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Grundkursus om hørelsen
At opdage at man har nedsat hørelse og 
derefter få høreapparater, kan være svært 
og kræve både tålmodighed og tilvænning. 

I starten kan mange lyde virke kraftige og 
forkerte, og man kan også have svært ved 
at vænne sig til lyden af sin egen stemme.
Hvis tingene ikke fungerer helt som man 

havde forventet, kan det føre til at man 
holder helt op med at bruge høreappa-
raterne, eller kun bruger dem lejlighedsvis.

For at få størst udbytte og tilfredshed med 
sine apparater, kan der være god hjælp i 
at vide lidt mere om sin egen hørenedsæt-
telse og om høreapparatets muligheder. 

På Instituttet kan du få undervisning i disse 
ting. Det foregår på små kursushold i hjem-
kommunen, og varer ca. 2 timer. Vi anbe-
faler at invitere ægtefælle eller en anden 
pårørende med. 

Undervisning i kommunikation
Et høreapparat løser ikke altid alle pro-
blemer. Instituttet tilbyder undervisning i 
at lette kommunikationen i dagligdagen, 
og samtale om de problemer der kan op-
stå som følge af en hørenedsættelse.

Rådgivning om tinnitus og 
lydoverfølsomhed 
Tinnitus kan være en meget stor belastning 
i hverdagen, og mange tror desværre at der 
ikke kan gøres noget ved det. På Instituttet 
tilbyder vi personlige samtaler om tinnitus, 
herunder rådgivning om hvad man selv kan 
gøre, og hvad der findes af hjælpemidler.

Al hjælp fra instituttet er gratis 
for brugere og pårørende.  

Vores konsulenter kan efter aftale træffes 
på de lokale træffesteder i kommunerne. 
De kører også på hjemmebesøg, hvis det 
er mest hensigtsmæssigt. Såfremt der er 
behov for hjælp til transport til instituttet, 
skal dette aftales med hjemkommunen.

Ring og hør nærmere, eller se mere på 
vores hjemmeside www.synoghoere.rn.dk

Da der nogle dage er travlt ved telefonen, 
gør vi opmærksom på muligheden for kon-
takt via e-mail på synoghoere@rn.dk, eller 
ved personligt fremmøde på Instituttet.

Institut for Syn og Hørelse er åbent man-
dag-torsdag fra kl. 8.00 - 15.00 og fredag 
fra kl. 8.00 - 14.00.

Institut for Syn og Hørelse tilbyder

Problemer eller spørgsmål 
om hørelsen

Ring til vores telefonrådgivning
På tlf. 97 64 70 06

Mandag - torsdag kl. 8-14
Fredag kl. 8-12 


