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Dit barns hørelse
Mennesker.har.fem.sanser.til.at.opleve.verden.med..Et.barn.fø-
des.med.et.åbent.sind,.klar.til.at.modtage.informationer.gennem.
disse.sanser..Jo.flere.informationer.barnet.modtager,.desto.bedre.
kan.barnet.forstå.og.deltage.i.verden.omkring.sig..sanserne.er.
vores.redskab.til.at.lære.og.kommunikere.

Høresansen.er.afgørende.for.vores.tale-.og.sprogudvikling,.og.
det.er.derfor.vigtigt,.at.en.eventuel.nedsat.hørelse.konstateres.så.
tidligt.som.muligt..Betydelige.forsinkelser.i.tale-.og.sprogudvik-
lingen.kan.undgås,.hvis.høretabet.behandles.på.et.tidligt.tids-
punkt.

Det.kan.være.meget.overvældende.for.forældre.at.skulle.erken-
de,.at.deres.barn.har.nedsat.hørelse..Der.er.så.mange.informa-
tioner.at.forstå,.spørgsmål,.der.skal.stilles,.og.beslutninger,.der.
skal.tages..Ud.over.disse.praktiske.anliggender.er.der.også.de.
følelsesmæssige.aspekter.

Barnets.familie.er.en.afgørende.del.af.støttenetværket,.som.des-
uden.består.af.høreapparattilpassere,.lærere.og.andre.faguddan-
nede..Vi.håber,.denne.bog.vil.hjælpe.med.til.at.give.et.bredt,.so-
lidt.informationsgrundlag.i.relation.til.børn.med.nedsat.hørelse.

DIT.BARNs.HØRELsE
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At forstå sit barns 
hørenedsættelse
fra.det.øjeblik,.hvor.der.er.en.mistanke.om.en.hørened-
sættelse,.eller.hvor.diagnosen.stilles,.træder.familien.ind.i.
en.helt.ny.verden.af.information.og.terminologi..En.klar.
og.grundig.forståelse.af.høretabet.–.fra.funktionen.af.
vore.høreorganer.til.forskellige.former.for.diagnostiske.
undersøgelser.–.vil.være.med.til.at.danne.grundlag.for.
fremtidige.beslutninger.og.gøre.det.nemmere.at.tilpasse.
sig.den.nye.situation..Denne.forståelse.er.vigtig.i.kærlig-
heden.til.og.glæden.ved.ens.eget.specielle.barn.

AT.foRsTå.sIT.BARNs.HØRENEDsæTTELsE �



�

HØREORGANET
for.helt.at.forstå.hvad.hørenedsættelse.er,.er.det.nødven-
digt.at.forstå,.hvordan.vores.høreorgan.fungerer.

Al.lyd.stammer.fra.bevægelse..Når.f.eks..vinden.blæser,.
får.den.bladene.på.træerne.til.at.bevæge.sig..Bladene.
skubber.molekylerne.i.luften.og.får.dem.til.at.vibrere...
Disse.vibrationer.kaldes.lydbølger.og.kan.opfattes.af.øret..
Langsomme.vibrationer.(lavfrekvens).høres.som.dybe..
toner.(bas),.mens.hurtige.vibrationer.(højfrekvens).høres.
som.høje.toner.(diskant).

Stigbøjle

Trommehinde

Ambolt Balanceorgan

Det eustakiske rør

Øresnegl

Hammer

yDRE ØRE

MELLEMØRE

INDRE ØRE

Det ovale vindue

Hørenerve

Øregang
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Det.komplette.høreorgan.er.ansvarlig.for.vores.høresans..
Det.opfanger.lydbølger.og.omsætter.dem.til.neurale.ko-
der,.der.kan.fortolkes.af.hjernen..Høreorganet.består.af.
tre.hovedbestanddele..Det.ydre.øre,.mellemøret.og.det.
indre.øre.

Det ydre øre
Det.ydre.øre.består.af.den.ydre.bruskagtige.del.af.øret.
samt.øregangen..Øregangen.afsluttes.af.trommehinden,.
som.danner.grænsen.til.mellemøret..Det.ydre.øre.opfan-
ger.lydbølger.og.leder.lyden.til.trommehinden..Lydbølgen.
får.trommehinden.til.at.vibrere,.og.svingningerne.overfø-
res.til.mellemøret.
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Mellemøret
Mellemøret.er.et.luftfyldt.rum..Det.eustakiste.rør,.som.
forbinder.mellemøret.til.næsesvælget,.sørger.for.at.holde.
det.samme.lufttryk.i.mellemøret.som.det.ydre.lufttryk..I.
mellemørets.hulrum.findes.tre.små.øreknogler,.malleus,.
incus.og.stapes,.normalt.kaldet.hammer,.ambolt.og.stig-
bøjle..Denne.kæde.af.knogler.danner.tilsammen.et.vægt-
stangssystem,.der.overfører.trommehindens.bevægelser.
til.væsken.i.det.indre.øre..To.små.muskler,.stapedius.og.
tensor.tympani,.er.fæstnet.til.knoglerne.og.aktiveres.pr..
refleks,.når.kraftige.lyde.når.øret..Denne.muskelrefleks.
mindsker.meget.kraftige.lydtryk,.før.de.når.det.indre.øre..
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Det indre øre
Det.indre.øre,.eller.cochlea,.er.formet.som.et.sneglehus.
og.er.et.væskefyldt.rum..Balanceorganet.er.forbundet.til.
det.indre.øre.og.består.af.tre.væskefyldte.buegange..Det.
ovale.vindue,.som.forbinder.mellemøret.og.det.indre.øre,.
udfyldes.af.stigbøjlens.fodplade,.der.fungerer.som.et.
stempel.og.bevæger.væsken.i.det.indre.øre..

Væskens.bevægelse.aktiverer.hårcellerne.i.det.indre.øre.
(der.findes.ca..20.000.af.disse.sanseceller)..Når.hårcel-
lerne.aktiveres,.sender.de.via.nervefibre.impulser.til.hjer-
nen,.som.opfatter.disse.impulser.som.lyd.

Via.dette.fantastiske.høresystem.er.øret.i.stand.til.at.op-
fange.lydbølger,.omsætte.dem.til.knoglevibrationer,.der-
efter.til.bølgebevægelser.i.væske.og.til.sidst.til.nerveim-
pulser,.som.kan.fortolkes.af.hjernen..selv.den.mindste.
svaghed.i.dette.komplekse.system.kan.føre.til.en.forrin-
gelse.af.hørelsen.
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HØRELSENS NORMALE UDvIkLINGSFORLØB
Det.er.meget.svært.at.definere.”normal”.udvikling,.når.vi.
taler.om.mennesker..Hver.enkelt.menneske.udvikler.sig.
på.sin.egen.måde.og.i.sit.eget.tempo..

Vi.har.opstillet.en.liste.over.et.typisk.udviklingsforløb.for.
et.barn.med.normal.hørelse..Det.er.vigtigere.at.lægge.
mærke.til,.om.barnet.udvikler.sig,.som.det.skal,.end.at.
lægge.mærke.til,.om.barnet.når.en.bestemt.milepæl.på.
et.bestemt.alderstrin.
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Milepæle for auditiv udvikling

prænatal stimulering

Menneskefosteret.har.en.slags.hørelse.efter.20..svangerskabs-
uge..Denne.hørelse.vil.udvikle.sig.og.modnes.gennem.resten.
af.svangerskabet..fosteret.er.i.stand.til.at.høre.lyde.uden.for.
moderens.krop,.men.det.kan.meget.bedre.høre.lavfrekvente.
lyde.end.højfrekvente.lyde..

0-4 måneder

Barnet.bliver.forskrækket.ved.pludselige.eller.høje.lyde..Det.
begynder.at.følge.lyde.enten.med.øjnene.eller.ved.at.vende.
hovedet.

3-6 måneder

Barnet.interesserer.sig.for.forskellige.lyde.og.forsøger.også.
selv.at.sige.lyde..Det.genkender.tilsyneladende.velkendte.
stemmer..

6-12 måneder

Pludren..Barnet.begynder.at.forstå.enkle.ord.som.”mor”.og.
”hej-hej”..Det.begynder.at.forstå.enkle.beskeder..

 12-18 måneder

Barnet.begynder.at.forme.ord.i.stedet.for.pludren..Det.kan.nu.
bruge.ca..20.ord.og.forstå.ca..50.ord.
. . . . . . . ................➤➤➤
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➤➤➤ Milepæle for auditiv udvikling, fortsat 

2 år

Barnet.kan.som.regel.sige.enkle.sætninger.og.har.et.ordforråd.
på.ca..200-300.ord..Det.kan.lide.at.få.læst.højt.og.kan.identi-
ficere.og.udpege.mange.ting.i.billedbøger.

3-4 år

Barnet.bruger.ord.og.sætninger.til.at.udtrykke.behov,.spørgs-
mål.og.følelser..ordforråd,.udtale.og.forståelse.forbedres.mar-
kant.i.disse.år..
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NEDSAT HØRELSE
Hvis.der.er.sket.skade.på.blot.en.enkelt.del.af.den.bane,.
der.leder.lyden.gennem.høresystemet,.kan.det.medføre.
forringelse.af.hørelsen..

kun.visse.typer.hørenedsættelse.kan.afhjælpes.ved.medi-
cinsk.eller.kirurgisk.behandling,.hvorimod.de.fleste.andre.
med.fordel.kan.afhjælpes.med.et.høreapparat.

Nogle.faktorer.kan.have.indflydelse.på.den.påvirkning,.
som.en.hørenedsættelse.har.på.barnets.udvikling..Et.
barn,.der.er.født.med.nedsat.hørelse,.har.større.risiko.for.
forsinket.tale-.og.sprogudvikling.end.et.barn,.der.får.hø-
retab.efter.tale-.og.sprogtilegnelsen..Hørenedsættelsens.
størrelse.er.også.af.meget.stor.betydning..En.større.høre-
nedsættelse.vil.sædvanligvis.betyde.en.større.påvirkning.
af.tale-.og.sprogudviklingen.
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Det.er.meget.vigtigt,.at.en.hørenedsættelse.diagnostice-
res.og.behandles.så.tidligt.som.muligt..Undersøgelser.har.
vist,.at.børn.med.nedsat.hørelse.kan.udvikle.tale-.og.
sprogegenskaber.på.samme.niveau.som.børn.med.nor-
mal.hørelse,.hvis.de.får.høreapparater.før.6.måneders.al-
deren.

Tegn på nedsat hørelse
Et.barn.med.nedsat.hørelse.lærer.ofte.at.kompensere.for.
den.manglende.hørelse.ved.at.være.mere.følsom.over.for.
andre.informative.signaler.omkring.sig.som.f.eks..ændrin-
ger.i.lyset.ved.åbning.eller.lukning.af.en.dør,.vibrationer.i.
gulvet.eller.bevægelser.i.luften..Barnets.reaktioner.kan.
altså.synes.helt.normale,.og.det.kan.derfor.være.vanske-
ligt.at.opdage.en.hørenedsættelse.
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Den.bedste.måde.at.finde.ud.af,.om.et.spædbarn.har.
nedsat.hørelse,.er.så.tidligt.som.muligt.at.screene.det.ny-
fødte.barn.for.hørenedsættelse..Hvor.screening.ikke.er.
rutine,.er.det.for.det.meste.forældrene,.der.får.mistanke.
om.en.hørenedsættelse..

stol.på.din.intuition,.hvis.du.har.mistanke.om,.at.dit.barn.
har.vanskeligt.ved.at.høre..I.tvivlstilfælde.bør.du.henven-
de.dig.til.en.ørelæge.eller.din.praktiserende.læge.for.at.få.
foretaget.en.høreprøve.på.dit.barn..Et.barn.er.aldrig.for.
lille.til.at.få.sin.hørelse.testet,.og.undersøgelser.har.vist,.
at.jo.tidligere.et.barn.med.nedsat.hørelse.får.høreappara-
ter,.desto.bedre.udvikler.det.sine.sprogfærdigheder..
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En.høreprøve.er.en.enkel.og.smertefri.måde.at.kontrol-
lere,.om.barnet.får.det.absolut.mest.mulige.ud.af.verden.
omkring.sig.

