
ÆLDRE MED KOMBINERET HØRE- OG SYNSNEDSÆTTELSE – ET SÆRLIGT 
INDSATSOMRÅDE  
 
Kombineret høre- og synsnedsættelse viser sig nu at være langt mere udbredt blandt 
ældre mennesker i eget hjem end hidtil antaget. Omkring fem procent af alle ældre over 
80 år har en alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse, men de færreste af dem er 
opdaget og henvist til relevant hjælp. Videnscentret for Døvblindblevne har udarbejdet en 
enkel spørgeguide, som kan hjælpe med at afsløre syns- og høreproblemer ved de 
forebyggende hjemmebesøg.  
 
Syns- og høreproblemer udvikler sig ofte langsomt hos ældre mennesker, men når syn 
og hørelse ændrer sig, ændrer deres livsvilkår sig samtidig med. Deres 
udfoldelsesmuligheder indskrænker sig, de bliver meget afhængige af andre mennesker, 
og isolation er en hyppig konsekvens af det kombinerede sansetab.  
 
Det viser sig desværre, at den kombinerede høre- og synsnedsættelse ofte bliver overset 
af de mennesker, den ældre møder i sin dagligdag – og mange bliver derfor ikke henvist 
til den hjælp, de reelt har brug for og ret til. Hertil kommer, at den ældre selv også kan 
have svært ved at erkende de snigende syns- og høreproblemer. Mange ældre siger til 
sig selv: "Jeg er nok bare gammel".  
 
Selv en relativt let hørenedsættelse og en relativt let synsnedsættelse kan give store 
funktionsmæssige problemer, når de optræder sammen, fordi de forstærker hinanden 
gensidigt. Der opstår en situation, hvor "1+1=3".  
 
 
Meget højere antal  
 
Undersøgelser og nye tal fra Norge, Sverige, Danmark, USA og Australien peger alle på, 
at antallet af ældre med en alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse er langt højere 
end hidtil antaget (ref. 1-8). Omkring hver 20. ældre over 80 år har en alvorlig kombineret 
høre- og synsnedsættelse, og tendensen stiger kraftigt med alderen. I aldersgruppen 
over 90 år er det næsten omkring hver 10. ældre, som har et kombineret sansetab.  
 
Det svarer til omkring 10.000 ældre i Danmark. Men døvblindekonsulenterne, som er det 
landsdækkende rådgivningstilbud til mennesker med en alvorlig kombineret høre- og 
synsnedsættelse, var i 2006 kun i kontakt med ca. 400 ældre .  
 
 
Konsekvenser af en kombineret høre- og synsnedsættelse  
 
Kombinationen af de to sansetab medfører store problemer i hverdagen hos den ældre. 
Kommunikation med andre mennesker bliver en krævende udfordring, det at orientere sig 
i sine omgivelser (og dermed færdes selvstændigt) vanskeliggøres, og den daglige 
adgang til information samt nyheder indskrænkes voldsomt. Alle daglige aktiviteter 
påvirkes af et nedsat ændret syn og hørelse: at spise, at klare den daglige pleje, gå på 
toilettet, gå i banken, tale i telefon, tilberede måltider, administrere egen medicin og 
økonomi.  
 
Det er områder, som mange ældre kan have vanskeligheder på. Men en undersøgelse 
har vist, at ældre med kombineret høre- og synsnedsættelse har 3,5 gange så stor 
sandsynlighed for at få problemer i dagligdags aktiviteter end jævnaldrende uden høre- 
og synsproblemer. Undersøgelsen viser også, at et kombineret høre- og synshandicap 
lægger 20 år til den faktiske alder. Risikoen for at have nedsat funktionsevne er således 
større hos eksempelvis en 70-årig med kombineret høre- og synsnedsættelse end hos en 
90-årig uden høre- eller synsnedsættelser (ref. 9).  



 
Ældre med en kombineret høre- og synsnedsættelse har generelt dårligere helbred end 
deres jævnaldrende. En amerikansk undersøgelse fra 2004 viser, at omkring dobbelt så 
mange ældre med en kombineret høre- og synsnedsættelse vurderer deres helbred som 
”ikke godt” i forhold til ældre uden funktionsnedsættelser (46 pct. mod 23,4 pct.) (ref. 10).  
 
Andre udenlandske undersøgelser peger endvidere på en række konkrete 
sammenhænge mellem kombineret høre- og synsnedsættelse og fysiske og mentale 
problemer.  
 
 
Faldulykker  
 
Der er en markant sammenhæng mellem faldulykker og det at have en kombineret høre- 
og synsnedsættelse. Ovennævnte undersøgelse viser således, at hyppigheden af 
faldulykker i denne gruppe af ældre over en periode på 12 måneder er tre gange så stor, 
som blandt ældre, der ikke er hæmmet af disse funktionsnedsættelser (ref. 10).  
 
