RÆDSELSFULDT!
Det er rædselsfuldt ikke at høre ordentligt.
Temaredaktion: journalist Kirsten Bohl
og redaktør Iben Hauschultz
Knud Hein er ikke i tvivl, da jeg
spørger ham, hvordan det er at
have en rigtig dårlig hørelse. Han
hører kun 16% på det ene øre og
25% på det andet. Men når han så
fortæller, bliver det klart, at han er
mere end god til at leve et aktivt
og udadvendt liv, også med nedsat
hørelse. Han laver radio på Rødovrekanalen om sin gamle lidenskab
jazz, han er i bestyrelsen for Danske Seniorers ”Hyggebio” i Ishøj,
og han er også aktiv i Høreforeningen i Brøndby.
Og det er ham, der fik Danske Seniorer til at gøre ”Hørelse” til en
mærkesag. Ved kongressen for et
par år siden rejste han sig og talte
for, at Danske Seniorer skal arbejde
for bedre forhold for dårligt hørende – og politikerne lyttede til ham.
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”Selvfølgelig”, siger DS’s formand,
Per K. Larsen. ”Det er jo de enkelte
medlemmer, der bedst ved, hvor
der er behov for en indsats”.
Knud Hein gør selv meget for at
lette livet for dem, der ikke hører
så godt. ”Og det er mange, 2/3 af de
1.200 medlemmer af Hyggebio fx”,
fortæller han.
For at sikre dem en god filmoplevelse viser foreningen af princip
aldrig en film uden tekster. Og han
gør opmærksom på, at alle danske
film, der får filmstøtte, også leveres med undertekster, så er der
hørehæmmede, der har problemer
med lyden i deres lokale biograf, er
det en idé at gå til biografens ledelse og få tekstede film.
Knud Hein fortæller, der i alt er
800.000 danskere med hørenedsættelse – mange af dem er ikke
opmærksomme på, de har et pro-

blem udover, at de synes, deres familie er begyndt at mumle.
”Mit råd til dem er at komme afsted til en hørelæge, som jeg altid
kalder ørelægerne”, siger han. ”De
undersøger én grundigt og henviser til en klinik, hvis man har bug
for et høreapparat. Nogle af lægerne har egne klinikker og foreslår
måske netop den – det skæpper jo
i deres egen kasse – men mit råd er
at vælge en offentlig løsning. Udvalget er begrænset, men fordelene er mange:
−− Ingen får noget udstyr, de ikke
har brug for – som jeg oplever
det sker i det private – og det, der
spares ved det, betyder mindre
skat for os alle sammen.
−− Sker der noget med udstyret, får
man nyt udleveret.
−− Har man behov for udstyr udover det basale, er det offentlige
system forpligtet til at sørge for,
at man får de ting, man har brug
for.”
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Knud Hein har netop nu problemer med sit udstyr. Det er over 5
måneder siden, hans høreapparater gik i stykker, og netop i dag er
hans aftale på Bispebjerg Hospital
aflyst på grund af sygdom. Nu håber han at få en ny tid i løbet af
2, måske 3 uger, og i mellemtiden
klarer han sig med et midlertidigt
apparat, som han skruer op til fuld
styrke. Så går det. Men godt er det
ikke.
Og så er han oven i købet heldig:
Han var ikke opmærksom på, at
der var gået mere end fire år, siden
han sidst fik et høreapparat – og
fire år er en magisk grænse i det
system. Efter så lang tid starter
man nemlig helt forfra, men lægerne besluttede sig for at se bort
fra 4 års grænsen, fordi han hører
så dårligt. Havde de ikke gjort det,
kunne de 5 måneder være blevet
til meget, meget mere. Faktisk
kender han til klinikker med op til
2 års ventetid.
Men er man i systemet, som han
er, er ventetid almindeligvis ikke
et problem, ikke for ham i hvert
fald. Hans erfaring er, at der kun
går 2-3 uger, fra han kontaktet
afdelingen, til han har fået hjælp
med nye apparater
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Knud Heins råd til andre
med nedsat hørelse

Men kunne en behandlingsgaranti
ikke tvinge regionerne til at øge
kapaciteten?

Vælg en offentlig løsning. Hvis apparaterne går i stykker, får du nye.
Har du selv købt, må du selv betale.

”Det er som at sige, vi vil have flødeskumskager allesammen, selv
om der kun er penge til rugbrød.
Regeringens nedskæringspolitik er
en realitet, der rammer os – men
måske kunne det hjælpe, hvis de
kunne finde de 12 mia., der er forsvundet i udenlandske spekulanters lommer …

Har du selv købt, skal du sikre dig,
de er dækket af din indboforsikring.

Knud Hein har hørt dårligt, siden
han var ganske ung, og han har
haft høreapparater, siden har var
midt i 40’erne. Han har været tæt
på høreapparatmiljøet, idet han
er testperson for den danske virksomhed Widex og bl.a. har foreslået den at udvikle en digital løsning,
der kan bruges af musikere. ”Det
har de virkeligt knoklet med, jeg
ved ikke hvilken generation, der er
i handlen nu, men de sikrer, at musikerne får hele lydspektret med,
at apparatet ikke slår fra, hvis lydtrykket bliver for højt, og at lyden
gøres så ren, at man kan høre, når
der bliver spillet forkert”, fortæller
han.

Et andet godt råd er, at høreapparatbrugere skal gå til deres egen
ørelæge og få renset ørerne – selv
går han ca. hvert halve år – for det
betyder, at der også en løbende
kontrol med, hvordan høretabet
udvikler sig.

Knud Hein er fuld af beundring for
den udvikling, der er sket på feltet:
”De apparater, jeg startede med, er
at sammenligne med en u-affjedret
hestevogn mod en moderne bil”,
siger han.

Høreforeningen arbejder for at få
behandlingsgaranti på området, og
det synes Knud Hein principielt er
en god idé. ”Men de har ikke kapaciteten til at behandle os så hurtigt”, siger han.

Udover det kan han kun finde én
god ting at sige om den dårlige hørelse: ”Når jeg sover middagssøvn,
piller jeg høreapparaterne ud, og
så kan de save med en rundsav om
ørerne på mig. Jeg hører intet...”

*her kunne vi jo godt nævne, at der

Men bortset fra det er det altså
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rædselsfuldt.

Har du problemer med at høre,
hvad de siger i fjernsynet, kan du
få hørebøffer, der sikrer, at lyden
fra TV går direkte ind i ørerne. Hører du rigtig dårligt, stiller kommunen dem til rådighed som et hjælpemiddel.
Er dit behov større end et almindeligt høreapparat, bliver du henvist til hospitalernes audiologiske
afdelinger, som så stiller de ting til
rådighed, du har brug for.
Der skal være adgang til teleslynger i alle offentlige institutioner.
Det fungerer ikke særlig godt alle
steder, men i danske kirker findes
de normalt.
Vær OBS på 4 års reglen. Går der
længere tid end 4 år mellem dine
kontrolbesøg, starter du helt forfra.

Hvad skal DS gøre ?
−− Gå ind i høreforeningen i samarbejde.
−− De private vil altid være interesserede i overskud, jeg er ikke
imod de private, men det sætter
folk ringere end i det offentlige
system... !!!
−− Nogle af de private forsøger at
plus-sælge, altså sælge mere end
den enkelte patient har brug for.
Det er i hvert fald det, jeg hører,
at nogle høreapparatbrugere oplever.
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