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Kommunikation & Teknologi

Har du hørevanskeligheder, som påvirker din evne til at 
kommunikere og deltage aktivt i din hverdag er det her du 
søger hjælp. Vores høreteam hjælper alle voksne i Vejle 
kommune, herunder unge på en ungdoms- eller videregående 
uddannelse, som har vanskeligheder med hørelsen. 

Du behøver ikke nogen henvisning for at få hjælp hos os. Du 
kan altid selv henvende dig, eller få en pårørende til det. Se 
kontaktoplysninger på bagsiden. 

Hvad kan vi tilbyde? 

Vi tilbyder blandt andet udredning, rådgivning og vejledning i 
forbindelse med: 

• Høreapparatsbehandling
• Høretekniske hjælpemidler – fx teleslynge eller

forstærkertelefon
• Kommunikation i sociale situationer
• Hørenedsættelsens konsekvenser 
• Tinnitus, lydfølsomhed og Morbus Meniére
• CI udredning og undervisning efter CI operation
• Hørevanskeligheder hos erhvervsaktive og studerende

Hørekonsulenterne foretager i samarbejde med dig en faglig 
vurdering af, hvad der kan hjælpe dig. 



Høreomsorg - tættere på dig

Har du problemer med betjening og vedligeholdelse af dine 
høreapparater kan du benytte vores træffesteder, hvor vores 
hørevejleder kan hjælpe med: 

• Bestilling af batterier og slanger
• Betjening og vedligeholdelse af høreapparater
• Skift af slanger og filtre
• Henvisning til anden hjælp ved behov

Aktivitetscenter 
Englystparken
Englystparken 1, 7080 Børkop 
Tirsdag (lige uger)
kl. 9.30 – 10.15

Aktivitetscenter Egetoft
Kirkevej 23, 6040 Egtved
(lige uger)
kl. 11.00 – 11.50

Aktivitetscenter 
Højagercentret
Ringvejen 1, 7300 Jelling
Tirsdage (ulige uger)
kl. 9.30 – 10.15

Aktivitetscenter 
Kastaniehaven 
Sdr. Ringvej 6, 7323 Give
Tirsdage (ulige uger)
kl 10.45 – 11.30

Aktivitetscenter 
Gulkrog 
Gulkrog 9, 7100 Vejle 
Tirsdage (ulige uger)
kl 13.00 – 14.00 

Tidsbestilling hos 
hørevejlederen skal ske senest 
dagen før på telefon eller sms. 
Se kontaktoplysninger på 
bagsiden.

Batterier og slanger kan bestilles hos Oticon mandag – fredag fra 
kl. 8.00 – 16.00 på tlf.: 39 17 74 44 eller på nettet på 
www.oticon.dk/batterier.

Hørevejlederen træffes efter aftale på følgende steder:



Kontakt til hørekonsulenterne:

Mandag-Torsdag 8.30 - 9.30 
Tlf.: 76 81 55 60
E-mail: kom@vejle.dk
SMS: 24 89 88 40

Sted
Pedersholms Allé 50, Vejle

Transport
Bybus linje 7 holder lige ved adressen

Læs mere om CSV Vejle
csv.vejle.dk


