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Hvad er Tilbud til voksne med betydelig
hørenedsættelse?
Er du over 18 år, har en betydelig hørenedsættelse og oplever
problemer i forhold til kommunikation, kan du og dine nærmeste
pårørende får undervisning, råd og vejledning af Lolland
Kommunes hørekonsulent.

Levering af indsatsen
Lolland Kommunes hørekonsulent leverer indsatsen.

Hvad er formålet med tilbuddet?


At afhjælpe og begrænse virkningerne af din hørenedsættelse
og deraf følgende kommunikative funktionsnedsættelser.



Fremme dine muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet



At du opnår kendskab til egen funktionsevne med hensyn til
hørermæssige begrænsninger og muligheder, og bliver
opmærksom på hensigtsmæssige måder at kommunikere på.



At du opnår færdighed i anvendelse af kommunikative
teknikker og strategier, så den nedsatte hørelse begrænser
borgerens aktivitet og deltagelse mindst mulig.



At du opnår forståelse for og accept af egen hørermæssige
funktionsnedsættelse og tager medansvar for forbedring af
kommunikations evne
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Hvad indeholder tilbuddet?


Rådgivning, vejledning og undervisning til borgere med
hørenedsættelse, Tinnitus, Hyperacusis, Morbus Meniere eller
Cochlear implant.



Rådgivning og vejledning til dine pårørende.

Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i din situation.
Indsatsen består af en udredning af din funktion og
hørenedsættelse. Der udarbejdes en individuel undervisningsplan i
samråd med dig og eventuelt dine pårørende.
Tilbuddet kan foregå som eneundervisning eller som gruppeforløb.

Hvordan bliver du visiteret til tilbuddet?
Ansøgning om lov om specialundervisning § 1, målrettet borgere
betydelig nedsat hørelse, eller andre hørerelaterede lidelser, samt
deres pårørende, rettes til:
Visitation - Ældre & Sundhed
Søndre Boulevard 84
4930 Maribo
Tlf. 54 67 62 24

Der er daglig telefontid mellem kl. 8.00 og 9.00, hvor
hørekonsulenten giver råd og vejledning vedrørende høreapparater
med mere.
Ved større problemer kaldes du ind til konsultation.
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Lov om Special undervisning for voksne
I forhold til Tilbud for voksne med betydelig hørenedsættelse
handler Lolland Kommune med hjemmel i Lov om Special
undervisning for voksne.
Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som
angiver krav og kriterier for kommunale indsatser samt præciserer
målgrupper, som kan ydes service efter denne lov.
Der henvises i øvrigt Lov om Special undervisning for voksne § 1.
Klagegang over afgørelser vedrørende tilbud til borgere
med betydelig hørenedsættelse:
Du kan klage over afgørelsen indenfor 4 uger fra modtagelse af
afgørelsen. Klagen sender du til:
Ankestyrelsen
Klagenævnet for Specialundervisning
7998
Yderligere oplysninger kan findes på klagenævnets hjemmeside
www.klagenaevnet.dk.
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Andre praktiske oplysninger:
Bestilling af batterier, slanger og voksfiltre


Batterier og plastslanger er gratis for personer med
høreapparater og kan bestilles hos Oticon, enten pr. telefon
eller via deres hjemmeside.

Oticon:
Tlf.: 39 17 74 44 (alle hverdage mellem kl. 8 og 16).
Hjemmeside: www.oticon.dk

Har du spørgsmål til din bestilling af batterier og/eller slange kan
du sende en mail til: batterier@oticon.dk
Voksfiltre til dine høreapparater skal bestilles ved
høreapparatfirmaet. Bestilling af voksfiltre sker ved at indsende det
bestillingskort som du har fået udleveret sammen med dine
høreapparater.
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Reparation af høreapparat
Går dit høreapparat i stykker inden for garantiperioden på 4 år,
skal det sendes til reparation hos høreapparatfirmaet. Du kan evt.
kontakte
det sted hvor du har fået udleveret høreapparatet eller du kan
kontakte hørekonsulenten for råd og vejledning til indsendelse af
dit høreapparat.
HUSK altid at prøve at skifte batteri, slange, filter, dome/tip samt
rens af øreprop, inden du indsender dit høreapparat til reparation.

Mere information
Du kan få information om øvrige ydelser ved at bruge
søgefunktionen på www.lolland.dk
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Visitation - Ældre & Sundhed
Hørekonsulent
Sdr. Boulevard 84
4930 Maribo
Telefon 54 67 62 24
aeldresektorenofficiel@lolland.dk
Lolland Kommune
Torvet 3
4930 Maribo
Telefon 54 67 67 67
www.lolland.dk
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