
CV – Lotte Rømer, separat for høreområdet (1997-2013) 
Vigtigste	  sammenhænge	  som	  foredragsholder,	  konsulent,	  skribent	  og	  forfatter	  set	  i	  forhold	  til	  lyd,	  hørelse	  og	  
høreproblemer	  
Bemærk!	  Generelt	  CV	  findes	  på	  www.lotte-‐romer.dk	  
	  
1997:	  
-‐	  Skrev	  bogen	  ”Sølvfuglens	  vinger”,	  hvor	  også	  høreproblemet	  er	  beskrevet	  	  
-‐	  Startede	  i	  vinteren	  et	  samarbejde	  med	  høreapparatfirmaet	  Widex	  omkring	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  
høreproblemer,	  med	  hovedvægt	  på	  foredrag	  om	  lyd,	  hørelse	  og	  høreproblemer	  
	  
1998:	  
-‐	  Indmeldelse	  i	  LBH,	  Landsforeningen	  for	  Bedre	  Hørelse	  	  
-‐	  Skrev	  i	  foråret	  kronik	  til	  Politiken	  om	  det	  at	  have	  et	  høretab,	  samt	  indlæg	  i	  Hørelsen	  om	  digitale	  apparater	  	  
-‐	  Foretog	  en	  familieundersøgelse	  med	  uddybende	  spørgeskemaer,	  med	  hensyn	  til	  det	  arvelige	  høretab	  i	  familien	  
-‐	  Widex	  fremstillede	  og	  udsendte	  brochurer	  på	  foredragene	  (samt	  booking),	  hvilket	  resulterede	  i	  en	  intensiv	  
foredragsrække	  i	  anden	  halvdel	  af	  året	  	  
-‐	  Opstart	  og	  interviews	  til	  bogen	  ”Hva'?”	  	  
-‐	  Var	  på	  hørekonference	  i	  Polen,	  holdt	  både	  foredrag	  og	  stod	  for	  en	  aftens	  underholdning	  
	  
1999:	  
-‐	  Fortsatte	  med	  foredrag	  og	  rundede	  de	  100	  i	  løbet	  af	  året.	  Havde	  bl.a.	  mange	  foredrag	  på	  skoler	  og	  
uddannelsesinstitutioner	  mht.	  at	  passe	  på	  sine	  ører	  	  
-‐	  Startede	  i	  januar	  som	  klummeskriver	  i	  Hørelsen	  under	  titlen	  ”Rømers	  Rygter”	  	  
-‐	  Indledte	  samarbejde	  med	  LBH's	  daværende	  Psyko-‐sociale	  Rådgivning	  
-‐	  Fortsatte	  med	  interviews	  til	  bogen	  ”Hva'?”,	  samt	  indledte	  samarbejde	  med	  SPORMEDIA	  og	  DRTV-‐
Båndværkstedet	  med	  henblik	  på	  en	  film	  af	  samme	  navn.	  Filmen	  blev	  støttet	  af	  Otwidan	  (samt	  LBH).	  I	  løbet	  af	  
foråret	  og	  sommeren	  blev	  filmen	  optaget	  	  
-‐	  Deltog	  i	  den	  første,	  åbne	  verdenskongres	  om	  hørelse	  i	  Brucelles	  
-‐	  Var	  i	  august	  på	  hørekonference	  i	  Nordnorge	  og	  holdt	  bl.a.	  foredrag	  for	  audiologiassistenter,	  læger	  og	  
forhandlere	  	  
-‐	  Indgik	  som	  vidensbank	  i	  forbindelse	  med	  dannelsen	  af	  Hear-‐it	  	  
-‐	  I	  november	  blev	  ”Hva'?”	  udgivet	  (forlaget	  Asschehoug)	  samme	  dag,	  som	  filmen	  blev	  vist	  i	  DR1.	  Var	  i	  den	  
forbindelse	  i	  direkte	  tv	  ”Absolut	  Fredag”,	  TV-‐Bornholm	  og	  andre	  mindre	  tv-‐stationer,	  samt	  forskellige	  
radioprogrammer,	  alt	  med	  fokus	  på	  hørelse	  og	  høreproblemer	  	  
-‐	  Skrev	  kronik	  til	  Berlingske	  om	  høreproblemer,	  samt	  adskillige	  andre	  artikler	  og	  gav	  interviews	  til	  magasiner	  og	  
blade	  
	  
