Du har talt med hørekonsulent:
Berit Møllevang Nielsen
Christina Hill
Stine Daugaard
Marie Kirketerp
Annie Elholm (høreomsorgsassistent)
Jane Elbæk Olsen (høreomsorgsassistent)

ViSP er et kommunikationscenter, der tilbyder undervisning,
rådgivning og vejledning til personer med
o

Behov for it-baserede kommunikationshjælpemidler mv.

o

Følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade

o

Kognitive vanskeligheder

o

Ordblindhed

o

Svære læse-/skrive-/regnevanskeligheder

o

Vanskeligheder i forhold til hørelse

o

Vanskeligheder inden for sprog, tale og stemme

ViSP - Videnscenter for Specialpædagogik
Hovedadresse
Birkebjerg Allé 3
4700 Næstved
Tlf. 5588 6900

Læs mere om ViSP, høreafdelingen
og træffesteder samt åbningstid og
adresser på www.visp.dk

Følg os på Facebook
ViSP – Videnscenter for Specialpædagogik

Rev 1019

Høreafdelingen

Et tilbud til borgere i Næstved, Faxe
og Vordingborg Kommuner

Hjælp til vedligeholdelse af høreapparater
- høreomsorg i Vordingborg Kommune
Ring for en aftale på nedenstående numre, hvis du har behov
for hjælp til skift af slange, skift af filter, rengøring af øreprop mv.
Vordingborg
Præstø
Møn

Høreomsorgsassistent Jane Elbæk Olsen
mandag og tirsdag kl. 8 – 9
på tlf. 2020 6711

Langebæk
Mern

Susanne Gliese Pedersen,
Aktivitetshuset
mandag – torsdag kl. 9 – 15.30
tlf. 5536 4420/5536 4421

Hørekonsulenterne på ViSP tilbyder
Undervisning, rådgivning og vejledning til hørehæmmede
og pårørende vedrørende:
•
•
•
•
•
•

Kontaktoplysninger til Regionens høreklinikker
Nykøbing F. sygehus
Audiologisk afsnit
Ejegodvej 65, 1.
Tlf. 56 51 56 45

Slagelse sygehus
Audiologisk klinik
Ingemannsvej 18
Tlf. 58 55 97 46

Køge sygehus
Audiologisk afsnit
Lykkebækvej 2
Tlf. 47 32 38 80

Batterier og almindelige slanger
Batterier og almindelige slanger er gratis for alle
høreapparatbrugere og kan bestilles hos Oticon:
• fra hjemmesiden: www.batterier.oticon.dk
• på telefon: 3917 7444 hverdage kl. 9 - 16 eller
• pr. mail: batterier@oticon.dk

•
•

Brug af høreapparat
CI-undervisning
Høretekniske hjælpemidler
Hørevanskeligheder i forbindelse med job
Kommunikationskurser
Kurser i tegnstøttet kommunikation
Tinnitus, lydfølsomhed og Menière
Undervisning af andre faggrupper vedr. høreproblemer

Hørekonsulenterne kan kontaktes

Pr. telefon
I åben træffetid
For personligt fremmøde uden forudgående aftale
vedrørende mindre
problemer eller
spørgsmål

Mellem jul og nytår og uge 7,
man-, tirs- og onsdag før påske,
nogle uger i sommerperioden samt uge 42.

Oplysninger herom kan ses på ViSPs hjemmeside www.visp.dk, på opslag i
lokalaviserne, samt på ViSPs facebookprofil.

Mandag kl. 10 – 12
ViSP, Valdemarsgade 39 i Vordingborg
Tirsdag kl. 11 – 12
Sundhedscentret, Peblingerende 2
4780 Stege
NB kun høreomsorg (Tid hos hørekonsulent
efter aftale)
Mandag kl. 13-15 og torsdag kl. 9 - 11
ViSP, Birkebjerg Allé 3 i Næstved

Pr. mail

Send mail via link (til digital post) i kontaktboks
på ViSPs hjemmeside.
Skriv Att. Høreafdelingen i emnefeltet.
Husk at oplyse navn, adresse og fødselsdato.

Efter aftale

For øvrig undervisning/vejledning/rådgivning
træffes hørekonsulenterne alle dage.
Dog kun efter forudgående aftale.

Høreafdelingen er lukket:
•
•
•

Direkte linje til hørekonsulenterne:
Ring 5588 6900 – tast 1
Mandag, tirsdag og torsdag mellem kl. 8 og 9.

Afbud

Eventuelle afbud til ViSP på tlf. 5588 6900
Alle hverdage kl. 8-12

