsen.
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3.  Henvis ham til undersøgelse hos en øre-næse-hals-specialist
Henvisning er en mulighed, men måske ikke praktisk muligt, hvis det
betyder, at han af den grund skal være indlagt i længere tid. Først bør du
få din hypotese bekræftet og  forvisse dig om, at der er tale om et alvorligt
problem (se svarmulighed nr. 4)

4.  Få din hypotese bekræftet ved at udføre nogle simple prøver og spørg
om hr. Pol eventuelt oplever problemer med hørelsen hjemme. Spørg ham,
om han er interesseret i, at du gør opmærksom på hans høreproblem i
udskrivningspapirerne.
Godt svar! En anden mulighed er at vise hr. Pol, hvilke hjælpemidler
hospitalet har til rådighed for hørehandicappede.

Hvis et menneske er blevet hørehæmmet, findes der en række
hjælpemidler, dels til forbedring af hørelsen, dels til tilpasninger i
omgivelserne (f.eks. udstyr som kan reducere ekkolyde). Dette aspekt blev
behandlet i det tidligere afsnit om servicesystemet for tildeling af
hjælpemidler.

På hospitalet kan man med relativt få og enkle midler lette dagligdagen for
hørehæmmede patienter:

•  Placer hørehæmmede patienter ved vinduet. Herved vil lyset falde ind
på ansigterne af de personer, som taler til patienterne;

•  Spørg patienterne om, hvilket øre de hører bedst med. Sørg for at
patienten sidder med dette øre ind mod rummet;

•  Brug det universelle hørehandicap-symbol på patientens seng og
journal;

•  Væk hørehæmmede personer forsigtigt;

•  Vent til eventuel baggrundsstøj (vogne, gardiner der bliver trukket fra)
er taget af og begynd først derefter at tale til patienten;

•  Sørg for at stå ved siden af sengen, når du spørger patienten om noget;

•  Undgå at stille patienterne spørgsmål, når du går bagved;

•  Vis patienterne listen over hjælpemidler, som hospitalet har til
rådighed;

•  Brug tegn og prøv dem af sammen med patienten før
røntgenundersøgelser, CT scanninger, brusebad etc.;

•  Hvis en patient har høreapparat, som ikke må bæres under operation, så
øv brugen af hørerør inden operationen.
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! På plejehjem
Hr. Pol skal på rekreation på et plejehjem. Du skriver et udskrivningsbrev
til specialisten og til ergoterapien for at gøre opmærksom på, at patienten
har høretab på højre øre. Vedlæg en tegning af den ideelle placering af
patientens seng. Du ved, at der er 6 patienter pr. værelse på plejehjemmet.
Rummet er indrettet som på nedenstående tegning, og du har mulighed for
at flytte alle sengene.

! Løsning
Et sted inden for den stiplede linie. Lyset fra vinduerne vil sandsynligvis
falde på ansigterne hos de mennesker, som hjælper eller besøger hr. Pol.
Hans gode øre vender ud mod rummet.
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3 REFERENCER

Formålet med dette modul er at give en kort oversigt over hørehandicap og
relevante hjælpemidler. Du kan få yderligere information om emnet ved at
indsamle materiale fra bibliotekerne ved de højere læreanstalter eller hos
en lokal organisation for hørehæmmede og døve.

En anden mulighed er at søge information på Nettet. Du kan starte med at
søge på ord som ”døv” eller ”hørehandicap”, men vi foreslår , at du starter
din søgning på et af nedenstående sites:

•  The International Federation of Hard of Hearing People at
http://www.ifhoh.org/

•  Deaf World Web at http://dww.deafworldweb.org/
•  The UK Royal National Institute of Deaf at Http://www.rnid.org.uk/

Der findes adskillige gode introduktionsbøger om emnet på de fleste
europæiske sprog. Eksempelvis: McCall, R. (1992). Hearing loss? A guide
to self-help. London: Robert Hale Limited

Other sources of information cited in the text include:

•  Aho, K. (1980). Cerebrovascular disease in the community: result of a
WHO collaborative study. Bull WHO, 58, 113-130.

•  Chorus, A., Kremer, A., Oortwijn, W., & Schaapveld, K. (1996).
Slechthorendheid in Nederland. Leiden: TNO.

•  Gold, M. (1996). Hearing loss in a memory disorders clinic,. Arch.
Neurol.

•  NVVS. (1998). www-page Dutch Society for hearing loss.

•  Oticon, A. S. (1997). Sound and hearing .

•  Richardson M P, Reid A, Tarlow M J, & T., R. P. (1997). Hearing loss
during bacterial meningitis. Archives of disease in childhood, 76, 134-
138.