Vi.har.opstillet.en.liste.over.ting.i.børns.adfærd,.der.kan.
indikere.høreproblemer..Børn.udvikler.sig.i.hvert.sit.tem-
po,.så.selvom.ingen.af.disse.ting.er.et.sikkert.tegn.på,.at.
der.er.et.problem,.kan.de.dog.være.en.indikation.af,.at.
barnet.går.glip.af.vigtig.mundtlig.information.

Tegn på nedsat hørelse

 Bliver barnet ikke forskrækket over.høje.lyde..

 Lokaliserer barnet ikke lydkilden ved.f.eks..at.vende.ho-
vedet.mod.den,.der.taler..Et barn med normal hørelse vil 
sædvanligvis forsøge at lokalisere lydkilden omkring �-� 
måneders alderen..

 Behøver barnet generelt højere lydstyrke for.at.kunne.
fungere.–.sidder.det.for.tæt.ved.fjernsynet,.skruer.det.op.for.
lyden,.siger.tit.“hvad”,.når.det.bliver.tiltalt,.reagerer.ikke.på.
kalden.

■

■

■
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 Rører barnet sig tit ved øret eller trækker sig i et eller 
begge ører, kan.det.indikere.tryk.eller.infektion.i.øret. 

 Stopper barnets pludren eller går den over i lysere 
skrigelyde.i.f.eks..6-8.måneders.alderen...

 Reagerer barnet ikke normalt på lyde –.reagerer.det.
f.eks..ikke.på.sit.navn.omkring.6.måneders.alderen..

 Ændrer barnets pludren sig ikke til genkendelige tale-
lyde og.derefter.til.ord.i.løbet.af.barnets.andet.leveår. 

 Forstår barnet ikke enkle beskeder som.“hent.bolden.til.
far”.omkring.1.års.alderen,.hvis.ikke.det.ser.direkte.på.dig.og.
dine.kropsbevægelser..

 Trækker barnet sig tilbage fra social kontakt.og.reage-
rer.det.måske.aggressivt..Dette.kan.indikere.frustration.over.
de.konstante.misforståelser,.der.kommer.af.at.have.nedsat.
hørelse..

 Misforstår barnet jævnligt.mundtlige.anvisninger.

■

■

■

■

■

■

■
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Forskellige typer hørenedsættelse
Mange.mennesker.forbinder.nedsat.hørelse.med.alder-
dom..Men.selvom.de.fleste.hørenedsættelser.rent.faktisk.
er.aldersbetinget,.er.der.mange.andre.årsager.også..Et.
høretab.kan.være.arveligt,.patologisk.betinget.(sygdoms-
forårsaget).eller.idiopatisk.betinget.(af.ukendt.oprindelse)..
Høretab.inddeles.normalt.i.to.kategorier:.konduktivt.hø-
retab.og.sensorineuralt.høretab,.afhængigt.af.hvor.i.øret.
høretabet.opstår..Et.barn.kan.også.have.et.blandet.høre-
tab,.som.er.en.kombination.af.de.to.kategorier..for.at.
kunne.give.den.rigtige.behandling.er.det.nødvendigt.at.
vide,.hvilken.type.høretab.der.er.tale.om.
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Konduktivt høretab
konduktivt.høretab.fremkommer.ved,.at.lydene.dæmpes.
på.deres.vej.fra.det.ydre.øre.til.det.indre.øre..Dette.kan.
være.forårsaget.af.tilstopninger.eller.beskadigede.anato-
miske.strukturer.i.det.ydre.øre,.øregangen.eller.mellem-
øret..

overførslen.af.lyd.kan.være.hindret.af.en.eller.flere.fakto-
rer,.f.eks..kan.for.meget.eller.for.lidt.tryk.i.mellemøret.
forhindre.trommehinden.i.at.vibrere.frit,.og.stive.eller.for-
skubbede.led.kan.forhindre.mellemørets.knogler.i.at.be-
væge.sig.frit..

De.fleste.former.for.konduktivt.høretab.kan.behandles.
med.receptpligtig.medicin.eller.ved.kirurgisk.indgreb..
Men.da.medicinsk.behandling.måske.ikke.helt.kan.af-
hjælpe.det.konduktive.tab,.kan.mennesker.med.konduk-
tivt.høretab.ofte.have.fordel.af.et.høreapparat.
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Almindelige årsager til konduktive høretab hos 
børn

Ørevoks (cerumen) eller andre affaldsstoffer

ophobning.af.affaldsstoffer.som.ørevoks.i.øregangen.kan.for-
årsage.et.konduktivt.høretab..Affaldsstoffer.i.øret.skal.fjernes.af.
en.ørelæge,.efter.at.det.er.blevet.konstateret,.at.det.er.en.med-
virkende.årsag.til.høretabet..Hvis.det.fjernes.uden.komplikatio-
ner,.bliver.hørelsen.sædvanligvis.fuldt.genoprettet.

Mellemørebetændelse (otitis media)

Betændelse.i.øret.er.en.almindelig.sygdom,.specielt.hos.mindre.
børn..En.akut.infektion.er.meget.smertefuld.og.bør.behandles.
med.det.samme,.da.det.kan.ende.med.en.sprængt.trommehin-
de,.hvis.man.ikke.søger.behandling.i.tide..En.rask.trommehinde.
vil.typisk.hele.sig.selv.ved.at.danne.arvæv,.så.sprængningen.
lukkes..En.ophobning.af.arvæv.efter.mange.mellemørebetæn-
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delser.kan.imidlertid.også.forårsage.et.konduktivt.høretab,.som.
kan.være.vanskeligere.at.rette.op..kroniske.betændelser,.som.
også.er.en.form.for.otitis,.er.måske.ikke.smertefulde,.men.kan.
resultere.i.et.betydeligt.konduktivt.høretab..Infektioner,.der.
negligeres.over.en.længere.periode,.kan.forårsage.alvorlige.
komplikationer.i.form.af.et.sensorineuralt.høretab.

Sensorineuralt høretab
sensorineuralt.høretab.skyldes.beskadigelse.af.hårcellerne.
i.det.indre.øre.(cochlea).og/eller.af.de.nervefibre,.der.le-
der.nerveimpulser.fra.det.indre.øre.til.hjernen..Denne.
type.hørenedsættelse.kan.sjældent.afhjælpes.hverken.
medicinsk.eller.kirurgisk..sensorineuralt.høretab.kan.deri-
mod.ofte.afhjælpes.med.et.høreapparat.
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Almindelige årsager til sensorineuralt høretab hos 
børn

Medfødt hørenedsættelse

Denne.type.hørenedsættelse.betyder,.at.barnet.blev.født.med.
nedsat.hørelse..Medfødt.hørenedsættelse.kan.være.arveligt.be-
tinget.af.kendte.eller.ukendte.årsager,.f.eks..kan.det.skyldes.et.
arveligt.syndrom.(Downs.syndrom)..Medfødte.hørenedsættel-
ser.kan.desuden.være.forårsaget.af.faktorer,.der.skyldes.mode-
rens.indtag.af.alkohol,.narkotika.eller.medicin.under.gravidite-
ten.

Akustiske støjskader

Hvis.man.vedvarende.udsættes.for.meget.kraftige.lyde.eller.
kortvarigt.udsættes.for.pludselige.impulslyde.(f.eks..fyrværkeri.
og.knaldhættepistol),.kan.det.forårsage.sensorineuralt.høretab.

Infektioner

Alvorlige.tilfælde.af.infektioner.som.mæslinger,.fåresyge,.me-
ningitis.eller.kighoste.kan.føre.til.sensorineuralt.høretab.af.for-
skellig.grad.
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HØREpRØvER
Hvis.du.har.mistanke.om,.at.dit.barn.har.en.hørenedsæt-
telse,.eller.hvis.der.er.fysiske.eller.medicinske.tilstande.i.
øret,.som.kan.give.anledning.til.bekymring,.er.det.en.god.
ide.at.få.foretaget.en.høreprøve.

Børn.i.alle.aldre.–.selv.nyfødte.–.kan.få.deres.hørelse..
testet..Der.findes.forskellige.former.for.testmetoder.alt.
efter.barnets.alder.og.udviklingstrin..Høreprøver.volder.
ikke.barnet.nogen.form.for.fysisk.ubehag..

I.Danmark.udføres.høreprøver.rutinemæssigt.som.en.del.
af.sundhedsplejen..Disse.prøver.kan.være.med.til.at.gøre.
forældre.opmærksomme.på,.om.deres.barn.har.et.høre-
problem.

Hvis.der.opstår.mistanke.om.hørenedsættelse,.bliver.bar-
net.henvist.til.den.audiologiske.afdeling.på.sygehuset,.
hvor.man.har.den.fornødne.ekspertise.til.at.foretage..
høreprøver.på.børn..

Den.almindelige.høreprøve,.hvor.den.person,.der.testes,.
skal.angive,.om.han/hun.kan.høre.en.bestemt.lyd,.egner.
sig.ikke.til.små.børn,.da.denne.metode.kræver,.at.barnet.
giver.pålidelige.svar.
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Forskellige typer høreprøve
De mest almindeligt brugte høreprøver til små børn

patienthistorie

Der.vil.blive.indsamlet.så.mange.oplysninger.som.muligt.for.
at.fastslå.årsagen.til.hørenedsættelsen,.eventuelle.følger.og.
komplikationer.samt.de.rigtige.behandlingsstrategier..Der.vil.
bl.a..blive.stillet.spørgsmål.om.familie,.miljø,.sygdom.og.gra-
viditet..Husk,.at.alle.oplysninger.ikke.kun.vil.blive.holdt.fortro-
lige,.men.også.være.til.stor.hjælp.for.den.videre.behandling.

Otoskopi

Et.otoskop.er.et.instrument,.der.udsender.lys.og.er.konstrue-
reret.på.en.sådan.måde,.at.man.tydeligt.kan.se.øregangen.og.
trommehinden..otoskopet.kan.hjælpe.med.at.afsløre.fysiske.
abnormiteter,.som.kan.være.medvirkende.årsag.til.hørened-
sættelse.

Otoakustiske emissioner

Denne.prøve,.som.kan.vise,.om.der.foreligger.en.hørened-
sættelse,.uden.at.dit.barn.tager.aktiv.del.i.prøven,.er.meget.
hurtig.og.foretages.ofte.på.fødeafdelingen.allerede.kort.efter.
barnets.fødsel..Prøven.måler.den.aktivitet,.som.de.små.hårcel-
ler.fremkalder.i.det.indre.øre.efter.at.være.blevet.stimuleret.af.
lyd..Prøven.udføres,.mens.barnet.hviler.eller.sover.
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Hjernestammeaudiometri (ABR – Auditory Brainstem Response)

og ASSR (Auditory Steady-State Response)

Med.disse.prøver.måles.hjernebølgerne,.der.opstår.som.følge.
af.stimulering.med.lyd..også.disse.prøver.udføres.uden.bar-
nets.aktive.medvirken..Den.varer.lidt.længere.end.den.otoaku-
stiske.emissionsprøve,.men.resultaterne.af.denne.prøve.kan.
ofte.være.gavnlige,.hvis.barnet.skal.have.et.høreapparat..Da.
det.er.en.længerevarende.prøve,.kan.man.forberede.sig.ved.at.
aftale.en.tid,.hvor.barnet.sædvanligvis.sover.til.middag.

