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Målgruppe
I denne pjece kan du læse en kort præsentation af et nyt konsortium, som leverer ydelser på det højt specialiserede område til børn
og unge med høretab. Sammenslutningen
består af Center for Høretab (CfH) og Center
for Døvblindhed og Høretab (CDH), og tilsammen kalder vi os "Specialrådgivningen til børn
og unge med høretab". Begge organisationer
har stor erfaring inden for høretabsområdet.
Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab har indgået en aftale med Socialstyrelsen om at være landsdækkende leverandør
af rådgivning, udredning, materialeproduktion
m.v. På de kommende sider kan du læse mere
om, hvem vores målgrupper er, og hvilke ydelser vi tilbyder.
Det er omkostningsfrit at benytte sig af ydelserne. Der kan dog forekomme følgeomkostninger, eks. til tolkebistand, forplejning m.v.

Vores målgruppe omfatter børn og unge i
alderen 0 til 17 år med et høretab. Udviklingen af sprog og funktionel kommunikation via
talesprog vil være begrænset til et minimum
eller slet ikke mulig uden kompensation med
høreteknologi, høreapparater, Cochlear Implant
(CI) o.a. og en særligt tilrettelagt indsats på højt
specialiseret niveau.

Inklusionskriterier for målgruppen er bl.a.:
• At der hos barnet er konstateret eller er en
begrundet mistanke om et varigt høretab.
• At vurderingen er fortaget af en læge på en
audiologisk afdeling.

Målgruppen omfatter desuden børn og unge,
der udover et tidligt, varigt høretab, også har én
eller flere andre funktionsnedsættelser.

• At der optræder en særlig sværhedsgrad i
den enkelte funktionsnedsættelse eller en
flerhed af funktionsnedsættelser, som kræver
højt specialiseret faglig viden.

Yderligere er pårørende og fagpersoner med
tilknytning til børnene/de unge en del af målgruppen.

• At der ligger en pædagogisk/psykologisk
faglig vurdering til grund for henvendelsen
foretaget af PPR eller lignende instans.

Høretabet skal primært forstås i forhold til
funktionsevne og ikke diagnose. Det vil sige, at
børn og unge er inkluderet i målgruppen, hvis
høretabet medfører vanskeligheder i forhold til
hørelse, sprog og kommunikation med betydelig
konsekvenser for aktivitet og deltagelse.

Henvendelser skal i udgangspunktet komme
fra fagpersoner i PPR eller lignende instanser.
Borgere (forældre), som henvender sig direkte
til os, vil typisk blive henvist til at kontakte egen
kommune.

Ydelser
Specialrådgivning
Vores medarbejdere yder specialrådgivning på
både førskoleområdet (0-6 år) og på skoleområdet (6-17 år). Rådgivningen har til formål at
kompensere for virkningerne af hørenedsættelsen samt mod at rehabilitere barnet/den unge i
den udstrækning, det er muligt.
Vores indsats er typisk helhedsorienteret og
bygger på evidensbaseret viden om metoder
og tilgange samt erfaringer fra praksismiljøer.
Tilrettelæggelsen foregår i tæt samarbejde
med kommunalt PPR, pårørende og det faglige
netværk omkring barnet/den unge.

Udredning
Specialrådgivningen til børn og unge med høretab yder udredningsforløb til målgruppen efter
henvendelse fra PPR. Vi laver udredningsforløb
i samarbejde fagprofessionelle og pårørende,
og forløbene skal i videst muligt omfang medvirke til at skabe et helhedsbillede af barnet/den
unge og afdække hans/hendes funktionsniveau,
udfordringer og potentialer. De samlede forløb
er som regel tværfaglige og kan bl.a. bestå af
udredninger inden for auditive, sproglige, kognitive og sansemotoriske områder.

Kursernes indhold varierer, men fælles for dem
alle er, at de formidler specialfaglig viden til
målgruppen omkring problematikker og handlemuligheder i forhold til høretab.

