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I er ikke alene

Det kan være forfærdeligt at opdage, at ens barn har
en hørenedsættelse Det får jer måske til at føle jer
forvirrede, rådvilde og kede af det. I er ikke de eneste,
der reagerer sådan. Mange forældre før jer har haft
de samme følelser.
Hvis I kan acceptere, at hørenedsættelsen er der, og derefter lærer så
meget som muligt om, hvad I kan gøre,
har I taget nogle store skridt mod
at træffe de bedste beslutninger for
jeres barn.
Sådan skaber man en god fremtid
Det har stor betydning for barnet
fremtid, at I kommer i gang så tidligt
som muligt, så I derved støtter dets
udvikling helt fra starten. Eftersom
indlæringen besværliggøres af, at de
lyde, som et barn med en hørenedsættelse hører, enten er begrænsede
eller forvanskede, er det vigtigt at
sætte sig ind i, hvilken hjælp I kan få.
Heldigvis lever vi i en tid, hvor tek
nologi og støtte giver mange fremragende muligheder. Der er alle gode
grunde til at være optimistisk
omkring, hvad der kan gøres for at

hjælpe jeres barn til at udvikle sine
evner bedst muligt. Dette kan opnås
ved at udnytte den avancerede
teknologi og de mange ressourcer,
der findes.
For at sikre, at jeres barn opnår det
bedste resultat under dets opvækst,
er det vigtigt at skabe et optimalt
indlæringsmiljø og benytte effektive
kommunikationsteknikker, så jeres
barn får de bedste muligheder for
indlæring og social udvikling. Det vil
være en stor hjælp for jeres barn,
hvis I hele tiden kan gå positivt fremad, et skridt af gangen. Så vil I kunne
gå en god fremtid i møde.

Vi håber, at disse informationer vil
være med til at forbedre jeres barns
læringsoplevelse.
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Hørenedsættelse

I har sikkert haft mange spørgsmål,
siden jeres barn fik konstateret en
hørenedsættelse. Det første er måske:
Hvad er en hørenedsættelse? En
hørenedsættelse kan beskrives enten
med ord eller tal. Når man taler om
hørenedsættelse, anvendes betegnelsen “hørehæmmet”, hvis graden
af hørenedsættelse er i området fra
let til kraftig, og “døv”, hvis høre
nedsættelsen er svær, og der kun er
en meget lille brugbar hørerest.
Mennesker, der er født med en kraftig

til svær hørenedsættelse, kan
have svært ved at lære at tale tydeligt, f ordi de simpelthen ikke kan høre
andre menneskers stemmer særlig
godt. Det gør det svært at efterligne
stemmer, hvilket man er nødt til for
at lære at tale. De kan heller ikke høre
deres egen stemme særlig godt, når
de prøver at tale. Tabellerne på side
7 og 11 indeholder flere oplysninger
om de forskellige typer og grader
af hørenedsættelse.

Hørenedsættelse er måske den mest almindelige fysiske funktions
nedsættelse. Det anslås, at ca. 3 ud af 1000 børn har en eller anden
form for hørenedsættelse. Undersøgelser har vist, at antallet er
langt større, hvis man medtager børn med varierende hørenedsættelse
(som skyldes øreinfektioner), hørenedsættelse ved diskanttoner og
ensidig hørenedsættelse. Så ville det omfatte cirka 1 ud af 10 børn
eller endnu flere.
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Hvordan vi hører

Forståelse af ørets grundlæggende anatomi og funktion
vil hjælpe dig med at identificere forhold, der kan
påvirke dit barns hørelse. Det menneskelige øre har tre
hoveddele: det ydre øre, mellemøret og det indre øre.
Det ydre øre
Det ydre øre består af auriklen, også
kaldet pinna. Pinna opfanger lyden
og kanaliserer den ind i øregangen.
Øregangen forstærker lydbølgerne og
sender dem videre mod trommehinden (membrana tympani).
Mellemøret
Trommehinden vibrerer som svar på
bevægelserne fra lydbølgerne, der
trænger ind i øregangen. Der sidder
også tre små knogler (mellemøre
knoglerne) i mellemøret. Disse
knogler – hammeren, ambolten og
stigbøjlen – vibrerer og forstørrer
trommehindens bevægelser og sender
bevægelserne videre til det indre øre.
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Det indre øre
Cochlea/sneglen er selve hørefunk
tionens sanseorgan og sidder i det
indre øre. Kamrene i cochlea/sneglen
er fyldt med væske. Når knoglerne
i mellemøret bevæger sig som reak
tion på lydbølger, får de væsken
i cochlea/sneglen til også at bevæge
sig. Dette stimulerer tusindvis af
sensoriske hårceller, der producerer
små elektriske impulser. Disse
elektriske signaler passerer langs
hørenerven til hjernen, hvor
de o pfattes som de “lyde”, vi hører.

