
 

 

Referat fra møde 20-11-2018 

Håndtering af hørenedsættelse ved Sussi Malmros og Lars Gertsen (LG), Oticon Denmark A/S 

Emnet var på dagsordenen efter forslag fra flere medlemmer. Emnet var relevant, idet et betydeligt 

antal af medlemmerne og deres pårørende er brugere af høreapparater. 

LG gennemgik Oticons historie fra starten i 1904, hvor Hans Demant startede med at importere 

høreapparater. Senere overtog hans søn William Demant ledelsen af firmaet, som i 1957 blev til 

Oticon Fonden. I 1995 sendte Oticon verdens første digitale høreapparat på markedet, og i 2004 

påbegyndte Oticon at arbejde med kunstig intelligens. I 2016 kom Oticons seneste apparat – Oticon 

Opn – på markedet 

LG oplyste, at en høreprøve starter hos ørelægen, som i givet fald henviser til audiologisk afdeling på 

et hospital eller – efter den pågældendes eget valg - til en privat høreklinik. Her udleveres et eller to 

høreapparater efter konstateret behov. 

Oticon samarbejder med ældresagen omkring de høreapparater, som kan købes hos de private 

klinikker. Der findes her bl.a. en tryghedsordning vedr. bortkomne høreapparater. Se nærmere på 

www.seniorhørelse.dk, eller ring til ”Tryghedslinjen” hos Oticon. 

50 % får gratis høreapparat via det offentlige system, mens andre 50 % - efter eget valg - må betale 

for deres høreapparat på det private marked – dog først efter et offentligt tilskud på ca. 6.500 kroner 

for 2 apparater. Et medlem oplyste, at et medlemskab af ældresagen i visse tilfælde kan udløse en 

yderligere rabat. Der er store prisforskelle fra klinik til klinik, så det anbefales, at man forhører sig om 

priserne på 2-3 steder. 

LG omtalte problemerne med de mange høreapparater, som forbliver i skuffen. Ofte skyldes det dårlig 

tilpasning af apparater, men mange bryder sig heller ikke om det signal om aldring mv., som brugen 

af høreapparater (uberettiget) kan opleves at udsende. 

Høretab påvirker livet på mange måder: vanskelige samtaler, mental træthed, svækket hukommelse, 

social tilbagetrækning og muligvis også en vis indvirkning på udvikling af demens. Noget bevis for det 

sidstnævnte findes dog ikke. 

LG afsluttede med at sige, det aldrig er for sent at komme i gang med at bruge høreapparat. 

Referat v/ Anders Lützhøft 

 

Præsentation af medlemmer 

5 medlemmer havde takket ja til at give en kort præsentation. På næste møde inviterer vi 5 nye 

medlemmer til at give sig til kende kl. 9:30. Foredraget starter derfor kl. 9:45. 

Mange hilsener fra styregruppen 

Jørn Moos, Anders Lützhøft, Poul Hedegaard, Kristian Pedersen og Bent Elting 

 




