
 

 
Vi tilbyder dig hjælp… 

Høreomsorg 



Høreomsorg 
 
Høreomsorg er et tilbud til borgere, der ikke kan klare 
den daglige vedligeholdelse og betjening af høreappa-
ratet.  

Ikast-Brande Kommune tilbyder, at du kan få hjælp 
til: 

 Skift af slange og filtre 

 Betjening og vedligeholdelse af høreapparater 

 Henvisning til anden hjælp efter behov. 
 

Fra d. 9. juni 2020 ændres procedurerne for de åbne 
træffetider i kommunen. Fremover træffes høreomsor-
gen kun med forudgående tidsbestilling.  
Kontakt høreomsorgen for nærmere aftale. 

 

 

 

Brandlundparken, ind ad hovedindgangen ned ad  

trappen og til højre, Brandlundparken 1, 7330 Brande. 
 
Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-9 på tlf. 9960 
3156. 
 
Træffetid: 1. og 3. onsdag i måneden ved tidsbe-
stilling.  

 
Der er begrænset træffetid i skoleferier. 

Brande 



 

   25-06-2020 

 
 

 

Sundhedscenter, Frisenborgparken 26, 1. sal, 7430 
Ikast. 
 
Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-9 på tlf. 9960 
4796. 
 
Træffetid: Hver tirsdag ved tidsbestilling. 

 
Der er begrænset træffetid i skoleferier. 

Bavnehøjcentret i sygeplejeklinikken. Bavnehøj 19, 
8766 Nørre Snede. 
 
Telefontid: Mandag-torsdag kl. 8-9 på tlf. 9960 
3156. 

Træffetid: 3. onsdag i måneden ved tidsbestilling  

 
Der er begrænset træffetid i skoleferier. 

Nørre Snede 

Ikast 

Der er tæt samarbejde med Center for Kommunikation, 
Høreafdelingen, Bramsvej 8, 7400 Herning. 

Du kan ringe direkte til hørepædagog mandag—torsdag 
mellem kl. 8.30-10.30 på tlf. 9628 4900 og aftale en 
tid. 

Se mere på hjemmesiden: www.cfk-herning.dk 

Center for Kommunikation 



 

 

 
Bestilling af batterier og slanger  

 

Bestilling af batterier og slanger sker direkte hos leve-
randøren og bliver sendt direkte til din adresse. 

Bestil direkte på: 
 Tlf. 3917 7444 eller 
 Hjemmesiden: www.oticon.dk eller 
 mail: batterier@oticon.dk 
 Udfyld og send den udleverede batteriseddel med 

posten. 
 

Medarbejdere ved høreomsorg hjælper gerne med vej-
ledning i bestilling af batterier. 

 

Flere oplysninger kan fås ved henvendelse til: 
 
Høreomsorgs-assistenterne 
Brande: tlf. 9960 3156. Telefontid mandag-torsdag kl. 8-9 
Ikast: tlf. 9960 4796. Telefontid mandag-torsdag kl. 8-9 
Nørre Snede: tlf. 9960 3156. Telefontid man-tors kl. 8-9 
 
Se hjemmesiden: www.ikast-brande.dk, søg høreomsorg. 


