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Høreafdelingen marts 2020

Rådgivning og vejledning
=UV undervisning/S serviceloven

Funktionsnedsættelse/ Voksne med hørenedsættelse
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Rådgivning og vejledning om hørelse, hørenedsættelse,
hørelidelser, høreapparater, høretekniske hjælpemidler
mm.
Præmis/henvisning
Borger selv, HKS (el. andre høreklinikker/audiologiske
afdelinger), egen otolog
Behandling/
Rådgivning og vejledning
undervisning
Indhold
Rådgivning og vejledning altid i forhold til den enkelte
borgers situation

Dokumentation og
evaluering
Omfang

Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Telefontid
Åbent værksted
Konsultation hos hørekonsulent
Rådgivning og vejledning udløser typisk en af de øvrige
ydelser
Lukket journalsystem
Telefontid 10 timer/uge
Åbent værksted 3,5 timer/måned
Øvrig rådgivning og vejledning afhængig af borger situation
1-2 timer pr. borgerhenvendelse
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Overgangsvejledning
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Unge med en hørenedsættelse
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpning af udfordringer ved overgang fra børneregi til
voksenregi. Ift. Uddannelse og hørelse.
At sikre et høj fagligt kvalificeret vejledningstilbud til unge
der skal fra folke- eller efterskole til ungdomsuddannelse.
Undervisning af klassen samt lærer, hvad det vil sige at
have en elev med høretab. Samt at medvirke til at
modtagende skole er orienteret om, hvilke former for SPS
støtte der er behov for.
Rådgivning og vejledning i forhold til eksamens fag.
Præmis/henvisning
Behandling/
undervisning
Indhold

Den unge selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger). Forældre, UUvejleder og PPR
Rådgivning & vejledning, undervisning, udredning,
afprøvning
Afklaring af uddannelsesvalg, herunder behov for
kompenserende foranstaltninger
R&V af klasse og undervisere
Samtale om overgangen til ny skole
Orientering om hjælpemidler

Dokumentation og
evaluering
Omfang

Lukket journalsystem

Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende

THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst-STUK andet beløb
STUK
UU, PPR, modtagende skole, afgivende skole,
hjælpemiddelsleverandør

Lovgrundlag

Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service
Folkeskoleloven

Afhænger af den enkelte unge og dens situation, men
gennemsnitlig 2-3 timer pr. sag. Bevilliges hørekonsulent
timer fra STUK, vil som udgangspunkt bevilliges 10
hørekonsulent timer, som benyttes til undervisning af elev
og lærer.

Kommentar
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Begynderundervisning
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Mål/formål
Præmis/henvisning
Behandling/
undervisning
Indhold

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Voksne med høretab og nyligt erhvervet høreapparater
(første sæt)
Høreafdeling
Afhjælpning af hverdagsvanskeligheder i forbindelse med
høretab
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger)
Rådgivning & vejledning, undervisning, udredning,
afprøvning
Gennemgang af hørekurve og andre relevante
undersøgelser
Gennemgang af høreapparater, samt brug af disse
Mulighed for afprøvning af høreteknikse hjælpemidler (se
ydelse høretekniskehjælpemidler)
Lukket journalsystem
Holdundervisning á 2 timer + forberedelse og
efterbehandling
Afholdes ca. hver anden måned
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Høretekniske hjælpemidler
= S Serviceloven

Funktionsnedsættelse/
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Mål/formål
Præmis/henvisning

Voksne med nedsat hørelse/høretab

Behandling/
undervisning
Indhold

Udredning, afprøvning, installation/afprøvning i hjemmet,
undervisning, evaluering og afgørelse
Hørefaglig udredning – ud fra ICF klassifikation
Afprøvning af hjælpemidler ved behov
Installation/afprøvning i hjemmet (internt eller eksternt)
Undervisning
Evaluering
Afgørelse
Lukket journalsystem

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Høreafdelingen
Afhjælpe daglige vanskeligheder hos personer med høretab
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger),

2-3 gange af 1-3 timer (gennemsnit pr sag: 5,5 timer)
Med mulighed for yderligere timeforbrug
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Erhvervsaktive
=A Arbejdsmarkedsloven