•  Statistics, N. C. f. H. (1994). Data from the National Health Interview
Survey. (Vol. Series 10, Number 188).
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4 ORDFORKLARING

•  Audiogram: grafisk fremstilling af hørekapaciteten på højre og venstre
øre

•  Audiolog: speciallæge i øre-næse-hals-sygdomme med to års
uddannelse/ansættelse ved en audiologisk afdeling på et hospital.

•  BTE: (Behind-the-ear), høreapparat, som bære bag øret.

•  CIC: (Completely-in-the-canal) høreapparat, som bæres helt inde i
øregangen, og som derfor næsten er usynligt. Bill Clinton bruger sådan
et høreapparat.

•  Teleslynge: system, som transmitterer lyden direkte til høreapparatet.
Findes på nogle offentlige steder (f.eks. på teatre) eller i private hjem.
Teleslyngen er nyttig, fordi den kun transmitterer den ønskede lyd
(f.eks. taleren eller orkestret) og ikke baggrundsstøjen.

•  Cochlear implant: et avanceret høreapparat, som indopereres delvist i
det indre øre, delvist bag det ydre øre. Det stimulerer hørenerverne ved
at transmittere lyd direkte som elektriske impulser i stedet for at
forstærke lyden.

•  Konduktivt høretab: begrænset hørelse på grund af ikke optimal
transmission af  lydsignaler gennem det ydre øre og/eller mellemøret.

•  Frekvens: sammen med volumen og klang med til at give en
karakteristik af lyden. Frekvens refererer til antallet af vibrationer pr.
sekund.

•  Høreapparat: hjælpemiddel, som kan forstærke lyd og dermed give en
person bedre hørelse. Kan bæres på kroppen (BTE), i øret (ITE), i
øregangen (ITC) eller helt inde i øret (CIC). Indgående lyde gendannes
som forstærkede lyde, i modsætning til cochlear implant, som
reproducerer indgående lyde, som elektriske impulser.

•  ITC: In-the-canal: høreapparat, som sidder i øregangen, og er næsten
usynligt.

•  ITE: in-the-ear: høreapparat, som sættes på det ydre øre.

•  Mundaflæsning: kommunikation, som beror på observation af
ansigtsudtryk. Da det inkluderer mere end bare læberne, kaldes det
også taleaflæsning.



HØRELSE
Sommeren, 1999

Side 53 af 59

•  Ménières sygdom: opkaldt efter en læge i det nittende århundrede.
Dårlig hørelse og balanceevne på grund af for megen væske i det indre
øre.

•  Sensorineuralt høretab: svækket hørelse på grund af fejl i
transmissionen af lydsignaler gennem det indre øre.

•  Tegnsprog: et sprog baseret på brug af tegn, som regel med hænderne.
Tegnsprog er ikke ens over hele verden, men varierer ligesom talte
sprog fra land til land.

•  Taleaflæsning: kommunikation baseret på observation af ansigtsudtryk.
Dette begreb er mere præcist end ”mundaflæsning”.

•  Klang: sammen med frekvens og volumen er klangen med til at
beskrive lyden. Klangen refererer til lydens specifikke natur.

•  Tinnitus: lyde, som tilsyneladende kommer inde fra øret eller hovedet,
ikke fra omgivelserne.

•  Total kommunikation: brug af en kombination af hørehjælpemidler og
visuel kommunikation.

•  Volumen: sammen med frekvens og klang er volumen med til at
beskrive lyden. Volumen refererer til lydens styrke, som kan være lav,
høj eller midt imellem.
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5 OPLYSNINGSARK

# Forskning i & udvikling af hørehjælpemidler
Med det nuværende niveau for nyskabelser inden for områderne
information og telekommunikationsteknologi er det naturligt, at den
seneste forskning og udvikling i hørehjælpemidler fokuserer på digital
behandling af lyd. Dette giver mulighed for langt større fleksibilitet og
forfinelse af de seneste hørehjælpemidler.

# Den Europæiske Union finansierer noget af denne forsknings- og
udviklingsaktivitet (gennem ”DG XIII-c5, telematics for disabled and
elderly”). Eksempler på EU-støttede projekter på dette område er
HEARDIP, LISCOM og SPACE.

