
Vingstedkonference 
for fagpersoner i 
hørerehabiliteringen
Den 6. og 7. september 2023

INVITATION 



Så er der åbent for tilmelding til årets Vingsted
Vingstedkonferencen ønsker at bidrage til ny viden, 
refleksion og give inspiration til det faglige virke, og 
det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere årets 
program for Vingsted 2023.

Oplæggene på dette års Vingsted retter sig mod 
samspillet mellem lyd, krop og hjerne. 

Udover faglige oplæg giver Vingstedkonferencen 
mulighed for at mødes med relevante firmaer og 
deres repræsentanter inden for den audiologiske 
praksis. Her er der, i form af workshops og udstilling, 
mulighed for at få den nødvendige indsigt i tekniske 
aspekter, som også er vigtige i den pædagogiske 
rådgivning og vejledning til mennesker med høre-
nedsættelse.

Vingsted giver mulighed for to dage med faglig 
opkvalificering og seneste nyt inden for den audio-
logiske rehabilitering samt faglig sparring og dialog 
mellem kolleger på tværs af landet. 
Vi glæder os til at se jer.

Dato:
6. og 7. september 2023

Sted:
Vingstedcentret
Vingsted Skovvej 2
7182 Bredsten

Kontaktperson:
Christina Ahler
E-mail: christina.ahler@rsyd.dk

Arrangør: 
Vingstedudvalget og Center for Kommunikation og 
Velfærdsteknologi (CKV)

HOVEDFOREDRAG: 

Godt nyt om gamle hjerner
v. Henning Kirk

En lyd kommer sjældent alene
v. Cecilie Møller

Dynamiske lydzoner i hjemmet – kontrol over 
ønsket og uønsket lyd 
v. Kasper Fangel Skov

Mental og kognitiv udbrændthed hos 
erhvervsaktive voksne med høretab
v. Camilla Bechsgaard

At måle tale-i-støj udfordringer uden brug af 
sprogbaseret testmateriale: 
The Audible Contrast Threshold (ACT ™) Test
v. Lisbeth Birkelund Simonsen

Better Hearing Rehabilitation, seneste 
resultater fra projektet
v. Dorte Hammershøi

TILMELDING

Vær opmærksom på 
tilmeldingsfrist d. 26. april 2023 

– så tilmeld dig, hurtigst muligt 

Tilmeld dig her:
www.rsd.plan2learn.dk

mailto:christina.ahler%40rsyd.dk?subject=Vingsted%202023
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=99187


Poster/materialer/infostand
Vi tilbyder dig en mulighed for at præsentere en 
poster i forbindelse med konferencen. En poster er 
en god mulighed for at komme i dialog med kolleger 
om gode ideer og nyheder eller bare en mulighed for 
at informere.

Hvis du ønsker at deltage med poster, skal du rette 
henvendelse til Christina Ahler senest den 16. juni 2023 
via e-mail: Christina.ahler@rsyd.dk

Tilmelding og priser:
Der er nu åbnet for tilmelding. Vi håber igen at opleve 
den store opbakning til Vingsted fra jer alle og glæder 
os til at modtage jeres tilmeldinger:

Tilmelding kan ske på https://rsd.plan2learn.dk 
senest 26. april 2023 - tilmelding er bindende.

OBS: Vær opmærksom på, at der er forskellige 
tilmeldingsmuligheder, når I tilmelder jer konferencen 
på Plan2Learn. Ud over deltagelse i konferencen har 
nogle deltagere behov for at ankomme aftenen før. 
Husk at vælge den rette tilmeldingspakke alt efter 
ønsker og behov.

Konferencegebyr 1: Kr. 3000,- (excl. moms). 
Deltagelse i konference inkl. forplejning og overnat-
ning fra d. 6/9 - 7/9.

Konferencegebyr 2: Kr. 3800,- (excl. moms).
Ankomst tirsdag d. 5/9. inkl. overnatning samt 
morgenmad d. 6/9.
Deltagelse i konference inkl. forplejning og overnat-
ning fra d. 5/9 - 7/9.

Konferencegebyr 3: Kr. 4100,- (excl. moms).
Ankomst tirsdag d. 5/9, inkl. aftensmad kl. 19.00, 
overnatning og morgenmad d. 7/9.
Deltagelse i konference inkl. forplejning og overnat-
ning fra d. 5/9 - 7/9.

Konferenceudvalget
Marie Kirketerp
ViSP Kommunikationscenter, Næstved

Laura Hjerrild Velander
Castberggaard

Maiken Hansen
Kommunikationscentret, Bornholms Regionskommune

Christina Ahler
Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi (CKV), 
Region Syddanmark

UDSTILLINGER OG WORKSHOPS

Vi har som altid besøg af udstillere fra firmaerne 
inden for det audiologiske felt, som glæder sig til 
at levere viden og inspiration om deres produkter. 
De ser frem til at møde jer igen i år:

Advanced Bionics  Audinor

Bernafon   Cochlear

GN Hearing   Vestfold Audio

MED-EL   Oticon

Oticon Medical  Phonak

Phonak Roger  Phonic Ear

Scantone   Sivantos

Tonax    Widex

Tilmelding til workshops vil igen i år foregå 
online før konferencestart. Der udsendes 
mail direkte til tilmeldte deltagere for til-
melding til workshops.

mailto:Christina.ahler%40rsyd.dk?subject=
https://rsd.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=8ca1a226-6655-4fbb-b616-599bd0972dfb&r=KursusValg.aspx?id=99187


9.30 - 10.00 Ankomst, kaffe og brød

10.00 - 10.15 Velkomst og praktiske informationer

10.15 - 11.15  En lyd kommer sjældent alene
     v. Cecilie Møller Cand.psych., Ph.d., adjunkt v. Center for Music in the Brain, AU

  Vi opfanger lydbølger med ørerne, men vores oplevelse af lyd er farvet også af andre sensoriske  
  og af kontekstuelle faktorer. Hvad kan perceptionspsykologiske og neurovidenskabelige studier af  
  normalthørende lære os om samspillet mellem lyd, krop og hjerne?

