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Vingstedkursus 

for medarbejdere i hørerehabiliteringen ved 

kommunikationscentre 

Vingstedscentret 2. - 3. september 2015 

Hovedforedrag:  

 
Cognitive spare capacity for communication  

v. Mary Rudner, Professor 

 

Tinnitus 

v. Susanna Løve Callaway, Clinical Researcher 

 

Viden og erfaring vedrørende udredning og behandling af medicinsk 

uforklarede symptomer 
v. Inger Merete Terp,   

 

 

Kognitiv tilgængelighed – med tinnitus/hyperacusis som 

underliggende eksemplificerende temaer 
v. Mette Riber, Psykolog 

 

 

APD  - Auditory Processing Disorders 
v. Stine Borges, Audiologopæd 

 

 

Hyperakusis – mangfoldige oplevelser af samme fænomen. 

v. Katja Neubert, Audiologopæd 

 

 

Universielt design med fokus på kognitiv og auditiv tilgængelighed 
v. Camilla Ryhl, Professor 

 

 

Universielt design med fokus på kognitiv og auditiv tilgængelighed 

v. Camilla Ryhl 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangør:  

Vingstedudvalget og Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Høre 
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Program - onsdag d. 2.9. 

9.30 - 10.00 Ankomst, kaffe og brød 

 

10.00 - 10.15 Velkomst og indledning - praktiske informationer 

 

10.15 - 11.45 Cognitive spare capacity for communication. 
v. Mary Rudner, Professor at Linkjöping University 

Individual differences in working memory capacity have been found to predict the 

ability to understand speech in noise under a variety of conditions.  

This suggests that limited working memory resources are engaged during listening, 

leaving fewer resources for higher level processing of the spoken message.  

In order to fully understand the impact of adverse listening conditions including 

background noise and hearing impairment on speech communication, it is 

important to investigate cognitive spare capacity, the cognitive resources available 

for actively engaging in conversation when the message is hard to hear.  

The talk will focus on cognitive spare capacity and how it may be influenced by 

external factors such as signal quality and background noise as well as internal 

factors including hearing impairment, cognitive abilities and linguistic knowledge. 

Oplægget er på engelsk. 

 

11.45 - 12.45 Udstilling og hands on  

v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler.  

 

12.45 – 13.45 Frokost 

 

13.45 – 14.30 

  
Tinnitus  
v. Susanna Løve Callaway, Clinical Researcher, Centre for Applied Audiology 

Research, Oticon A/S 

Tinnitus kan være en gyser for de fleste klinikere. Hvordan har vi behandlet 

tinnitus tidligere, og hvilke audiologiske tilgange bruger vi i dag?  

Der er megen ny og ældre relevant evidens, som kan hjælpe os til at forstå, hvad 

der er effektiv behandling. Jeg vil forsøge at belyse, hvorfor en kombineret 

lydterapi og psykologisk/vejledende rådgivning er et godt bud på effektiv 

tinnitusbehandling.  

Der vil være fokus på kognition og den klient-centrerede tilgang til tinnitus, og 

hvad det betyder rent praktisk, når man som professionel skal ud og arbejde med 

tinnitusklienter. 

 

14.30 - 15.15 Udstilling og hands on 

v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler 

Posterpræsentation v. bidragene institutioner. 



 

Center for  

Kommunikation og 

Velfærdsteknologi 

15.15 - 16.00 Viden og erfaring vedrørende udredning og behandling af medicinsk 

uforklarede symptomer  

v. Inger Merete Terp, enhedsleder og overlæge, Liaison Psykiatrisk Klinik Køge 

Hvorfor bliver følelse, hos nogle, til kropslige symptomer i stedet for refleksion, 

psykologisk udvikling og modning? 

Jeg vil forsøge at relatere mit oplæg til mennesker med hørehandicap 

I kan læse mere om emnet via: www.Funktionellelidelser.dk   

 

16.00 – 16.15 Pause - udstilling 

16.15 – 17.00 Kognitiv tilgængelighed – med tinnitus/hyperacusis som underliggende 

eksemplificerende temaer v. Mette Riber, Psykolog, CKV Høre. 

Hvad kan grunden være til at den kognitive tilgang ikke rækker i forhold til borgere 

med tinnitus, hyperacusis og høreapparatbrugere generelt? 

 

17.00 – 17.45 Udstilling og hands on 

v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler 

 

18.00 – 19.30 Middag  

 

19.30 - 21.00 Er der plads til 2 høreforeninger i Danmark?  