Ørets anatomi
Pinna/
det ydre øre
Stigbøjle
Hammer

Semicirkulære kanaler/
balanceorgan

Ambolt

Trommehinde
Hørenerve
Øregang

Ydre øre

Eustakiske rør

Mellemøre

Cochlea

Indre øre
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Graden af hørenedsættelse

Graderne af hørenedsættelse er
inddelt i let, moderat, kraftig og svær.
Tabellen på modsatte side giver en
oversigt over de forskellige grader af
hørenedsættelse og decibelniveauet,
og den giver eksempler på lydstyrken
ved disse niveauer. Hvert niveau
indebærer forskellige problemer og
medfører behov for forskellige

b ehandlinger og teknologiske
løsninger. Disse eksempler er kun
retningslinjer. Udfaldet af de
forskellige løsninger afhænger af det
enkelte barns behov og muligheder.
Jeres læge eller høreapparatspecialist
kan give jer mere uddybende oplysninger i forhold til jeres eget barn.

Audiogram

Svage lyde

dB
-10

Diskantlyde

Baslyde
125

250

500

1000

2000

4000

8000

Grad af hørenedsættelse

Hz

0
10

Normal hørelse

20
30

Kraftige lyde			

40
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50
60
70
80
90
100
110
120

Let
(20–40 dB hørenedsættelse)
Moderat
(40–60 dB hørenedsættelse)
Moderat til kraftig
(60–75 dB hørenedsættelse)
Kraftig
(75–95 dB hørenedsættelse)
Svær
(95+ dB hørenedsættelse)

Graden af
hørened
sættelse

Eksempel
på lydstyrke

Decibelniveau
(dB)

Eventuelle udfordringer og behov

Normal
hørelse

Raslende
blade, et urs
tikken

Op til 20 dB

Meget få hørerelaterede problemer.

Minimal/let
hørened
sættelse

Sagte/
hviskende tale,
knipsende
fingre

20–45 dB

Kan have svært ved at høre lave stemmer.
Afhængigt af hvor barnet passer ind
i denne tabel, kan det måske få gavn af
lydforstærkning eller kan have behov
for ekstra støtte i skolen.

Moderat
hørened
sættelse

Sagte/normal
samtale

45–60 dB

Burde kunne forstå samtale, når hovedet
vender mod den talende, og den talende
er tæt på. Har brug for høreapparater. Kan
have behov for ekstra støtte i skolen
(f.eks. Roger-teknologi/bedre siddeplads).
Roger-løsninger kan også være en hjælp
derhjemme.

Moderat til
kraftig
hørened
sættelse

Normal/
kraftig tale,
dørklokke

60–75 dB

Samtaleniveauet skal være højt. Vil kunne
høre stemmer ved normal samtale i ro
eller tæt på med korrekt programmerede
høreapparater. Vil få gavn af ekstra hjælp
i skolen (f.eks. Roger-teknologi/bedre
siddeplads). Roger-løsninger kan også
være en hjælp derhjemme.

Kraftig
hørened
sættelse

Telefon, der
ringer, torden,
babygråd

75–90 dB

Kan måske høre kraftige stemmer tæt på.
Skal bruge høreapparater for at kunne
høre samtaler. Vil få gavn af ekstra hjælp
i skolen (f.eks. Roger-teknologi/bedre
siddeplads). Roger-løsninger kan også
være en hjælp derhjemme.

