Gå-hjem møde i Aarhus – 30.10.2019
Når vi i bestyrelsen lægger vægt på hvert år at arrangere Gå-hjem møder spredt over hele landet, handler
det allermest om at give vore medlemmer mulighed for at møde hinanden og også repræsentanter for
foreningens bestyrelse.
Det er vores erfaring, at mange medlemmer er godt hjulpet af sundhedsvæsenet, når det gælder selve
sygdommen, men at mange slet ikke får den viden, der skal til for selv at opsøge de muligheder, der er for
at få hjælp til det, der bliver svært, når man har et Acusticus Neurinom.
Mødet i Aarhus i år handlede om de hjælpemuligheder, der konkret er hos ”Institut for kommunikation og
handicap – Høreafdelingen – IKH” i Århus. Alle kommunikationscentre i Danmark fungerer ud fra det
samme lovgrundlag, men det er udmøntet meget forskelligt lokalt. Vigtigst er dog at vide, at alle kan få den
nødvendige hjælp på det lokale center, men at man ofte selv skal opsøge den. F.eks. fik jeg selv at vide på
sygehuset, at jeg fint kunne klare mig uden høreapparat, da mit ”gode øre” fungerede helt normalt. Hvis jeg
ikke gennem AN-foreningen havde fået kendskab til Cross Apparater, ville jeg ikke have haft et i dag - et
apparat, som jeg har meget glæde af. Man kan ikke bede om noget, man ikke ved findes.
I Aarhus var det Joan Klindt Høy, der meget engageret fortalte om de hjælpemuligheder, som man tilbyder i
Aarhus. I overskriftsform er indsatsområderne:
Høreproblemer og voksne - Høreproblemer og job - Høreproblemer og studiet - Tinnitus, lydfølsomhed og
Ménière - Clochear Implant (CI) - Tilbud til døve – Kurser til fagpersoner.
Afdelingen i Aarhus har et samarbejde med omegnskommunerne Odder, Silkeborg og Skanderborg og
udfører opgaver for dem. Der er store forskelle på, hvordan man rundt omkring i landet kommer i kontakt
med de relevante fagpersoner, så man bliver nødt til selv at kontakte f.eks. det lokale
kommunikationscenter og spørge ind til, hvor man skal henvende sig for at få hjælp.
Ud over at høre om de forskellige indsatsområder på IKH gik en del af tiden med, at Joan svarede på
spørgsmål fra de fremmødte. Hun havde i starten præsenteret os for en hovedtelefon fra Comfort Audio,
hvorfra man kunne få lyden direkte i høreapparatet fra hendes mikrofon. Alle var noget overraskede over,
hvor meget nemmere det blev at ”høre efter” med den på. Det blev til en lang snak om diverse
hjælpemidler, som kan gøre det lettere at begå sig høremæssigt i større forsamlinger. Deltagerne havde
vidt forskellige erfaringer med, hvad der eventuelt kunne hjælpe, og Joan kunne hele tiden supplere. Hun
foreslog, at man kiggede på Tonaxs hjemmeside, hvis man ville orientere sig om forskellige hjælpemidler.
Alt i alt var det et givende møde, hvor alle gik lidt mere vidende derfra.
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