Funktionsnedsættelse/ Voksne i erhverv med nedsat hørelse
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpe vanskeligheder på job hos personer med nedsat
hørefunktion
Præmis/henvisning
Borger selv, Jobcenter, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger)
Behandling/
Udredning og afprøvning
undervisning
Tilrettelæggelse af undervisningsforløb på arbejdspladsen
Indhold
Hørefaglig udredning i forhold til job – ud fra ICF
klassifikation
Afprøvning af hjælpemidler til job ved behov
Dokumentation og
Lukket journalsystem
evaluering
Omfang
1-2 gange i alt 2-4 timer
Afhængig af forløbet, dog mulighed for længere forløb i
mere komplekse sager.
Undervisningsforløb på arbejdspladsen er aftalt timetakst.
Sted
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Mulighed for besøg i virksomhed
Ydelsen forestås af
Hørekonsulent
Pris
Aftalt timetakst
Samarbejdspartnere
HKS, jobcenter, otolog, private høreapparatsforhandler
og pårørende
hjælpemiddelsleverandør.
Pårørende, daglig leder eller lignende er velkommen til at
deltage
Lovgrundlag
Lab lov
Kommentar
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Skelnetab
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne med nedsat skelneevne
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpning af hverdagsvanskeligheder i forbindelse med
nedsat skelneevne
Præmis/henvisning
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger),
Behandling/
undervisning
Indhold

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Rådgivning og vejledning, udredning, undervisning
afprøvning
Psykoedukation i form af mulige årsager til nedsat
hørefunktion og nedsat skelneevne.
Gennemgang af hørekurve, skelnetab og andre relevante
undersøgelser.
Mulighed for afprøvning af høreteknikse hjælpemidler (se
ydelse høretekniskehjælpemidler)
Lukket journalsystem
3-4 gange af 2-4 timer
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Cochlear implant
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Mål/formål
Præmis/henvisning
Behandling/
undervisning
Indhold

Voksne med cochlear impalnt
Høreafdeling
Genoptræning efter CI operation, CI undervisning
OUH (CI center), HKS (el. andre høreklinikker/audiologiske
afdelinger),
Borger selv
Rådgivning og vejledning, udredning, undervisning
Informations- og forsamtale:
Vurdering af borger ud fra ICF klassifikationer
Information om hørelse og cochlear implant
Forventningsafstemning
Genoptræningsforløbet:
Den postoperative udredning skal sammen med den
præoperative udredning danne grundlag for det individuelle
undervisnings forløb til den enkelte CI-bruger.
Genoptræningsforløbet tilpasses altid til den enkelte borger.

Dokumentation og
evaluering
Omfang

Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Lukket journalsystem
Første måned: 2 gange ugentlig (uv. 45-60 minutter + FE
30 min pr. gang)
Ind til tre efter tilslutning: 1 gang ugentligt. (uv. 60
minutter + FE 30 min pr. gang)
Efterfølgende: efter behov (Hørekonsulenten vurderer, hvor
meget undervisning der er påkrævet i det enkelte tilfælde)
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
CI centre,
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne

Kommentar
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Tinnitus
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Mål/formål
Præmis/henvisning

Behandling/
undervisnign
Indhold

Voksne med Tinnitus
Høreafdeling
Afhjælpe vanskeligheder hos personer med tinnitus
Egen otolog, HKS (el. andre høreklinikker/audiologiske
afdelinger),
Borger selv (borger skal dog have været forbi otolog eller
lignende)
Udredning, undervisning og afprøvning
Før samtale:
THI
Samtale:
Optagelse af anamnese – ud fra ICF klassifikation
Psykoedukation i form af mulige årsager til tinnitus
Gennemgang af hørekurve, skelnetab og andre relevante
undersøgelser.
Ved søvnproblemer kan pillowspeaker, apps, banan 
afprøves
Evt. henvisning til behandling med HA på HKS
Efter henvisning fra THS indkalder HKS til HA-behandling
Evt. henvisning til yderligere undersøgelser på HKS

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Opfølgning:
Behandlingsforløbet vil være meget individuelt.
Ofte flere opfølgende samtaler.
Evt. henvisning til videreforløb (se ydelse CBT, søvnforløb,
tinnitushold, tinnutuscafe)
Lukket journalsystem
1-3 gange i alt 2-6 timer.
Afhængig af forløbet og graden af tinnitus kan henvises til
videreforløb
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Cognitiv Behavioral Therapy - CBT
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Tilbydes borgere der er hårdt ramt af tinnitus eller
hyperacusis, som ikke har nok i den ydelse der er til
tinnitusborgere. Målet er, at borgeren mestre eget liv og får
en bedre livskvalitet og anden tankevirksomhed i forhold til
sin lidelse
Præmis/henvisning
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger),
Behandling/
Individuel tilrettelagt undervisning
undervisning
Indhold
CBT er den eneste evidensbaseret behandlingsform, som
har en effekt på tinnitus og hyperacusis.
Protokol for CBT


