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Danske Døves Landsforbund har fået kendskab til artiklen ”Døve har væltet 
lydmuren” som blev bragt i Rigshospitalets medarbejdermagasin INDENRIGS den 23. 
maj 2022, og som den 7. juni 2022 blev fulgt op af en video på Rigshospitalets 

Facebookside, hvor audiologopæd Lone Percy-Smith uddyber artiklens indhold. Vi 

har læst artiklen og set videoen og er rystet over den måde, hvorpå man har valgt at 

formidle den moderne høreteknologi og de fordele, den rummer.  

 

Danske Døves Landsforbund kæmper for at sikre døve samme rettigheder og vilkår 

som alle andre i det danske samfund. En vigtig del af vores arbejde består i at 

formidle viden om døves rettigheder og dansk tegnsprog. Det er med til at garantere, 

at samfundet får et så nuanceret blik på døves liv og hverdag som muligt, og at vise, 

at dansk tegnsprog er et sprog som kan gå hånd i hånd med det talte sprog.  

 

Vi har igennem mange år fulgt udviklingen af høreforbedrende operationer, herunder 

CI og hilser de muligheder, som det elektroniske høreapparat har givet til døve børn 

meget velkommen. Det er med til at styrke døves muligheder, at mange af dem – 

børn, unge såvel som voksne – ved de nye gennembrud i høreteknologien får 

mulighed for at opnå en bedre hørelse og tilegne sig et talesprog.   
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Side 2 

 

Vi ser dog med meget stor bekymring på det ensidige fokus i såvel artikel som 

videoen på Facebook, som Rigshospitalet vælger at anlægge. Her bliver det blandt 

andet beskrevet, at fire ud af fem døve børn med CI klarer sig lige så godt som deres 

jævnaldrende, når de begynder i skole, hvor det dog er vigtigt for den videre 

udvikling med kontinuerlig træning.  

 

I hverken artikel eller video bliver det tydeliggjort, at resultaterne stammer fra 

høretest af børnene, som må forventes at være udført under optimale lytteforhold. 

Det er på ingen måde sammenligneligt med hverdagen i en skoleklasse, hvor vi ved, 

at mange døve børn med CI skal arbejde ekstra meget for at kunne følge med socialt, 

og at mange er udfordret, når det kommer til deres pragmatiske sprogfærdigheder. 

Ydermere fremgår det kun med få ord i artiklen, at mellem 30-40% af alle børn, der 

fødes døve, har tillægsvanskeligheder, som forventeligt vil påvirke deres udbytte af 

CI.  

 

Sidst men ikke mindst savner vi fokus på, at dét at fraråde tegnsprog til døve børn 

ikke er uden omkostninger. Det betyder, at man forsinker sprogudviklingen hos de 

børn, som af den ene eller anden grund ikke har optimalt udbytte af 

tale/høretræningen. Konsekvenserne af dette er gennemgribende og livslange for de 

børn, som ikke får et sprog i en tidlig alder. 

 

I artiklen nævnes heller ikke den forskning, der påviser, at børns auditive sans ikke 

tager skade af at lære tale- og tegnsprog parallelt. Det synes, at Rigshospitalet 

bevidst har valgt at fokusere på den forskning, der fremhæver, at tegnsprog kan 

forsinke døve børns talsproglige udvikling. Det er efter vores opfattelse i strid med 

god forskningspraksis.  

 

Det er endvidere vores indtryk, at Rigshospitalet med video og artikel sender et 

signal om, at dansk tegnsprog ikke eksisterer som en mulighed, og at Rigshospitalet 

samtidig bakker op om at fraråde pårørende til børn med CI at lære dansk tegnsprog, 

selvom nyere forskning taler for at døve børn – uanset om deres forældre er døve 

eller hørende – bør få adgang til dansk tegnsprog for at forebygge eventuel 

sprogmangel.  

 

Al forskning på området understreger, at der er et kritisk vindue for børn, hvis man vil 

underbygge de kognitive og psykosociale konsekvenser, det kan have, ikke at have et 

helt og nuanceret sprog at kunne kommunikere på – hvad enten det er dansk 

tegnsprog eller talesprog. Dette kritiske vindue lukkes i førskolealderen.  

 



 

 

 

 

 

Side 3 

 

Hæmmes døve børn i deres sprogudvikling og forebygges det ikke inden da, er det et 

faktum, at en gruppe døve børn højst sandsynligt vil pådrage sig livsvarige kognitive 

og psykosociale vanskeligheder.  

 

Ovenstående er blot eksempler på, at vi i den grad savner nuancer og forskellige 

perspektiver på de muligheder og udfordringer, som CI til stadighed efterlader døve 

børn og ikke mindst deres forældre med; en markant problematik, som vi mener 

Rigshospitalet burde have taget højde for inden offentliggørelsen af såvel artikel som 

video.  

 

Vi vil gerne i dialog med Rigshospitalet og ønsker med dette brev at invitere til et 

møde, hvor vi vil uddybe de bekymringer, vi har i forhold til døve børn, der bliver 

opereret med CI.  

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Lars Ahlburg  

Landsformand 

Danske Døves Landsforbund 