Impedansmålinger

Denne.prøve.registrerer.trommehindens.bevægelse.som..
følge.af.trykforandringer.inde.i.øregangen..Trommehindens.
bevægelighed.og.trykket.i.mellemøret.kan.måles.for.at.vurde-
re,.om.mellemøret.er.uskadt..Prøven.er.meget.nyttig.til.at.be-
stemme.typen.af.hørenedsættelse,.og.det.er.den.prøve,.man.
bruger.til.at.diagnosticere.mellemørebetændelser..

Med.impedansmålinger.kan.man.også.registrere.den.akustiske.
refleks,.der.opstår,.når.man.udsættes.for.visse.kraftige.lyde..
Denne.refleks.fremkalder.en.stramning.af.trommehinden.og.
er.en.naturlig.beskyttelse.mod.kraftige.lyde..Hvis.refleksen.
ikke.udløses.eller.kun.udløses.ved.ekstremt.kraftige.lyde,.kan.
det.være.tegn.på,.at.visse.hørestrukturer.er.påvirket..
Impedanstestning.er.meget.hurtig.og.kræver.ikke.aktiv.med-
virken.af.barnet..
   ➤➤➤
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➤➤➤ Forskellige typer høreprøver, fortsat

 Audiometri (den almindelige høreprøve)

Under.denne.prøve.skal.barnet.være.vågen,.da.man.har.brug.
for.dets.medvirken.og.koncentration..Man.skal.derfor.sikre.
sig,.at.barnet.er.veludhvilet.og.forberedt.på.at.samarbejde.og.
lege.med.en.eller.to.venlige.voksne.under.prøven.

Rentoneaudiometri
formålet.med.denne.type.audiometri.er.at.bestemme.den.sva-
geste.lydstyrke,.hvorved.barnet.kan.høre.en.række.forskellige.
korte.lyde..Disse.målinger.vil.være.nyttige.ved.en.høreapparat-
tilpasning..

Under.audiometrien.vil.der.blive.sendt.lyde.enten.via.en.højt-
taler,.almindelige.hovedtelefoner.eller.små.hovedtelefoner,.
som.passer.i.øregangen..Barnet.skal.så.angive,.hvornår.det.
hører.lyde..Hvor.det.drejer.sig.om.meget.små.børn,.vil.man.
få.barnet.til.at.tro,.at.lyden.kommer.fra.et.legetøjsdyr,.som.
er.anbragt.ved.siden.af.barnet..Når.barnet.først.er.overbevist.
om,.at.lyden.kommer.fra.legetøjet.(det.gør.den.ikke,.lyden.
kommer.fra.et.apparat,.som.audiologiassistenten.betjener),.vil.
audiologiassistenten.frembringe.en.lyd.og.vente.på,.at.barnet.
vender.sig.mod.legetøjsdyret.
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Hvor.det.drejer.sig.om.større.børn,.får.barnet.besked.på.at.re-
agere.på.en.lyd.ved.at.færdiggøre.en.del.af.et.spil.(f.eks..læg-
ge.en.brik.i.et.puslespil)..Barnet.bliver.bedt.om.kun.at.lægge.
en.brik,.når.det.hører.en.lyd,.og.skal.derefter.fortsætte.med.at.
lægge.en.brik,.hver.gang.det.hører.en.lyd..Når.barnet.har.nået.
en.bestemt.alder,.kan.det.svare.som.en.voksen.ved.at.trykke.
på.en.knap.eller.sige.”ja”,.hver.gang.en.lyd.høres..

Taleaudiometri
større.børn.testes.ved.hjælp.af.taleaudiometri..Det.svarer.til.
rentoneaudiometri,.bortset.fra.at.lydene.repræsenterer.tale..
formålet.med.taleaudiometri.er.at.bestemme.det.laveste.ni-
veau,.hvorved.barnet.kan.opfange.og.forstå.tale.
Et.lille.barn.forventes.derfor.at.dreje.sit.hoved.mod.legetøjsdy-
ret.på.samme.måde.som.beskrevet.i.ovenstående.afsnit.

Et.større.barn.forventes.at.gentage.ord.eller.at.pege.på.et.bil-
lede.(i.en.billedbog),.som.illustrerer.ordet..Der.vil.også.blive.
præsenteret.tale.på.konversationsniveau.for.at.fastslå,.om.ta-
len.er.rigtigt.forstået.af.barnet..og.endnu.en.gang.skal.barnet.
svare.ved.at.repetere.ord.eller.ved.at.pege.på.et.billede,.der.
illustrerer.ordet..
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AUDIOGRAMMET
Et.audiogram.er.en.grafisk.fremstilling.af.de.resultater,.
der.opnås.ved.en.høreprøve.eller.audiometri.
Hvis.barnet.er.ældre.end.6.måneder,.skulle.man.kunne.
udarbejde.et.audiogram..Hvis.barnet.er.yngre.end.6.må-
neder,.eller.hvis.det.ikke.har.været.muligt.at.udarbejde.et.
audiogram,.fordi.barnet.ikke.samarbejdede.under.prøven,.
kan.ørelægen.eller.audiologen.basere.diagnosen.på.an-
dre.resultater.end.audiogrammet..I.sådanne.tilfælde.vil.
der.blive.udarbejdet.et.audiogram.på.et.senere.tidspunkt,.
når.barnet.er.ældre.eller.mere.samarbejdsvilligt.

Husk.altid.at.bede.ørelægen.om.en.kopi.af.audiogram-
met..Man.bør.selv.være.i.besiddelse.af.et.eksemplar,.så.
man.senere.har.mulighed.for.at.gennemgå.resultaterne.
eller.sammenligne.det.med.tidligere.eller.efterfølgende.
audiogrammer.
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Forståelse af audiogrammet
Under.høreprøven.ændres.to.parametre.–.frekvens.og.
lydstyrke.–.for.at.finde.frem.til.de.svageste.lyde,.som.bar-
net.kan.høre.
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Normal hørelse

Frekvens
Audiogrammet.er.et.koordinatsystem.med.to.akser,.hvor.
den.horisontale.akse.er.”frekvensaksen”..frekvens,.som.vi.
opfatter.som.”tonehøjden”,.kan.beskrives.som.forskellige.
noder.på.en.musikskala..
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frekvens.måles.i.Hertz.(forkortes.Hz)..Mennesket.har.ev-
nen.til.at.høre.mange.frekvenser..faktisk.er.børn.med.
normal.hørelse.i.stand.til.at.høre.fra.en.meget.lavfrekvent.
lyd.på.20.Hz.(f.eks..tågehorn).til.en.meget.høj.frekvens.
på.20.000.Hz.(f.eks..fløjten)..

Audiogrammet.viser.testresultater.for.6.til.10.frekvenser.
mellem.250.og.8000.Hz.(8.kHz),.hvilket.er.de.frekvenser,.
man.skal.kunne.høre.for.at.udvikle.tale.og.sprog..De.lave.
frekvenser.vises.i.skemaets.venstre.side,.mens.de.høje.fre-
kvenser.vises.i.skemaets.højre.side.
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Lydstyrke
Den.lodrette.akse.er.”lydstyrkeaksen”..Lydstyrke.kan.be-
skrives,.som.hvor.kraftig.eller.svag.en.lyd.er..Lydstyrke.
måles.i.decibel.(forkortes.dB.eller.dBHL)..Denne.akse.vi-
ser,.hvor.”svagt”.hver.frekvens.i.audiogrammet.kan.hø-
res..Et.barn.med.normal.hørelse.bør.være.i.stand.til.at.
høre.hver.frekvens.på.et.niveau.på.20.dB.eller.lavere..

Hvis.lydstyrkeniveauet.overstiger.20.dB.(vises.nedadtil.i.
skemaet),.betyder.det,.at.barnet.først.kan.høre.lyden.ved.
kraftigere.niveauer.og.altså.har.en.hørenedsættelse.ved.
en.bestemt.frekvens..kort.sagt,.kan.der.for.hver.frekvens.
aflæses.en.lydstyrke.
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Resultater.for.henholdsvis.venstre.og.højre.øre.angives.
med.forskellige.symboler.på.audiogrammet..Aflæsninger.
for.venstre.øre.vil.ofte.være.skrevet.med.blåt.og/eller.an-
givet.med.et.”X”,.mens.aflæsninger.for.højre.øre.ofte.vil.
være.skrevet.med.rødt.og/eller.angivet.med.et.”o”.

Seks grader af hørenedsættelse
Der.findes.typisk.6.grader.af.hørenedsættelse,.som.an-
vendes.til.at.beskrive.barnets.hørenedsættelse.ved.for-
skellige.frekvenser.
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Grad af høre-
nedsættelse

Grad af høre-
nedsættelse angivet 
i decibel (dB)

Mht. mundtlig 
kommunikation vil dette 
normalt tyde på:

Minimal 11.til.25.dB kun.få.vanskeligheder

Let 26.til.40.dB Besvær.med.at.høre.svag.tale

Moderat 41.til.55.dB kan.ikke.høre.svag.tale,
besvær.ved.normale.taleniveauer.

Middelsvær 56.til.70.dB kan.ikke.høre.svag.tale,.besvær.ved.
normale.samtaleniveauer.

svær 71.til.90.dB kan.ikke.høre.normal.tale,.besvær.
ved.kraftig.tale.

Meget.svær 91.dB.og.over kan.ikke.høre.kraftig.tale,.besvær.
med.at.høre.kraftige.lyde.

Diskuter.audiogrammet.med.ørelægen..spørg,.hvilke.lyde.
(frekvenser).og.hvilken.lydstyrke.barnet.er.i.stand.til.at.
høre..Disse.oplysninger.kan.give.dig.et.godt.udgangs-
punkt.for.forståelsen.af.barnets.måde.at.høre.verden.om-
kring.sig.på.
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DIAGNOSEN
Diagnosticeringen.kan.enten.be-.eller.afkræfte.din.mis-
tanke.om,.at.dit.barn.har.et.høretab..Efter.adskillige.prø-
ver.eller.endog.flere.besøg.vil.ørelægen.give.dig.resulta-
terne.af.dit.barns.høreprøver.og.stille.en.diagnose..

Lægen.vil.fortælle.dig.om.typen.af.hørenedsættelse.(kon-
duktiv,.sensorineural.eller.blandet),.graden.af.hørened-
sættelse.(let.til.meget.svær),.og.om.et.eller.begge.ører.er.
berørt.

Du.bør.også.få.en.prognose.over.de.ændringer.i.høre-
nedsættelsen,.der.kan.forventes.at.komme.hen.ad.vejen..
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Det.er.vigtigt.at.stille.alle.de.spørgsmål.om.nedsat.hørel-
se,.du.har.brug.for..

Uagtet.den.mængde.information,.du.måtte.få,.vil.ørelæ-
gen.gerne.supplere.ved.at.give.dig.nogle.fakta.om.høre-
nedsættelse.og.dermed.vigtig.information,.der.kan.hjæl-
pe.dig.til.at.forbedre.dit.barns.muligheder.
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selvom.man.måske.allerede.har.haft.mistanke.om,.at.ens.
barn.har.nedsat.hørelse,.kommer.det.typisk.som.et.chok,.
når.de.bange.anelser.bliver.bekræftet..Nogle.forældre.gi-
ver.sig.selv.skylden.og.oplever.en.følelse.af.fortvivlelse..
Andre.nægter.måske.eller.er.ude.af.stand.til.at.affinde.sig.
med.hørenedsættelsen..Disse.reaktioner.er.helt.normale.

Der.skal.derfor.en.vis.heling.og.accept.til,.før.man.kan.
forberede.sig.på.den.tid,.der.kommer..Mange.af.disse.fø-
lelser.kan.bunde.i.ubesvarede.spørgsmål,.og.ofte.kan.svar.
på.spørgsmålene.og.viden.om.de.løsninger,.der.findes,.
være.til.stor.trøst..

