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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. 

Hvis du har brug for hjælp kan du ringe til hørekonsulenterne i 
telefontiden mandag - torsdag på tlf 76 81 55 60 kl. 8.30 og 9.30. 
Eller skriv til os via digital blanket (login med nemid) på www.csv.
vejle.dk/selvbetjening

Du behøver ingen henvisning.

Hvad kan vi tilbyde? 

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

• Høreomsorg - fx hjælp til skift af slanger og filtre, betjening
og vedligehold. Se mere på næste side. 

• 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. 

Ring til os i vores telefontid, eller kontakt os via selvbetjening. 



Høreomsorg - tættere på dig

Har du problemer med betjening og vedligeholdelse af dine 
høreapparater, så kan du benytte vores høreomsorg.Vi kan blandt 
andet hjælpe med: 

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

Vi justerer ikke høreapparater. For justering skal du henvende dig 
der, hvor du har fået udleveret dine høreapparater
fx. på Høreklinikken Vejle Sygehus tlf.: 79 40 59 80.

Er du i tvivl? 
Hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig henne med dine 
hørevanskeligheder, er du velkommen til at ringe til os. Vi kan i 
telefonen vejlede dig til, hvor og hvordan du får hjælp. 

Batterier og slanger kan bestilles hos Oticon mandag – fredag fra 
kl. 8.00 – 16.00 på tlf.: 53 53 00 60 eller på nettet på 
www.oticon.dk/batterier.

Aktivitetscenter 
Englystparken
Englystparken 1, 7080 Børkop 
Tirsdage (lige uger)
kl. 9.30 – 10.15 (efter aftale)

For borgere der ikke har 
mulighed for at komme 
ovennævnte steder, kan der 
laves individuelle aftaler med 
hørekonsulenten. 

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

CSV Kommunikation
& Teknologi
Pedersholms  Allé 50
7100 Vejle
Efter aftale

Ring til os og aftal tid og sted nær dig. Se kontaktoplysninger på 
bagsiden. Vi træffes her: 



Ring til hørekonsulenterne:

Mandag - torsdag kl. 8.30 - 9.30 
Tlf.: 76 81 55 60

eller skriv til os: 
www.csv.vejle.dk/selvbetjening

Sted
Pedersholms Allé 50, 7100 Vejle

Transport
Bus linje 7 holder lige ved adressen

Læs mere om CSV Vejle
www.csv.vejle.dk
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