Pedagogisk hörselvård
Hörsel/tinnitusrehabilitering i grupp!

Denna grupp vänder sig till dig som har
hörsel/tinnitusbesvär och är i yrkesverksam ålder.
Innehåll i hörsel/tinnitusrehabiliteringen


Info om örat, hörselskador och tinnitus



Info om hörselprov, hörapparater och hörhjälpmedel



Vad innebär det att ha en hörselnedsättning/tinnitus



Avspänning



Info om ytterligare rehabiliteringsmöjligheter i grupp och
enskilt.

Rehabiliteringen sker i liten grupp och anpassade lokaler.
Några kommentarer från tidigare gruppdeltagare:
”nya infallsvinklar och nytt sätt att se möjligheter och lösa problem”, ”skönt
att höra andra med samma upplevelser av hörselnedsättning”, ”en större
medvetenhet om min situation och därmed större kurage att markera min
plats”, ”man fick fråga om allt som man funderat över”, ”bra med träning i
avläsning samt orsak till varför vissa ljud blandas ihop, kommer säkert att
använda mina hörapparater mer efter den här kursen”.

Är du förvärvsarbetande kan du undersöka om det är möjligt att få delta i
denna dag inom ramen för arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss, se sista sidan. Du
får en inbjudan när vi anordnar nästa kurstillfälle
Har du frågor eller funderingar, kontakta oss.
Varmt välkommen!

Monica Björklund Hörselpedagog
010 249 03 95
Britt Marie Fästh-Knudsen Socionom/kurator
010 249 03 52

Patientavgift enligt gällande taxa, faktureras. Ta med legitimation. Om
avbokning av besök sker senare än 24 timmar före utsatt besökstid eller
om du uteblir från besöket får du betala en särskild avgift. Detta gäller även
om du har frikort.
Dina personuppgifter registreras och vi följer bestämmelser enligt
patientdatalagen.
Med hänsyn till allergiker och personer som har problem med starka
dofter undvik parfym, rakvatten och annat som kan orsaka besvär.

Pedagogisk hörselvårdedagogisk hörselvård
Här når du oss:





Via 1177 Vårdguidens e-tjänster på Pedagogisk hörselvårds
sida på 1177.se, eller via www.1177.se/e-tjanster
Telefonsvarartjänst: 010-249 21 29
(måndag-fredag 08:00-12:00)
E-post: phv@regiondalarna.se
Sms: 073-123 01 20 20

Vi har inte möjlighet att garantera sekretess och säkerhet via sms
och e-post
Besöksadress: Skomakargatan 22, Borlänge

