Kommissorium vedr. konsulentopgaven som ansvarlig for udarbejdelse af
DTHS God praksis vejledninger på Høreområdet.
Konsulentopgaven, der varetages af Susanne Nemholt, omfatter en revision af 3 eksisterende
udredningsvejledninger og udarbejdelse af 1 ny interventionsvejledning vedr. CI og udkast til
ramme for interventionsvejledning for tinnitus/hyperakusis, som beskrevet i nedenstående.
Arbejdet sker under ansvar af en DTHS Styregruppe bestående af Anne-Mette Flinch,
afdelingsleder Institut for Syn og Hørelse, Aalborg, Jan Hoedt, FU repræsentant og afdelingsleder
CKV Odense og Christina Bjerre, Souschef Kommunikationscentret Hillerød.
Vejledningerne udarbejdes af Susanne Nemholt i et samarbejde med faglige DTHS medarbejdere
udpeget af styregruppen og skal med afsæt i ICF og den deraf afledte begrebsramme indeholde
en revision/udvikling af god praksis for audiologopædisk udredning/intervention ud fra
dokumenteret højeste grad af evidens baseret viden.
Følgende God praksis vejledninger revideres/udarbejdes:
 En revision af ”Vejledning i udredning af høreproblemer hos voksne” i dialog med Anne-Mette
Flinch/ Høresøjlens ledere, der evt. kan inddrage faglige medarbejdere. Færdig primo november
2016.
 En revision/opdatering af eksisterende ”Vejledning for audiologopædisk udredning af tinnitus og
hyperakusis” samt udkast til ramme for ny ”Vejledning i audiologopædisk intervention ved tinnitus
og hyperakusis” i samarbejde med en af DTHS udpeget arbejdsgruppe på 3 faglige medarbejdere og
efterfølgende kvalitetssikring af denne.
Arbejdsgruppens medlemmer vedr. tinnitus består af: Rikke B. Kristensen, Hørekonsulent CKV Høre
Odense, Kristine Bjerrum Scharling, Hørekonsulent ISH Aalborg og Francis Berg, Hørekonsulent CSU
Slagelse. De indkaldes til første arbejdsgruppemøde i Odense d. 9. september. Arbejdet foregår
efterfølgende primært ved Skype-/videokonferencer samt skriftlig kommunikation.
Forventet arbejdsomfang for arbejdsgruppemedlemmer på 50 timer.
Ved netværksmøde d. 1. november diskuterer Susanne og arbejdsgruppen deres
overvejelser/udkast med tinnitusnetværket med henblik på at kvalificere vejledningerne og skabe
ejerskab til resultatet.
Vejledning for udredning af tinnitus og hyperakusis skrives og afleveres af Susanne Nemholt senest
31. december i wordversion med henblik på bearbejdning og opsætning som pdf på hjemmesiden.
Udkast til ramme for Vejledning i audiologopædisk intervention ved tinnitus og hyperakusis
afleveres ligeledes 31.december i wordversion til arbejdsgruppen/styregruppen for
arbejdsgruppens videre selvstændige bearbejdning og aflevering senest d. 30. april. Et udkast
sendes til Susanne Nemholt senest d. 31. marts til kvalitetssikring.



En revision/opdatering af ”Vejledning i audiologopædisk udredning af ressourcer og
funktionsnedsættelser hos kandidater til CI (Cochlear implantat) og CI-brugere” samt en ny
”Vejledning i audiologopædisk intervention ved CI (Cochlear implantat) opererede” i samarbejde
med en af DTHS udpeget arbejdsgruppe på 3 faglige medarbejdere.
Arbejdet indledes ved netværksmøde d. 29. september med input fra CI netværket.
Arbejdsgruppen udpeges efterfølgende.
Forventet arbejdsomfang for arbejdsgruppemedlemmer på 40 timer.
Arbejdsgruppen mødes 1. gang ultimo 2016, og der indkaldes evt. til ekstra netværksdag
februar/marts 2017, hvor det foreløbige arbejde diskuteres m.h.p. at kvalificere vejledningerne og
skabe ejerskab til disse.
Vejledninger skrives og afleveres af Susanne Nemholt senest 30. april i wordversioner med henblik
på bearbejdning og opsætning som pdf på hjemmesiden.

Ved behov etableres fælles digitalt grupperum Susanne og arbejdsgrupperne for lagring af fælles
dokumenter.
Når vejledningerne er færdige afvikles et Webinar – Styregruppen ansvarlig - for henholdsvis
tinnitusnetværket og CI netværket, hvor Susanne/arbejdsgruppen præsenterer vejledningerne og
svarer på spørgsmål.
Den generelle vejledning kan evt. præsenteres ved webinar eller indgå som stof ved
netværksmøderne/alternativt blive præsenteret på Vingsted 2017.