Spørgeskemaer, anamnese, audiogram, UCL - kort
gensidig orientering - rapport/Nexus (se køreplan for
tinnitus)



Spørgeskemaer - er der tale om en depression, angst
stress problematik, hvor påvirket er klienten af sin
tinnitus/hyperacusis - formulering af en kontrakt, så man
får et overblik over, om klienten er egnet til CBT og om
CBT vil have en effekt.



BE skema



Revurderer BE - brug DTF - dairy og thought and feelings
(skema) udfordre deres tanker - fokus skal være på det
der stadig er 100%



Revurderer BE og lav counter statements - er der stadig
negative tanker udfyldes DTF igen



Revurderer BE og DTF ( er der mere? )



Udskriv klienten - vær sikker på at alle mål er nået, så
man kan sige farvel

I nogle situationer, er der en tæt dialog med egen læge,
dette sker mest, når der er behandlet med sovemedicin.
Hørekonsulenten der varetager ovenstående er også
søvnvejleder uddannet, og denne er en vigtig del af selv
CBT forløbet.
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Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
Lovgrundlag

CBT tager udgangspunkt i den kognitive diamant, hvor man
sammen med borgeren, også arbejder med forudsigelighed,
hvad tror borgeren der kommer til at ske, og hvad skete
der reelt.
Lukket journalsystem
Max 7 gange af 1 times varighed
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, egen læge, jobcentre mm
Pårørende trækkes med ind, hvis dette vurderes er et
behov
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Søvnforløb
= UV - undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpe vanskeligheder i forbindelse med søvn der
påvirker den auditive re-habilitering
Præmis/henvisning
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger), forældre og PPR
Behandling/
Rådgivning og vejledning, udredning, undervisning og
undervisning
afprøvning af diverse hjælpemidler
Indhold
Anamnese optagelse
Søvndagbog
Rådgivning med udgangspunkt i den kognitive diamant
Skriftlig kontakt til egen læge
Dokumentation og
Lukket journalsystem
evaluering
Omfang
Er meget individuelt, ca 2-6 gange a 1 times varighed eks.
Forberedelse og journalskrivning
Sted
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Ydelsen forestås af
Hørekonsulent
Pris
Aftalt timetakst
Samarbejdspartnere
HKS, otolog, jobcentre, hjerneskadekoordinator, private
og pårørende
høreapparatsforhandler, hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lovgrundlag
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service
Kommentar
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Tinnitushold
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Mål/formål
Præmis/henvisning
Behandling/
undervisnign
Indhold

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Voksne med Tinnitus
Høreafdeling
Afhjælpe vanskeligheder hos personer med tinnitus
Visiteres efter tinnitussamtale
Undervisning
Psykoedukation i form af mulige årsager til tinnitus
Gennemgang af hørekurve, skelnetab og andre relevante
undersøgelser.
Høretaktik og copingstrategier
Behandlingsformer
Erfaringsudveksling
Lukket journalsystem
3 undervisningsgange af 2 timer + forberedelse
Afholdes ca. 2 gange årligt
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
hjælpemiddelsleverandør
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Tinnituscafe
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Mål/formål
Præmis/henvisning
Behandling/
undervisnign
Indhold
Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Voksne med Tinnitus
Høreafdeling
Afhjælpe vanskeligheder hos personer med tinnitus
Alle kan deltage
Udredning, undervisning og afprøvning
Fagligt oplæg om tinnitus
erfaringsudveksling
Lukket journalsystem
2 timer hver 2. mdr. + forberedelse
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Hyperacusis
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne med hyperacusis (lydfølsomhed)
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpe vanskeligheder i hverdagen i forbindelse med
hyperacusis
Præmis/henvisning
Egen otolog, HKS (el. andre høreklinikker/audiologiske
afdelinger),
Borger selv (borger skal dog have været forbi otolog eller
lignende)
Behandling/
Udredning, undervisning og afprøvning
undervisning
Indhold
Samtale:
Optagelse af anamnese – ud fra ICF klassifikation:
Psykoedukation i form af mulige årsager til hyperacusis.
Gennemgang af hørekurve, skelnetab og andre relevante
undersøgelser.
Evt. henvisning til behandling med HA på HKS
Efter henvisning fra THS indkalder HKS til HA-behandling
Ved hyperacuse kan der henvises til behandling med HA
med max output svarende til 3 dB over tærskel for
udløsning af refleks
Evt. henvisning til yderligere undersøgelser på HKS