Vi har inviteret Majbritt Garbul Tobberup, Formand for Høreforeningen og Mikkel 

Schramm, Sekretariatschef HørNu til en debat om dette og aktuelle brændpunkter i 

hørerehabiliteringen i Danmark. 

 

   HørNu oplæg 

- er en ny organisation, som har en 

vision om, at Danmark bliver et 

foregangsland for behandling af 

personer med nedsat hørelse. Samtidig 

ønsker HørNu i langt højere grad at 

udbrede kendskabet til årsagerne til at 

optimere hørelsen, og dermed være 

medvirkende til at nedsætte 

stigmatiseringen omkring brug af 

høreapparater.  

Høreforeningen oplæg 

Spænder vi ben for hinanden på 

høreområdet? 

Præsentation af Høreforeningens 

opgaver og visioner. 

Hvad skal brugerne og de øvrige 

interessenter på området med en 

handicaporganisation som 

Høreforeningen? Hvordan sikrer vi at 

det er brugernes tarv og interesser vi 

varetager? 

 

Nyt på Vingstedkursus 2015 - Poster/lille infostand 

Som det fremgår af programmet, så bryder vi med mange års tradition og lader ”Landet rundt” 

udgå. 

Hvis I har planlagt indhold til Landet rundt, vil vi i stedet tilbyde jer mulighed for at lave en poster 

eller lille stand i forbindelse med udstillingen i foyeren. Hvis I ønsker dette, skal I melde jer til 

Anne-Mette Flinch på annemette.f@rn.dk senest den 15.juli.

mailto:annemette.f@rn.dk
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Program - torsdag d. 3.9. 

7.30 - 8.45 Morgenmad 

 

8.45 - 9.00 God morgen og morgensang 

 

9.00 – 12.30  Workshops/oplæg m. pause til udstilling fra 10.30 – 11.00 

 

SPOR 9.00 – 9.40 9.45 – 10.30 11.00 – 11.40 11.45 – 12.30 

Pæd.  

 

Programsættes evt. 

senere eller der 

afvikles 

firmaworkshop 

Fremlæggelse af 

speciale: 

Kan høretab give 

stress – en 

kvalitativ 

undersøgelse af 

årsager og 

symptomer på 

stress hos 

erhvervsaktive 

hørehæmmede  
v. Ditte Thornfelt 

Højland, 

Audiologopæd, 

hørekonsulent hos 

KC Region H 

 

"Stress fylder i 

medierne som 

aldrig før og koster 

os dyrt, både 

menneskeligt og 

samfunds- 

økonomisk. Men 

hvad er det, der gør 

os så stressede? 

Kan et høretab 

spille en rolle - og i 

så fald hvordan?" 

Et skjult 

støjinduceret 

høretab - Tegn på 

at støjeksponering 

fører til primær 

skade af de 

perifere afferente 

nervefibre og 

synapser, inden 

skade på de ydre 

hårceller finder 

sted! 

v. Pernille 

Holtegaard, 

Audiologopæd/ 

audiolog 

 

”Oplægget er 

baseret på min 

afhandling, som 

havde til formål at 

undersøge, om den 

primære 

nerveskade, bevist 

hos støjeksponerede 

mus og marsvin, 

også kunne påvises 

hos støjeksponerede 

mennesker.”  

 

Programsættes evt. 

senere eller der 

afvikles 

firmaworkshop 

 

Firmaer Høreapparater, 

hjælpemidler og 

andet. 

  

Nyheder, praksis og 

meget mere  

Opslås på kurset 

Høreapparater, 

hjælpemidler og 

andet.  

Nyheder, praksis og 

meget mere  

Opslås på kurset 

Høreapparater, 

hjælpemidler og 

andet.  

Nyheder, praksis og 

meget mere  

Opslås på kurset 

Høreapparater, 

hjælpemidler og 

andet.  

Nyheder, praksis og 

meget mere  

Opslås på kurset 
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12.30 - 13.30 Frokost - udstilling – pause 

 

13.30 - 14.15 APD – Auditory Processing Disorder  
v. Stine Borges, Hørekonsulent , cand. mag. i audiologopædi 

I 2014 kom der kliniske retningslinjer for udredningen af APD på de danske 

audiologiske afdelinger. Siden oplever flere og flere rundt om i landet, at de 

modtager sager om voksne med APD.  Nogle steder har man meget lille erfaring 

med denne udredning, andre steder meget stor. 

