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Videreførelse af 3-årige AVT forløb
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Baggrund
AVT behandling (Auditiv Verbal Terapi) er en undervisningsmetode og
rehabiliteringstilbud, der anvendes til børn med høretab eller døvhed
med henblik på at give forældrene konkrete redskaber til udviklingen
af barnets auditive sans og sproglige færdigheder. AVT anses for at
være den mest effektive metode til at sikre, at børn med høretab
udvikler sig optimalt i forhold til deres hørelse og talesprog. AVT
principperne anbefales af både Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen
som en del af behandling til børn med tidligt konstateret høretab.
I 2017 blev der afsat 27 mio. kr. på finansloven fra 2017-2020 til
implementering af et landsdækkende projekt med 3 årige AVT
behandlingsforløb til børn med høretab eller døvhed i alderen 0-5 år.
På Finansloven 2021 blev der afsat 11,3 mio. kr. til videreførelse af
projektet til og med 2022.
Målgruppen for projektet med 3 årige AVT behandlingsforløb er børn i
alderen 0-5 år med et dobbeltsidigt behandlingskrævende høretab på
minimum 40 dB uanset hvilken høreteknologi de bruger, cochlear
implant, høreapparat eller benforankrede høresystemer (Bahs). Målet
med AVT er, at barnet opnår alderssvarende talesproglige
færdigheder inden skolestart.
Projektet med 3 årige AVT behandlingsforløb er gennemført på
Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus
Universitetshospital. Før 2017 var det kun børn med cohlear implant
(CI) i alderen 0-18 år, der blev tilbudt et 1 årigt AVT forløb på enten
AUH eller Rigshospitalet.
Projektet har vist gode resultater både i forhold til børnenes
sprogudvikling og forældretilfredshed. Evalueringsrapporten viser
bl.a. at 84% af den samlede børnegruppe opnår alderssvarende
talesprog efter 3 år med AVT. Tidligere var det kun 30%. 87%af
familierne gennemfører alle 3 år i avt-forløbet og oplever at kunne
bruge læringen fra AVT til at styrke deres barns sprogudvikling
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efterfølgende
I Region Midtjylland har der fra opstarten i 2017 til marts 2022 indgået 153 børn med forældre
i projektet.
I Region Midtjylland er indsatsen forankret på Aarhus Universitetshospital. I projektperioden
varetager Aarhus Universitetshospital også AVT forløb for Region Nordjylland samt børn med
CI fra Region Syddanmark. Det er endnu ikke afklaret om de to regioner i en driftssituation
fortsat vil gøre brug af et tilbud på Aarhus Universitetshospital.
Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nationale krav om en videreførelse af
behandlingstilbuddet. Det er derfor op til den enkelte region at beslutte, om de 3-årige AVT
forløb skal videreføres eller ej.
Hvis de 3-årige AVT forløb ikke videreføres, vil der forsat være et tilbud om 1-årige AVT forløb
til børn med CI, som før 2017.
Økonomi
Såfremt der i 2023 og frem forsat skal være et tilbud om 3-årige AVT behandlingsforløb på
Aarhus Universitetshospital, vil det kræve, at der findes økonomi svarende til tabel 1.
En videreførelse i Region Midtjylland forventes at medføre merudgifter svarende til 3,6 mio. kr.
pr. år. Beregningsgrundlaget bygger på patienter fra Midtjylland. Patienter fra øvrige regioner
vil blive finansieret via den udenregionale afregning.

Tabel 1: Estimeret pris for videreførelse af 3- årige AVT forløb
Estimerede pris (mio.
kr.)
3-årige AVT forløb på AUH
3,6
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