
Institut for Kommunikation og Handicap
Tale, høre og specialrådgivning
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18 ÅR - NEDSAT HØRELSE



Høreapparater                          

Når du er fyldt 18 år, skal du selv sørge for at 
følge op på din høreapparatbehandling:
• Søge nye høreapparater hvert 4. år eller  

tidligere, hvis der er sket en markant ændring i 
din hørelse

• Kontakte en ørelæge, som undersøger dig og 
henviser dig til en ny høreapparatbehandling

Høreapparater udleveres gratis fra de offentlige   
audiologiske afdelinger. Du kan få tilskud, hvis du 
vælger at købe dit høreapparat hos en privat forhandler.

Du skal:
• løbende sørge for justering af dine høreapparater
• søge hjælp, hvis dine høreapparater ikke fungerer
• sørge for, at dine hjælpemidler passer til dine nye 

høreapparater

Kontakt Borgerservice i din kommune for at få oplyst, 
hvem der kan hjælpe dig med dette.



Høreafdelingen 
Institut for Kommunikation og Handicap

Specialkonsulent Joan Klindt Høy
Tlf. 2922 1906  Mail: joahoe@rm.dk

VIL DU VIDE MERE

Uddannelse
Når du skal begynde på en uddannelse, kan du have brug for vejledning 
om hvilke støttemuligheder, der er på uddannelsen – det kan være 
høretekniske hjælpemidler, studiestøtte, eller information om hørelse 
til uddannelsesstedet. Du kan kontakte Institut for Kommunikation og 
Handicap for at få flere oplysninger om dine muligheder.

Arbejde 
For at fungere optimalt på en arbejdsplads, kan du f.eks. have brug for 
hjælp til at høre i telefonen og at høre, hvad der bliver sagt på jobbet. 
Du kan kontakte Specialkonsulenten ved Institut for Kommunikation og 
Handicap for at få vejledning.

Specialkonsulenten ved Institut for Kommunikation og Handicap kan 
hjælpe dig. Her kan du få støtte til at: 
• vælge uddannelse
• ansøge om specialpædagogisk støtte (SPS) og handicaptillæg
• afprøve og ansøge om høretekniske hjælpemidler til uddannelse   

eller arbejde
• undersøge andre støttemuligheder
• tackle hverdagens udfordringer, når man har nedsat hørelse

Specialkonsulenten dækker følgende kommuner:
Aarhus, Silkeborg, Skanderborg, Odder og Samsø



Institut for Kommunikation og Handicap
Høreafdelingen
Peter Sabroes Gade 10
8000 Aarhus
Tlf. 7847 9300

www.ikh.rm.dk
hoereafdelingen@ps.rm.dk
Sikker mail: ikh@ps.rm.dk

Institut for Kommunikation og Handicap tilbyder undervisning, 
rådgivning og vejledning til børn og voksne med nedsat hørelse, deres 
pårørende og andre, der har brug for viden om hørehæmmede, døve 
og døvblinde.

Kig forbi vores facebook-side “Høreafdelingen, IKH, Århus, Region Midt”