Jeg vil gennemgå APD som audiologisk diagnose, belyse de forskellige tests i 

testbatteriet, samt give nogle retningslinjer for hvordan vi kan arbejde med disse 

borgere i vores regi. 

Der findes megen god information på www.APD.dk  (i skrivende stund er siden 

dog under ombygning, men den er vel snart oppe at køre igen). 

 

14.15 - 15.00 Hyperakusis – mangfoldige oplevelser af samme fænomen. 

v. Katja Neubert, audiologopæd 

Tilsyneladende flere og flere mennesker søger hjælp for lydoverfølsomhed, men i 

dag eksisterer der kun et fåtal af undersøgelser, der har bestræbt sig på at forstå den 

subjektive oplevelse af lydoverfølsomhed. Lydoverfølsomhed kaldes også 

hyperakusis, og defineres som en nedsat tolerance over for almindelige 

hverdagslyde. I dette oplæg bliver der fremlagt resultater fra en kvalitativ analyse 

af, hvordan mennesker med lydoverfølsomhed oplever, forstår og fortolker de 

karakteristika, der er forbundet med hyperakusis. Samtidig inddrages de erfaringer 

og tanker, som professionelle behandlere, der arbejder med mennesker med 

hyperakusis, har gjort sig i deres arbejde. 

Link til kandidatspecialet om hyperakusis: 

http://hoereforeningen.dk/hoereproblemer/lydoverfoelsomhed/speciale-om-

lydoverfoelsomhed  

Link til igangværende ph.d.-projekt af Susanne Nemholt om prævalensen af 

tinnitus og/eller lydoverfølsomhed hos børn og unge (study protocol artikel) 

http://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e006649.abstract 

 

15.00 - 15.15  Pause 

 

http://www.apd.dk/
http://hoereforeningen.dk/hoereproblemer/lydoverfoelsomhed/speciale-om-lydoverfoelsomhed
http://hoereforeningen.dk/hoereproblemer/lydoverfoelsomhed/speciale-om-lydoverfoelsomhed
http://bmjopen.bmj.com/content/5/1/e006649.abstract
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15.15 - 16.00 Universielt design med fokus på kognitiv og auditiv tilgængelighed 
v. Camilla Ryhl, Professor, Seniorforsker 

Med afsæt i mange års forskning i sammenhængen mellem sanselig 

funktionsnedsættelse og arkitektonisk kvalitet, vil oplægget introducere Universel 

Design som et nyt designbegreb der i høj grad rummer sanselige og kognitive 

behov i byggeriet. 

Camilla Ryhl vil, baseret på forskning og eksempler fra praksis, beskrive hvordan 

man i højere grad end nu kan imødekomme syns- og hørelsesnedsættelse i 

arkitekturen og hvad der sker når man ikke gør det. 

 

16.00  Tak for i dag - hjemrejse 

Kursusudvalget: 

Anne-Mette Flinch, Institut for Syn og Hørelse, Region Nordjylland 

Marie Kirketerp Ringsmose, Videnscenter for Specialpædagogik – VISP, Næstved Kommune 

Maiken Hansen, Center for Specialundervisning for Voksne, Københavns Kommune 

Jan Hoedt, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi - Høre, Region Syddanmark 

Tilmelding og priser: 

Tilmelding på www.ckv.plan2learn.dk  - early bird rabat kr. 300,- ved tilmelding senest 29. maj 

2015. 

Tilmelding senest 29. maj 

Kr. 2760,- (excl. moms) Kursusgebyr (kursus, forplejning, overnatning fra d. 2.9. - 3.9.) 

 

Kr. 3400,- (excl. moms)

  

Kursusgebyr + ankomst d.1.9.. med overnatning med morgenmad fra 

2.9. - 3.9. 

 

Kr. 3600,- (excl. moms) Kursusgebyr + ankomst d.1.9. med aftensmad samt overnatning med 

morgenmad fra 2.9. - 3.9. 

 

Tilmelding efter 29. maj 

 

Kr. 3060,- (excl. moms) Kursusgebyr (kursus, forplejning, overnatning fra d. 2.9. - 3.9.) 

 

Kr. 3700,- (excl. moms)

  

Kursusgebyr + ankomst d.1.9.. med overnatning med morgenmad fra 

2.9. - 3.9. 

 

Kr. 3900,- (excl. moms) Kursusgebyr + ankomst d.1.9. med aftensmad samt overnatning med 

morgenmad fra 2.9. - 3.9. 

 

 

http://www.ckv.plan2learn.dk/

