
                                                                          

     Østerbro, d. 17. januar 2022 

Til Sundhedsministeren 

 

Kære Sundhedsminister Magnus Heunicke  

Jeg henvender mig som opfølgning på dit svar til Sundhedsudvalget den 11.01.22 vedr. den fremtidige AVT-
behandling til børn med høretab (udvalgsspørgsmål nr. 227). Jeg er direktør i Decibel – Landsforeningen for 
børn og unge med høretab. Decibel understøtter implementeringen af AVT-behandlingen på de 
audiologiske afdelinger på Rigshospitalet, Aarhus Universitets Hospital og Odense Universitets Hospital via 
den dokumentations- og vidensfunktion, Decibel har fået i opdrag af Sundhedsministeriet.  

AVT er en anerkendt metode og giver børn med høretab alderssvarende talesprog 

Som bekendt er AVT (Auditiv Verbal Terapi) en metode til at udvikle alderssvarende talesprog hos børn 
med høretab. AVT-behandlingen er godkendt af Sundhedsstyrelsen på baggrund af international og dansk 
forskning, og som ministeren selv peger på i svaret til Sundhedsudvalget, giver AVT meget flotte resultater. 
Ca. 90 procent af børnene opnår alderssvarende talesprog (mod tidligere ca. 30 procent). Med AVT har vi 
således implementeret en behandling i Danmark, som sikrer, at børn med høretab bliver ligestillet med 
normalthørende børn og kan inkluderes i dagtilbud, skole og efterfølgende uddannelse. Det er værd at 
bemærke, at der blandt andet er tale om døvfødte børn, som førhen alene kunne klare sig via tegnsprog og 
specialtilbud. Det er i dén grad miraklernes tid, vi lever i.  

Evaluering af AVT som udgangspunkt for beslutning om permanent forankring 

I svaret til Sundhedsudvalget peger ministeren også på, at Decibel er i gang med en evaluering, som 
naturligt skal danne udgangspunkt for en beslutning om, hvorvidt AVT-behandlingen skal gøres permanent. 
I Decibel vil vi meget gerne mødes med Sundhedsministeren og præsentere evalueringens anbefalinger. Jeg 
kan allerede nu afsløre, at der på grundlag af de stærke resultater vil være en kraftig anbefaling om at gøre 
AVT-behandlingen permanent.  

Invitation til deltagelse i AVT-session 

På vegne af de tre AVT-centre vil jeg også meget gerne invitere ministeren på besøg på AVT-centret på 
Rigshospitalets Center for Hørelse og Balance for at overvære en AVT-session og opleve, hvordan en familie 
med et barn med høretab får træning i at stimulere barnets hørelse og sprog. Det er en stor fornøjelse at se 
børnene udvikle et sprog, som de uden behandlingen ikke ville have adgang til, og jeg håber, at ministeren 
vil tage imod invitationen.   

 

Venlig hilsen 

Stella Dyrberg 

Direktør, Decibel 

 

Bilag. Støtteskrivelse til AVT-projektet fra ledende overlæger 



Oktober 2021 

Til rette vedkommende 

 

Aktuelt pågår et projekt, der handler om AVT-behandling (Auditiv Verbal Terapi), hvor børn med høretab 

modtager behandling mhp. at øge udbyttet af CI- og høreapparatsbehandlingen. Projektet er støttet af 

finanslovsforankrede midler, der udløber i 2022. 

Projektet er forankret på de audiologiske afdelinger på hospitalerne i København (Rigshospitalet), Aarhus 

og Odense, hvor vi er ledende overlæger og har det overordnede ansvar. 

Både på vores fagfolk fra de forskellige høreklinikker samt Decibel – Landsforeningen for børn og unge med 

høretab – kan vi høre bekymringen for, hvad der sker med behandlingerne efter 2022, hvor midlerne 

bortfalder. 

Adspurgt af patientforening (Decibel) vil vi fra vores side gerne støtte, at der afsættes permanente midler, 

således at behandlingen kan fortsætte, idet vi har en klar indikation på effekten af behandling for børnene 

og for familierne ift at opnå – for mange vedkommende – normal (alderssvarende) talesprog. Dette har 

indlysende store fordele for børnene og deres familier, men altså også for resten af samfundet.  

Vi står gerne til rådighed for uddybning og yderligere spørgsmål. 

Med venlige hilsner, 

Ledende overlæger Mads Klokker, Jens Højberg Wanscher og Henrik Jacobsen  

Mads Klokker 
Ledende overlæge  
Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik   
Rigshospitalet   
E-mail: mads.klokker@regionh.dk 
 
Jens Højberg Wanscher 
Ledende overlæge 
Øre, næse, halskirurgisk/Høreklinik afd. F 
Odense Universitetshospital 
E-mail: Jens.Hoejberg.Wanscher@rsyd.dk  

Henrik Jacobsen  
Ledende Overlæge, MD, mMBA 
Øre-, Næse- og Halskirurgi 
Aarhus Universitetshospital  
E-mail: HenJac@rm.dk 
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