Vi samler, udvikler, anvender og formidler viden om børn med høretab

Udrednin

Udredning
Et barn med høretab undersøges først på den lokale audiologiske
afdeling. Derefter igangsættes en audiologisk behandling med
høreapparater eller med CI.I den efterfølgende periode er der stor
opmærksomhed rettet mod barnets udnyttelse af hørelsen og
stimulering af barnet, så den sproglige og kognitive udvikling kan
blive optimeret. På trods af dette sker det hos nogle børn, at
udviklingen ikke bliver, som man har forventet. Det kan derfor være
vigtigt at få foretaget en udredning, hvor flere faggrupper tester og
observerer barnet i forskellige situationer. Barnets hele situation
vurderes, og der gives forslag til eventuelle tiltag.

Teamet
Fagpersonerne, der bliver involveret i udredningen er
audiologiassistent, tekniker, hørekonsulent, psykolog og
fysioterapeut. Der laves høremålinger, vurdering af barnets sproglige
udvikling, af den kognitive udvikling samt af den motoriske udvikling.

Udredning, hvordan foregår det?
Ud fra de ønsker det lokale PPR-kontor har til udredningen af et barn,
planlægger vi et forløb, hvor
1. Vi foretager observationer i hjemmet og i daginstitutionen.
2. Barn og forældre besøger Center for Høretab nogle
enkeltdage, bl.a. for at få
foretaget høremålinger
foretaget en psykologisk vurdering
foretaget en sproglig vurdering
foretaget en motorisk udredning

Det hele foregår i særligt indrettede lokaler, for at opnå et sikkert
resultat.
En udredning er et meget intensivt forløb for barn og forældre, som
følelsesmæssigt kan være tungt. Vi opfordrer derfor begge forældre
til at deltage.

Konference
I slutningen af et udredningsforløb afholdes en konference på
baggrund af rapporten, hvor resultater af undersøgelser og
observationer fremlægges, og forslag til foranstaltninger drøftes. I
konferencen deltager forældre og personalet fra Center for Høretab,
der har været involveret i udredningen. Desuden inviteres relevante
kommunale fagpersoner, f.eks. talehørekonsulent,
daginstitutionspersonale, sagsbehandler, sundhedsplejerske.

Rapport
Resultaterne fra undersøgelser og observationer nedfældes i en
rapport, som desuden indeholder forslag til de fremtidige
foranstaltninger, som aftales på konferencen.

Henvisning
Henvisning sker gennem det lokale PPR-kontor.
Indstillingsskema kan hentes på www.cfh.dk
eller rekvireres på telefon: 99 44 33 33
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