2000:	  
-‐	  Fortsatte	  med	  foredrag	  og	  rundede	  de	  200	  inden	  året	  var	  omme.	  Optrapning	  af	  foredrag	  for	  kommuner,	  
fagforeninger,	  miljøudvalg	  m.m.,	  bl.a.	  en	  gruppe	  europæiske	  forskere	  	  
-‐	  Var	  igen	  som	  foredragsholder	  på	  en	  del	  arrangementer	  og	  konferencer	  i	  Norge	  	  
-‐	  Var	  i	  samarbejde	  med	  PSR,	  Delta,	  Danica	  m	  fl.	  med	  til	  at	  udvikle	  ideen	  til	  et	  stort	  prestigeprojekt	  på	  
høreområdet	  
-‐	  Begyndte	  samarbejde	  med	  Erik	  Brodersen	  og	  IDHA	  	  
-‐	  Indledte	  samarbejde	  med	  Marie	  Louise	  Bistrup	  (Instituttet	  for	  Folkesundhed)	  om	  børn	  og	  støjbekæmpende	  
tiltag	  	  
-‐	  Fik	  i	  slutningen	  af	  året	  behov	  for	  at	  holde	  igen	  med	  foredrag.	  Brugte	  tre	  måneder	  på	  at	  udviklede	  en	  model	  for,	  
hvordan	  en	  optimal	  høreomsorg	  kunne	  se	  ud	  	  
-‐	  Skrev	  igen	  kronik	  til	  Berlingske,	  klummer	  ”Rømers	  Rygter”	  i	  Hørelsen,	  samt	  fagforeningsblade	  m.m.	  	  
-‐	  Spillede	  sideløbende	  hele	  året	  en	  del	  job	  med	  cabaretten	  ”Lidt	  til	  og	  meget	  mer”	  (som	  spillede	  med	  teleslynge)	  
	  
2001:	  
-‐	  Var	  i	  januar	  vidensbank	  til	  og	  medvirkende	  i	  DR1's	  program	  ”Rene	  ord	  for	  pengene”	  i	  forbindelse	  med	  
høreproblemer	  og	  digitale	  apparater	  	  
-‐	  Var	  for	  Fællesrejser	  i	  foråret	  rejseleder	  for	  en	  gruppe	  hørehæmmede	  i	  Ægypten	  	  
-‐	  Fortsatte	  samarbejdet	  med	  PSR,	  som	  fra	  årets	  begyndelse	  blev	  selvstændig	  under	  navnet	  Den	  Tværfaglige	  



Sundhedsklinik.	  DTS	  valgte	  at	  forsætte	  den	  åbne	  tirsdagsrådgivning,	  hvortil	  der	  dannedes	  en	  støtteforening	  
(SDTS)	  med	  LR	  som	  formand	  
-‐	  Ideudviklede	  sammen	  med	  Erik	  Brodersen	  udkastet	  til	  et	  virksomheds-‐projekt,	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  
interesse	  for	  en	  defineret	  hørepolitik	  på	  arbejdspladser.	  Ideen	  blev	  senere	  taget	  op	  af	  bl.a.	  Dansk	  Industri	  og	  
udvikles	  p.t.	  under	  ledelse	  af	  Hear-‐it.	  	  
-‐	  Fortsatte	  med	  foredrag	  og	  rundede	  godt	  250	  i	  løbet	  af	  året	  
-‐	  Var	  igen	  i	  Norge	  flere	  gange	  som	  foredragsholder	  	  
-‐	  Holdt	  op	  som	  klummeskriver	  i	  Hørelsen,	  men	  fortsatte	  med	  at	  skrive	  til	  aviser	  og	  blade,	  bl.a.	  kronik	  til	  
Berlingske	  
	  
