
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference 

Tinnitus/hyperacusis, sudden deafness og 

morgendagens audiologi 

Hovedforedrag:  

 

 

Tinnitus/hyperacusis 
 

v. Ture Andersen, Syddansk Universitet 

Rikke B. Kristensen, CKV Høre 

Mette Riber, CKV Høre 

 

Sudden deafness 
 

v. Michael Bille, Gentofte Hospital 

Tine Eltang, CKV Høre  

 

Et skjult støjinduceret høretab 
 

v. Pernille Holtegaard, DTU   

 

 

Hearing in the Brain/eHealth 
 

v. Thomas Lunner, Eriksholm/Linköping Universitet 

 

Arrangør:  

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Høre 

 

Sted:  

Center for Høretab, Merkurvænget 2, 7000 Fredericia 
 

 

 

 

 
Center 



 

 

Program - formiddag 

9.00 – 9.30 Ankomst med morgenkaffe, brød m.v. 

 

 

9.30 – 9.35 Velkomst og introduktion til dagens program v. Jan Hoedt, 

afdelingsleder Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi . 

 

9.35 – 10.45 Tinnitus/hyperacusis v. Ture Andersen, Gæsteforsker, Klinisk 

lektor, Syddansk Universitet.  

 

Medicinsk behandling og intervention:  

Hvilke muligheder giver den medicinske behandling? Hvad er 

nyeste viden på området?  

 

10.45 – 11.00 Pause 

 

11.00 – 11.30 Tinnitus/hyperacusis v. Audiologopæd Rikke B. Kristensen, 

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi . 

 

Konsekvenser og interventionsmuligheder i rehabiliteringen af 

borgere med svær tinnitus/hyperacusis i et audiologopædisk 

perspektiv med fokus på aktivitet og deltagelse i hverdagen.  

 

11.30 – 12.00 Psykologens tilgang til borgere med høre-/ørelidelser v. 

Psykolog Mette Riber, Center for Kommunikation og 

Velfærdsteknologi.  

 

Psykologisk intervention i forhold til de svært tinnitusramte. 

Underliggende psykiske reaktioner og barrierer for 

rehabiliteringen. 

 

12.00 – 12.45 Frokost 

 

 

  



 

 

Program – eftermiddag 

12.45 – 13.45 Sudden deafness v. Michael Bille, Overlæge, speciallæge øre-

næse-halssygdomme, Gentofte Hospital. 

 

Seneste nyt om medicinsk behandling og intervention ved ensidig 

hørenedsættelse/døvhed herunder BAHA og tilsvarende 

implanterbare devices brugt som CROS samt cochlear implant’s 

eventuelle rolle fremover. 

 

13.45 – 14.15 Sudden deafness v. Audiologopæd Tine Eltang, Center for 

Kommunikation og Velfærdsteknologi . 

 

Konsekvenser og intervention med fokus på kommunikative 

strategier og rehabiliterende indsats i et audiologopædisk 

perspektiv. 
 

14.15 – 14.30 Pause 

 

14.30 – 15.00 Et skjult støjinduceret høretab? v. Pernille Holtegaard, 

Audiologist and research assistant, Danmarks Tekniske 

Universitet (DTU) 

 

Kan støjeksponering føre til primær skade af de perifere afferente 

nervefibre og synapser, inden skade på de ydre hårceller finder 

sted?  

Medfører denne støjinducerede skade auditive konsekvenser, som 

vi ikke måler i den kliniske praksis med de nuværende 

målemetoder? 

Kan denne skade relateres til King-Kopetzky Syndrome, tinnitus 

og/eller hyperakusis. 

 

15.00 – 16.00 Hearing in the Brain/eHealth v. Thomas Lunner, Senior 

Scientist at Eriksholm Research Centre (Denmark) and Professor 

in Cognitive Hearing Science, Linköping Universitet. 

 

Fremtidens høreapparat/audiologi. 

 Kan fremtidens høreapparat tilpasses patientens kognitive 

kompetencer og processering af de auditive signaler. 

 Perspektiver på fremtidens høreapparatbehandling– 

eksempelvis selffitting hearing aids, big data, eHealth  

m.v. 



 

 

Om Center for Kommunikation og 
Velfærdsteknologi 

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

institution, der på vegne af kommunerne 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 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 har på centret et specialistteam (audiologopæder/psykolog), som arbejder med 

rehabiliteringen af borgere med tinnitus, hyperacusis og Ménière og sudden deafness.  

 

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, dels at styrke den koordinerede rehabilitering ved at fokusere på elementerne i 

rehabiliteringen med opdateret audiologisk viden inden for temaerne tinnitus, hyperacusis 

og sudden deafness, dels at skabe rum for dialog mellem den medicinsk audiologiske del og 

den audiologopædiske/psykologiske del af rehabiliteringen.  

Center for Høretab hvor konferencen afholdes er en del af Center for Kommunikation og 

Velfærdsteknologi og råder over et auditorium med plads til 100 og alle moderne 

konferencefaciliteter.  