Svær
hørened
sættelse

Lastbil,
kædesav

90 dB eller
mere

Har brug for en egnet forstærknings
teknologi (f.eks. høreapparater, cochlear
implants) for at kunne høre samtale.
Vil få gavn af ekstra hjælp i skolen og
hjemme (f.eks. Roger-løsninger).
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Milepæle i kommunikation

Efter fødslen svarer det nyfødte barns cochleare
følsomhed til voksnes, men spædbørn skal lære, hvordan
de bruger hørelsen som grundlag for kommunikation.
Retningsbestemmelse
Et af de tidligste tegn på hørelsens
funktion, som er let at iagttage,
er spædbarnets evne til at bestemme,
hvor en lyd kommer fra. Fordi vi
hører med begge ører (binaural), kan
vi lokalisere lyde med meget stor
nøjagtighed.
Vær opmærksom på barnets evne
til at retningsbestemme lyde
Almindeligvis vil nyfødte bevæge
øjnene eller spile dem op, når de
hører en kraftig lyd. Dette er kendt
som “startle-refleksen”, og mange
høje lyde kan udløse denne reaktion.
Når spædbarnet er omkring fem
eller seks måneder gammelt, er det
lettere at undersøge retningshørelsen
hos barnet ved at lave bløde lyde bag
ved eller ved siden af barnet, mens
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det kigger ligeud (sørg for, at du selv
er ude af syne, når du laver lydene).
En blød raslen med en rangle eller
hviskelyde bør få barnet til at vende
sit hoved mod lyden.
Mens vi forventer, at barnet reagerer
på meget høje lyde, er det vigtigste
at være opmærksom på, hvordan
barnet reagerer på bløde lyde (f.eks.
talelyden “s”).
I løbet af det første leveår udvikler
barnet sin høreevne markant og viser
normalt opmærksomhed over for
lyd og forsøger at finde ud af, hvor
de forskellige almindelige lyde i
hjemmet kommer fra, f.eks. dørklokken
eller telefonen, en dør der smækker,
legende børn, musik og tale.

Milepæle i dit barns udvikling
af tale og sprog
9 måneder
Barnet viser forståelse af simple ord
som “mor”, “far”, “nej”, “hej-hej.”
10 måneder
Barnets pludren lyder “taleagtig” med
forbundne enkeltstavelser (f.eks. “dada-dada”). De første genkendelige ord
optræder omkring dette tidspunkt.
1 år
Barnet kan udtale et eller flere
rigtige ord.
18 måneder
Barnet kan forstå enkle sætninger,
kan på opfordring hente velkendte
ting (uden at man peger) og kan
udpege forskellige legemsdele. Barnet
har et ordforråd på 20 til 50 ord og
bruger korte sætninger (“helt tom”,
“mig med” og “op mor”.
24 måneder
Det aktive ordforråd bør være
på mindst 150 ord, som bruges i
kombination i simple to-ords-
sætninger. Størstedelen af barnets

sprog bør kunne forstås af voksne,
som ikke omgås barnet til daglig.
Småbørn bør også kunne sidde og
lytte til højtlæsning af billedbøger.
3-5 år
Talesproget bør hele tiden anvendes
til at formulere ønsker, udtrykke
følelser, overbringe oplysninger og
stille spørgsmål. Et før-skolebarn
bør kunne forstå stort set alt, hvad
der siges. Ordforrådet stiger fra 1000
til 2000 ord, som bruges i komplekse
og meningsbærende sætninger.
Alle talelyde bør være tydelige og
forståelige ved slutningen af dette
udviklingstrin.
Disse milepæle skal opfattes som
vejledende “tommelfingerregler”,
der gælder for flertallet af børn. Hvis
dit barn er mere end 2-3 måneder
forsinket i forhold til de ovennævnte
alderstrin, kan det være et tegn
på hørenedsættelse eller forsinket
udvikling af talesproget.
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Tegn på nedsat hørelse

Sommetider kan manglende respons skyldes uopmærksomhed, men det er vigtigt at slå fast, om inkonsekvent
respons eller slet ingen respons faktisk skyldes
hørenedsættelse.
Almindelige tegn på, at et barn
muligvis ikke hører normalt:
Barnet reagerer ikke, når en person
uden for barnets synsfelt taler,
især hvis barnets opmærksomhed
ikke er afledt af andet
Barnet ser forskrækket eller
overrasket ud, når det opdager, at
nogen har kaldt på det (med
almindeligt eller selv et ret kraftigt
stemmeleje)
Barnet siger ofte “hvad?” eller ser
spørgende ud
Barnet ser meget koncentreret
på den talendes ansigt
Barnet sidder tæt på fjernsynet,
når lydstyrken er tilstrækkelig for
de øvrige i familien
Barnet skruer op for lyden på
fjernsyn eller stereoanlæg til et
urimeligt kraftigt niveau
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Barnet reagerer ikke på stemmer
i telefonen eller skifter hele tiden
telefonrøret fra øre til øre
Ingen reaktion på intense, kraftige
lyde