2002:	  
-‐	  Fortsatte	  med	  foredrag	  	  
-‐	  Var	  i	  januar	  på	  en	  uges	  intensivt	  kursus	  i	  tegnsprog	  	  
-‐	  Ideudviklede	  projekt	  Ear-‐Vision,	  som	  var	  tiltænkt	  at	  løbe	  i	  hele	  EU	  Handicapår	  2003	  med	  henblik	  på	  et	  skærpet	  
indsats	  omkring	  hørelse	  i	  forhold	  til	  både	  medier,	  konferencer,	  støjbekæmpende	  tiltag	  m.m..	  Projektet	  fik	  positiv	  
opbakning	  mange	  steder	  og	  var	  tænkt	  som	  et	  samarbejde	  mellem	  alle	  interessenter	  på	  høreområdet,	  men	  blev	  
skrinlagt	  på	  grund	  af	  problemstillinger	  i	  den	  danske	  høreomsorg.	  Efterfølgende	  blev	  dele	  af	  Ear-‐Vision	  taget	  op	  
som	  selvstændige	  projekter	  	  
-‐	  Blev	  i	  efteråret	  midlertidigt	  ansat	  af	  Castberggård	  til	  at	  udfærdige	  sitet	  hoerelse.info.	  Skrev,	  samlede	  og	  
redigerede	  i	  samarbejde	  med	  journalisten	  Jakob	  Brodersen	  og	  læge	  Finn	  Mogensen	  alt	  indholdet	  til	  denne	  
første,	  danske	  portal	  om	  lyd	  og	  hørelse	  	  
-‐	  Skrev	  kronik	  til	  Berlingske,	  artikel	  til	  Ældresagen,	  samt	  adskillige	  andre	  blade.	  Opfordrede	  og	  foretog	  research	  
til	  11	  siders	  Tema	  om	  hørelse	  og	  høreproblemer	  i	  ugebladet	  Femina	  	  
-‐	  Spillede	  sideløbende	  hele	  året	  en	  del	  job	  med	  cabaretten	  ”Nielsen	  -‐	  vilde	  kaniner	  og	  blå	  mandage”.	  
	  
2003:	  
-‐	  Rundede	  i	  foråret	  300	  foredrag	  om	  lyd,	  hørelse	  og	  høreproblemer,	  en	  del	  med	  den	  bredere	  handicappolitik	  
som	  udgangspunkt	  	  
-‐	  Skrev	  i	  anledning	  af	  åbningen	  af	  EU-‐Handicapår	  kronik	  til	  Berlingske,	  denne	  gang	  med	  fokus	  på	  handicappolitik	  
-‐	  Startede	  samarbejde	  med	  forskeren	  i	  arvelige	  høretab	  Lisbeth	  Tranebjærg,	  i	  første	  omgang	  omkring	  at	  få	  LR's	  
familie	  med	  i	  forskningen.	  Fortsatte	  med	  at	  udvikle	  fælles	  ideer	  omkring	  formidling	  af	  forskningsresultater	  
-‐	  Udviklede	  sammen	  med	  Helle	  Toft	  Jensen	  konceptet	  til	  tre	  film	  om	  høretab	  og	  høreskader	  i	  industrien.	  
Projektet	  fik	  i	  2004	  støtte	  fra	  DI	  (BAR-‐midler),	  samt	  LFH	  (Leverandørforeningen	  af	  Høreapparater)	  og	  LBH.	  
Filmene	  forventes	  færdig	  i	  foråret	  2005	  	  
-‐	  Fortsatte	  med	  klummer	  til	  hoerelse.info	  og	  sendte	  'stafetten'	  videre	  til	  andre	  i	  løbet	  af	  året	  
-‐	  Startede	  igen	  som	  klumme-‐skribent	  i	  Hørelsen	  under	  titlen	  ”Synspunkt”	  	  
-‐	  Fik	  på	  eget	  initiativ	  i	  sommeren	  rettet	  op	  på	  teleslyngeforholdene	  på	  Tivolirevyen	  (samt	  et	  par	  andre	  steder)	  og	  
fik	  etableret	  begyndende	  samarbejde	  med	  Cirkusrevyen	  om	  teleslynge	  	  
-‐	  Kom	  i	  efteråret	  med	  i	  LBH's	  Hjælpemiddel-‐	  og	  tilgængelighedsudvalg.	  Ideudviklede	  sammen	  med	  udvalget	  
oplægget	  til	  en	  Temadag	  om	  teleslynger	  og	  trådløs	  kommunikation.	  	  
-‐	  Arrangerede	  LBH’s	  første	  konference	  om	  tilgængelighed	  og	  hjælpemidler	  på	  Holkenhavn	  Slot	  
	  
