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De ”traditionelle døveinstitutioner” står over for mange udfordringer de kommende år. Ud over de
udfordringer, som den sociale sektor står over for i hele Skandinavien, er vi særligt udfordrede.

FAGKONFERENCE 2016

Døves og døvblindes livsbetingelser er under stor forandring. Ikke mindst vil tilbud om CI til vores målgruppe i de kommende år stille helt nye krav til os; til den måde vi organiserer vores arbejde på og til
vores kompetencer.
Med konferencen CI tilbage til fremtiden vil vi sætte fokus på viden om CI-udviklingen og lede frem til
drøftelser af den betydning, det vil få for vores målgrupper og kravene til os og vores organisationer.

PROGRAM
22. september

23. september

9.00-10.00 Registrering og morgenmad

8.00-9.00

Morgenmad

10.00-10.15 Velkomst v. Bruno Madsen, CFD, Danmark

9.00-9.15

Velkommen til dag 2 v. Karin Laursen, Center for Høretab, Danmark

10.15-11.30 Plenumoplæg I:
Psychological input with Children and Young People with Cochlear Implants
Dr. Fionna Bathgate, Clinical Psychologist, Great Ormond Street Children’s Hospital, England.

9.15-10.45

Plenumoplæg III:
Når gode mennesker handler ondt.
Dorthe Birkmose, Cand.psych, Danmark.

There are many ways of working psychologically with children and young people with cochlear
implants and their families. Dr. Fionna Bathgate will describe some of the work she does as a clinical
psychologist embedded within the multi-disciplinary cochlear implant team, including assessment, 		
formulation, and intervention, with reference to relevant literature and case examples.

Dorthe Birkmose, dorthebirkmose.dk har arbejdet som neuropsykolog inden for en række
områder. Hun har bl.a. har været ansat på en hjerneskaderådgivning, bo- og beskæftigelsestilbud og
et privathospital. I en årrække var hun også været ansat som ekstern lektor på audiologopædiuddannelsen på Syddansk Universitet. I dag er Dorthe Birkmose den gennemgående underviser på
Den neuropædagogiske efteruddannelse i Danmark; en landsdækkende 1-årig efteruddannelse for 		
personale inden for hjerneskadeområdet.

11.30-11.45 Pause
11.45-13.00 Plenumoplæg II:
Kan høretab forklare alt?
- En neuroudviklings- og sproglig vinkel på børn med høretab.
Pia Thomsen, lektor og ph.d., Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet, Danmark.
Pia Thomsen belyser med udgangspunkt i tre danske studier (Esbensen & Thomsen, in prep. 2016)
udvalgte kognitive, sociale og sproglige karakteristika ved børn med høretab. Fokus ligger specifikt
på forholdet mellem børnenes sprogforståelse, semantiske organisering samt processerings- og
genkaldelsesfunktioner.

Dorthe Birkmoses praksis består af undervisning, rådgivning og supervision i de mest komplekse
sager, når det gælder arbejdet med mennesker med kognitive vanskeligheder og deres pårørende.
Dorthes oplæg vil tage udgangspunkt i hendes bog “Når gode mennesker handler ondt” og give en 		
perspektivering til undervisningsområdet og det socialpædagogiske arbejde.
10.45-11.00 Pause
11.00-12.15 PCN på tværs
Præsentation af virksomheder og projekter i PCN.

Desuden eksempler på den betydelige heterogenitet, der eksisterer i gruppen i forhold til sprog- og
læringsvanskeligheder og diskussion af betydning af denne viden for tilrettelæggelse af hørehabilitering og pædagogisk audiologisk intervention i Danmark.

Her er alle PCN-organisationer velkomne til i caféform at præsentere sig selv, aktuelle projekter eller
lignende praksisemner. Formålet er, at deltagerne kan udveksle erfaringer, dele faglig hverdagsviden
og indgå i dialog med nordiske kollegaer.

13.00-14.00 Frokost

Evt. brug af pc eller anden teknologi skal deltagerne selv medbringe. Cafébord og trådløst internet 		
stilles til rådighed.

14.00-15.00 Workshop I, vælg en workshop (se workshops på side 6)

Tilmeld jeres faglige fortælling til Kirsten van der Poel (CFD), kip@cfd.dk.

15.00-15.30 Eftermiddagskaffe
15.30-16.30 Workshop II, vælg en workshop (se workshops på side 6)
16.30-17.30 Netværksgrupper:
• Ældre-gruppen v/. Lone Pallesen Suhr, CFD, Danmark
• CI v/. Lill-Johanne Eilertsen, Signo, Norge
• Autisme v/. Elisabeth Ringby, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sverige
Formålet med PCN’s netværksgrupper er at give fagpersoner mulighed for sparring i forhold til faglige
problemstillinger, etiske dilemmaer eller løsning på konkrete daglige udfordringer i et lidt bredere
perspektiv end udelukkende det nationale. I netværksgrupperne kan deltagerne dele faglige 		
artikler, faglige debatter, ny viden og forskning, pædagogiske/sygeplejefaglige metoder, aktiviteter
til målgruppen m.m. Netværksgrupperne er åbne for alle konferencedeltagere.
19.00

Konferencemiddag

12.15-13.15

Frokost

13.15-14.45 Plenumoplæg IV:
Når jeg bliver gammel og skal leve med CI
Anne Kristine Grønsund, Norge
Anne Kirstine Grønsund, er uddannet lærer og audiopædagog og har arbejdserfaring som lærer,
rådgiver, tegnsprogskonsulent, projektleder, fagkonsulent, skribent og foredragsholder.
Anne Kristine Grønsund har medvirket i den norske dokumentar Ut av stillheten
utavstillheten-blogg.no. Dokumentaren handler om seks døve/mennesker med kraftigt høretab,
der alle får eller har fået cochlear implant. Anne Kristine Grønsund var faglig konsulent på serien og
desuden en af de medvirkende. I sit oplæg vil hun for-tælle om sine egne erfaringer og oplevelser med
at få CI som voksen.
14.45-15.00 Tak for denne gang v. Kurt Faber-Carlsen, CFD, Danmark
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WORKSHOPS
Du kan vælge to workshops fra nedenstående liste. Skriv dem på som ønsker til hhv. workshop I og II, når du tilmelder dig konferencen.

