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HØREFORENINGEN
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Mangeårig høreapparatbruger og 
har øresygdommen otosklerose og 
Tinnitus

Majbritt Garbul Tobberup
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Højre Venstre





HØREFORENINGEN 

Høreforeningen arbejder for 
at forbedre livsvilkårene for 
mennesker med nedsat 
hørelse, tinnitus og menière
samt for døvblevne og CI-
opererede.



MÆRKESAGER

 Høreapparatbehandling og rehabilitering
 Ventetid
 Specialundervisning og specialrådgivning
 Hjælpemidler
 Inklusion

 Tilgængelighed
 Tolkning
 Tekst på TV og andre medier

 Forebyggelse
 Støj- og høreskader

 Foreningen
 Synlighed
 Medlemsrekruttering / fastholdelse



ORGANISATION

125 delegerede til Landsmøde
12 hovedbestyrelsesmedlemmer
Ca. 8000 medlemmer

Ca 65-70 lokalafdelinger
Ca.350 frivillige
 8 udvalg:

Ungdom, tinnitus, CI, Menière, erhvervsaktive,
tilgængelighed- døvblevne og hørerehabilitering.



MEDLEMSGRUPPER

Fra vugge til krukke



AKTUELT

 Tekst på Tv og Biograffilm

Ventetider

Debatmøder

Folketinget december.

Verdens høredag 3.3-2018

Hvervning

Høreforeningens tilbud



POLITISK PÅVIRKNING

 Ny medieaftale
 Fælles køreplan DDL/FDDB/HF – flere tekster på TV –

(tegnsprogstolkning)

Møder med medieordførere

 DR og TV 2’s brugerråd -tekst på TV

 Tekstning af dansksproget biograf film
Møde med Danske Biografer 



TEKSTER PÅ TV

Forsøg på TV 2 Play-

TV 3 - Advokaterne



TEKSTER I BIOGRAFERNE

Filmen bliver som et forsøg vist med danske 
undertekster i hele spilleperioden til samtlige 
forestillinger i Herning bio.



HØREOMRÅDET I DK
S E T  M E D  B R U G E R N E S  Ø J N E



VENTETIDER I UGER PRIMO 
MARTS 2018

Januar 2013 Marts 2018
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MENNESKER MED
KOMPLICERET HØRETAB BLIVER FANGET I 

SYSTEMET 

 Vent op til 2 ½ år
på en tid på audiologisk 

afdeling  

 Gå til en privat høreklinik
med tilskud på kr. 6.477,-

(gælder ikke mennesker kompliceret  
høretab)



NÅR VENTETIDEN RAMMER  

 Rasmus: Uden høreapparat er jeg ikke 
l igesti l let med andre studerende 

 Chris:  Jeg mistede mit job, fordi jeg skulle 
vente 1½ år på nyt høreapparat 

 92årig kvide - Frivi l l ig i  forening- bi l  og 
kørekort- bor i  eget hjem – skal nye have 
HA. -Besked: Vent 119 uger el ler gå privat



LØSNINGER

 Invester i området - alle tal viser at det betaler sig

 Drop genhenvisningskrav 

 Tag alle områdets ressourcer i brug - offentlig og private
Kommunikationscentre, puljelæger, private butikker, 

 4 ugers behandlingsgaranti som på alle andre 
sundhedsområder. (LOVGIVNING)

 Nedbring ’ventetids-puklen’ nu - vi bliver flere 

og flere med høretab



RESSOURCER DER KAN 
SÆTTES I SPIL

 Audiologiske afdelinger og kl inikker

 Kommunikationscentrene 

Herning/Bornholm -modellen

 Private

private kl inikker/butikker

 Ørelæger - pul jelæge (Ingen dobbeltrol le som i  dag).