2004:	  
-‐	  Fortsat	  foredrag,	  samt	  artikler	  og	  klummer	  til	  hoerelse.info,	  hvor	  bl.a.	  de	  foreløbige	  resultater	  af	  Lisbeth	  
Tranebjærgs	  genforskning	  er	  beskrevet	  i	  en	  fælles	  artikel	  	  
-‐	  Blev	  i	  foråret	  udpeget	  som	  LBH's	  repræsentant	  i	  Det	  Regionale	  Hørehandicapudvalg	  Region	  Øst	  	  
-‐	  Stillede	  i	  foråret	  op	  til	  formandsvalget	  i	  LBH,	  men	  blev	  ikke	  valgt.	  Efterfølgende	  skiftede	  LBH	  navn	  til	  
Høreforeningen	  	  
-‐	  Var	  på	  turné	  i	  Kina	  med	  ”One	  Woman	  and	  a	  Grand	  Piano”	  i	  kombination	  med	  foredrag	  om	  hørelse,	  i	  
henholdsvis	  Shanghai,	  Guangzhou,	  Hangzhou	  og	  Beijing	  
	  
2005:	  
-‐	  Fortsat	  mange	  foredrag	  samt	  artikler	  til	  diverse	  magasiner	  	  
-‐	  Skrev	  intensivt	  på	  ny	  bog	  om	  hørelse	  ”Hva'	  så?”	  	  
-‐	  Var	  sammen	  med	  Widex	  Kina	  på	  turné	  med	  ”One	  Woman	  and	  a	  Grand	  Piano”	  i	  henholdsvis	  Shanghai,	  Chengdu	  
og	  Chongqing	  med	  fokus	  på	  hørelse	  og	  høreproblemer	  	  



-‐	  Arbejdede	  sammen	  med	  Widex’	  marketingsdirektør	  Tom	  Westermann	  med	  henblik	  på	  dannelse	  af	  en	  afdeling	  i	  
Widex	  med	  fokus	  på	  mennesket	  bag	  høreapparatet	  og	  de	  psykologiske	  aspekter	  af	  høretab	  
	  
2006:	  
-‐	  Startede	  1.	  marts	  som	  afdelingsleder	  af	  den	  nye	  afdeling	  EarVision	  by	  Widex.	  Afdelingen	  blev	  oprettet	  som	  en	  
del	  af	  firmaets	  sociale	  ansvar	  og	  havde	  til	  formål	  at	  arbejde	  målrettet	  med	  tilbud	  og	  projekter,	  som	  kan	  støtte	  
mennesker	  med	  høreproblemer.	  Sparringspartner	  og	  fast	  konsulent/idemager	  blev	  Sten	  Ørting.	  Afdelingen	  
sendte	  godt	  2000	  nye	  foredragsbrochurer	  ud	  med	  nye	  foredragsemner.	  
-‐	  EarVision	  oprettede	  forlag,	  der	  i	  september	  udgav	  bogen	  ”Hva’	  så”	  	  
-‐	  Interviewede	  Hans	  Kongelige	  Højhed	  Kronprins	  Frederik	  til	  bladet	  Hørelsen	  	  
-‐	  Interviewede	  den	  tidligere	  formand	  for	  Dansk	  Metal	  Max	  Bæhring	  til	  Hørelsen	  	  
-‐	  Var	  underviser	  og	  kursusleder	  på	  Danmarks	  første	  sang-‐	  og	  korweekend	  for	  mennesker	  med	  høreproblemer	  
	  