Udredningsforløbene kan bruges som afsæt for
den pædagogiske indsats over for barnet/den
unge og evt. med opfølgende specialrådgivningsforløb.

Vidensarbejde

Kursusvirksomhed
En af vores opgaver er at udbyde kurser, som er
relevante for målgruppen, og det gør vi løbende.
Det er eksempelvis lærerkurser, kurser for pædagogisk personale og andre fagspecifikke kurser.

På CfH’s og CDH’s hjemmesider kan du løbende
få et overblik over udbudte kurser. Du kan også
kontakte organisationerne i konsortiet, hvis du
har ønsker i forhold til kurser, som ikke p.t. bliver
udbudt.

Specialrådgivningen til børn og unge med høretab arbejder løbende med at indsamle, udvikle, bearbejde og formidle viden, som er relevant
for målgruppen. Vores medarbejdere deltager
bl.a. på nationale og internationale konferencer,
i faglige netværksarbejder og i udviklingsprojekter, som skaber ny viden om målgruppen,
metoder og indsatser. Inden for vidensområdet
arbejder vi sammen med mange forskellige

interessenter, eks. universitetsmiljøer, brugerorganisationer og andre høretabsfaglige
miljøer i ind- og udland for bedst muligt at
kunne udvikle praksis.

Materialeproduktion
Specialrådgivningen til børn og unge med
høretab har til opgave at udvikle og producere
særligt tilrettelagte undervisnings-, informations- og vejledningsmaterialer, som bl.a. kan
medvirke til at kompensere børn, unge og voksne for et høretab. Opgaven varetages primært
af Materialecentret på CDH, som udgiver
publikationer til brug på dagtilbuds-, skole- og
voksenundervisningsområdet.
Materialecentret har sin egen hjemmeside –
www.matcen.dk – hvor du kan læse mere om
materialeproduktionen og regler/rettigheder
samt få et overblik over centrets udbud af kompenserende læremidler.

Henvendelser og
yderligere informationer
Hvis du har opklarende spørgsmål, henvendelser om konkrete sager eller behov for at
kontakte Specialrådgivningen til børn og unge
med høretab, kan du skrive eller ringe til en af
nedenstående:

Vedr. specialrådgivning,
udredning og kursusvirksomhed:
Afdelingsleder Anette Thiesen, CfH
Mail: Anette.Thiesen@rsyd.dk
Tlf: 99 44 32 50/30 32 08 53
Afdelingsleder Ole D. Andersen, CDH
Mail: oda@rn.dk
Tlf: 97 64 72 51/20 48 40 02

Vedr. materialeproduktion:
Afdelingsleder Troels Møller, CDH
Mail: t.moeller@rn.dk
Tlf: 97 64 72 29/24 44 48 77
Du kan finde yderligere informationer om CfH
og CDH på centrenes respektive hjemmesider,
hvor også henvendelsesskemaer til benyttelse
af tilbuddene kan downloades. Adresserne er
www.cfh.dk og www.cdh.rn.dk.

Lovgrundlaget
Lov om Social Service, Lov nr. 722 af 25.06.2014
om opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v. Socialstyrelsen/VISO-KaS har til
ansvar at tilvejebringe specialrådgivningsydelser og for koordination af vidensudvikling
i forhold til den mest specialiserede indsats på
området. Ydelserne tilvejebringes igennem et
leverandørnetværk, som på høretabsområdet
omfatter et konsortie bestående af Center for
Høretab (CfH) i Fredericia, Region Syddanmark,
og Center for Døvblindhed og Høretab (CDH) i
Aalborg, Region Nordjylland.

Specialrådgivningen for børn og unge med
høretab med høretab yder landsdækkende
rådgivning til kommuner og borgere samt til
kommunale, regionale og private tilbud i de
mest specialiserede sager. Rådgivningen er
uden udgift for henvender.
Specialrådgivningen omfatter ikke juridiske
spørgsmål eller vurdering af kommunale beslutninger.
Rådgivningen er vejledende, og kommunerne
har ikke pligt til at følge den rådgivning, Specialrådgivningen for børn og unge giver.