Det vigtigste tegn på mulig høre
nedsættelse er imidlertid f orsinket
udvikling af tale og sprog.
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Indikatorer på og forebyggelse
af hørenedsættelse
Faktorerne nedenfor er tegn på, at et barn har risiko
for hørenedsættelse. Hvis du er usikker på, hvad
disse faktorer indebærer, eller er bekymret for dit barns
hørelse, skal du kontakte en læge eller audiolog.
Nyfødte – fra fødsel til 28 dage
Barnet kan ikke gennemføre
screening af nyfødte
Arvelig forekomst af sensorineural
hørenedsættelse i barndommen
Virusinfektioner i fosterstadiet
som f.eks. cytomegalovirus, rubella
(røde hunde), syfilis, herpes eller
toxoplasmose
Ansigts-/kraniedeformiteter, som
f.eks. påvirker pinna/det ydre øre
og øregangen
En fødselsvægt på under 1500
gram (ca. 3,5 pund)
Kræftig Gulsot (hyperbilirubiæmi)
hvor transfusion er nødvendig
Visse medikamenter, der indeholder
aminoglykosider (f.eks. antabiotika
som gentamicin), som anvendes i
flere forløb eller i kombination med
forskellige vandrivende medikamenter (loopdiuretika)
Bakteriel meningitis
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Generel sundhedsscore (Apgar)
fra 0-4 ét minut efter fødslen eller
0-6 fem minutter efter fødslen
Kunstig vejrtrækning i fem dage
eller mere
Fund associeret med syndromer,
der er kendt for at omfatte
sensorineural hørenedsættelse
Spædbørn – 29 dage til 2 år
Mistanke om forsinket kommuni
kativ eller generel udvikling
Bakteriel meningitis eller andre
tilstande, som kan medføre
sensorineural hørenedsættelse
Hovedtraume ledsaget af
bevidstløshed eller kraniebrud
Ototoksiske medikamenter
Fund associeret med syndromer,
der er kendt for at omfatte
sensorineural hørenedsættelse
Mellemørebetændelse med
udstrømning (væske) i tre måneder
eller længere

Hvordan man kan beskytte sit barns hørelse og
forhindre hørenedsættelse.
Støjbelastning
En af de hyppigste årsager til permanent sensorineural hørenedsættelse
er støjbelastning, og det er en årsag,
som man helt kan undgå. Høje støjniveauer kan forårsage midlertidige
eller permanente skader på hårcellerne
i cochlea/sneglen. Biler, maskiner og
MP3-afspillere frembringer alle støj,
der kan være skadelig for hørelsen,

afhængigt af lydkildens intensitet
og varigheden af påvirkningen.
Derudover kan visse typer legetøj
eller computerspil samt koncerter
have et støjniveau, der kan beskadige
hørelsen. Børn bør lære om risikoen
ved støjbelastning og instrueres
i at bruge høreværn, når det er nødvendigt.
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Hvor kan du få hjælp til dit barn?
Hvis dit barn har en hørenedsættelse, er der fagfolk,
som kan give jer støtte og vejledning.

Hvis du har mistanke om hørenedsættelse hos dit barn, er første skridt
at få foretaget en audiologisk
undersøgelse. Denne undersøgelse
afgør, om barnet har en hørenedsættelse og i givet fald graden heraf.
Ingen børn er for små til at kunne få
deres hørelse grundigt undersøgt.
Den moderne teknologi gør det endda
muligt at teste nyfødte for hørenedsættelse.
Formålet med en undersøgelse er at
fastslå, om der er tale om hørenedsættelse og afdække, hvilken type der
er tale om. Resultaterne registreres i
et audiogram. Hvis resultaterne af
disse tests viser, at dit barn har en
hørenedsættelse, skal du huske på, at
dit barn lever i en tid, hvor teknologien sikrer, at børn med hørenedsættelse kan vokse op og leve et fuldt normalt liv.