2007	  
-‐	  Fortsat	  intensiv	  foredragsrække	  om	  hørelse	  	  
-‐	  EarVision	  arrangerede	  i	  samarbejde	  med	  Høreforeningen	  den	  første	  ungdomslejr	  for	  unge	  med	  høreproblemer,	  
UL	  2007,	  i	  Kerteminde	  	  
-‐	  Endnu	  et	  sangkursus	  for	  mennesker	  med	  høreproblemer	  	  
-‐	  Forfattede	  og	  udviklede	  sammen	  med	  Sten	  Ørting	  sitet	  vejenrundt.dk	  
	  
2008	  
-‐	  Deltagelse	  og	  oplæg	  på	  NAS	  Kongres	  2008	  i	  Reykavik,	  Island	  om	  EarVision	  og	  vores	  projekter	  	  
-‐	  Deltagelse	  og	  foredrag	  om	  de	  psykologiske	  aspekter	  af	  høretab	  på	  IFHOH	  kongres	  i	  Vancover,	  Canada	  	  
-‐	  Optrådte	  til	  Widex	  Kinas	  10	  års	  jubilæum	  i	  Shanghai	  	  
-‐	  EarVision	  arrangerede	  ungdomslejren	  UL	  2008	  i	  Fåborg,	  igen	  i	  samarbejde	  med	  Høreforeningen	  	  
-‐	  Fortsat	  foredrag	  om	  hørelse	  	  
-‐	  To	  sangkurser	  for	  mennesker	  med	  høreproblemer	  
	  
2009	  
-‐	  Arrangerede	  tre	  sange	  til	  Sankt	  Annæ	  Pigekor	  og	  var	  efterfølgende	  med	  på	  en	  del	  af	  deres	  turné	  i	  Kina	  (var	  
delvis	  solist)	  samt	  med	  optræden	  på	  skole	  for	  hørehæmmede	  børn	  og	  deres	  forældre	  	  
-‐	  EarVisions	  tredje	  ungdomslejr,	  UL	  2009,	  der	  denne	  gang	  var	  et	  offentligt	  arrangement	  ”Ørerne	  –	  en	  truet	  art”,	  
arrangeret	  i	  samarbejde	  med	  Høreforeningen	  og	  de	  unge	  selv.	  Støttet	  af	  bl.a.	  Leverandørforeningen	  af	  
Høreapparater	  
-‐	  Udgav	  i	  forbindelse	  med	  ”Ørerne	  –	  en	  truet	  art”	  magasinet	  af	  samme	  navn,	  samt	  leverede	  5	  artikler/interviews	  
til	  bladet	  
-‐	  Fortsat	  foredrag,	  rundede	  i	  løbet	  af	  året	  de	  600	  foredrag	  om	  hørelse	  	  
-‐	  To	  sangkurser	  for	  mennesker	  med	  høreproblemer	  
	  