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Opfølgning:
Behandlingsforløbet vil være meget individuelt.
Ofte flere opfølgende samtaler.
Høretræning
Evt. henvisning til forløb i kognitiv terapi
Lukket journalsystem
1-3 gange i alt 2-6 timer.
Afhængig af forløbet og graden af hyperacusis kan henvises
til videreforløb
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, synsafdeling, otolog, private høreapparatsforhandler,
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Høretræning for voksne
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Kan omhandle forskellige grupper, men målet er, at sikre
sig det auditive system bliver mere robust, og kan klare
mere på sigt ” It is all about the brain” og at man udnytter
det auditive system optimalt
Præmis/henvisning
Borgeren selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger),
Behandling/
Alt afhængig af diagnose og udgangspunkt kan
undervisning
tilrettelægges forskellige forløb.










Indhold

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

AVT/AVID
APD (støjtræning)
Hyperacusis, tinnitus (lydterapi)
Misphoni (langsom tilvænning af de lyde man trigges af)
Post commotio (kan være videokonsultation med
høretræning, ud fra den enkeltes behov)
HA behandling med modsatrettede HA
Høreværn – formstøbte eller støjreducerende høreværn
Mindfulness, CBT, hukommelsesflex mm
mm

Med udgangspunkt i den enkelte borger tilrettelægges et
forløb. Ved lydterapi, er det mest hjemmetræning i
minimum en periode på 3 mdr, hvorefter borgeren vurderes
om denne indsats har været givende, hvis ikke, sættes ind
med tekniske løsninger i samarbejde med HKS.
Lukket journalsystem
Som udgangspunkt 10 gange, men alt afhænger af om det
er hjemmetræning, eller hvis der skal arbejdes med noget
på THS/video træning. Og det afhænger også af diagnosen
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
Borgeren selv,HKS, otolog, mm
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service

Kommentar
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Post Commotio
= UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
At udrede efterfølgerne på en commotio og tilrettelægge en
rehabiliteringsplan med mulighed for hjælpemidler
Præmis/henvisning
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger), for børneområdet
også forældre og PPR
Behandling/
Udredning, undervisning og afprøvning
undervisning
Indhold
Samtale:
Optagelse af anamnese – ud fra ICF klassifikation
Psykoedukation i form af mulige årsager til post commotio
Ved søvnproblemer kan pillowspeaker, apps, mm afprøves
Henvisning til udredning på HKS
Efter henvisning fra THS indkalder HKS til udredning
Opfølgning:
Behandlingsforløbet vil være meget individuelt.
Ofte flere opfølgende samtaler.
Evt. henvisning til videreforløb (se ydelse CBT, søvnforløb)
Ligeledes vil der i de tilfælde, hvor der er behov være
samarbejde med synsafdelingen, da mange med post
commotio er både lys og lydfølsomme
Behandling/undervisning:






Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Høretræning
Høreværn
HA med dæmpning og fiktivt sensogram
Hjælpemidler
mm

