Bestilling af høreapparater

Gratis batterier til høreapparat

Første gang du skal have høreapparat:
• Skal du have høreprøve hos Øre-næse-hals-

læge.

Batterier og plastslanger
bestilles hos Oticon

• Ørelægen søger bevilling af høreapparat - her

skal man ønske enten offentligt eller privat regi.
• OFFENTLIGT: Høreapparater er ALTID gratis -

Tlf. 39 17 74 44 - Telefontid: 9.00 - 16.00
Mail: www.oticon.dk/bestil-batterier

der må dog påregnes en del ventetid. Kørsel er
gratis - hvis man ikke selv er i stand til at
komme dertil.
• PRIVAT: Gives der også det offentlige tilskud -

dog må man forvente en egenbetaling afhængig af valg af høreapparater.
• Hvis man taber/ødelægger et høreapparatet -

kan man i det offentlige få apparatet repareret eller få et nyt gratis.
I det private skal man tegne en forsikring eller
selv betale.
• Der kan bevilges nye høreappara-

Hvor kan man ellers finde hjælpemidler
Butik KIK i Tåstrup
Butik for blinde og svagtseende
Tlf. 3646 1960
mail: mail@butikken.dk
www.butikkik.dk

ter hvert 4. år - til det offentlige
kan du søge efter 3½ år.
Har du fået høreapparat tidligere:
•

Du skal ikke have lavet en høreprøve

•

Benytter du det offentlige - skal du udfylde et
skema.
Kontakt Audiologisk afdeling tlf. 58 55 97 46
eller find skemaet - (genudlevering) på
www.regionsjaelland.dk

•

Hvis du benytter det private - møder du op i butikken

•

Sundhedsvejlederen - kan også hjælpe

På www.hmi-basen.dk
Her kan du se hvilke hjælpemidler der findes - man kan ikke købe/leje hjælpemidler .

På Apotek, i Matas, Harald Nyborg og
Isenkræmmerforretninger m.fl
kan der købes større/mindre hjælpemidler.
Der findes også en del
firmaer på internettet

Udarbejdet af Sundhedsvejlederne
Holbæk Kommune

Hjælpemidler Holbæk Kommune
Kvikskranken
Kvikskranken
Ved Faurgården 7, 4300 Holbæk
Åbningstider:
Mandag, tirsdag, onsdag 8.30 - 12.00
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag lukket

Høre-vanskeligheder

Du kan få bevilget et hjælpemiddel, hvis:

Hørekonsulent

• du har en varig funktionsnedsættelse af en vis

Hørekonsulent, Stine Borges stbor@slagelse.dk
tilbyder voksne med hørevanskeligheder undervisning, rådgivning og vejledning i forbindelse med
afprøvning og ansøgning af høreapparater og hørehjælpemidler (teleslynge, dørklokke m.m.)

sværhedsgrad, og hvis et hjælpemiddel i væsentlig
grad kan lette din daglige tilværelse
• du, efter lægehenvisning, har brug for kropsbårne
hjælpemidler (kompressionsstrømper, benprotese,

Høreafdelingen Csu Slagelse
Telf: 5857 9090 man-tors 9.00 – 11.00

bleer, stomi produkter, ortopædisk fodtøj m.m.)

Kontakt til hjælpemiddelterapeuterne
Tlf. 72 36 36 36 i tidsrummet 8.30 - 10.00
Kvikskranken

Politi

eller på mail: hjaelpemidler@holb.dk

Syns-vanskeligheder
Synskonsulent:

Kvikskranken tilbyder borgere med varigt funktionstab i Holbæk Kommune let og hurtig hjælp.
Du kan henvende dig uden forudgående aftale og
få hjælp af en terapeut til at søge bevilling, afprøve
og få udleveret hjælpemidler som for eksempel:
• Rollator
• Badetaburet
• Toiletstol

Kvikskranken kan også give råd og vejledning om
hjælpemidler og forbrugsgoder generelt

Man skal selv sørge for transporten

Synskonsulenten tilbyder voksne med synsvanskeligheder undervisning, rådgivning og vejledning i
forbindelse med afprøvning og ansøgning om
synshjælpemidler.
Signe T. Tødten stt@csu-slagelse.dk

Telf: 5857 5751 tirs- tors 8.00 - 10.00

Høreomsorg
Høreomsorg
Har man behov for hjælp til den løbende vedligeholdelse af høreapparaterne, kan man henvende
sig til hørevejledere. Ligeledes kan hørevejlederne
hjælpe med kontakt til høreafdelingen, mhp fejl,
eller nye høreapparater og hjælpemidler.
Holbæk kommune øst og Vest
Bente Grüner tlf. 7236 5338 alle hverdage, undtagen onsdag, kl. 10.30 – 11.00
Mail: begr@holb.dk
Holbæk kommune midt
Jette Lidegaard tlf. 7236 5332 tirsdage og torsdage kl. 9.00 – 9.30

Døve/blinde konsulent

Mail: jsli@holb.dk

Døvblindekonsulenterne tilbyder voksne med høre- og synsnedsættelser rådgivning og vejledning
i relation til det dobbelte sansetab fx om hjælpemidler og kontaktpersonordningen.

Holbæk kommune Orø

Maria Clauding mc@cfd.dk Telefon: 4439 1350

Mail: mv@holb.dk

Mia Vestergård tlf. 7236 6682 mandage, tirsdage
og torsdage 11.00 – 12.00

