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Tinnitus og lydfølsomhed



Tinnitus og lydfølsomhed
Undervisning og rådgivning/vejledning

Yderligere oplysninger
Camilla Salling Guldberg, mobil 29 22 19 57
Conny Rasmussen, mobil 29 22 19 82

Spørgeskema og tilmeldingsblanket fi ndes også på ikh.rm.dk under 
Høreafdelingen

Tinnitus og lydfølsomhed skyldes forandringer i hjernens centrale

bearbejdning af lyd.

Arbejdet med accept og ændring af tankesæt kan hjælpe dig til at fl ytte 

fokus, således at lydene ikke konstant dominerer. Reaktionen overfor 

disse lyde kan ændres. Formålet med undervisningstilbuddet og 

efterfølgende rådgivning/vejledning er at give redskaber til bedre håndtering 

af egen situation.

Den første undervisning kan foregå i en lille gruppe, hvorefter der gives 

individuel undervisning, rådgivning og vejledning af audiologopæd.

Såfremt det vurderes relevant, kan der tilbydes tværfaglig udredning ved 

fysioterapeut og psykolog.

IKH ansøger din kommune om bevilling og undervisningen fi nder sted 

i samarbejde med din kommune.

Undervisningen omhandler:

• Hvordan og hvorfor opstår tinnitus og lydfølsomhed?

• Gennemgang af hørekurve, af ørets og høresystemets opbygning og         

hjernens funktion i relation til tinnitus

• Metoder til at indarbejde afl edningsstrategier og til at træne nye              

tankemønstre

• Orientering om hjælpemidler

• Lydfølsomhed kan forekomme sammen med tinnitus

Der gives forklaring og vejledning herom efter behov



 
Deltagere:  Til dig der ønsker viden om tinnitus og/el. lydfølsomhed.
  Pårørende er velkomne, men skal dog tilmeldes.

Dato:  Kursusdage for gruppeopstart:
  Efterår 2022: 23/8, 14/9, 6/10, 31/10, 1/12
  Alle dage kl. 9.30 - 12.00

Sted:  Institut for Kommunikation og Handicap
  Høreafdelingen, MarselisborgCentret
  P.P. Ørums Gade 9-11, Indgang - bygning 6, 8000 Århus C.

Tilmelding:  Udfyld venligst nedenstående blanket og spørgeskema. 
  Vedlæg også seneste høreprøve fra ørelæge.

  Sendes til: 
  Institut for Kommunikation og Handicap, Høreafdelingen,   
  MarselisborgCentret
  P.P. Ørums Gade 9-11, Indgang bygning 6, 8000 Århus C.  

  senest 2 uger inden undervisningsdato   
    

Tilmeldingsblanket - Tinnitus
Skriv den dato, som passer dig bedst - eller sæt kryds, hvis du ønsker 

individuelt tilbud.

Ønsker undervisning den ______  
Ønsker kun individuel undervisning ____ (sæt X)

Navn: ______________________________________

Cpr. nr.:  ________________  Tlf.: _________________

Adresse: ______________________________________

Postnr.: ________  By: __________________________  

E-mailadr.: ______________________________________

Tilmelding pårørende/navn:  _________________________



Høreafdelingen tilbyder undervisning, 

rådgivning og vejledning til personer med Tinnitus, 

lydfølsomhed og Mèniére.

Pårørende og andre, der har brug for viden herom, er meget

velkomne til at kontakte os.

Institut for Kommunikation og Handicap
Høreafdelingen
MarselisborgCentret
P.P. Ørums Gade 9-11
Hovedindgang - bygning 6
8000 Aarhus

Tlf. 78 47 93 00
www.IKH.rm.dk

Opdateret juni 2022

Høreafdelingen, IKH tilbyder undervisning, rådgivning og 
vejledning til personer med tinnitus, lydfølsomhed og ménière.

Pårørende og andre, der har brug for viden herom, er meget 
velkomne til at kontakte os.

Høreafdelingen tilbyder undervisning, 

rådgivning og vejledning til personer med Tinnitus, 

lydfølsomhed og Mèniére.

Pårørende og andre, der har brug for viden herom, er meget

velkomne til at kontakte os.

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