Lukket journalsystem
1-3 gange i alt 2-6 timer.
Afhængig af forløbet og graden af tinnitus kan henvises til
videreforløb
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, otolog, jobcenter, hjerneskadekoordinator, private
høreapparatsforhandler, hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service
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Morbus Menière
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne med Morbus Menière
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpe vanskeligheder i hverdagen i forbindelse med
Morbus Menière
Præmis/henvisning
Egen otolog, HKS (el. andre høreklinikker/audiologiske
afdelinger), Borger selv (borger skal dog have været forbi
otolog eller lignende)
Behandling/
Udredning, undervisning og afprøvning
undervisning
Indhold
Samtale:
Psykoedukation i form af oplysning om sygdommens
karakteristika, forløb og vanskeligheder
Gennemgang af hørekurve samt høretekniske hjælpemidler
(se ydelse for høretekniske hjælpemidler)
Copingstrategier i forbindelse med daglig levevis
Copingstrategier i forbindelse med erhverv (se evt. ydelse
til erhvervsaktive)
Samtale med pårørende, da sygdommen kan være
ekstremt indgribende i deres fælles liv
Opfølgning:
Sagen følges tæt, indtil patienten har vist evne til mestring
og evt. indtil jobsituationen er afklaret. Disse patienter
vender ofte tilbage efter nogle år, da lidelsen er
progredierende.
Dokumentation og
Lukket journalsystem
evaluering
Omfang
Forløbets omfang afhænger af den enkelte borgers situation
Sted
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Ydelsen forestås af
Hørekonsulent
Pris
Aftalt timetakst
Samarbejdspartnere
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
og pårørende
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lovgrundlag
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service
Kommentar
OBS:
Vestibulær migræne
Der er på nuværende tidspunkt uenighed om diagnosen.
Mange med diagnosticeret Morbus Menière kan i stedet
være ramt af vestibulær migræne. Men da der endnu ikke
forefindes en reel anerkendelse af diagnosen bliver disse
oftest ”fejl”-diagnosticeret som værende Morbus Menière.
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Døvblindhed
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/ Voksne med nedsat skelneevne
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpning af hverdagsvanskeligheder i forbindelse med
erhvervet døvblindhed
Præmis/henvisning
Borger selv, synsafdelingen, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger),
Behandling/
undervisning
Indhold

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Rådgivning og vejledning, udredning, undervisning
afprøvning
Psykoedukation i form af mulige årsager til nedsat
hørefunktion og nedsat skelneevne.
Gennemgang af hørekurve, skelnetab og andre relevante
undersøgelser.
Mulighed for afprøvning af høretekniske hjælpemidler (se
ydelse høretekniske hjælpemidler)
Lukket journalsystem
1-2 gange af 2-4 timer, mulighed for yderligere timeforbrug
afhængig af borgers situation.
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Aftalt timetakst
HKS, synsafdelingen, otolog, private
høreapparatsforhandler, hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne

Kommentar
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Demens
= UV undervisning/S- Serviceloven

Funktionsnedsættelse/ Voksne
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Høreafdeling
Mål/formål
Afhjælpning af hverdagsvanskeligheder i forbindelse med
hørenedsættelse og demens.
Præmis/henvisning
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger),
Behandling/
R&V og Undervisning
undervisning
Indhold
Undervisning ift. brugen af høreapparater og vigtigheden af
lyd stimulering ift. hjernen og degeneration.
R&V ift. Psykosociale konsekvenser og kognitive
konsekvenser ift. hørenedsættelse. Herunder
sammenligning mellem konsekvenser ved hørenedsættelse
og demens.
Udredning for behov for HTH (se særskiltet protokol)
Dokumentation og
Lukket journalsystem
evaluering
Omfang
2-5 timer
Enten individuel eller holdundervisning.
Sted
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Ydelsen forestås af
Hørekonsulent
Pris
Aftalt timetakst
Samarbejdspartnere
HKS, otolog, private høreapparatsforhandler,
og pårørende
hjælpemiddelsleverandør
Pårørende er velkommen til at deltage
Lovgrundlag
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service
Kommentar
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Auditory Processing Disorder - APD
=UV undervisning

Funktionsnedsættelse/
handicap/ målgruppe
Afdeling på THS
Mål/formål
Præmis/henvisning
Behandling/
undervisning
Indhold

Dokumentation og
evaluering
Omfang
Sted
Ydelsen forestås af
Pris
Samarbejdspartnere
og pårørende
Lovgrundlag

Voksne i de 4 sønderjyske kommuner
Høreafdeling
Udredning i forhold til auditive kompetencer
Borger selv, egen otolog, HKS (el. andre
høreklinikker/audiologiske afdelinger),
I samarbejde med HKS laves en APD udredning og der
udarbejdes en konklusion
For borgere i Aabenraa kommune tilrettelægges der et
høretræningsprogram sammen med en af
hørekonsulenterne
– de andre kommuner bliver der sendt journaludskrift til
deres kommunikationscenter, men der laves ingen
handlingsplan medmindre de laver en 4 K bestilling
Lukket journalsystem
Der er afsat ½ time til udredning og herefter
journalskrivning 15 min.
THS, Plantagevej 4, 6330 Padborg
Hørekonsulent
Ingen – det er aftalt gøres uden beregning med mindre der
ønskes yderligere tiltag
HKS, otolog, lokale kommunikationscentre
Lov om kompenserende Specialundervisning for voksne
Lov om social service
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