
 
 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har problemer med hørelsen? 
 

Du kan få en konsultationstid ved Kommunikation og Teknologi i Horsens. 
 

Kommunikation og Teknologi 
Høreafdelingen Langballe 6 
8700 Horsens 
 
Tlf.: 76 29 72 21 mellem kl. 08.30-12.00 
e-mail: roskt@horsens.dk 
 

En konsultation kan også finde sted (KUN efter telefonisk eller e-mail-aftale) på følgende konsultationssteder: 

Juelsminde 
Tofteskovej 4 (Det Gamle Rådhus) 
7130 Juelsminde 
Træffetid: Den første tirsdag i hver måned 

Tørring 
Fælledvej 1 (Nederbylund Plejehjem) 
7160 Tørring 
Træffetid: Den anden tirsdag i hver måned 

Løsning 
Ny Skolegade 4 
8723 Løsning 
Træffetid: Den fjerde tirsdag i hver måned 

Horsens 
Langballe 6 (Kommunikation og Teknologi) 
8700 Horsens 
Træffetid: Alle hverdage 

OBS. Der kan forekomme ændringer i ferieperioder 
 

 

Åben konsultation 

Der er endvidere åben konsultation på Kommunikation og Teknologi på Langballe 6 i Horsens, hvor du kan få 
foretaget småreparationer eller udskiftet dine receivere på høreapparaterne. 
 
Ring på tlf.: 76 29 72 21 mellem kl. 08.30-12.00 og forhør nærmere. 

I forbindelse med åben konsultation uden aftale, kan der forekomme ventetid. 
 

Kommunikation og Teknologi kan tilbyde undervisning, rådgivning og vejledning om: 
 Anskaffelse af høreapparater – hvad gør man? 
 Basisviden om hørelse og hørenedsættelse 
 Brug og vedligehold af høreapparater 
 Kurset: ”Dus med dit høreapparat” 
 Kommunikationsstrategier 
 Cochlear Implant (CI) 
 Tinnitus, lydfølsomhed og Méniere 

 

Høretekniske hjælpemidler 
 Udredning, rådgivning, afprøvning og hjælp til ansøgning 
 Undervisning i brug af høretekniske hjælpemidler 
 Tilslutning og installation af høretekniske hjælpemidler 

 

Justering og fejlfinding på høreapparater, der er udleveret af det offentlige 
De første tre måneder efter udlevering, skal man dog henvende sig der, hvor man har fået apparaterne udleveret 
på grund af returretten. 
 
Undervisning, rådgivningen og vejledning af borgere under uddannelse, samt erhvervsaktive med 
hørevanskeligheder. 
 

mailto:roskt@horsens.dk?subject=Kontakt%20Kommunikation%20og%20Teknologi%20via%20mail


Undervisning af frontpersonale vedrørende hørevanskeligheder og høretekniske hjælpemidler. 
 

Pris 
Tilbuddet er gratis 

 

Transport 
Tilbuddet omfatter ikke transport 
 

Udbyder 
Hedensted Kommune har valgt Kommunikation og Teknologi i Horsens Kommune, som leverandør af 
specialrådgivningen. Ydelsen udføres af hørekonsulenter, som har en specialpædagogisk og audiologisk baggrund. 
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