2010	  
-‐	  To	  sangkurser	  for	  mennesker	  med	  høreproblemer	  
-‐	  Fortsat	  foredrag	  om	  hørelse	  	  
-‐	  EarVision	  by	  Widex	  blev	  nedlagt,	  fortsatte	  arbejdet	  med	  mennesket	  bag	  høreapparatet	  i	  Widex	  DK	  	  
-‐	  Opstart	  på	  ny	  foredragsrække,	  bl.a.	  ”På	  glatis	  i	  tonernes	  verden”	  og	  ”Der	  skal	  to	  til	  en	  tango”	  	  
-‐	  Færdiggørelse	  af	  ny	  bog	  om	  hørelse	  med	  henblik	  på	  international	  udgivelse	  	  
	  
2011	  
-‐	  Stoppede	  på	  Widex	  og	  fik	  i	  februar	  selvstændig	  virksomhed,	  fortsat	  hovedsagelig	  med	  fokus	  på	  hørelse	  	  
-‐	  Fortsat	  foredrag,	  rundede	  700	  i	  løbet	  af	  året	  
-‐	  Oversættelse	  af	  ny	  hørebog	  til	  engelsk	  	  
-‐	  Dannede	  koret	  Ørehængerne	  mhp.	  turné	  i	  2012	  	  
-‐	  Henvendelse	  til	  Høreforeningen	  med	  forslag	  om	  samarbejde	  omkring	  regionale	  koncerter	  i	  anledning	  af	  
foreningens	  100	  års	  jubilæum	  2012	  	  
-‐	  Opstart	  på	  privat	  rådgivning	  	  
-‐	  To	  artikler	  til	  Djbfa-‐bladet	  Kompost	  om	  hørelse	  og	  høretab	  
	  



-‐	  Udsending	  af	  ny	  foredragsbrochure	  med	  nye	  emner/vinkler	  	  
-‐	  To	  sangkurser	  	  
	  
2012	  
-‐	  Fortsat	  foredrag	  
-‐	  Intenst	  arbejde	  med	  ansøgninger	  til	  Ørehængerne	  on	  tour,	  samt	  arrangering	  af	  jubilæumskoncerter	  i	  
samarbejde	  med	  Høreforeningen.	  Stod	  bl.a.	  for	  at	  skaffe	  samtlige	  kendte	  kunstnere	  til	  at	  stille	  op	  for	  høresagen	  
på	  jubilæumsarrangementerne	  landet	  over	  	  
-‐	  Oprettede	  projektgruppe	  Kbh.,	  der	  stod	  for	  arrangering	  af	  jubilæumsarrangementet	  i	  København	  
-‐	  Koret	  Ørehængernes	  første	  optræden	  til	  Høreforeningens	  officielle	  jubilæumsreception	  den	  18.	  maj	  på	  
Københavns	  Rådhus	  	  
-‐	  Afholdt	  sammen	  med	  Gitte	  Naur	  det	  første	  parkursus	  på	  Castberggård	  
-‐	  Jubilæumskoncerter	  og	  den	  dertil	  knyttede	  turné	  med	  Ørehængerne	  
-‐	  Skrev	  debatindlæg	  til	  Politiken	  i	  forbindelse	  med	  lovforslaget	  om	  nedsættelse	  af	  tilskud	  til	  privat	  behandling	  
-‐	  Fik	  foretræde	  for	  Sundhedsudvalget	  i	  forbindelse	  med	  lovforslaget	  
-‐	  Leverede	  løbende	  gennem	  året	  interviews	  til	  Hørelsen	  med	  de	  kunstnere,	  der	  stillede	  op	  til	  
jubilæumskoncerterne	  
	  