Audiolog
En fagperson, som er uddannet i
audiologi og specialist i at teste
hørelsen og/eller hørenedsættelse,
og som hjælper med at genoptræne
mennesker med hørenedsættelse.
Øre-næse-hals-læge
En læge, som er specialist i øre-,
næse- og halsproblemer. Otolog,
otolaryngolog og neuro-otolog
er alternative navne. Betegnelsen
kan variere, afhængigt af hvor
I bor. Jeres praktiserende læge kan
henvise jer til den rette.
Høreapparatspecialist
En fagperson, som er uddannet i at
sælge og tilpasse høreapparater.
Tale- og hørepædagog/talepatolog
En fagperson, som er uddannet i
at hjælpe med forebyggelse, vurdering
og genoptræning af tale- og høre
forstyrrelser.
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Typer af audiologiske undersøgelser

Adfærdsbaseret høretest
Disse undersøgelser kræver normalt,
at barnet skal reagere på bløde lyde
på en bestemt måde (med ord, ved at
pege på billeder, ved at række hånden
op eller gennem en leg). Disse tests
kan være sjove for småbørn at være
med til. For spædbørn og småbørn
er en hoveddrejning som reaktion på
et testsignal normalt den mest pålidelige undersøgelsesmetode.

Otoakustiske emissioner
Disse tests undersøger cochleas/
sneglens funktion på en helt unik
måde. Lyde sendes til barnets øre
via en lille højttaler, mens en mikrofon optager reaktionen på disse
lyde fra cochlea/sneglen (også kaldet
en emission). Denne metode giver
værdifuld information om de senso
riske hårceller i cochlea/sneglen.

Tympanometri
Hjernestammeaudiometri
Denne test måler, hvor godt trom
For nyfødte eller spædbørn og børn,
mehinden og mellemøret fungerer.
som ikke på en pålidelig måde kan
En lille smule luft pustes forsigtigt
udføre de adfærdsbaserede høretests, ind i barnets øre, hvorefter omfanget
kan andre, mere objektive tests,
af trommehindens bevægelser som
som f.eks. hjernestammeaudiometri,
reaktion på ændringen i lufttrykket
bruges til at måle hørelsen. Via høre- registreres. Hvis trommehinden f.eks.
telefoner sendes klik-lyde eller tonale ikke bevæger sig, kan det betyde, at
bip-lyde ind i spædbarnets ører.
der er væske bag ved trommehinden,
Hjernestammeaudiometri giver oplys- og at der derfor kan være tale om
ninger om funktionen af hørebanerne mellemørebetændelse med udstrømop til hjernestammen. Reaktionen
ning. Hvis der er undertryk, kan
på klik-lydende eller tonerne registre- det b etyde, at barnet har risiko for
res og giver et estimat på hørelsens
at udvikle en øreinfektion.
følsomhed. Hjernestammeaudiometri
udføres normalt, mens spædbarnet
sover eller er i rolig h viletilstand.

Valg af den mest hensigtsmæssige løsning

I dag kan de fleste børn med hørenedsættelse få gavn
af at bruge den rette teknologi.
Når der er konstateret en hørenedsættelse, prøver man som regel først
med høreapparater. Det er en god
idé at få høreapparater til jeres barn
så hurtigt som muligt, så det kan
få størst muligt udbytte af dem. Valg
af høreapparattype afhænger af en

række faktorer: Graden af hørenedsættelse, barnets behov og jeres
families behov spiller alt sammen ind.
Husk, at I ikke behøver at foretage
disse valg selv. I kan få råd af en høre
apparatspecialist.
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Høreapparater

Der er sket store fremskridt inden for høreapparater
de seneste år, og der tilbydes en lang række teknologier,
som dækker det enkelte barns specifikke hørebehov.
Bag-øret-apparater (BTE)
Små børn får normalt høreapparater, som sættes bag
øret (behind-the-ear, BTE). Disse høreapparater fås
i kompakte størrelser og i mange forskellige strålende
og glade farver. De kan afhjælpe mange former for
hørenedsættelse.
Bag-øret-apparat med ekstern modtager (RIC)
Større børn kan have gavn af et i-øret-apparat med
modtager (receiver in the canal, RIC). Mikrofonen
sidder i høreapparathuset bag øret, men modtageren
placeres eksternt i øregangen. Hermed kan høre
apparatet gøres mindre og pænere rent kosmetisk.
I-øret-apparater (ITE)
Større børn kan være egnede kandidater til i-øretapparater (in-the-ear, ITE), som specialfremstilles til
at passe ind i øret. Disse kan hjælpe ved let til
moderat hørenedsættelse.