Derfor,.tal.om.det.til.enhver,.du.føler.kan.kaste.lys.over.
emnet,.eller.som.ganske.enkelt.bare.vil.være.der.til.at.lyt-
te.til.dine.bekymringer..spørgsmål.som.”vil.mit.barns.liv.
blive.vanskeligt.på.grund.af.hørenedsættelsen?”.og.”vil.
mit.barn.komme.til.at.tale.normalt?”.er.meget.typiske..
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Måske.har.du.lyst.til.at.tale.med.en.audiolog,.læge,.andre.
forældre,.lærere,.andre.børn.med.nedsat.hørelse.eller.an-
dre.voksne,.som.selv.har.fået.stillet.diagnose.om.høre-
nedsættelse,.da.de.var.børn..Ikke.alene.kan.disse.menne-
sker.hjælpe.med.at.besvare.dine.spørgsmål,.men.deres.
historier.kan.også.hjælpe.med.til.at.give.dig.et.positivt.
syn.på.det.hele.

find.ressourcerne.i.dit.område..Din.familie.er.absolut.ikke.
den.eneste,.der.har.et.barn.med.nedsat.hørelse..I.mange.
byer.findes.organisationer,.der.kan.støtte.og.rådgive.
mennesker.med.nedsat.hørelse.og.deres.familier.

(Desuden.har.biblioteker.og.boghandlere.bøger,.der.kan.
være.til.stor.hjælp..Bl.a..udgiver.Videnscenter.for.Døv-
blevne,.Døve.og.Hørehæmmede.et.hæfte.med.en.adres-
se-.og.telefonliste.over.høreinstitutter,.høreklinikker,.kon-
sulenter,.brugerorganisationer,.m.fl..som.kan.bestilles.un-
der.IsBN.87-985723-7-7.)
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At være forælder til et barn 
med nedsat hørelse
Børn.fødes.med.et.åbent.sind.og.fuldstændig.fri.for.for-
domme..De.accepterer.verden.omkring.sig,.som.den.er..

Et.barn.med.nedsat.hørelse.har.ingen.opfattelse.af.at.
være.”handicappet”,.med.mindre.det.får.lært.at.føle.sig.
sådan.

Mennesker.er.utroligt.gode.til.at.kompensere.for.fysiske.
eller.psykiske.skavanker..Vi.har.alle.skavanker,.store.eller.
små,.som.vi.håndterer.hver.dag.–.det.være.sig.et.dårligt.
syn,.en.svag.konstitution.eller.et.opfarende.temperament.

Det.billede,.som.et.barns.familie.og.venner.har.af.en.hø-
renedsættelse,.kan.have.stor.indflydelse.på.barnets.selv-
opfattelse.og.selvtillid..Hvis.man.bestræber.sig.på.at.være.
velinformeret,.åben,.støttende.og.generelt.positiv.over.
for.det.at.have.hørenedsættelse,.vil.det.hjælpe.ens.barn.
til.at.bibeholde.det.åbne.sind.og.den.positive.indstilling,.
som.han.eller.hun.blev.født.med.

AT.VæRE.foRæLDER.TIL.ET.BARN.MED.NEDsAT.HØRELsE ��
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DE FØRSTE SkRIDT
forældre.er.ofte.de.første,.der.får.mistanke.om,.at.deres.
barn.har.nedsat.hørelse..Hvis.man.er.bekymret.for.sit.
barns.høreevne,.er.det.meget.vigtigt.at.tage.affære.med.
det.samme..Tidlig.indgriben.kan.få.en.meget.positiv.ind-
virkning.på.barnets.fremtid..En.simpel,.smertefri.høreprø-
ve.kan.be-.eller.afkræfte.ens.mistanke,.og.moderne.tek-
nologi.kan.give.behagelig.og.effektiv.lydforstærkning.

Men.en.af.de.vigtigste.ting.at.huske.på.er.at.fortsætte.med.
at.lege,.synge.og.tale.med.barnet,.da.kærlig.opmærksom-
hed.er.af.vital.betydning.for.alle.børn,.hvad.enten.de.har.
nedsat.hørelse.eller.ej..

De første skridt
Vi.har.opstillet.en.liste.over.de.første.skridt,.man.kan.tage,.hvis.
man.får.mistanke.om,.at.ens.barn.har.besvær.med.at.høre..

Fortsæt med at lege, synge og tale med dit barn.
for.alle.børn.er.menneskelig.kontakt.af.afgørende.betydning.
for.den.følelsesmæssige.udvikling.og.trivsel..Et.barn.med.ned-
sat.hørelse.har.måske.et.endnu.større.behov.for.tæt.en-til-en-
kontakt.for.at.skabe.et.grundlag.for.kommunikation..
.
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Se på dit barn, når du henvender dig til det.
Dine.læber,.ansigtsudtryk.og.kropsbevægelser.indeholder.vigtig.
information..

Tal med klar og tydelig stemme uden at råbe.
Hvis.du.hæver.stemmen.for.meget,.kan.lyden.af.din.stemme.
forvrænges,.hvilket.vil.gøre.den.vanskeligere.at.forstå..

Forvis dig om, at der er tilstrækkeligt med lys,.når.du.taler.
til.dit.barn,.så.barnet.tydeligt.kan.se.dit.ansigt..

Få dit barns hørelse vurderet af en ørelæge,.som.har.erfa-
ring.inden.for.børneaudiologi.og.med.tilpasning.af.høreappara-
ter.til.børn..

Få tilpasset høreapparater til dit barn så hurtigt som mu-
ligt.for.at.få.maksimal.gavn.af.alle.muligheder..Jo.tidligere.et.
barn.får.udbytte.af.forstærkning,.desto.bedre.er.dets.chancer.
for.at.udvikle.gode.kommunikationsfærdigheder..

Find ressourcerne i dit område..Din.familie.er.absolut.ikke.
den.eneste,.der.har.et.barn.med.nedsat.hørelse..I.mange.byer.
findes.organisationer,.der.kan.støtte.og.rådgive.mennesker,.der.
har.nedsat.hørelse,.og.deres.familier..Desuden.har.biblioteker.
og.boghandlere.bøger,.der.kan.være.til.stor.hjælp..
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kOMMUNIkATION
Præcis.hvad.og.hvordan.dit.barn.hører,.afhænger.af.hans.
eller.hendes.specielle.hørenedsættelse..Bed.ørelægen.om.
at.beskrive.barnets.hørenedsættelse.på.en.sådan.måde,.
at.det.vil.hjælpe.dig.til.at.kommunikere.så.effektivt.som.
muligt.med.dit.barn.

for.det.meste.vil.det.blive.anbefalet,.at.du.bruger.klar,.
artikuleret.tale.for.at.fremhæve.bestemte.nøglelyde,.der.
forbedrer.forståeligheden.af.de.ord.og.sætninger,.der.si-
ges.til.barnet..Dette.vil.minimere.behovet.for.gentagelse.
og.gøre.kommunikationen.med.barnet.meget.nemmere.
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Tale-.og.sprogundervisning.kan.yderligere.forbedre.udvik-
lingen.af.både.den.receptive.(hørelsen).og.ekspressive.
(talen).form.for.tale.og.sprog..En.specialist.på.dette.om-
råde.vil.skabe.et.behageligt.indlæringsmiljø,.hvor.barnet.
vil.lære.let.at.genkende.og.sige.visse.lyde,.ord.og.sætnin-
ger..

Hvis.barnet.har.en.svær.eller.meget.svær.hørenedsæt-
telse.på.begge.ører.(bilateral.hørenedsættelse),.vil.der.ty-
pisk.iværksættes.tale-.og.sprogundervisning..Man.bør.
også.overveje.at.supplere.eller.erstatte.denne.undervis-
ning.med.en.eller.flere.alternative.undervisningsmetoder,.
som.kan.omfatte.mundaflæsning,.fagter.og.udtryk,.fin-
gerstavning.eller.tegn..
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STØTTENETvÆRk
som.forælder.står.du.i.spidsen.for.det.støttenetværk,.der.
hjælper.med.til.at.give.dit.barn.den.bedst.mulige.start.i.
livet..

At.sikre.den.absolut.bedst.mulige.omsorg.kræver.enga-
gement,.energi.og.beslutsomhed,.og.det.kan.til.tider.
være.frustrerende,.når.man.skal.igennem.en.masse.infor-
mationer.og.valgmuligheder,.men.de.sejre,.man.får.hen.
ad.vejen,.gør.det.hele.umagen.værd..

Forældrene, en del af støttenetværket
forslag,.der.kan.hjælpe.dig.til.at.forberede.dig.på.at.være.foræl-
der.i.dette.støttenetværk.

Stol på dine instinkter

Hvis.du.på.et.eller.andet.tidspunkt.stiller.spørgsmålstegn.ved.et.
råd,.som.eksperterne.har.givet.dig,.eller.føler,.at.du.ikke.har.til-
strækkelig.information,.eller.bemærker,.at.dit.barns.høreappara-
ter.ikke.længere.fungerer.på.samme.måde.som.før,.eller.hvis.du.
har.andre.bekymringer,.så.søg.hjælp..Du.er.den,.der.kender.dit.
barn.bedst.

Hold dig informeret

Jo.mere.du.lærer.om.nedsat.hørelse.og.den.hjælp,.der.er.til.rå-
dighed,.jo.bedre.kan.du.sikre.den.bedst.mulige.hjælp.og.omsorg.
for.dit.barn..få.viden.om.de.rettigheder.og.valgmuligheder,.dit.
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barn.har,.og.bestræb.dig.på.at.forstå.de.særlige.kendetegn,.der.
er.ved.dit.barns.hørenedsættelse,.og.forstå,.hvorledes.den.for-
håndenværende.teknologi.fungerer.

Udvid støttenetværket

Et.bredt.støttenetværk.er.et.godt.fundament.for.barnets.frem-
tid..Ud.over.en.professionel.gruppe,.der.består.af.læger,.audio-
logiassistenter,.pædagoger.og.andre.faguddannede,.kan.man.
få.god.støtte.og.hjælp.gennem.organisationer,.forældregrup-
per,.publikationer,.etc.

pas på dig selv

Ud.over.alle.de.krav,.der.normalt.stilles.til.opdragelsen.af.et.
barn,.kan.de.specielle.behov,.et.barn.med.hørenedsættelse.har,.
nogle.gange.være.overvældende..før.”travl”.bliver.til.”stres-
set”,.kan.det.være.en.god.ide.at.se.på,.hvor.godt.du.passer.på.
dig.selv..

Tålmodighed vil.gøre.opgaverne.nemmere,.så.tag.en.dag.ad.
gangen.og.vær realistisk.i.dine.forventninger..Det.er.vigtigt.
at.have.nogen.at.støtte.sig.til,.så.det.vil.være.en.god.ide.at.
tale med familie og venner om dine bekymringer..Deres.
støtte.og.forståelse.kan.hjælpe.dig.med.at.se.problemer.i.et.
andet.og.bedre.lys..Vær.ikke.bange.for.at bede om hjælp,.
når.du.har.brug.for.det..

Glade.forældre.er.de.bedste.forældre.for.ethvert.barn.
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Andre elementer i støttenetværket
Ud.over.den.vigtige.rolle,.som.forældre.har.i.den.løbende.
støtte.af.et.barn.med.nedsat.hørelse,.bør.støttenetvær-
ket.bestå.af.flere.andre.elementer.