# HEARDIP: Hearing Aid Research with Digital Intelligent Processing:
Projektet fokuserer på kompensation for hørevanskeligheder ved optimal
tilpasning, genoprettelse af det dynamiske område og
støjreduktionsalgoritmer med det formål at gøre tale så tydelig som muligt.
Formålet er at udvikle passende procedurer og  signalbehandlingsteknikker,
som muliggør introduktion af en ny generation af intelligente, selektive,
digitale hørehjælpemidler. Det betyder, at der er tre forskellige aspekter af
dette projekt: Tilpasningsprocedurer, særlig signalbehandling, som skal
kompensere for den reducerede signalbehandlingsfunktion i øret, og
signalbehandling med henblik på støjreduktion.

# LISCOM: Listening Comfort System for Hearing-Instruments and
Telephones
LISCOM’s formål er at forøge hørekomforten for hørehandicappede ved at
introducere støjreduktionsteknologi til hørehjælpemidler. Den samme
teknologi kan også forbedre lyden i stationære telefoner og mobiltelefoner.
Projektet anvender ny støjreduktionsteknologi, som kan behandle ikke-
stationær baggrundsstøj.
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# SPACE:  Signal Processing for Auditory Communication in noisy
Environments
SPACE fokuserer på at erstatte kommunikation, som er vanskeliggjort på
grund af hørehandicaps og/eller støj, ved hjælp af støjreduktionsalgoritmer
og genoprettelse af det dynamiske område med henblik på at optimere
taleforståelighed. Målet er udvikling af bedre høre- og
kommunikationsapparater. Der skal udvikles signalbehandlingsalgoritmer
til erstatning for svækkede hørefunktioner ved bearbejdning af
lydsignalerne.
Det primære formål er generel støjreduktion og afhjælpning af specifikke
kommunikationsproblemer. Algoritmerne vil blive evalueret ved
brugerafprøvninger af bærbare enheder.
Optimalt set skal apparaterne tilpasses til den enkelte brugers øre og
således kompensere for nedsatte hørefunktioner hos den hørehandicappede.
Imidlertid vil støjreduktionsteknikker udviklet med henblik på
genoprettelsen af kommunikationsfunktionen hos hørehæmmede også være
anvendelig for normalt hørende med  auditive kommunikationsproblemer
på støjende arbejdspladser. SPACE sigter mod at beskrive de auditive krav
til kommunikationen på et antal detaljeret beskrevne arbejdspladser og
fordelene ved tekniske løsninger til genoprettelse af kommunikationen ved
hjælp af intelligent ”kommunikationsanordninger”. Det største arbejde er
rettet mod anvendelsen af signalbehandling, og der lægges stor vægt på
tilbagemeldinger fra potentielle brugere af produkterne.

# Et audiogram

Et audiogram er en
grafisk illustration af
hørekapaciteten på både
højre og  venstre øre. Det
er meget enkelt at læse –
en matrix med
frekvensen (i Hertz eller
Hz) på den vertikale
akse. De lave frekvenser
(bas eller lave lyde)
findes på venstre side af
matrixen, de høje
frekvenser (høje toner) på den højre side. Den horisontale akse
repræsenterer styrken af lyde ( i decibel eller dB) med svage lyde i toppen
af audiogrammet, høje lyde i bunden. Dette er ikke en traditionel opdeling
af akserne, men den forøger læsbarheden.
I et audiogram kan du indplacere lyde, som du kommer ud for i det daglige.
Den vigtigste lyd, menneskelig tale, ligger mellem 250 og 5000 Hz og 10
til 50 dB.

Når et audiogram er lavet som en vurdering på hørevanskeligheder,
registrerer hørespecialisten, hvornår lyde med en bestemt frekvens og
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styrke bliver opfange (mindst 50 % af tiden) gennem det venstre og det
højre øre.
Resultaterne præsenteres grafisk i audiogrammet ved to linjer. Linjerne
indikerer, ved hvilken styrke patienten kan høre en lyd med en given
frekvens med det venstre og det højre øre. Som en hovedregel bruger
audiogrammer blå eller en række af X´er for det venstre øre og rød eller en
række af O´er for det højre øre.

For mere information om, hvordan man ”læser” et audiogram kan du slå op
i: Hepfner, S T (1998). The Audiogram Workbook: Thieme.

# Lyd

Enhver lyd kan karakteriseres ved dens:
- Frekvens
- Styrke
- Klangfarve

# Frekvens

Frekvensen af en lyd er antallet af svingninger i en lydbølge på et sekund.
Frekvensen angives i Hertz (Hz). Frekvensen af en lyd øges som antallet af
svingninger pr. sekund øges.

Skingre lyde, såsom en politifløjte eller en piccolofløjte, har en høj
frekvens med tusinder af cycli pr. sekund. Dybe lyde, såsom fjern torden
eller en tuba, har en lav frekvens med kun få svingninger pr. sekund.