Beslutningen om, hvorvidt jeres barn skal have et eller to
høreapparater, afhænger hovedsageligt af hørenedsættelsen. 
Hvis barnet eksempelvis har en hørenedsættelse på begge
ører, kan to høreapparater hjælpe med at lokalisere lyde og høre
bedre, selv i støjende omgivelser.
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Cochlear implants

En teknologisk løsning, som hjælper personer
med kraftig til svær sensorineural hørenedsættelse,
er et cochlear implant.
Et cochlear implant er medicinsk udstyr, som
implanteres kirurgisk for at bypasse beskadigede dele
i det indre øre. For at kunne høre med implantatet
skal den implanterede person bære en taleprocessor,
som ligner et høreapparat. Et cochlear implant
er velegnet til børn helt ned til ét år, som har fået
konstateret kraftig eller svær hørenedsættelse i
begge ører, og som har meget lidt eller ingen gavn af
høreapparater. Cochlear implants kan også anvendes
sammen med Roger-systemer.
(se mere om Roger-systemer s. 21-22)
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Trådløst tilbehør – booster hørelsen

Børns liv er fyldt med aktiviteter. Når
de ikke er i skole, er de udenfor, leger
med hinanden, anvender multimedier,
sidder i bilen eller snakker med
kammeraterne på telefonen.

Dette boost kan opnås med vores
omfattende trådløse kommunikationsportefølje.

Med vores nye og letanvendelige
trådløse tilbehør, som er udviklet til
Mange af disse situationer kan være
udfordrende situationer med
en lyttemæssig udfordring, som af
distraherende støj, får børn lettere
og til kræver, at selv den mest avance- ved at kommunikere og anvende
rede høreapparatteknologi får et
den moderne lydteknologi.
boost.

Roger-systemer

Uanset hvilke høreapparater eller cochlear implants
eleverne anvender, kan Roger næsten helt sikkert hjælpe
dem med at høre, forstå og klare sig bedre i skolen.
Vejen til bedre hørelse begynder med
at vælge de rigtige høreapparater.
Nogle gange kan støj eller rumaku
stikken dog påvirke hørelsen i høj
grad. I et klasseværelse, hvor der ofte
er mange børn, der taler på samme
tid, kan det være umuligt for et barn
med hørenedsættelse at bortfiltrere
baggrundsstøj. Faktorer som afstand,
genklang og ekko reducerer også
taleforståeligheden væsentligt. I sådanne situationer kræver selv den
mest avancerede høreapparat
teknologi et boost. Det kan Rogerteknologien hjælpe med.
Roger-teknologien er blevet udviklet
specielt til at opfange talesignaler
ved kilden og sende dem direkte til

brugerens øre, tydeligt og uden
forvrængning. De danner grundlag for
at opnå optimal taleforståelighed,
uafhængigt af de akustiske omgivelser. Når barnet i en tidlig alder
modtager et meget tydeligt talesignal,
understøttes tale- og sprogudvik
lingen samt indlæringen.
Et Roger-system består af en eller to
trådløse mikrofoner, som bæres af
talerne – som kan være forældrene
derhjemme eller en lærer i skolen –
og små modtagere, som kan sættes
fast på eller integreres i høreappa
raterne. I mange lande kan udgiften
til systemerne refunderes, hvis de
er til brug i skolen.
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Et Roger-system til alle…
Med Roger findes der en trådløs mikrofon og en tilhørende
modtager til enhver lytter. Fra den diskrete Roger Pen med
førsteklasses ydeevne beregnet for imagebevidste teenagere til den avancerede Roger Clip-On Mic beregnet til travle forældre

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Den diskrete Roger Pen med flere
fuldautomatiske mikrofonindstillinger
og Bluetooth-tilkoblingsmuligheder
gør det muligt for børn og unge at
høre og forstå i kraftig støj og på
afstand. Den kan bruges som separat
mikrofon eller sammen med Roger
Clip-On Mic eller flere Roger Penenheder. Den er også udstyret med
en funktion til lydtransmission via
bredbånd med Bluetooth til brug ved
mobiltelefonsamtaler og en lydindgang
til tilslutning af multimedier og tv.

Roger Clip-On Mic er en brugervenlig
trådløs mikrofon til brug ved samtale
ansigt til ansigt i kraftig støj og på
afstand. Den kan bruges som separat
mikrofon eller sammen med andre
typer Roger Clip-On Mic- eller Roger
Pen-enheder, så det bliver muligt at
kommunikere mellem flere talere. Den
kan kobles til Roger-modtagere med et
enkelt klik og er ideel til småbørnsforældre til brug derhjemme, udendørs,
i bilen eller i supermarkedet. Den har
også en lydindgang, der kan bruges til
tilslutning af multimedier og tv.