Psychoacoustics

Maks. 25 deltagere i hver workshop

Wiebke Lampings project is dedicated to better understand how CI listeners perceive sound and music. She will
give an introduction to the topic and her project and together with the participant discuss there experiences.

Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt
konstateret høretab 0-18 år

CI og døvblindhed – hvad er udfordringerne?

Ved Morten Kurt og Hanne Langeland, Socialstyrelsen, Danmark.
Socialstyrelsen i Danmark har planlagt en national koordinering af de særlige specialiserede handicapområder. I
den forbindelse er der planlagt en række forløbsbeskrivelser (vejledninger) om, hvordan man fagligt kan sikre tilbud til disse grupper.
I workshoppen vil Socialstyrelsen gøre rede for baggrunden for deres arbejde med forløbsbeskrivelsen ”Rehabilitering og undervisning af børn og unge med tidligt konstateret høretab 0–18 år” samt give en gennemgang af
forløbsbeskrivelsens konklusioner.

Kan CI forklare alt?
Ved Hilde Haualand, socialantropolog, ph.d., Høyskolen i Sør-Trøndelag, Norge.
Hilde Haualand har analyseret de sociologiske, kulturelle og tekniske udviklingstendenser, der vil præge døvegruppen i de kommende år. Hun har dermed beskæftiget sig med hvilke udfordringer, det stiller de traditionelle
døveinstitutioner overfor. Hildes Haualands analyse har bl.a. været brugt i Signos strategiarbejde.
Workshoppen giver god mulighed for at høre Hilde Haualands mange spændende vinkler på emnet og drøfte,
hvordan vi ser udviklingstendenserne og vores institutioners udfordringer.

CI og funktionsnedsættelse
Ved Pia Solholt, psykolog, Center for Døvblindhed og Høretab, Danmark.
Et stort antal børn og voksne med høretab har andre vanskeligheder ud over høretabet. Det er derfor vigtigt, at
der sker en kvalificeret udredning med henblik på vurdering af den enkeltes mulighed for at profitere af CI. Det er
ligeledes vigtigt, at forventninger og krav løbende tilpasses det enkelte menneskes behov og forudsætninger.
Der ligger nogle etiske overvejelser i forhold til at sikre sig, at barnet eller den voksne med CI sikres de bedste
kommunikative betingelser i et godt kommunikationsmiljø. I forhold til den voksne er det løbende relevant, at
kravet om medbestemmelse og indflydelse på eget liv tilgodeses.
Det kræver kendskab til den enkeltes funktionsniveau og muligheder for at træffe egne selvstændige valg og
beslutninger at tilpasse disse krav og muligheder. Der kan ligge et etisk og juridisk dilemma i denne problematik,
som kan være et diskussionspunkt på workshoppen.

Ved Wiebke Lamping, Ph.d.-studerende, Center for anvendt høreforskning, DTU, Danmark.

Ved Jeanette Bettina Kastrup Pedersen, pædagogisk konsulent, Center for Døvblindhed og Høre-tab, Danmark.
I gruppen af børn med døvblindhed er det primært børn med Usher og CHARGE-syndrom, der er CI-implanteret.
Hovedparten af disse børn er forsinkede i deres sprogudvikling og især for børn med CHARGE-syndrom ser det ud
til, at der er yderligere vanskeligheder med at udvikle ekspressivt sprog. En del af disse børn har heller ikke fået
det forventede udbytte i forhold til den auditive procesesering.
Der er i øjeblikket skærpet fokus på, hvad det kan være årsag til disse forhindringer.
Er det noget fysisk fx misdannelser i cochlear eller hørenerven? Eller tilgang til sprog i nærmiljøet? AVT, inklusion,
tosprogethed eller anden etnisk bagrund?
Hvad betyder de synsnedsættelser, der ligger i Usher og CHARGE, for børnene sat op imod ovenstående forhindringer?
I workshoppen vil vi gennemgå en mindre undersøgelse af, hvordan det ser ud hos de børn, vi har i vejledningsafdelingen. Og vi vil på den baggrund drøfte, hvordan vi kan imødekomme rækken af udfordringer.

Langtidserfaringer med bruk av cochlearimplantat
Ved Lill-Johanne Eilertsen, Seniorrådgiver, Signo Kompetensesenter, Norge.
Workshopen tar sikte på å belyse erfaringer med langtidsbruk av cochleaimplantat for barn med sammensatte
behov. Workshopen innledes med erfaringer fra et norsk prosjekt, som har vurdert utbytte av CI over tid for barn
med flere funksjonsnedsettelser, når det gjelder hørsel, språklig funksjon og bruk av grafiske symboler. Resultatene tyder på at tilgang til lyd gjennom CI fremmer og beriker interaksjon og kommunikasjon for barna. Det legges
opp til erfaringsutveksling i workshoppen.

