
Oticon har brug for 
dig som testperson  
Bruger du høreapparater og vil 
hjælpe andre med høretab?



Når vi udvikler høreapparater, ligger der år af forskning 
og grundige undersøgelser forud for det færdige produkt. 
Den ene del af arbejdet foregår ved skrivebordet, den 
anden del består af tekniske målinger og tests. 

Vi har også brug for at kunne afprøve de nye høreapparater 
på personer med nedsat hørelse. Vi kan ikke måle os til, 
hvordan det opleves at have nedsat hørelse og at bruge 
høreapparater. 

Derfor har vi brug for personer, der vil teste vores 
kommende apparater, så vi hele tiden kan blive bedre. 
Vi er altid på udkig efter nye personer, som har lyst til at 
blive en del af vores testgruppe.

Hvad laver en testperson?
Som testperson hos Oticon kan du forvente at deltage 
i forskellige tests. Det kan være lyttetest i vores 
lydstudier, test af brugervenlighed, besvarelse af 
spørgeskemaer eller interviews i én af vores klinikker. 

Du kan også blive bedt om at teste høreapparater og 
observere, hvordan de lyder i forskellige hverdags-
situationer.

Det varierer, hvor ofte vi har brug for dig som testperson, 
men forvent max 3-4 gange om året. 

Vil du hjælpe os med at udvikle 
fremtidens høreapparater?
Oticon har i mere end 100 år været en af de førende 
virksomheder inden for høreløsninger. Oticons ambition 
er at fl ytte teknologiens grænser for at ændre livet for 
mennesker med høretab til en verden, hvor høretab ikke 
er en begrænsning.



Hvad indebærer det 
at være testperson?

Det forventer vi 
Når du deltager i en test, forventer vi, 
at du deltager aktivt, besvarer spørge-
skemaer og kommer til de aftalte 
besøg. 

Har du derfor ikke tid til at deltage i en 
test, forventer vi at du takker nej. 
Du vil da stadig blive stående i vores 
database, og kan blive spurgt en 
anden gang.

Hvad får du ud af det?
Som testperson hos Oticon bidrager 
du i høj grad til at præge fremtidens 
høreløsninger. Desuden får du mulig-
hed for at tilegne dig ny viden 
om din egen hørelse. De fleste af 
vores testpersoner oplever, at den 
øgede indsigt giver dem større glæde 
af deres høreapparater i det daglige. 

Arbejdet som testperson er på frivillig 
basis og dermed ulønnet, men ved 
deltagelse i tests udbetales kørsels-
godtgørelse i overensstemmelse med 
statens retningslinjer. 

Hvem kan blive testperson?
Selvom vi tilstræber at have stor 
variation i vores pulje af testpersoner, 
kan vi desværre ikke bruge alle, der 
henvender sig. Det kan fx være, at en 
ansøger har et høretab af en karakter, 
som vi ikke kan bruge til vores tests. 
Derfor sker det, at vi må takke nej til 
personer, der har udtrykt ønske om at 
blive testperson.  

Vi har følgende krav for at blive 
testperson hos Oticon:

• Man skal have brugt høreapparat 
i mindst 1 år og i gennemsnit 
bruge det minimum 8 timer 
hver dag.

• Man må maks. være fyldt 75 år på 
ansøgningstidspunktet. 

• Man skal være bosiddende på 
Sjælland, da vores tests foregår 
på vores hovedkontor i Smørum. 



Hvordan kommer man til Smørum? 
Det er let at komme hertil hvad enten 
det er med S-tog eller i bil.

S-tog: Hovedkontoret ligger 500 m  
fra Kildedal S-togsstation.  
Kildedal station ligger på s-togslinie C 
(Frederikssund/Klampenborg).   

Bil: Kør til Kongebakken 9,  
2765 Smørum.
Gæsteparkering foran hovedindgangen

Er du interesseret?
Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål eller ønsker 
at blive testperson, kan du  
kontakte os på:

Oticon A/S
Att.: Testperson
Kongebakken 9
2765 Smørum
Telefon: 39 17 71 00
Email: testperson@oticon.com

Hvis du er interesseret i at blive testperson hos os, skal du gøre følgende: 

• Send os en mail med din alder, navn, adresse og telefonnummer
• Skriv også gerne et par linjer om, hvorfor du ønsker at blive testperson 

Når vi har modtaget 
dine informationer, vil 
du blive kontaktet om 
det videre forløb. 

Bemærk at hvis du befinder dig i en situation, hvor du ønsker at blive tilpasset med høreapparater eller 
at få fornyet dine nuværende apparater, bedes du henvende dig til en høreklinik/Audiologisk afdeling 
eller en privat forhandler. Dine muligheder for behandling gennem offentlige tilbud eller privat for-
handlere påvirkes ikke af, at du deltager i test hos os.
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