Audiologi og lægelig støtte
Høreklinikken.har.ansvaret.for,.at.barnet.får.gavn.af.den.
seneste.teknologi.og.de.støttemuligheder,.der.er.til.rådig-
hed..klinikken.bør.hyppigt.teste.barnets.hørelse.og.fore-
tage.de.nødvendige.justeringer.af.dets.høreapparater..
Høreklinikken.og.hørepædagogen.bør.også.sørge.for,.at.
man.opnår.de.kvalifikationer,.der.skal.til.for.at.betjene.
høreapparatet,.og.give.én.de.oplysninger,.man.har.brug.
for.til.at.håndtere.sit.barns.hørenedsættelse..



��AT.VæRE.foRæLDER.TIL.ET.BARN.MED.NEDsAT.HØRELsE

Tale- og sprogundervisning
Tale-høre-pædagoger.har.diverse.teknikker.og.værktøjer.
til.rådighed.til.at.undervise.barnet.og.kan.derved.hjælpe.
det.til.at.udvikle.en.god.tale.og.et.godt.sprog..Der.er.må-
ske.mulighed.for.en.sådan.undervisning.i.dit.barns.skole..
Pædagogen.bør.også.undervise.dig.i.at.få.praktiseret.den.
rigtige.kommunikation.i.både.hjem.og.skole.
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Skolens støtte
Hvis.muligt,.bør.man.vælge.en.skole,.der.har.mulighed.
for.at.give.god.støtte.til.elever.med.nedsat.hørelse..Nogle.
lærere.kan.måske.give.speciel.undervisning..

I.næste.afsnit.kan.man.finde.en.skolecheckliste,.som.bør.
tages.med.i.overvejelserne.ved.valg.af.skole.til.barnet..
Hvis.man.ikke.selv.kan.vælge.den.skole,.som.ens.barn.
skal.gå.i,.kan.man.vise.checklisten.til.skoleadministratio-
nen.som.en.hjælp.til.at.sikre.de.nødvendige.ændringer.i.
barnets.klasselokale.
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SkOLE
Barndommen.er.den.tid,.hvor.man.opfanger.livets.vigtig-
ste.budskaber,.som.er.trædestenene.på.vej.mod.voksen-
alderen..Hver.eneste.dag.bliver.børn.præsenteret.for.nye.
informationer,.de.lærer.nye.sammenhænge.at.kende,.
både.mens.de.sidder.stille.i.klasseværelset,.og.når.de.er.
fuldstændig.opslugt.af.leg.

Lærerne.er.en.afgørende.del.af.det.netværk,.der.skal.
hjælpe.barnet.på.vej.gennem.livet..Børn.med.svær.høre-
nedsættelse.vil.normalt.gå.i.specialskoler..Hvor.det.er.mu-
ligt,.foretrækker.mange.forældre,.at.deres.barn.går.i.en.
almindelig.kommuneskole.i.stedet.for.en.specialskole..
Hvis.barnet.går.i.en.almindelig.skole,.er.det.vigtigt.at.sikre.
sig,.at.lærerne.er.uddannet.til.at.tage.sig.af.de.specielle.
behov,.som.børn.med.nedsat.hørelse.har..Imødekommes.
disse.behov,.klarer.de.fleste.børn.sig.godt.
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Lærerne.skal.forstå,.hvor.stor.betydning.lyttemiljøet.har.
for.barnet..Ud.over.den.effekt,.som.hørelsen.har.på.ind-
læring,.kan.barnets.sociale.og.psykiske.trivsel.i.skolen.
være.afhængig.af.et.godt.lyttemiljø..Det.er.vigtigt.for.et.
barn.at.være.en.del.af.aktiviteterne.omkring.sig.
.
Nedenfor.følger.en.liste.over.de.ting,.der.bør.tages.med.i.
overvejelserne.ved.valg.af.skole..

Hvis.du.kan.svare.”ja”.til.de.fleste.af.disse.spørgsmål,.er.
dit.barns.skole.hensigtsmæssigt.indrettet,.således.at.det.
har.et.godt.lyttemiljø..Hvis.ikke,.er.der.sandsynlighed.for,.
at.lærerne.og.skolen.ikke.er.fortrolige.med.dit.barns.spe-
cielle.behov..Ved.at.diskutere.denne.liste.med.skolen.og.
lærerne.kan.du.hjælpe.dem.til.at.forstå.vigtigheden.af.et.
hensigtsmæssigt.lyttemiljø..Mange.af.disse.punkter.vil.
også.hjælpe.børn.med.normal.hørelse.til.at.høre.bedre.i.
klassen..
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Checkliste til skolen

 Ved lærere og personale nok om hørenedsættelse og 
høreapparater til at hjælpe dit barn over mindre forhin-
dringer? 

 Er lærerne villige til at lære mere om hørenedsættelse 
og høreapparater? 

 Er lærerne fintmærkende og forstående over for dit 
barns hørenedsættelse? 

 Er lærerne villige til at undervise andre elever for at 
forhindre misforståelser og fordomme omkring dit barns 
hørenedsættelse? 

 Er der mulighed for specialundervisning, hvis dit barn 
har brug for ekstrahjælp med skolearbejdet? 

 Har skolen en politik omkring drilleri? Drillerier mellem 
børn om briller, vægt, høreapparater eller alt muligt an-
det bør ikke tolereres. 

 Anskaffer og vedligeholder skolen FM-systemer? 

	 	 	 	 	 	 ➤➤➤

■

■

■

■

■

■

■
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➤➤➤ Checkliste til skolen, fortsat  

 Er lærerne villige til at bære en mikrofon til et FM- 
system?  

 Er skolen villig til at opbevare batterier til høreappara-
ter? 

 Ligger dit barns klasseværelse væk fra kraftige støjkil-
der (f.eks. skolens hoveddør, trafikeret korridor, gadetra-
fik, skolegård, pedelkontor, varmerum, gymnastiksal)? 

 Er der tæppe på gulvet i klasseværelset for at undgå 
rumklang eller unødvendig støj fra stole og borde? 

 Hvis der ikke er mulighed for gulvtæppe, er der så mu-
lighed for at sætte filt- eller gummidutter på bord- og 
stoleben?

■

■

■

■

■
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 Kan dit barn sidde foran i klassen, så det kan se og høre 
læreren? På den måde kan forstyrrelser minimeres, og 
barnet får det bedst mulige samspil med de andre elever 
(afhængig af hvilken type undervisning, der bruges i klas-
seværelset). 

 Er lysforholdene i klasseværelset så gode, at de er eg-
net til mundaflæsning? 

 Bliver der sørget for, at de andre elever ikke taler frit, 
mens der undervises? 

 Er der mulighed for at dæmpe knirkende genstande 
som døre eller skrivebordsplader? 

 Gives der særlige vejledninger i tilfælde af brand eller 
nødsituationer til børn med nedsat hørelse?

■

■

■

■

■
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Få den hjælp,  
dit barn har brug for
som.forælder.har.man.mulighed.for.at.blive.inddraget.i.
den.professionelle.omsorg,.ens.barn.får..Man.skal.kunne.
forvente.meget.åben.kommunikation.med.de.involverede.
fagfolk,.og.man.skal.kunne.føle.sig.tryg.ved.at.stille.alle.
mulige.spørgsmål.og.kun.stille.sig.tilfreds.med.forklarin-
ger,.som.man.forstår.klart.og.tydeligt..

Håndteringen.af.et.barns.hørenedsættelse.er.en.stor.ud-
fordring.for.den.offentlige.høreforsorg..Det.er.en.løbende.
proces,.som.kan.betyde,.at.der.i.begyndelsen.forsøges.og.
fejles,.indtil.man.har.fundet.den.bedste.strategi..Den.en-
delige.strategi.–.en.kombination.af.forstærkningstype,.
kommunikationsform,.undervisningsmetode,.etc..–.vil.
være.den,.som.giver.barnet.den.bedste.lyd.og.de.bedste.
muligheder.for.kommunikation.og.indlæring..kort.sagt,.
den.bedst.mulige.livskvalitet..og.med.den.teknologi.og.
de.færdigheder,.der.er.til.rådighed.i.dag,.kan.både.du.og.
dit.barn.forvente.meget.

få.DEN.HJæLP,.DIT.BARN.HAR.BRUG.foR ��
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forstærkning.af.lyde.er.barnets.nøgle.til.kommunikation.
med.den.hørende.verden..for.at.give.barnet.optimal,.
auditiv.stimulering,.bør.der.gives.forstærkning.hurtigst.
muligt,.efter.at.diagnosen.er.stillet..forstærkning.ændrer.
naturligvis.ikke.på.hørenedsættelsen,.men.den.gør.det.
muligt.for.barnet.at.høre.lyde,.der.ellers.ville.være.for.sva-
ge..Der.findes.to.former.for.forstærkning:

Høreapparater
Brug.af.høreapparater.gør.det.muligt.for.barnet.at.udnyt-
te.sin.eksisterende.hørelse.og.optimerer.dermed.opfattel-
sen.af.lyd..Høreapparater.giver.forstærkning.og.en.speciel.
lydbehandling,.som.hjælper.barnet.til.at.få.det.optimale.
udbytte.af.de.lyde,.der.findes.i.normale.omgivelser..
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Cochlea-implantat
Cochlea-implantatet.(CI).gør.det.muligt.for.børn.med.me-
get.svær.hørenedsættelse.af.opfatte.lyd..CI.indeholder.en.
række.elektroder,.der.implanteres.i.cochlea.(sneglen).i.det.
indre.øre..Elektroderne.danner.elektrisk.aktivitet,.som.di-
rekte.stimulerer.hørenerven,.hvorefter.hørenerven.bringer.
denne.information.videre.til.hørecenteret.i.hjernen..

Da.implantatet.skal.indsættes.i.det.indre.øre,.ødelægger.
det.muligvis.alle.de.resterende.sanseceller,.eller.”hårceller,.
i.det.indre.øre..Men.da.børn.med.bilateral,.meget.svær.
hørenedsættelse.har.enten.ingen.eller.kun.meget.få.san-
seceller.i.det.indre.øre,.kan.den.hørelse,.som.de.vil.få.
med.det.cochleære.implantat,.berettige.en.ødelæggelse.
af.disse.få.celler..Implantation.anbefales.således.normalt.
til.børn.med.meget.svær.hørenedsættelse.på.begge.ører,.
og.som.tidligere.ikke.har.haft.særligt.gode.resultater.med.
høreapparater..Cochlea-implantat.kan.være.et.godt.alter-
nativ.i.denne.situation..Implantationen.sker.sjældent,.før.
barnet.er.18.måneder.gammelt..Det.undersøges.også.
meget.nøje,.om.barnet.er.egnet.til.at.få.et.cochlea-im-
plantat.
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HØREAppARATER
Tilpasning.af.høreapparater.til.børn.–.især.små.børn.–.stiller.
høreklinikken.over.for.store.udfordringer..Børnenes.fysiologi,.
modenhed.og.sprogfærdigheder.ændrer.sig.løbende.og.
kræver.en.høj.grad.af.fleksibilitet.med.hensyn.til.audiologis-
ke.procedurer.og.udstyr.for.at.kunne.sikre.det.bedst.mulige.
resultat.

Tilpasningen.af.høreapparater.er.en.meget.fleksibel,.smidig.
og.løbende.proces..Med.den.nyere.teknologi.er.antallet.af.
høreapparater,.der.findes.på.markedet,.blevet.større,.og.de.
teknologiske.fremskridt.har.øget.muligheden.for.en.vellykket.
tilpasning..De.karakteristika,.der.er.unikke.for.et.barn.og.
dets.omgivelser,.vil.afgøre.hvilket.høreapparat,.der.er.det.rig-
tige..Høreklinikken.vil.rådgive.med.oplysning.om.fordele.og.
ulemper.ved.bestemte.høreapparater.til.dit.barn.