Anbefales til: børn, teenagere
og unge mennesker, som bruger
Bluetooth-enheder

Anbefales til: forældre,
familiemedlemmer, venner
(anbefales ikke til brug i
klasseværelset)

Kommunikationsmåder

Nogle spørgsmål, som forældre til
børn med hørenedsættelse ofte stiller,
er: “Vil vores barn nogensinde komme
til at tale med os?” og “Hvordan kan
vi tale med vores barn?” Hvor godt et
barn kommer til at tale afhænger af
dets hørelse og af brugen af tekniske
hjælpemidler. Mange børn med hørenedsættelse udvikler et godt sprog og

en god taleevne, når de får den rette
støtte og træning. Jo hurtigere jeres
barn kan opfatte tale og sprog, desto
bedre. Der er mange måder at kommunikere på: mundtligt, med kropssprog eller med tegnsprog. Man kan
kommunikere med hinanden ved
hjælp af én eller flere af disse metoder.
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Praktiske tips til at kommunikere

Her følger en liste med forslag til, hvordan I kan
kommunikere med jeres barn.
1. 		 Hjælp barnet med at gøre det
til en vane at se på den, der taler,
også selvom det ikke er svært
at høre. Det er godt at vænne sig
til at være opmærksom.

4.		 Hjælp barnet med at lære at
gentage, hvad det har hørt,
så samtalepartneren ved, hvad
der skal gentages.

5.		 Hvis barnet ser ud til ikke at for2.		 Lær barnet ikke at afbryde den,
stå, hvad der bliver sagt, så prøv
der taler, før vedkommende
at sige sætningen på en anden
er færdig med sætningen. Måske
måde i stedet for bare at gentage
forstår barnet ikke begyndelsen
de misforståede ord. Præsenter
af sætningen, men kan så opfange
samtaleemnet (f.eks. “Vi snakker
slutningen af den, og det kan
om …”).
hjælpe med forståelsen.
6.		 Fortæl barnet, som har en
3.		 Fortæl barnet, at det skal sige det
hørenedsættelse, at det er helt
til den talende, når det ikke har
naturligt, hvis det føler sig mere
opfanget det hele, og bede om at
træt end de andre elever efter
få gentaget det, som ikke blev
skole, fordi det skal arbejde meget
forstået.
hårdere på at følge med i undervisningen.
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7. 		 Tilskynd jeres barn til at se
humoristisk på tingene.
8.		 Tal tydeligt og langsomt på højst
1 til 2 meters afstand, eller brug
et Roger-system.
9.		 Stå i lyset og se direkte på jeres
barn, så det bedre kan se jeres
læbers bevægelse, ansigtsudtryk
og gestikuleren. Tal ikke til jeres
barn, medmindre det kan se jer.
Husk reglen: “Hvis det ikke kan se
mig, kan det heller ikke høre mig.”

10.		 Dæmp eventuel baggrundsstøj,
eller gå væk fra den. Hjælp med at
indrette omgivelserne således,
at I kan kommunikere med hinanden i et så støjfrit miljø som
muligt. Hvis barnet har høreapparater med retningsbestemte
mikrofoner, skal I prøve at sørge
for, at støjen er bag ved barnet.
Barnet skal vende hovedet direkte
mod den person eller det, som
det lytter til.
11.		 Lad være med at overartikulere.
Hvis I overdriver mundbevægelserne, forvrænger det talen
og den talendes ansigt og gør det
svært at afkode de visuelle tegn.
12. Undertekster kan være en hjælp,
når I ser fjernsyn eller film.

27

Life is on
Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores ideer og knowhow.
På en kreativ måde udfordrer vi teknologien og udvikler avancerede
høreløsninger, der hjælper hørehæmmede til at høre, forstå og opleve
mere af livets mangfoldigheder.
Bevæg dig frit. Kommunikér med selvtillid.
Lev uden begrænsninger. Lev livet

Donna S. Wayner, Ph.D., forfatter til Hearing and Learning:
A Guide for Helping Children, har skrevet materialet til denne brochure.
Hendes forskellige bøger om hørelse og hørenedsættelse kan købes hos:
www.hearagainpublishing.com
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