
Audiologisk håndtering af voksne 
med kraftig til svær hørenedsættelse 
Retningslinjer for bedste praksis1

Definition2:
Kraftig hørenedsættelse: gennemsnitligt 61-80 dB
Svær hørenedsættelse: gennemsnitligt > 81 dB

Mild til moderat hørenedsættelse:  
ganske godt belyst
ift.
Kraftig til svær hørenedsættelse: 
meget begrænsede retningslinjer tilgængelige

2/10
voksne, der søger behandling, har 
kraftig til svær hørenedsættelse3

Rådgivning om sammenhængende 
høreteknologier
Disse samtaler er afgørende for at forstå, at høreapparater ikke 
behøver at være det sidste stop på deres vej mod en bedre hørelse.

Umiddelbar overvejelse om eksterne 
mikrofoner
Teknologien med eksterne mikrofoner bør overvejes samtidig med 
valg af høreapparater og/eller cochlear implantater.

Tidlig fokus på 
tinnitus
Cirka 50 % af disse personer rapporterer om tinnitus, og behandling 
af hørenedsættelse er udgangspunktet for behandlingen.

Omhyggelig overvejelse ved valg  
og tilpasning af høreapparater 

For at opretholde hørbarhed og understøtte assisteret 
talegenkendelsesevne kræves tilpasningsmetoder ud over  

den almindelige "førstegangstilpasning".

Træning og strategier  
om kommunikation  

Ud over høreteknologi kan kommunikationsevner forbedres med 
træning af høreevnen og brug af kommunikationsstrategier.

Ekspertpanels  
konsensusanbefalinger 
Personer med kraftig til svær hørenedsættelse har brug for... 

1 Turton, L. (editor), Souza, P., Thibodeau, L., Hickson, L., Gifford, R., Bird, J., Stropahl, M., Gailey, L., Fulton, B., Scarinci, N., Ekberg, K., Timmer, B. (2020). Guidelines for Best Practice in the 
Audiological Management of Adults with Severe and Profound Hearing Loss. Seminars in Hearing, 41(3), 141-245.
2 Verdenssundhedsorganisationen (WHO) (2012). Promoting ear and hearing care through CBR Community-Based Rehabilitation. Verdenssundhedsorganisationen.  
Hentet fra http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html, åbnet den 26. juli 2019.
3 Carlsson P, Hjaldahl J, Magnuson A, Terneval E, Eden M, Skagerskarand A, & Jonsson R (2014). Severe to profound hearing impairment: quality of life, psychosocial consequences and 
audiological rehabilitation. Disability & Rehabilitation, Early Online: 1-8.

Hvis disse komplekse behov skal kunne håndteres med succes, 
kræver det, at der konstant udvikles nye professionelle 
færdigheder, som hjælper med din klients velvære: 
1. Fortsat optimering og vedligeholdelse af høreapparaterne

2. Selvhjælpsstrategier

3. Rådgivning og hjælp

4. Videre henvisning, hvor det er relevant

Start i dag med ny ekspertvejledning om håndtering af kraftig til svær hørenedsættelse ved at besøge 
https://www.phonakpro.com/dk/da/resources/counseling-tools/kraftig-til-svaer/oversigt.html
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