VEDTAGET I FOLKETINGET 

Den 19. december 2017

Folketinget konstaterer med beklagelse, at 
ventetiden på høreapparatbehandling på 
of fentl igt sygehus er steget og varierer 
mellem 4-123 uger.  Folketinget ønsker at 
styrke indsatsen på området og opfordrer 
regeringen t i l  at  tage init iat iv t i l  en 
fremtidssikret løsning på 
ventelisteproblemerne og styrke borgernes 
kendskab ti l  fr it  valg på området,  herunder 
borgernes mulighed for at gøre brug af de 
private audiologiske kl inikker,  
kommunikationscentrene og 
privatpraktiserende hørelæger



ØRELÆGERNES DOBBELT-ROLLE

 Folketinget ønsker at øge 
gennemsigtigheden, og finder 
det vigtigt, at regeringen i 
forbindelse med evalueringen 
af tilknytningsreglerne kommer 
med forslag til strammere 
regler, når øre-næse-halslæger 
både behandler patienter med 
høretab og er tilknyttet 
virksomheder med detailsalg af 
høreapparater”



VERDENS HØREDAG 3.3.-2018



ER DER HUL I GENNEM?



HILSEN FRA SUNDHEDSMINISTEREN

 https://youtu.be/mqfr5lJYISw



HØRESAGEN I MEDIERNE



INDSLAG I TV AVISEN 
OM ØRELÆGERNES DOBBELTROLLE



MEDLEM HVERV MEDLEM

For hvert medlem du skaffer

modtager du et gavekort 

på en ”hund” 

Til et af følgende steder:
 BILKA • FØTEX • 

NETTO • BRUGSEN • KVICKLY



MEDLEMSFORDELE 
& YDELSER

 Medlemsbladet “HØRELSEN” 

 Medlemsarrangementer-
Faglige og sociale

 Facebook & hjemmeside:
www.hoereforeningen.dk

 Rådgivning/ vejledning

 Netværksgrupper



BLADET HØRELSEN 

 Medlemsbladet “HØRELSEN” 
udkommer 6 gange om året.

 Masser af spændende ar tikler
inden for høreområdet

 Oplysninger om arrangementer

 Inspiration 

 Nyt om hjælpemidler 



MEDLEMS
ARRANGEMENTER

Høreforeningen afvikler forskell ige 
medlemsarrangementer f .eks. :

 Menière-træf

 Tinnitusdage

 Cochlear Implant-træf

 Landskursus børn 

 Caféaftener for de unge

 Teen-weekend og Ungdomslejr



FACEBOOK

Høreforeningens sider:

 Høreforeningen

 Ung med hørenedsættelse

Høreforeningens grupper:

 HBF (Hørehæmmede Børns 
Forældreudvalg)

 Cochlear Implant

 Tekstning på T V

 Tekstning af danske biograf f i lm

 Cros høreapparat og el ler 
Sudden Deafness

Andre grupper på Facebook:

 Høresagen i  Danmark

 Meniere dk

 Tinnitus og 
lydover følsomhed



HJEMMESIDE

 www.hoereforeningen.dk

 Viden om hørelse, høreproblemer 
og øresygdomme.

 Information om foreningens 
arbejde og arrangementer 

 Nyheder

 Lokalafdelinger



HØREFORENINGENS VEJLEDNING

 Høreforeningen tilbyder gratis 
vejledning til medlemmer

 Støtter medlemmerne i at 
håndtere tilværelsen med en 
øresygdom, hørenedsættelse, 
lydoverfølsomhed, tinnitus mv.

 Kontakt Høreforeningens 
vejledningsteam 
Mandag - fredag mellem kl. 
10-14.

Høreforeningens vejledningsteam 

Tlf. 36 75 42 00 
Mail: vejledning@hoereforeningen.dk



SAGER

 Flere afslag fra kommunerne om 
hjælpemidler/ydelser

Handicaptillæg

Afslag fra jobcentrene på grund af alder 

De private klinikker

Ørelægernes salg af Høreapparater



SPØRGSMÅL



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN


