
JOBFORLØB
FOR PERSONER MED HØRETAB OG 
ANDRE HØRERELATEREDE LIDELSER

▶ HVAD TILBYDER VI? 

▶ FACTS OM MÅLGRUPPEN 

▶ HVAD KAN VI? 

▶ 10 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 



HVAD KAN VI? 

▶ Vi kan med den rigtige virksomhedsrettede 
indsats sikre at borgere, som har et høretab, 
tinnitus, lydfølsomhed eller lignende er klædt 
bedst muligt på i forhold til at få succes på 
den rette arbejdsplads.

▶ Vi kan give borgerne relevant og specifik 
viden om deres funktionsnedsættelse.

▶ Vi kan sikre smidighed i kommunikationen 
ved hjælp af teleslynge, høretekniske hjælpe-
midler og skrivetolke. 

FACTS OM MÅLGRUPPEN
▶ Hver 10. dansker i den erhvervsaktive alder 
har problemer med hørelsen. 

▶ Antallet af personer, der har kronisk 
tinnitus er stigende og senest opgjort til 
600.000. 

▶ Uden viden og behandling kan nedsat 
hørelse og relaterede lidelser som tinnitus, 
lydfølsomhed og menières resultere i kon-
centrationsbesvær, stressrelateret sygefravær 
og tidlig tilbagetrækning.

▶ Høretab og andre hørerelaterede lidelser 
øger kravet til, at man kan energiforvalte sin 
hverdag, så man kan fungere både på  
arbejde og privat. 

▶ Mange mennesker med høretab eller andre 
hørerelaterede lidelser har svært ved at være 
åbne om problemet overfor deres kolleger 
og ledelse. Det kan resultere i misforståelser 
og dårlig trivsel.

▶ Omgivelserne mangler ofte viden om, 
hvad det vil sige at have et høretab. Fx tror 
mange, at høreapparater er svaret på alle 
problemer. Men det er kun en del af løsnin-
gen og giver aldrig 100 % hørelse. 

HVAD TILBYDER VI? 

Vores forløb og tilbud henvender sig til alle 
målgrupper i henhold til Lov om Aktiv 
Beskæftigelsesindsats. 

Med et jobrettet fokus tilrettelægger vi, i 
samarbejde med jobcenteret og den ledige, 
et individuelt og håndholdt forløb, som på 
forhånd er nøje forventningsafstemt.

» I min verden er 
Castberggård en 
klar årsag til, at jeg 
stadig er på arbejds- 
markedet « 

Hanne Braat
Borger med høretab



» Samarbejdet med Cast-
berggårds hørekonsulent har 
givet os et vigtigt indblik i, 
hvad vores medarbejder med 
høretab har brug for, hvis 
hun skal fungere på arbejds-
pladsen « 

Solveig Stürup
Teamleder, Langelands Kommune

«

KONTAKT

Castberggård Job- og Udviklingscenter
Østerskovvej 1, Urlev
8722 Hedensted
Tlf: 7658 7317
Mail: jobcenter@cbg.dk 

HVEM ER VI? 

▶ Castberggård Job- og Udviklingscenter er  
Danmarks eneste jobcenter, der arbejder  
målrettet med døve og personer med 
høretab, tinnitus, lydfølsomhed mm.

▶ Vi har et højt hørefagligt niveau og et ind-
gående kendskab til de vilkår og udfordringer 
personer med hørenedsættelse kan møde på 
arbejdsmarkedet. 

▶ Vi har en permanent puljebevilling fra 
Beskæftigelsesministeriet. 

» Jeg kender Castberggård 
som et sted med kompetente 
og engagerede medarbejdere, 
der har ekspertise på et 
fagområde, som vi ikke har 
mulighed for at specialisere 
os på ude i kommunerne «
 
Dorthe Holst Jensen
Brønderslev kommune 



10 OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Sandsynligheden for succes er størst, når...

1 ...borgeren har viden om relevante kompensationsmuligheder

2 ...borgeren har kendskab til kommunikationsstrategier og høretaktik

3 ...borgeren er i stand til at forvalte sin energi mest hensigtsmæssigt

4 ...arbejdspladsen er indrettet optimalt i forhold til borgerens udfordringer

5 ...arbejdspladsen udviser tålmodighed og fleksibilitet – særligt i starten

6 ...vi finder det bedste match mellem borger og arbejdsfunktioner

7 ...kommunikationen er tydelig – fx detaljeret dagsorden, talerække og udførligt referat

8 ...jobcenteret er klar med bevilling af personlig assistance - fx til skrivetolk

9 …en mentor på arbejdspladsen understøtter den sociale tilknytning i introforløbet

10 ...forventningsafstemningen sikrer fokus på det, der er vigtigt 