Vibrationer eller frekvenser mellem 20 til 20.000 svingninger pr. sekund
(eller 20 til 20.000 Hz) fortolkes som lyd af et raskt, ungt, voksent øre.
Bestemte dyr såsom hunde, delfiner eller flagermus kan høre meget højere
frekvenser.

# Intensitet

Intensiteten (styrken) af en lyd refererer til lydens amplitude og angives i
dB (decibel). Dette er udtrykt i en logaritmeskala, som betyder, at 10 dB er
10 gange kraftigere, 20 dB er 100 gange kraftigere.
Table: Different sounds expressed in decibels (dB).

Den raske unge voksne er mest følsom over for lyde med frekvenser i
området 500 til 8000 Hz, som svarer til frekvensen af talelyd. Den laveste
lyd (høretærskel), som normalmenneskeøret kan modtage er omkring  0 dB.
Den mest intense lyd (ubehagelig lydstyrke eller smertetærskel), som en
lytter kan tåle, er 120-140 dB.

DB Eksempel

180 Rumraket ved affyring
140 Jetmaskine ved take off
130 Maskingeværsalve på klods hold
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120 Rockmusik
110 Høj torden
100 Undergrundstog
90 Bytrafik
80 Høj radio
70 Indeni kørende bil
60 Gennemsnitlig talestemme
50 Stormagasin
40 Stille, beboet område
30 Meget lav hvisken
20 Blade, der rasler
10 Normal vejrtrækning
0 Den laveste lyd, mennesker kan opfatte

# Efterprøv dit første indtryk

Dette er en kopi (i oversættelse) af brochuren American Academy of
Otolaryngology - Head and Neck Surgery public service brochure. Tjek
deres hjemmeside for mere information:
http://www.netdoor.com/entinfo/hrtstaao.html.

Besvar hvert af de følgende spørgsmål.

1. Jeg har hørevanskeligheder i telefonen.
1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

2. Jeg har vanskeligheder med at følge samtalen, når to eller flere
mennesker taler på samme tid.

1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

3. Folk beklager sig over, at jeg skruer lyden på fjernsynet for højt op.
1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

4. Jeg er nødt til at anstrenge mig for at forstå samtaler.
1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

5. Jeg overhører nogle almindelige lyde som telefonen eller dørklokken.
1.Næsten altid

http://www.netdoor.com/entinfo/hrtstaao.html
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2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

6. Jeg har problemer med at høre samtaler, når der er baggrundsstøj,
såsom ved fester.

1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

7. Jeg bliver forvirret over, hvor lyde kommer fra.
1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

8. Jeg misforstår nogle ord i en sætning og må bede folk om at gentage
sig selv.

1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

9. Jeg har især vanskeligheder ved at forstå kvinders og børns tale.
1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

10. Jeg har arbejdet i støjende omgivelser (samlebånd, tryklufthammer ,
jetmotorer o.s.v.)

1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

11. Mange mennesker, som jeg snakker med, synes at mumle (eller tale
utydeligt).

1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4. Aldrig

12. Folk bliver irriterede, fordi jeg misforstår, hvad de siger.
1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

13. Jeg misforstår, hvad andre siger og reagerer/svarer forkert.
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1.Næsten altid
2.Hver anden gang

   3. Nu og da
4.Aldrig

14. Jeg undgår sociale aktiviteter, fordi jeg ikke hører så godt og frygter,
at jeg vil svare upassende.

1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

(Skal besvares af et familiemedlem eller af en ven):
15. Tror du, at denne person lider af høretab?

1.Næsten altid
2.Hver anden gang
3.Nu og da
4.Aldrig

Pointgivning
For at regne dine points ud, så giv dig selv 3 points for hver gang, du
har sat kryds ved ”Næsten altid”, 2 for hver ”Hver anden gang”, 1 for
hver ”Nu og da” og 0 for ”Aldrig”. Hvis du har en slægtning, som lider
af høretab, tilføj da endnu 3 points. Læg så dine points sammen.

The American Academy of Otolaryngology - Head and Neck Surgery
anbefaler følgende:
0 til 5
– Din hørelse er udmærket. Du behøver ikke at foretage dig noget.

6 til 9
– Du bør gå til øre-næse-hals læge.

10 og derover
– Det anbefales stærkt, at du går til ørelæge.

Denne test blev prøvet på 71 ældre patienter i fem byer; audiogrammer
blev også udført på dem. Resultaterne viste, at de, hvis points viste, at
de burde konsultere en læge, blev bekræftet i audiogrammet som
hørehæmmede.


