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Bogen er til mennesker med høretab. Den er også til audiologiske fagfolk, og andre der ønsker at forstå hvad
hørelse er, og hvordan høretab påvirker vores menneskelige relationer. Den kan også bruges som en slå op-

bog  

Bogen er udgivet af Høreforeningen/Landsforeningen for Høreapparater. Det er en samling artikler, skrevet af
forskellige mennesker som selv har høretab, en psykolog, en hørekonsulent, en antropolog, børn, pårørende
m.m. Alene i Danmark er der 800.000 mennesker med nedsat hørelse, ca. 300.000 bruger høreapparat. En

overlæge i bogen beskriver, at et høretab er et varigt handicap, som har stor indydelse på ens liv, både socialt
og arbejdsmæssigt. For de fleste er det en udfordring at erkende, at man har et høretab. Høretab kan afhjælpes
bedre end nogen sinde i dag med avancerede høreapparater. Hørehandicappet kan mindskes, men forsvinder
ikke. Dette er en ganske en bog, om det at have høretab. Jeg er selv pårørende til en med høretab, og de
emner som artiklerne berører, er meget informative og relevante, især fordi de tager fat på de svære ting,
såsom frustration, isolation og sorg over ikke at kunne engangere sig socialt. Det gode ved bogen er de

mange forskellige indgangsvinkler, set fra både lægen, psykologen, antropologen, børn og voksne m.m.    

Her er fokus på den menneskelige side af høretab. Mange med høretab, pårørende eller fagfolk vil have glæde
af at læse i den
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