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NOTER

Borgere med høreproblemer
Mange erhvervsaktive med høretab,
høreapparater, tinnitus og/eller lydfølsomhed
oplever vanskeligheder i forhold til at håndtere
deres arbejde.
Støjende omgivelser og stigende kommunikative
krav betyder, at selv mindre høreproblemer kan
forhindre den enkelte i at varetage sit job på lige
fod med andre.
For at sikre disse personers evne til at få og/eller
fastholde et arbejde er det derfor vigtigt, at de får
den optimale høremæssige støtte.

Høretab
Høretab udfordrer på jobbet
Høreproblemer er ikke noget man ”praler” med på jobbet,
og de fleste forsøger langt hen ad vejen at klare sig selv.
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

Mange lader som om, de hører godt nok
Nogle forsøger at undgå visse arbejdsopgaver (f.eks.
tage telefonen, tale med kunder/patienter)
Mange bruger så meget energi på at høre til f.eks.
møder, at der ikke er overskud til at komme med input
eller indgå i diskussioner
Nogle hæmmes i kommunikationen med kolleger/leder
af frygt for at høre forkert og/eller blive misforstået
Mange føler, at de pga. høretabet skal præstere mere
end deres normalthørende kolleger
De øgede krav til hørelsen kan medføre reduceret
produktivitet
På trods af optimal tilpasning hører høreapparatbrugere
dårligere i støjende omgivelser end deres
normalthørende kolleger
Mange bruger så meget energi på deres arbejde, at de
ikke kan indgå i et almindeligt familieliv med ægtefælle,
børn og fritidsaktiviteter
Konsekvenserne af høretabet gør mange bekymrede for,
om de kan fastholde deres arbejde, hvilket kan lede til
øget stressfølelse
Mange ved ikke, at der er hjælp at hente

Hvorfor er det ikke altid nok med
høreapparater?
Høreapparater genskaber ikke den normale hørelse, da de
IKKE kan:
•
•
•
•
•

adskille talelyde fra hinanden
forstærke tale over afstand
gengive alle sproglige nuancer
frasortere baggrundsstøj
bestemme lydens retning

Høreapparater kan skrue op for de lyde, som
høreapparatbrugeren ikke kan høre – og kan således
tydeliggøre:
•
•
•
•

tale på kort afstand
samtale på tomandshånd
samtale i mindre grupper – afhængigt af høretabets
størrelse
dagligdagslyde, bl.a. naturlyde, avispapir, telefonens
ringetone

Typiske høreproblemer på jobbet kan være:
•
•
•

Telefoni – IP- og mobiltelefon
Mødeaktivitet
Samtale med kunder, kolleger mm.

Effekten af høreapparater
afhænger helt af brugerens
høretab og hørebehov!

Samarbejde med CSU-Slagelse
For at sikre borgerens evne til at få og/eller fastholde et
arbejde har Jobcentret en samarbejdsaftale med
CSU-Slagelses høreafdeling, som efter aftale:
•
•
•

udreder borgerens hørevanskeligheder på jobbet
underviser i relevante høremæssige strategier – både
den enkelte samt dennes arbejdsplads
står for relevant afprøvning, undervisning og
ansøgning/anbefaling af høretekniske hjælpemidler til
jobfunktionen

Nogle høreproblemer optræder både i fritiden og på jobbet.
For at sikre, at borgeren kompenseres i hele livet – og
ikke overkompenseres gennem forskellige lovgivninger –
udarbejdes samtidig en almen hørepædagogisk udredning,
som afdækker hørebehov i hjemmet og fritiden.
Udredning, undervisning og hjælpemidler som er relevante
for hele borgerens livssituation dækkes af Kommunens
aftale med CSU-Slagelse og varetages under Servicelovens
§112 samt Lov om specialundervisning for voksne.

Tinnitus/Lydfølsomhed
Mange oplever, at støjende omgivelser eller store
kommunikative krav på jobbet sætter deres evne til at
håndtere tinnitus/lydfølsomhed under pres. De får derfor
yderligere fokus på deres hørelse og dermed langt sværere
ved at tackle vanskelighederne. Ofte har disse personer
gode copingstrategier i deres sociale liv, men oplever, at de
ikke kan benytte de samme strategier i forhold til arbejdet.
Hørekonsulenten tilbyder undervisning af den enkelte
i hensigtsmæssige strategier samt rådgivning og
vejledning til arbejdspladsen (leder, kolleger) om,
hvordan selv meget små ændringer i rutiner, planlægning
og arbejdspladsindretning kan være med til at gøre det
muligt at varetage et job, når man er ramt af tinnitus/
lydfølsomhed.

Kontaktoplysninger

Høre

afdelingen
Kontakt os på:
58 50 30 90
Mandag til torsdag 9-11

csuhoere@slagelse.dk
http://csu.slagelse.dk

Eller henvend dig til Nøglepersonen på
det enkelte jobcenter.
CSU-Slagelse har samarbejdsaftaler
med jobcentrene i Slagelse,
Kalundborg, Holbæk, Odsherred,
Ringsted og Sorø kommuner.