 
Psykiske problemer  
 
Kognitive problemer (som fx hukommelsessvigt og forvirring) og depressive symptomer 
er ifølge flere undersøgelser fremtrædende hos ældre med en kombineret høre- og 
synsnedsættelse. En australsk undersøgelse fra 2006 viste, at der var seks gange så 
mange med kognitive problemer i denne gruppe sammenlignet med gruppen af ældre 
uden høre- og synsproblemer (ref. 14).  
 
Forekomsten af depressive symptomer blandt ældre med en kombineret høre- og 
synsnedsættelse er i flere undersøgelser påvist at være omkring dobbelt så stor som 
blandt de ældre uden sansenedsættelser (ref. 11, 12, 15, 16, 10)  
 
 
Fysiske sygdomme  
 
Når man bliver ældre stiger risikoen også for en række andre sygdomme. I en 
amerikansk undersøgelse fra 2004 påviste man, at der i gruppen af ældre med 
kombineret syns- og hørenedsættelse var en højere forekomst af en række sygdomme 
end blandt ældre som ikke havde høre- og synsnedsættelser.  
 
Således var risikoen for:  
 
• Forhøjet blodtryk 1,5 gange så stor  
• Hjerteproblemer 2,4 gange så stor  
• Hjerneblødning 3,6 gange så stor  
• Diabetes 2,1 gange så stor  
• Knogleskørhed 2,8 gange så stor  
 
 
Livskvalitet  
 
Ikke overraskende har dette en kraftig negativ indflydelse på livskvaliteten hos de ældre, 
som har en kombineret høre- og synsnedsættelse. Men det viser sig også, at de faktisk 
kan opnå en livskvalitet, som ligger tæt på den, som deres jævnaldrende uden sansetab 
har, hvis de får den rette hjælp og kompensation (ref. 13, 15).  



 
Herhjemme eksisterer der en række muligheder og hjælpemidler for ældre med høre- og 
synsproblemer, men en forudsætning er, at de ældre med kombineret høre- og 
synshandicap bliver fundet og henvist inden for systemet, så de kan bevare en så høj 
grad af livskvalitet og uafhængighed som muligt.  
 
 
Spørgeguide (vedhæftet denne mail)  
 
Videnscentret har derfor i samarbejde med en række eksperter udviklet en spørgeguide 
til brug ved de forebyggende hjemmebesøg. Spørgeguiden er bygget op således, at man 
hurtigt og enkelt kommer rundt om høre- og synsproblemer. Den består af syv spørgsmål, 
og den sætter de forebyggende medarbejdere i stand til, uden særlig forhåndsviden, at 
stille de rigtige spørgsmål, og dermed få afklaret, om der eventuelt skulle være høre- og/ 
eller synsproblemer til stede.  
 
Videnscentret for Døvblindblevne gennemførte i 2006 et pilotprojekt i Køge og Hvalsø 
kommune med fokus på opsporing af de døvblinde ældre, der stadig bor i eget hjem. Her 
blev spørgeguiden afprøvet med gode resultater.  
 
Pilotprojektet blev designet og udført i et samarbejde mellem Videnscenteret for 
Døvblindblevne og kommunernes forebyggende medarbejdere.  
 
Det antal ældre, som de forebyggende medarbejdere fandt med værktøjet, stemte 
overens med den forekomst på fem procent, som undersøgelser har påvist. Ydermere 
havde de ældre, som de forebyggende medarbejdere henviste til den lokale 
døvblindekonsulent, faktisk en kombineret høre- og synsnedsættelse i en sådan grad, at 
de lever op til kriterierne i den nordiske definition af døvblindhed.  
 
”Spørgeguiden vil uden tvivl sætte fokus på syns- og høreproblematikken, og det er 
nødvendigt,” siger Vibeke Reiter (en af projektdeltagerne), og fortsætter: ”I den ideelle 
verden ville forebyggerne skulle gennem et undervisningsforløb om emnet og på den 
måde få indblik og forståelse for betydningen af syn og hørelse. Realistisk set er syn og 
hørelse også bare et af mange områder, som vi skal have fokus på, når vi foretager de 
forebyggende hjemmebesøg”. De forebyggende medarbejdere i projektet hilser derfor 
spørgeguiden velkommen som hjælp og arbejdsredskab. (Læs mere om pilotprojektet 
her)  
 
Videnscentret for Døvblindblevne håber, at spørgeguiden vil blive brugt som et enkelt og 
hurtigt redskab ved de forebyggende hjemmebesøg landet over og står naturligvis til 
rådighed med yderligere information om spørgeguiden eller om kombineret høre- og 
synsnedsættelse hos ældre.  
 
Videnscentret kan kontaktes på tlf. 4439 1175, mail dbcent@dbcent.dk eller via 
www.dbcent.dk.  
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