2013	  	  
-‐	  Fortsat	  foredrag,	  over	  800	  siden	  1998	  
-‐	  Artikel	  til	  Hørelsen	  om	  Sound	  Bath	  samt	  interview	  med	  akustiker	  Jan	  Voetmann	  
-‐	  Meddelelse	  om	  opstilling	  til	  formandsposten	  i	  Høreforeningen	  til	  hovedbestyrelsen	  (beg.	  af	  marts).	  Artiklen	  
”Tænk	  hvis….”	  i	  Hørelsens	  aprilnummer	  om	  begrundelsen	  for	  at	  stille	  op	  
-‐	  Deltagelse	  i	  regionsmøder	  og	  valgmøder	  forskellige	  steder	  i	  landet	  
-‐	  Formandsvalg	  26.	  maj.	  Fik	  45	  %	  af	  stemmerne,	  Søren	  Dalmark	  genvalgt	  
-‐	  Startede	  i	  beg.	  af	  oktober	  sammen	  med	  Jan	  Krogså	  indsamling	  af	  underskrifter	  blandt	  de	  stemmeberettigede	  i	  
Høreforeningen	  mhp	  begæring	  af	  ekstraordinært	  landsmøde	  (XLM)	  med	  valg	  af	  formand	  og	  næstformand.	  
Baggrunden	  var	  Dalmarks	  fratræden	  i	  utide,	  meddelt	  kun	  4	  mdr.	  efter	  genvalg.	  
-‐	  Afleverede	  7.	  november	  det	  nødvendige	  antal	  underskrifter.	  XLM	  fastsat	  til	  25.	  januar	  2014	  	  
-‐	  To	  sangkurser	  for	  hørehæmmede	  
-‐	  Gennem	  året	  adskillige	  møder	  med	  centrale	  personer	  og	  instanser	  på	  høreområdet	  	  
	  
	  
Supplerende	  oplysninger:	  
Har	  siden	  1997	  mødt	  et	  utal	  af	  mennesker	  med	  høreproblemer,	  lige	  fra	  døve,	  døvblevne,	  høreapparatbrugere,	  
meniere-‐	  og	  tinnitusramte	  og	  CI-‐opererede	  til	  mennesker,	  der	  på	  anden	  måde	  er	  berørt	  af	  høre/øreproblemer.	  
	  
Har	  samtidig	  stiftet	  bekendtskab	  med	  en	  lang	  række	  professionelle	  i	  det	  offentlige	  såvel	  som	  i	  det	  private	  regi	  og	  
har	  løbende	  kontakt	  med	  mange	  hjørner	  af	  høreområdet.	  
	  
Har	  gennem	  årene	  deltaget	  i	  et	  utal	  af	  møder,	  projekter	  og	  tiltag,	  der	  alle	  har	  haft	  høretab,	  tinnitus,	  støj,	  akustik	  
og/eller	  andet	  hørerelateret	  fokus.	  
	  
Har	  desuden	  stillet	  op	  til	  en	  stor	  del	  interviews	  og	  debat	  i	  tv,	  radio,	  aviser,	  magasiner,	  fagblade	  m.m.,	  både	  som	  
repræsentant	  for	  brugervinklen	  og	  som	  specialist	  på	  høreområdet.	  
	  
Var	  fra	  2003	  særligt	  engageret	  i	  de	  social-‐	  og	  hørepolitiske	  aspekter	  og	  brugte	  meget	  tid	  på	  opsøgende	  
virksomhed,	  samt	  at	  ideudvikle	  og	  igangsætte	  initiativer	  til	  gavn	  for	  mennesker	  med	  høreproblemer.	  
	  
Har	  således	  siden	  1998	  været	  primus	  motor	  i	  mange	  sammenhænge	  i	  forbindelse	  med	  at	  udbrede	  kendskabet	  til	  
høreproblemer,	  deriblandt	  at	  finde	  nye	  ansigter	  til	  at	  være	  åbne	  om	  deres	  høreproblem	  (f.eks.	  Hans	  Henrik	  
Ørsted,	  Morten	  Olsen,	  Peter	  Steen,	  Franz	  Beckerly	  m.m.fl.).	  
	  
Har	  løbende	  læst	  de	  væsentlige	  rapporter,	  analyser,	  afhandlinger,	  forskningsprojekter	  og	  meget	  andet,	  der	  
vedrører	  støj-‐	  og	  høreområdet.	  
Har	  pt.	  (december	  2013)	  holdt	  over	  800	  foredrag	  om	  hørelse.	  