Når.barnets.høreapparater.først.er.tilpasset,.er.din.motiva-
tion.og.ihærdighed.meget.afgørende.for.et.godt.resultat..Dit.
barn.skal.forstå,.at.høreapparaterne.skal.bruges.så.meget.
som.muligt.for.at.sikre.optimalt.samspil.og.kommunikation..
Du.kan.foregå.dit.barn.med.et.godt.eksempel.ved.at.vise.en.
positiv.og.opmuntrende.indstilling.
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Størrelse
Høreapparater.findes.i.flere.udgaver.og.mange.størrelser,.
som.kan.variere.fra.en.bag-øret-model,.hvor.de.elektro-
niske.komponenter.er.monteret.i.en.skal,.der.passer.bag.
øret,.til.mindre.i-øret-modeller,.hvor.de.elektroniske.kom-
ponenter.er.monteret.i.en.formstøbt.skal,.der.passer.i.
øregangen,.og.som.er.formet.efter.et.aftryk.i.øret..

Teknikken i høreapparatet
Der.anvendes.to.typer.kredsløb.i.høreapparater..Det.ana-
loge.kredsløb,.som.har.været.meget.udbredt.i.mange.år,.
er.i.dag.stort.set.afløst.af.den.digitale.teknologi,.som.har.
revolutioneret.høreapparatindustrien.ved.virkelig.at.for-
bedre.lydkvaliteten.og.fleksibiliteten.i.tilpasningen.af.hø-
reapparatet.
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Digitale høreapparater
Den.digitale.processor,.der.findes.i.høreapparaterne,.fun-
gerer.som.en.meget.kompleks.computer..Ved.at.anvende.
et.digitalt.signal.kan.man.udføre.komplekse.beregninger.
på.kort.tid..Lyde.kan.manipuleres.på.forskellige.måder,.så.
man.opnår.en.høj.lydkvalitet..Desuden.har.digitale.høre-
apparater.nye,.innovative.egenskaber.som.fuldt.adaptive.
retningsmikrofoner,.der.gør.det.nemmere.for.høreappa-
ratbrugeren.at.høre.tale.i.støjende.omgivelser..Det.digi-
tale.høreapparat.er.også.meget.justerbart,.således.at.det.
kan.finjusteres.til.at.kompensere.for.de.fleste.høremæs-
sige.problemer.

Binaural tilpasning
Hvis.barnet.har.nedsat.hørelse.på.begge.ører,.er.det.vig-
tigt,.at.det.får.høreapparat.på.begge.ører..En.forstærk-
ning.på.begge.ører.–.kaldet.binaural.tilpasning.–.hjælper.
med.til.at.give.en.bedre.taleforståelighed.i.støjfyldte..
situationer..Dertil.kommer,.at.manglende.stimulering.af.
hørelsen.på.det.uforstærkede.øre.kan.forårsage,.at.ørets.
nervefibre.gradvist.kommer.til.at.fungere.dårligere.
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Farver
Mange.høreapparater.kan.fås.i.flere.klare.og.fantasifulde.
farver..Mens.de.fleste.voksne.ønsker,.at.deres.høreappa-
rater.skal.stå.til.deres.hud.eller.hårfarve,.så.de.er.mindre.
synlige,.foretrækker.mange.børn.en.klar.farve,.som.gør.
deres.høreapparater.pæne.eller.”cool”..De.fleste.børn.sy-
nes,.at.beige.eller.brune.høreapparater.er.kedelige.
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HvORDAN vIRkER ET HØREAppARAT?
Audiologiassistenten.eller.hørepædagogen.giver.dig.en.
grundig.vejledning.i.rigtig.brug.og.vedligeholdelse.af.dit.
barns.høreapparater..En.indledende.praktisk.vejledning.i.
høreapparater.er.bedre.end.en.masse.trykt.billedmate-
riale..Du.skal.endelig.stille.spørgsmål,.også.selvom.du.må-
ske.synes,.at.det.er.dumme.spørgsmål.-.din.spørgelyst.er.
medvirkende.til.at.hjælpe.dit.barn.til.en.bedre.tale-.og.
sprogudvikling.

Høreapparater.er.egentlig.små.forstærkere,.der.er.pakket.
ind.i.en.støbt.plastikskal..Høreapparatets.mikrofon.opfan-
ger.lyde.fra.omgivelserne.og.omdanner.dem.til.et.elek-
trisk.signal,.der.videresendes.til.høreapparatforstærkeren..
forstærkeren.sørger.for.at.øge.lydstyrken,.så.den.passer.
til.barnets.høretærskel..I.høreapparater.med.lineær.for-
stærkning.forstærkes.al.lyd.lige.meget..Med.ulineær.for-
stærkning.får.svage.lyde.den.største.forstærkning,.hvilket.
er.de.lyde,.et.barn.med.nedsat.hørelse.typisk.ikke.kan.
høre..kraftige.lyde.får.derimod.kun.lidt.eller.ingen.for-
stærkning..Når.høreapparatet.er.tilpasset.rigtigt,.gør.det.
ulineære.høreapparat.svage.lyde.hørbare.og.kraftige.lyde.
behagelige.
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Efter.at.lyden.er.blevet.forstærket,.konverterer.en.højtta-
ler.det.elektriske.signal.tilbage.til.et.hørbart.signal.og..
sender.det.ind.i.øregangen..Nogle.høreapparater.har.en.
volumenkontrol,.som.kan.betjenes.af.større.børn.eller.
voksne..Denne.volumenkontrol.kan.enten.være.en.vippe-
kontakt.eller.drejeknap.på.høreapparatet,.eller.den.kan.
styres.ved.hjælp.af.en.fjernbetjening..Mange.moderne.
høreapparater.indstiller.automatisk.lyden.til.barnets.aktu-
elle.lyttemiljø.og.har.derfor.ingen.volumenkontrol.

Høreapparater.er.programmerbare,.hvilket.betyder,.at.til-
passeren.kan.udføre.individuel.justering..Tilpasseren.bør.
se.barnet.regelmæssigt.for.at.foretage.justeringer..Dette.
gælder.især.for.små.babyer..Børn.skal.til.kontrol.hver.3.-
4..måned.indtil.2-års.alderen,.derefter.hvert.halve.år.indtil.
5-års.alderen.og.herefter.en.gang.om.året..Derudover.
kan.der.foretages.justeringer,.hvis.barnet.eller.forældrene.
klager.over,.at.høreapparatet.ikke.fungerer,.som.det.skal.
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vEDLIGEHOLDELSE AF HØREAppARATET
Det.er.vigtigt.at.gennemlæse.og.følge.den.vejledning,.der.
følger.med.barnets.høreapparater..Et.høreapparat.er.et.
kompliceret,.elektronisk.og.følsomt.instrument,.som.er.
omhyggeligt.designet.til.at.holde.til.mange.års.daglig.
brug..Men.høreapparatet.kan.gå.i.stykker,.hvis.det.ud-
sættes.for.ekstreme.påvirkninger,.eller.hvis.det.ikke.bliver.
vedligeholdt.

som.en.hjælp.til.børn.er.her.10.gode.råd.om.høreappara-
tets.vedligeholdelse,.fortalt.af.hvalen.Dexi..Der.er.forkla-
ring.og.retningslinier.for.hvert.enkelt.råd.–.en.uddybende.
baggrundsviden.for.den.voksne,.som.skal.fortælle.barnet.
om.vedligeholdelse.af.høreapparatet.på.en.måde,.der.
passer.til.barnets.alder.–.mens.man.ser.på.tegningerne.
sammen.
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1. Tab ikke dit høreapparat på gulvet

Høreapparater.kan.blive.beskadiget,.hvis.de.får.et.voldsomt.
stød..Vi.anbefaler.derfor,.at.man.holder.høreapparaterne.over.
et.blødt.underlag.under.rengøring,.batteriskift.osv..På.den.
måde.undgår.man,.at.høreapparaterne.beskadiges,.hvis.man.
skulle.være.uheldig.at.tabe.dem.

2. put aldrig batterier i munden

Man.skal.sikre.sig,.at.små.børn.aldrig.kan.få.fat.i.høreappara-
ter,.som.de.kan.finde.på.at.putte.i.munden..Batterier.skal.op-
bevares.på.et.sted,.der.ikke.er.tilgængeligt.for.børn,.og.brugte.
batterier.skal.omhyggeligt.bortskaffes..skift.ikke.batteri.foran.
børn,.og.vis.dem.ikke,.hvor.batterierne.opbevares..Der.findes.
børnesikrede.batteriskuffer,.således.at.batterierne.bliver.inden.
i.høreapparatet..Læge.skal.kontaktes.ved.indtagelse.
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3. Lyder dit høreapparat ikke, som det plejer? 
 Sig det til en voksen.

Det.er.vigtigt,.at.barnet.kontakter.en.voksen.(forælder,.lærer),.
hvis.høreapparatet.ikke.lyder,.som.det.plejer..Den.voksne.kan.
lytte.til.høreapparatet.ved.hjælp.af.Widex.stetoclip.med.dæm-
peslangen.monteret.–.eller.tilsvarende.udstyr.–.og.derefter.
vurdere,.om.høreapparatet.skal.justeres.eller.repareres.

4. pas på, at hunde ikke får fat i dit høreapparat

Hunde.kan.finde.det.spændende.at.tygge.på.høreapparater,.
hvis.de.får.mulighed.for.det..Derfor.er.det.vigtigt.at.opbevare.
høreapparaterne,.hvor.hunde.ikke.kan.få.fat.på.dem.
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5. Brug ikke hårtørrer eller hårspray,

 mens du har høreapparaterne på.

Varm.luft.fra.en.hårtørrer.eller.kemikalierne.i.en.hårspray.kan.
ødelægge.høreapparaterne..Høreapparaterne.bør.tages.ud.af.
ørerne.før.brug.af.disse.ting.

6. Høreapparaterne må ikke blive våde

sørg.altid.for.at.undgå,.at.høreapparaterne.bliver.våde..De.
skal.tages.ud.af.ørerne.før.badning,.svømning.eller.kraftige.
regnskyl..Vand.eller.andre.væsker.må.heller.ikke.benyttes.til.
at.rense.høreapparaterne..Vand.må.kun.anvendes.til.at.rense.
ørepropperne,.efter.at.de.er.taget.ud.af.høreapparaterne.
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7. Rengør dit høreapparat med en ren, tør klud

Høreapparatet.bør.rengøres.med.en.ren,.tør.klud.efter.daglig.
brug..Brug.ikke.(flydende).rensemidler.til.at.rense.høreappara-
tet..Vand.kan.dog.godt.benyttes.til.at.rengøre.ørepropperne,.
efter.at.de.er.taget.af.selve.høreapparaterne.

8. Udsæt ikke høreapparater for ekstrem varme

Nogle.af.høreapparatets.dele.kan.beskadiges.ved.høje.tempe-
raturer..for.at.beskytte.høreapparaterne.mod.meget.kraftig.
varme,.må.de.aldrig.efterlades.i.direkte.sollys,.f.eks..i.en.vin-
dueskarm.eller.i.bilens.for-.eller.bagrude.
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9. Skil aldrig høreapparatet ad

Man.må.aldrig.selv.prøve.at.reparere.høreapparatet..og.selv-
om.børn.ofte.er.nysgerrige,.må.man.aldrig.selv.skille.høreap-
paratet.ad..Er.der.problemer.med.høreapparatet,.skal.man.
henvende.sig.på.høreklinikken,.så.høreapparatet.evt..kan.blive.
sendt.til.reparation.hos.Widex..

10. Opbevar dine høreapparater på et sikkert sted, 
   når de ikke er i brug.

Når.høreapparaterne.ikke.er.i.brug,.skal.de.lægges.ned.i.
æsken.og.opbevares.et.tørt.sted.ved.stuetemperatur.
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TILBEHØR
Der.findes.mange.forskellige.typer.tilbehør,.som.kan.være.
et.godt.supplement.til.et.høreapparat.og.dermed.gøre.
hverdagen.lettere.for.et.barn.med.nedsat.hørelse.

