
 

 

Bestilling af  høreapparater  Salg eller leje af hjælpemidler 

 

 Ved hørenedsættelse bestilles tid hos en 
Øre - næse - halslæge, hvor der laves 

høreprøve.  

 Ørelægen søger om bevilling af høreap-

parat   

 Man kan vælge at få høreapparater i of-

fentlig eller privat regi 

 Høreapparater er gratis i offentligt regi 
ligesom kørsel dertil er det - hvis ikke 

man er i stand til at køre selv 

 I privat klinik gives der et tilskud på 4000 
kr. til det første høreapparat og 2350 kr. 

for det andet høreapparat 

 Som hovedregel kan 
der bevilges nye høre-

apparater hvert 4. år 

 

Batterier og plastslanger skal  

bestilles hos Siemens 

 

Tlf. 63 15 40 12 

Telefontid: 9.00—16.00 

Mail: www.siemens.dk/batterier 

 

SeniorLand                        Tlf. 70 27 29 24          

          Ved Faurgården 5 C 

                               4300 Holbæk                                       

Åbent mandag – fredag kl. 10.00 – 15.00 

www.seniorland.dk 

kundeservice@seniorland.dk 

 

Tele Call Danmark               Tlf.  21 12 34 56 

Speciale i telefonløsning for ældre og for  

mennesker med særlige handicap 

 

Farstrup Comfort i Slotscenteret 

                                                Tlf.  20 56 44 03  

Afprøvning hjemme af lænestole, der          

tilpasses individuelt 

På Apoteket, i Matas, Harald Nyborg og  

Isenkræmmerforretninger 

kan der købes større/mindre hjælpemidler 

Udarbejdet af Sundhedsvejlederne   

Holbæk Kommune 

 

Butik KIK i Tåstrup                 Tlf..36461960 

Butik for blinde og svagtseende 

mail: mail@butikken.dk 

Www.butikkik.dk 

http://www.seniorland.dk/
mailto:kundeservice@seniorland.dk


 

Hvem kan søge hjælpemidler? 

 hvis du har en varig funktionsnedsættelse af 

en vis sværhedsgrad, 

 og hvis et hjælpemiddel i væsentlig grad kan 

hjælpe/lette din daglige tilværelse 
 

 Borgere der, efter lægehenvisning, har brug 

for kropsbårne hjælpemidler 
(kompressionsstrømper, benprotese, bleer, 
stomi produkter, ortopædisk fodtøj m.m.)                                                
Kropsbårne hjælpemidler skal søges digitalt 
via www.Borger.dk 

 
 

Tlf. 72 36 36 36 i tidsrummet 8.30 - 10.00  

eller på mail: tekniske_hjaelpemidler@holb.dk 

 

 

 

Kvikskranken 

 

Specialrådgivningen 

Handicap og hjælpemidler  

Rosenvænget 13, 4300 Holbæk 

Tlf.    7236 3300  - Ring og få en aftale. 

            

I specialrådgivningen i Holbæk kan man komme 

og se/prøve/købe diverse hjælpemidler.  

Syns- og Hørevanskeligheder  

Synskonsulenten tilbyder voksne med synsvan-
skeligheder undervisning, rådgivning og vejledning 
i forbindelse med afprøvning og ansøgning om 

synshjælpemidler. 

Signe T. Tødten stt@csu-slagelse.dk 

Telf:  5857 5760  tirs- tors  9.00 - 12.00  

 

Thiele  Tlf. 5944 4045 

koster 300,- kr. 

 

Døvblindekonsulenterne tilbyder voksne med høre
- og synsnedsættelser rådgivning og vejledning i 
relation til det dobbelte sansetab fx om hjælpemid-

ler og kontaktpersonordningen. 

Maria Clauding mc@cfd.dk   

Telefon: 4439 1350 

 

Hørekonsulenten tilbyder  voksne med hørevan-
skeligheder undervisning, rådgivning og vejledning 
i forbindelse med afprøvning og ansøgning af hø-

reapparater og hørehjælpemidler. 

Stine Borges stbor@slagelse.dk 

Telf: 5850 3090  man-tors  9.00 – 11.00 

 

Synskonsulent:  

Synsprøve Hjemme  

Døve/blinde konsulent 

Hørekonsulent 

Kvikskranken 

Rosenvænget 13 
4300 Holbæk 
 
Åbningstider:   
Mandag, tirsdag og onsdag 8.30 - 14.00  

Torsdag 10.00 - 17.00 

 

 

Ydelser i Kvikskranken: 

 

 Bevilling af hjælpemidler jf. §§112 og 113 SEL. 

Ex. rollator, badebænk, transport kørestol 

(inkluderer generel tilpasning af hjælpemidler) 

 Udlevering og instruktion i brugen af bevilligede 

hjælpemidler 

 Returnering af hjælpemidler samt aflevering af hø-

re- og synstekniske hjælpemidler 

 Ombytning af defekte standard hjælpemidler 

 Rådgivning, vejledning ift. hjælpemidler borgere 

selv skal indkøbe (forbrugsgoder, sædvanligt ind-

bo) 

 Generel rådgivning, vejledning om hjælpemid-

ler, boligindretning 

 Oprette ansøgninger til ansøgninger om hjælpe-

midler 

 Rådgivning, vejledning ift. sundhedsfremmende 

aktiviteter 

 

 

Man skal selv sørge for transporten 

 

På www.hmi.dk under ”hjælpemiddelbasen” kan 

du søge mange forskellige hjælpemidler. 

Hjælpemidler Holbæk Kommune 

https://www.borger.dk/Sider/handlingsside.aspx?DomainServiceId=ebb2e8ec-08d4-4a79-95ab-1ef57c50acf6&PageId=0114e78b-dd87-4376-8649-13975844db05
mailto:socialcentret-handicap-terapeuter@holb.dk
mailto:stt@csu-slagelse.dk
mailto:mc@cfd.dk
mailto:sb@csu-slagelse.dk
http://www.hmi.dk

