
	  
	  
Væsentlige	  initiativer	  og	  projekter	  på	  høreområdet,	  som	  Lotte	  Rømer	  har	  igangsat	  og	  været	  primus	  
motor	  for:	  
	  

• Udviklede	  i	  1998	  i	  samarbejde	  med	  Helle	  Toft	  Jensen	  ideen	  til	  dokumentarfilmen	  ”Hva?”.	  Stod	  
desuden	  for	  fundraising	  til	  filmen,	  der	  blev	  vist	  på	  DR1	  i	  1999,	  samme	  dag	  som	  bogen	  ”Hva’?”	  
kom	  på	  gaden	  
	  

• Udviklede	  i	  2001	  et	  projekt	  ”De	  nye	  hørecentre”,	  som	  var	  en	  visionsplan	  for	  den	  bedst	  mulige	  
høreomsorg	  med	  brugeren	  i	  centrum	  
	  	  

• Tog	  i	  2003	  initiativ	  til	  at	  samle	  de	  prof.	  aktører	  i	  den	  danske	  høreomsorg.	  Projektet	  blev	  
videreført	  i	  samarbejde	  med	  Hear-‐it,	  og	  resultatet	  blev	  12-‐punktsplanen,	  som	  i	  dag	  ligger	  på	  
Høreforeningens	  hjemmeside	  som	  en	  del	  af	  deres	  politik	  
	  

• Fik	  i	  2006	  ideen	  til	  at	  arrangere	  ungdomslejr,	  og	  i	  EarVision	  by	  Widex	  (som	  LR	  var	  leder	  af)	  
udviklede	  og	  søsatte	  afdelingen	  projektet	  i	  samarbejde	  med	  Høreforeningen	  under	  navnet	  UL	  
2007,	  2008	  og	  2009	  
	  

• Udviklede	  i	  samarbejde	  med	  Erik	  Brodersen	  ideen	  til	  en	  landsdækkende	  hjemmeside	  om	  
hørelse.	  I	  2004	  gik	  www.hoerelse.info	  i	  luften,	  hvor	  hovedparten	  af	  indholdet	  blev	  forfattet	  af	  
LR	  i	  samarbejde	  med	  Jakob	  Brodersen	  
	  

• Udviklede	  i	  2008	  i	  samarbejde	  med	  Sten	  Ørting	  hjemmesiden	  vejenrundt.dk	  –	  et	  effektivt	  
værktøj	  for	  alle,	  der	  vil	  vide	  mere	  om	  hørelse	  og	  høretab	  
	  

• Henvendte	  sig	  i	  2011	  til	  Høreforeningen	  med	  ideen	  til	  regionale	  jubilæums-‐arrangementer	  
som	  en	  kombination	  af	  høremesser	  og	  koncerter.	  LR	  og	  Høreforeningen	  indgik	  et	  samarbejde,	  
hvor	  LR	  tog	  sig	  af	  en	  stor	  del	  af	  det	  bagvedliggende	  arbejde,	  bl.a.	  kontakt	  til	  samtlige	  
professionelle	  optrædende	  	  
	  

• Arrangerede	  i	  2006	  det	  første	  sangkursus	  for	  hørehæmmede	  på	  Castberggård.	  Har	  siden	  da,	  i	  
samarbejde	  med	  Gitte	  Naur	  og	  Jens	  Nørremølle,	  afholdt	  15	  sangkurser	  
	  

• Dannede	  i	  2011	  koret	  Ørehængerne	  (af	  kursister	  fra	  sangkurserne)	  med	  henblik	  på	  en	  turné	  i	  
anledning	  af	  Høreforeningens	  100	  års	  jubilæum	  i	  2012.	  LR	  stod	  egenhændigt	  for	  al	  
fundraising,	  og	  turnéen	  blev	  gennemført	  med	  står	  succes	  i	  september,	  hvor	  koret	  optrådte	  til	  
samtlige	  jubilæumskoncerter.	  Ørehængernes	  sang	  desuden	  til	  Høreforeningens	  officielle	  
jubilæumsreception	  den	  18.	  maj	  på	  Københavns	  Rådhus.	  	  	  
	  	  	  

• Afholdt	  i	  2012	  sammen	  med	  psykoterapeut	  Gitte	  Naur	  det	  første	  parkursus	  på	  Castberggård	  
	  

	  
Siden	  1998	  har	  Lotte	  Rømer	  desuden	  sat	  offentligt	  fokus	  på	  hørelse,	  høreproblemer	  og	  
støjproblematikken	  med	  seks	  større	  kronikker,	  syv	  tv-‐indslag,	  ti	  debatindlæg,	  over	  100	  artikler	  i	  alt	  fra	  
landsdækkende	  aviser,	  fag-‐	  og	  ugeblade	  til	  mindre	  foreningsudgivelser	  –	  samt	  været	  fortaler	  for	  
høresagen	  i	  over	  20	  interviews.	  Har	  desuden	  skrevet	  godt	  30	  klummer	  til	  bladet	  Hørelsen	  samt	  en	  lang	  
række	  andre	  artikler	  til	  bladet.	  Har	  forfattet	  to	  bøger	  om	  høreproblemer,	  ”Hva’?”	  (1999)	  og	  ”Hva’	  så?”	  
(2006),	  som	  har	  været	  en	  stor	  hjælp	  for	  tusindvis	  af	  hørehæmmede.	  Rundede	  i	  2013	  800	  foredrag	  om	  
hørelse	  og	  høretab.	  

	  



	  
	  


