
JOBAFKLARINGSFORLØB
for  personer med høretab eller 
andre hørerelaterede l idelser  



Jobafklaringsforløb
For personer med høretab eller andre hørerelaterede lidelser

Om forløbet 
Afklaringsforløbet består som udgangs-
punkt af tre ugers undervisning, 13 
ugers virksomhedspraktik og en afslut-
tende samtale og rapport. Men der er 
mulighed for individuelle tilpasninger. 

I løbet af de tre første uger får delta-
gerne viden om blandt andet hørelse, 
akustik, kommunikation, arbejdsmar-
kedslovgivning, stresshåndtering og 
konsekvenserne af høretab og andre 
hørerelaterede lidelser. 

Der arbejdes efter rehabiliteringstanke-
gang med udgangspunkt i evidens-
baseret viden med fokus på høretaktik, 
energiforvaltning, identitet og psyko-
edukation. 

Om målgruppen
Personer med høretab eller andre 
hørerelaterede lidelser som fx tinnitus, 
lydfølsomhed og menières sygdom. 
Personer, der, som en mulig følge af 
høretabet, lider af angst, depression, 
stress og udbrændthed, er også en 
del af målgruppen.

Deltageren skal ikke have omfattende 
fysiske lidelser, som kan forhindre en 
praktik. Er der fysiske lidelser, skal disse 
være velbeskrevne og skånehensyn 
være klarlagt. 

Målgruppens primære forsørgelses-
ydelse er sygedagpenge eller ressource-
forløbsydelse på jobafklaringsforløb.

 

Fakta om job og hørelse

Hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder har store problemer med 
hørelsen. Uden den tilstrækkelige viden og behandling kan nedsat hørelse 
og andre hørerelaterede lidelser som tinnitus, lydfølsomhed og menières 
sygdom resultere i stressrelateret sygefravær, forringet relation til ledelsen, 
koncentrationsbesvær, mobning og isolation.

Ikke alle, der har en hørenedsættelse, har fået taget ordentlig hånd om 
høretabet og dets følger, og ofte mangler omgivelserne viden om, hvordan 
kommunikationen kan forbedres. Det betyder, at målgruppen kan stå i en 
usikker situation i forhold til arbejdsmarkedet.



 

Forløbets formål
Projektet har til formål at sikre deltage-
ren en forsat eksistens på arbejds-
markedet. Konkret arbejdes der for, 
at hver deltager bliver klar til at kunne 
deltage i en praktik, hvor formålet fx 
kan være at afdække arbejdsevnen eller 
opøve nye kompetencer. 

Pris
19.500 kr.*

Kontakt 
Joakim Fruerlund
Høre- og jobkonsulent
Mail: jf@cbg.dk
Mobil: 2940 5285

Merethe Fuder Rasmussen
Socialrådgiver og jobkonsulent
Mail: mr@cbg.dk
Mobil: 5219 0610

Praktiske oplysninger om forløbet

1. fase: 3 ugers undervisning 
2. fase: 13 ugers praktikforløb
3. fase: Afsluttende samtale ved udgangen af praktikforløbet

Dele af forløbet koordineres i samarbejde med deltagerens jobcenter, så der 
- på både kort og lang sigt - opnås det bedst mulige resultat for både deltager 
og jobcenter. 

Målet er, at deltagerne 

- opnår viden omkring eget 
høretab

- oparbejder strategier til fortsat at 
kunne fungere på arbejdsmarkedet. 

- gennemgår et forløb indeholdende 
en progressionsstyret model, hvor 
resultater kan bruges af deltager og 
kommune.

- efter forløbet selv kan definere 
deres behov for skånehensyn og 
hjælpemidler.

- bliver afklaret i forhold til beskæf-
tigelsespotentiale, herunder mulige 
brancher og arbejdsfunktioner. 

* Forløbet bevilliges og betales af deltagerens jobcenter.



Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf    76587317
Mail   jobcenter@cbg.dk
Web  www.cbg-job.dk

Castberggård Job– og Udviklingscenter er Danmarks eneste jobcenter, der 
arbejder målrettet med en aktiv beskæftigelsesindsats for personer med 
høretab. Vi er et landsdækkende tilbud med en hovedafdeling i Urlev syd 
for Horsens og en afdeling i Rødovre.

Castberggård Job- og Udviklingscenter har en fast bevilling fra Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering. Læs mere på www.cbg-job.dk 