Nedenfor.er.en.beskrivelse.af.nogle.af.de.mest.alminde-
lige.typer,.men.tilbehør.kan.ofte.skræddersyes.til.de.indi-
viduelle.behov..Det.vil.være.en.god.ide.at.kontakte.en.
hørespecialist.for.at.finde.ud.af,.hvad.der.findes.til.dit.
barn.

Alarmsystemer
Børn.med.nedsat.hørelse.kan.have.svært.ved.at.høre.alar-
mer..Det.kan.derfor.være.en.hjælp.at.installere.særlige.
alarmsystemer,.som.gør.det.nemmere.for.et.barn.med.
hørenedsættelse.at.opfatte.alarmsignalet.
.
Et.alarmsystem.kan.tilsluttes.en.dørklokke,.telefon,.væk-
keur,.røgalarm.eller.lignende..Alarmsignalet.kan.formidles.
som.enten.kraftigere.lyd,.vibrationer.eller.lyskald.
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Teleslynge
Et.teleslyngeanlæg.overfører.lyden.fra.en.sender.til.en.
modtager.via.elektromagnetiske.bølger..senderen.kan.for.
eksempel.være.monteret.på.et.fjernsyn,.og.modtageren.
er.typisk.et.høreapparat.med.en.telespole.

Børn.med.svær.hørenedsættelse.kan.have.glæde.af.et.
teleslyngeanlæg.under.vanskelige.lytteforhold.som.i.bio-
graf,.teater.og.kirke..Teleslyngeanlægget.kan.også.instal-
leres.i.hjemmet.og.gøre.det.nemmere.at.se.fjernsyn.og.
høre.radio,.hvis.ens.høreapparat.er.udstyret.med.telespo-
le..

systemet.kan.minde.om.et.fM-system,.men.er.mindre.
mobilt,.da.det.ikke.er.trådløst.som.fM-anlægget..De..
fleste.høreapparater.findes.med.telespole.

Generelt.anbefales.det.ikke.at.anvende.teleslyngesyste-
mer.i.klasseværelser,.da.signalmodtagelsen.kan.forstyrres,.
hvis.der.i.skolen.anvendes.mere.end.et.teleslyngesystem.
ad.gangen.



��

Teleslyngesystemer: 

A..Teleslynge
B..forstærker
C..Mikrofon
D..Lytteområde

A

D

B C
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Forstærkertelefon
Der.findes.specielle.telefoner,.som.kan.forstærke.lyden.
og.udnytte.telespolen.i.høreapparatet,.så.barnet.kan.be-
holde.høreapparatet.på,.når.det.taler.i.telefon.

Håndholdt mikrofon
En.håndholdt.mikrofon.kan.bruges.sammen.med.de.fle-
ste.bag-øret-høreapparater..Den.tilsluttes.høreapparatet.
via.en.ledning,.der.er.forbundet.til.en.audiosko..Da.mi-
krofonledningen.er.forbundet.til.høreapparatet,.skal.mi-
krofonen.bæres.af.høreapparatbrugeren..

Når.mikrofonen.holdes.mod.den.person,.der.taler,.høres.
talesignalet.fra.den.retning.mere.tydeligt.end.andre.tale-
signaler..Det.kan.være.en.fordel.i.situationer.med.meget.
baggrundsstøj..
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FM-systemer (sender/modtager)
fM-systemet.består.af.to.basiskomponenter.–.en.mikro-
fon.med.en.fM-radiosender.og.en.trådløs.fM-radiomod-
tager.

fM.sende/modtage-systemer.anvendes.ofte.i.klasseværel-
ser..systemet.giver.læreren.mulighed.for.at.tale.ind.i.en.
mikrofon,.som.sender.signalet.trådløst.til.en.modtager,.
der.er.tilsluttet.elevens.høreapparat..
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Med.konventionelle.systemer.er.modtageren.forbundet.til.
en.audiosko.på.høreapparatet.ved.hjælp.af.en.ledning..I.
nyere.systemer.er.modtageren.designet.som.en.lille.adap-
ter,.der.er.monteret.på.høreapparatet,.så.ledninger.ikke.
er.nødvendige.

Med.et.fM-system.svarer.den.virkelige.afstand.mellem.
lærer.og.barn.til.afstanden.mellem.lærerens.mund.og.mi-
krofonen,.som.giver.et.meget.forbedret.signal/støj-for-
hold.selv.i.vanskelige.lyttesituationer.
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TILpASNING AF HØREAppARATER TIL BØRN
Efterhånden.som.børn.vokser,.gennemgår.de.løbende.
fysiske.forandringer..Deres.reaktion.på.lyd.modnes..Deres.
skelneevne.skærpes..Når.man.lægger.dette.til.forskellige.
sikkerhedsmæssige,.kosmetiske.og.ergonomiske.overve-
jelser,.står.det.klart,.at.de.krav,.der.stilles.til.et.høreappa-
rat.til.børn,.er.meget.anderledes.end.de.krav,.der.stilles.til.
et.høreapparat.til.voksne..

Hos.Widex.mener.vi,.at.standardiserede.retningslinier.for.
tilpasninger.af.høreapparater.til.børn.kun.tilfredsstiller.de.
minimumbehov,.som.børn.med.nedsat.hørelse.har..På.
grund.af.deres.udviklingsbehov,.skal.der.opfyldes.flere.
krav.for.at.sikre.konstant.hørbarhed.af.talesignalet,.mini-
mum.lydforvrængning.og.maksimal.lyttekomfort.

På.de.følgende.sider.vil.vi.fortælle.om.nogle.af.udfordrin-
gerne.inden.for.børnetilpasninger.–.og.om.de.løsninger,.
som.Widex.digitale.høreapparater.tilbyder.
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Tilpasningspræcision
Udfordringen:

Tilpasning.af.høreapparater.til.små.børn.kan.være.en.ud-
fordring..Deres.hørelse.skal.undersøges.ud.fra.andre.kri-
terier.og.teknikker.end.dem,.der.gælder.for.større.børn.
og.voksne..små.børn.distraheres.let.og.kan.sjældent.fin-
de.sig.i.lange.og.komplicerede.undersøgelser..Derfor.skal.
høreapparater.til.et.barn.justeres.optimalt.på.kortest.mu-
lig.tid..Dertil.kommer,.at.små.børn.normalt.ikke.kan.give.
subjektive.oplysninger.om.høreapparattilpasningen..Ved.
tilpasning.af.høreapparater.til.børn.skal.der.derfor.anven-
des.teknikker,.som.kræver.mindst.mulig.subjektiv.infor-
mation.fra.barnet.

Tilpasningen.kan.blive.mere.effektiv.og.mere.nøjagtig,.
hvis.barnets.høretærskel.bestemmes.ved.hjælp.af.barnets.
egne.høreapparater.og.med.barnets.egne.ørepropper.i.
ørerne..Dette.kaldes.in.situ-tærskelmåling..
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Løsningen:

Widex.børnetilpasningsrationale.sikrer,.at.de.individuelle.
forhold.i.barnets.høretab.medtages.i.tilpasningen..Denne.
tilpasning,.som.er.designet.til.børn,.sikrer.en.præcis.for-
stærkning.fra.høreapparatet.i.forskellige.lyttesituationer.

flere.Widex.digitale.høreapparater.tilpasses.ved.hjælp.af.
den.unikke.sensogram.in.situ-tilpasningsstrategi..Ved.må-
ling.af.et.sensogram.anbringes.høreapparaterne.i.barnets.
ører,.og.hans.eller.hendes.høretærskel.bestemmes.ved.
fire.eller.flere.frekvenser..Egentlig.bruges.høreapparatet.
som.et.audiometer..fordelen.ved.denne.metode.er,.at.de.
akus-tiske.forhold.ved.trommehinden.er.præcis.de.sam-
me.under.tilpasningen,.som.de.er.ved.normal.høreappa-
ratbrug..Denne.metode.giver.mulighed.for.meget.nøjag-
tige.og.effektive.forstærkningsindstillinger..



��få.DEN.HJæLP,.DIT.BARN.HAR.BRUG.foR

Fleksibel elektroakustik
Udfordringen:

Mens.barnet.vokser.-.fra.det.bliver.født,.til.det.er.5.år.-.
vokser.dets.ører.også..Øregangen.bliver.længere.og.har.
betydning.for.høreapparattilpasningen.i.relation.til.både.
forstærkningsbehov.og.behov.for.nye.ørepropper..Des-
uden.kan.en.mellemørebetændelse.resultere.i.et.svingen-
de.konduktivt.høretab.hos.børn..Disse.ændringer,.som.
skyldes.den.voksende.øregang,.og.svingninger.i.høre-
tærsklen.betyder,.at.de.oprindelige.høreapparatindstillin-
ger.ikke.længere.er.hensigtsmæssige,.og.at.høreappara-
tet.skal.omprogrammeres.

for.at.give.plads.til.disse.ændringer.i.høretærskel.og.fysik.
skal.høreapparatet.have.fleksible.elektroakustiske.indstil-
linger.og.en.tilpasningsstrategi,.der.giver.mulighed.for.
hurtige.og.præcise.(gen)tilpasninger.
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Løsningen:

Widex.digitale.høreapparater.giver.mulighed.for,.at.for-
stærkning.af.svagt,.middel.eller.kraftigt.input.kan.justeres.
i.flere.kanaler.over.et.stort.område..Høreapparaterne.kan.
derfor.tilpasses.til.mange.forskellige.høretab..De.oprinde-
lige.indstillinger.kan.desuden.opdateres.eller.omprogram-
meres.så.mange.gange,.det.er.nødvendigt.

Skiftende lyttemiljøer
Udfordringen:

Børn.er.aktive.af.natur.og.udsættes.i.deres.dagligdag.for.
mange.forskellige.lyttemiljøer..Nogle.gange.lytter.de.til.
svag.tale,.når.de.sidder.på.deres.mors.skød,.og.nogle.
gange.vil.de.kunne.høre.de.andre.børn.råbe.på.legeplad-
sen..På.grund.af.forskellen.i.afstand.og.lydkilde.vil.de.
lyde,.der.når.deres.høreapparater,.have.forskellig.styrke..
Med.lineære.høreapparater,.som.giver.samme.forstærk-
ning.ved.alle.lydinputniveauer,.kan.nogle.af.disse.lyde.
være.for.svage.til.at.høre,.mens.andre.kan.blive.ubehage-
ligt.kraftige..

En.volumenkontrol.eller.flere.programmer.kan.være.en.
hjælp.til.at.kompensere.for.forskellige.lydniveauer.i.forskel-
lige.lyttemiljøer..Desværre.kræves.det,.at.børnene.(og/eller.
forældrene).fysisk.betjener.volumenkontrollen.eller.pro-
gramknappen.på.de.rigtige.tidspunkter..Dette.kan.være.
upraktisk.for.mange.børn.og.deres.forældre..
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Løsningen:

Et.høreapparat,.som.automatisk.justerer.forstærkningen.
af.forskellige.lydniveauer.kan.give.den.korrekte.forstærk-
ning.i.alle.dagligdags.lyttemiljøer..Dette.opnår.man.gen-
nem.et.kompressionssystem,.som.tager.hele.lydområdet.i.
det.daglige.lyttemiljø.og.flytter.det.ind.i.barnets.mindre.
høreområde..Den.kompressionsalgoritme,.der.anvendes.i.
Widex.digitale.høreapparater,.er.et.eksempel.på.sådanne.
avancerede.systemer.