11.15 - 11.30   Kort pause

11.30 - 12.30  Mental og kognitiv udbrændthed hos erhvervsaktive voksne med høretab 
    v. Camilla Bechsgaard, Psykolog, tilknyttet Høreforeningens medlemstilbud om psykologsamtaler

  Et kvalitativt casestudie omkring de mulige, langsigtede virkninger af at overkompensere for et   
  høretab gennem en årrække. Findes der evidens for, at voksne med høretab på sigt kan opleve   
  markant mindre energi og tilsvarende reduceret evne til kognitiv bearbejdning af lydinformationer?

12.30 - 13.15  Frokost

13.15 - 14.00  Udstilling og hands on v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler

14.00 - 15.00 Better Hearing Rehabilitation – resultater fra BEAR projektet
  v. Dorte Hammershøi, Professor, Aalborg Universitet

  BEAR projektets vision har været at forbedre hørerehabiliteringen gennem en evidensbaseret   
  fornyelse af den kliniske praksis i Danmark. Oplægget bidrager med seneste nye resultater. 

15.00 - 16.00  Udstilling og hands on, inkl. kaffe og kage
  v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler

15.45 - 16.00  Posterpræsentation v. bidragende institutioner

16.00 - 16.45  Firmaworkshop 1
  Høreapparater, hjælpemidler og andet.
  Nyheder, praksis og meget mere fra deltagende firmaer.

16.45 - 17.30  Udstilling og hands on
  v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler

18.00 - 19.30 Middag (forret og hovedret)

19.30 - 21.00  Aftenarrangement
     Oplæg om Velux-projektet: ”Hvordan hører vi sammen?”
  v. Ida Friis Thing og Inge Kryger Pedersen

PROGRAM - ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER 2023



7.00 - 8.55 Morgenmad og udtjekning af værelser

8.55 - 9.00 Godmorgen – introduktion til dagens program

9.00 - 9.45 At måle tale-i-støj udfordringer uden brug af sprogbaseret testmateriale: 
  The Audible Contrast Threshold (ACT ™) Test
  v. Lisbeth Birkelund Simonsen, Forskningsaudiolog, Ph.d.-studerende

  At høre tale i støjfyldte omgivelser er som bekendt en særlig udfordring for mange mennesker
  med høretab, og desværre er en god tale-i-støj test forholdsvis kompliceret og tidskrævende, 
  da det kræver baggrundsstøj, højttaler setup og ikke mindst et sprog-baseret materiale (som 
  i sig selv kan være en udfordring, bl.a. for nydanskere). Forskning har igennem de seneste år 
  vist at der er en sammenhæng mellem ens evne til at høre spektro-temporale modulationer 
  (ændringer i lyd i både tidsdomænet og i frekvensspektret) og ens udfordringer med tale-i-støj, og  
  baseret på denne viden er der udviklet en klinisk test, ”The Audible Contrast Threshold (ACT) test”. 
  I min ph.d. undersøger jeg hvordan ACT-testen kan bruges i forskellige nye sammenhænge og   
  lærer mere om vores hørelse og evner til at høre tale-i-støj.

9.45 - 10.30 Udstilling og hands on
  v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler

10.30 - 11.15  Firmaworkshop 2
  Høreapparater, hjælpemidler og andet. Nyheder, praksis og meget mere fra deltagende firmaer.

11.15 - 11.30  Kort pause

11.30 - 12.15  Dynamiske lydzoner i hjemmet – kontrol over ønsket og uønsket lyd
  v. Kasper Fangel Skov, Ph.D. stipendiat, Aalborg Universitet

  ISOBEL-projektet udvikler et dynamisk lydzonesystem, der øger mulighederne for at understøtte 
  forskellige præferencer og behov for lyd i hjemmet. Hør Kasper Fangel Skov fortælle om 
  ISOBEL-projektet, der foregår som et samarbejde mellem Bang & Olufsen, Soundfocus, Wavecare 
  og Aalborg Universitet. Støttet af Innovationsfonden.

12.15 - 13.00  Frokost

13.00 - 13.30  Udstilling og hands on (sidste udstilling)
  v. leverandører af høreapparater og høretekniske hjælpemidler

13.30 - 14.15  Firmaworkshop 3
  Høreapparater, hjælpemidler og andet. Nyheder, praksis og meget mere fra deltagende firmaer.

14.15 - 14.45  Pause med kaffe og sødt dertil

14.45 - 15.45  Godt nyt om gamle hjerner
  v. Henning Kirk. Seniorkonsulent, dr.med.

  Hjernen er et livslangt byggeprojekt. Vi bygger op, ud, til og om hele livet, og derfor kan vi også   
  blive ved med at lære nyt og udvikle kompetencer – seniorkompetencer. Hvis vi forbliver fysisk og  
  kognitivt aktive, nedbringer vi samtidig risikoen for demens.
  Baggrundslitt.: Henning Kirk: “Godt nyt om gamle hjerner”, Gyldendal 2020

15.45 - 16.00  Tak for denne gang – hjemrejse

PROGRAM - TORSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2023


