
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Konference 10. marts 2017 

Den foranderlige hjerne   

- i et audiologisk perspektiv 

Hovedforedrag:  

 

Demens og høretab – hvad er seneste viden? 
 

v. Associate professor Jesper Hvass Schmidt, Syddansk 

Universitet/Odense Universitets Hospital 

 

Forandringer i hjernen ved høretab hos 

voksne 
 

v. Professor Anu Sharma, University of Colorado at Boulder 

 

”Musik på hjernen”  
– relateret til mennesker med hørenedsættelser 
 

v. Professor Peter Vuust, Center for Music  in the Brain 

 

 

Arrangør:  

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Høre  

i samarbejde med 

Høreklinikken, Odense Universitetshospital 

Sted:  

Odense Universitetshospital, Kirkesalen, indgang 1/3, 15. sal 
 

Tilmelding:                                                  www.ckv.plan2learn.dk  
 

 

 

 
  



 

 

 

 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Høre sætter med konferencen "Den foranderlige 

hjerne" bl.a. fokus på hvordan kognitive forandringer ved demens påvirker den auditive kapacitet, 

hjernens evne til omstrukturering ved nedsat hørelse samt musikkens påvirkning af hjernens 

kognitive og auditive kapacitet. 

Det glæder os at vi på konferencen kan præsentere 3 foredragsholdere, der fra hver deres faglige 

ståsted kan præsentere den seneste opdaterede viden om konferencens emner. 

Målgruppe: 

Medarbejdere i den medicinske, audiologiske og audiologopædiske hørerehabilitering samt andre 

interesserede. 

 

  

Den foranderlige hjerne …  

 



 

 

 

9.30 – 10.00 

 

 

 

 

Ankomst med morgenkaffe, brød m.v. 

 

10.00 – 10.05  Velkomst og introduktion til dagens program v. Jan Hoedt, 

afdelingsleder Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi. 

 

10.05– 10.40 

 

 Demens og høretab – seneste opdaterede viden  

v. Jesper Hvass Schmidt, Overlæge OUH - Associate professor, Syddansk 

Universitet.  

 

Er der evidens for en korrelation mellem demens og høretab? 

Hvilke konsekvenser har en diagnosticeret demens for udredning og 

behandling af høretab. 

 

10.40 – 10.50  Pause 

 

10.50 – 12.00

 

 Forandringer i hjernen ved høretab hos voksne  

v. Anu Sharma, PhD, Professor, Speech Language and Hearing Science, 

University of Colorado at Boulder. 

 

Anu Sharmas spændende forskning viser at selv ved mindre 

hørenedsættelser sker der forandringer i hjernens processering. 

Vi ser eksempelvis en øget stimulering af det auditive cortex ved både 

visuel og somatosensorisk stimulering hos mennesker med nedsat hørelse. 

Faktorer der kan have indflydelse på udbyttet af behandling og 

rehabilitering. 

(foredraget er på engelsk) 

 

12.00 – 12.30  Frokost – sandwich + drikkevarer. 

 

12.30 – 13.45 

 

 

 ”Musik på hjernen”  

- relateret til mennesker med hørenedsættelser 
v. Peter Vuust, Professor ved Det Jyske Musikkonservatorium, Direktør 

for Center for musik i hjernen samt Professor ved Institut for Klinisk 

medicin, Aarhus Universitet. 

 

Hvad sker der i hjernen, når vi lytter til og udøver musik? Hvordan 

påvirkes mennesket af musik, både fysiologisk, følelsesmæssigt og 

sprogligt? med udgangspunkt i sin forskning og i sin karriere som 

jazzmusiker fortæller Peter Vuust om, hvordan hjernen bearbejder musik 

og om forskellen på musikeres og ikke-musikeres hjerner. Peter Vuust vil 

bl.a. med baggrund i centrets forskning vedr. musik og cochlear 

implanterede relatere sit foredrag til mennesker med hørenedsættelser – 

den høreudfordrede hjerne. 

Program  
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Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV Odense) er en Region 

Syddanmark institution, der på vegne af kommuner på Fyn yder den kommunale 

(kommunikationscenter) del af rehabiliteringen af borgere med høreproblemer.  

 

Målgruppen er borgere med høreapparater, cochlear implant , tinnitus, Ménière, 

hyperacusis, sudden deafness og andre hørerelaterede problemstillinger.  

 

Ydelserne er specialundervisning og specialrådgivning forankret i Lov om 

Specialundervisning for Voksne, herunder afprøvning af høretekniske hjælpemidler, 

høretaktisk adfærd, tinnitusrådgivning, høretræning m.v. 

 

Vi samarbejder tæt med afdelingerne på Odense Universitetshospital (OUH) og 

Syddansk Universitet (SDU), hvor vi er hovedpraktiksted for de pædagogiske 

audiologer, ligesom en del af medarbejderne ved CKV Høre underviser på 

audiologiuddannelsen på SDU. 

 

Vi betragter formidling og udvikling af viden som en integreret del af vores opgave 

og er forankringssted og arrangementsansvarlige for en årligt tilbagevendende 2 

dages konference for audiologopæder fra landets kommunikationscentre med ca. 100 

deltagere. 

 

 

Vi ser rehabiliteringen af borgerne/patienterne 

som et sammensat og koordineret forløb fra den 

medicinske til den audiologopædiske 

intervention, og ønsker med udbuddet af 

denne konference, at styrke videndeling i den 

audiologiske rehabilitering. 

 

Om center for Kommunikation og 
Velfærdsteknologi, Høre 

 