Et.Widex.digitalt.høreapparat.tager.højde.for.ændringer.i.
lydniveauet.i.barnets.lyttemiljø..Det.justerer.sin.signalbe-
handling,.således.at.svage.lyde.høres.som.svage.lyde,.og.
kraftige.lyde.høres.som.kraftige,.men.ikke.for.kraftige.
lyde..fordelen.for.børnene.er,.at.dette.opnås.nøjagtigt.
uden.brug.af.en.manuel.volumenkontrol.eller.program-
knapper,.hvilket.er.særligt.vigtigt.i.forbindelse.med.små.
børn,.som.kan.have.svært.ved.at.betjene.en.volumenkon-
trol.
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Hørbarhed af svage lyde
Udfordringen:

Nedsat.hørelse.betyder.manglende.evne.til.at.høre.svage.
lyde..Hos.børn.kan.dette.forsinke.almindelig.tale.og.
sprogudvikling..Et.høreapparat.skal.derfor.give.tilstrække-
lig.forstærkning.til.at.sikre.hørbarhed.af.selv.de.svageste.
talelyde..

for.at.opnå.hørbarhed.af.svage.talelyde.kræves.et.kom-
pressionskredsløb.med.en.lav.kompressionstærskel..Jo.la-
vere.kompressionstærskel,.desto.stærkere.forstærkning.til.
svage.lyde..Med.analog.teknologi.kan.dette.desværre.
vanskeligt.lade.sig.gøre.pga..problemer.med.stabilitet,.
tilbagekobling.og.egenstøj.i.høreapparatet..
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Løsningen:

Ved.hjælp.af.digitale.signalbehandlingsteknikker.har.
Widex’.ingeniører.kunnet.opnå.en.lav.kompressionstær-
skel.ved.20.dB.HL.eller.derunder.i.de.fleste.Widex.digitale.
høreapparater..for.at.minimere.høreapparatets.egenstøj.
indskrænker.et.unikt.støjreduktionssystem.niveauet.for.
egenstøj.til.under.barnets.høretærskel,.således.at.der.
hele.tiden.er.ro.i.høreapparatet..Barnet.kan.høre.svage.
talelyde.uden.hørbar.egenstøj.og.uden.ubehag.ved.høje.
inputniveauer.

Det.er.blevet.verificeret.i.kliniske.undersøgelser,.at.opti-
mal.hørbarhed.af.alle.talelyde.tidligt.i.livet.giver.en.bedre.
tale-.og.sprogudvikling..
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Bevarelse af temporale karakteristika
Udfordringen:

Den.måde.talesignalet.ændrer.sig.på.over.tid.(temporale.
karakteristika),.hjælper.barnet.med.at.identificere.lydene.
og.på.den.måde.forstå.deres.mening..Generelt.har.små.
børn.brug.for.flere.karakteristika.end.større.børn.og.
voksne.til.at.identificere.talelyde..Det.er.derfor.vigtigt,.at.
den.signalbehandling,.der.anvendes.til.små.børn,.bevarer.
selv.de.mindste.forskelle.i.lyden.for.at.gøre.identifikatio-
nen.nemmere..

flere.høreapparattyper.er.i.stand.til.at.følge.hurtige.æn-
dringer.i.taleinput..Mens.man.med.den.hurtige.hastighed.
sikrer.hørbarhed,.reduceres.de.temporale.karakteristika,.
der.findes.i.talesignalet,.og.kan.gøre.det.vanskeligere.at.
forstå.tale,.især.for.børn.med.svære.hørenedsættelser.
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Løsningen:

Widex.digitale.høreapparater.behandler.taleinput.mere.
langsomt.og.sikrer.derved.hørbarhed.og.komfort,.mens.
de.giver.barnet.mulighed.for.at.opfange.talens.temporale.
karakteristika..Denne.mekanisme.fremmer.både.barnets.
identifikation.af.tale.og.dets.forståelse.af.tale..

Avancerede.Widex.høreapparater.anvender.også.en.an-
den.mekanisme,.sound.stabilizer™,.som.undersøger.styr-
keforholdet.i.inputsignalerne.for.at.sikre,.at.talens.tempo-
rale.karakteristika.stadig.er.hørbare,.selv.med.kraftige.
lyde.foran..Derfor.bliver.tale.ved.med.at.være.hørbar.og.
behagelig.i.mange.forskellige.lyttesituationer..
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Optimering af signal/støj-forholdet
Udfordringen:

signal/støj-forholdet.er.den.relative.forskel.mellem.lyd.
(signalet).og.baggrundsstøj..Jo.højere.signal/støj-forhold,.
jo.mere.hørbar.bliver.talen.i.støj..Mennesker.med.høre-
nedsættelse.har.brug.for.et.bedre.signal/støj-forhold.end.
normalthørende.for.at.opnå.samme.taleforståelighed..
Det.gælder.endnu.mere.for.børn.end.for.voksne.

Børns.primære.kommunikationsmiljø.er.typisk.støjende.
(klasseværelser,.legepladser,.etc.)..Eftersom.børns.sprog-
færdigheder.ikke.er.så.udviklede.som.voksnes,.er.det.
sværere.for.børn.at.udfylde.de.”huller”,.der.opstår.i.
mundtlige.beskeder.i.støjende.omgivelser..I.forbindelse.
med.børns.høreevne.og.tale-.og.sprogudvikling.er.det.
derfor.specielt.vigtigt.at.sikre.hørbarhed.ved.et.godt.sig-
nal/støj-forhold.
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Løsningen:

Høreapparater.med.retningsmikrofoner.forbedrer.signal/
støj-forholdet..Ved.at.mindske.høreapparatets.følsomhed.
over.for.lyde,.der.kommer.fra.siderne.og.bagfra,.bliver.
det.nemmere.at.lytte.og.forstå.tale.i.støj.med.et.Widex.
retningshøreapparat..

Den.fuldt.adaptive.retningsfølsomhed.i.nogle.avancerede.
Widex.høreapparater.anses.som.den.optimale.løsning.til.
hørelse.i.støj..Da.lydkilden.ændrer.retning.over.tid,.bør.
det.fuldt.adaptive.retningsmikrofonsystem.justeres.i.over-
ensstemmelse.hermed.for.løbende.at.give.et.optimalt.sig-
nal/støj-forhold..Det.adaptive.retningsmikrofonsystem.vil.
aktivt.identificere,.om.støjkilden.konkurrerer.med.det.tal-
te.sprog,.og.derefter.placere.den.polære.retningskarakte-
ristik,.så.den.svarer.til.støjkildens.placering,.således.at.den.
kan.elimineres.

flere.Widex.høreapparater.indeholder.også.en.avanceret.
støjreduktions-/talefremhævelsesalgoritme..Ved.hjælp.af.
dette.system.undersøges.det,.om.inputtet.i.de.enkelte.fre-
kvensbånd.fortrinsvis.består.af.”tale”.eller.”støj”..Algorit-
men.justerer.derefter.automatisk.signalbehandlingen,.så.
lyttekomforten.i.støj.forbedres..samtidig.vil.høreapparatet.
ved.detektering.af.”tale”.automatisk.justere.signalbehand-
lingen.for.at.fremhæve.talen.



��

Minimering af feedback
Udfordringen:

Akustisk.feedback.eller.hyl.kan.opstå,.fordi.høreapparatet.
ikke.sidder.tæt.i.barnets.øre,.eller.når.høreapparatet.kom-
mer.i.tæt.kontakt.med.eller.bliver.dækket.af.ting.som..
f.eks..en.hue..Når.der.opstår.feedback,.vil.forælder.eller.
barn.ofte.skrue.ned.for.lydstyrken.i.høreapparatet..En.så-
dan.lydstyrkereduktion.vil.forhindre.barnet.i.at.få.tilstræk-
kelig.forstærkning.fra.høreapparatet.og.på.denne.måde.
forhindre.barnet.i.at.høre.svag.tale.og.svage.lyde.

Løsningen:

Et.høreapparat,.som.effektivt.kan.eliminere.feedback,.vil.
give.den.korrekte.forstærkning,.så.barnet.kan.forstå.tale.
og.lyd..Widex.adaptive.feedback-eliminineringssystem.
kan.effektivt.afgøre,.om.der.genereres.akustisk.feedback.
og.eliminere.det.øjeblikkeligt.uden.at.reducere.lydstyrken..
På.den.måde.kan.barnet.hele.tiden.høre.svag.tale.og.sva-
ge.omgivende.lyde.
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Udtale af ord
Udfordringen:

Børn.med.nedsat.hørelse.kan.ofte.ikke.høre.kompleksite-
ten.i.deres.egen.stemme,.hvilket.kan.påvirke.deres.tale-
færdighed.og.gøre.barnets.stemme.svær.at.forstå..Barnet.
kan.tøve.med.at.kommunikere.med.andre,.hvilket.kan.
bremse.dets.tale-.og.sprogudvikling.yderligere..

Løsningen:

Høreapparater.med.flere.kanaler.kan.give.korrekt.for-
stærkning,.så.barnet.tydeligt.kan.høre.de.forskellige..
karakteristika.i.sin.egen.og.i.andres.stemme..Et.klinisk..
forsøg.viste.et.betydeligt.fald.i.antallet.af.talefejl,.når..
barnets.eget.høreapparat.blev.udskiftet.med.et.flerkanal-.
høreapparat.fra.Widex.

Alle.Widex.digitale.høreapparater.har.flere.kanaler..kom-
bineret.med.den.digitale.signalbehandling.og.lave.høre-
tærskel.giver.disse.høreapparater.den.optimale.løsning.til.
styring.af.egen.stemme.
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Widex paediatric partnership

Hos.Widex.mener.vi,.at.tidlig.behandling.med.udnyttelse.
af.de.tekniske.fordele,.som.den.digitale.teknik.tilbyder,.
kan.give.et.barn.med.nedsat.hørelse.en.god.start.i.livet.
og.mulighed.for.at.bruge.alle.sine.sanser.til.et.helt.livs.
oplevelser..Vi.vil.derfor.bruge.mange.ressourcer.på.at.ud-
vikle.høreapparater.og.professionel.ekspertise,.så.også.
børn.med.nedsat.hørelse.kan.udvikle.sig.optimalt.

Den.indsats.og.det.engagement,.som.forældre,.audiolo-
gisk.personale.på.høreklinikken/høreinstituttet.og.Widex.i.
fællesskab.yder.for.at.hjælpe.børn.til.en.bedre.hørelse,.
udgør.Widex.Paediatric.Partnership.



�1få.DEN.HJæLP,.DIT.BARN.HAR.BRUG.foR

Widex’ hjemmeside
Yderligere.oplysninger.om.hørelse,.høreapparater.og.me-
get.mere.kan.findes.på.Widex’.omfattende.hjemmeside,.
www.widex.dk.

Under.overskriften.”Børn”.kan.du.også.finde.en.særlig.
legeplads.for.børn,.sjov.med.Dexi..Her.tager.Dexi.bør-
nene.med.på.en.jagt.efter.en.sunket.skat..Han.fortæller.
dem.om.hørelse.og.om.spækhuggere,.og.han.lader.dem.
iscenesætte.deres.egen.eventyrfilm.i.Dexis.filmstudie..

som.med.andre.aktiviteter.inden.for.Widex.Paediatric.
Partnership.er.det.hensigten.med.denne.hjemmeside,.at.
den.skal.hjælpe.med.til.at.gøre.høreapparater.til.en.beha-
gelig.og.naturlig.del.af.dagligdagen.for.børn.med.nedsat.
hørelse.og.deres.familier..Det.er.et.håb,.at.børn.stolt.vil.
vise.”deres”.hjemmeside,.sjov.med.Dexi,.til.deres.venner.
og.på.den.måde.gennem.leg.og.latter.erstatte.fordøm-
melse.med.accept.og.forståelse..
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