
Svimmelhed kan opstå fra ubalancer og sygdomme i det indre øre, og kan 
komme forskelligt til udtryk alt efter, om der også er overbygninger af stress 
og spændinger i forbindelse med svimmelheden. Det har fysioterapeuterne 
Ida Castberg og Hanne Alfsen specialiseret sig i gennem deres arbejde i 
IBC Fysioterapi, på Rigshospitalets balance- og svimmelhedsklinik og som 
frivillige i Fonden House of Hearing.  

På temadagen gennemgår Hanne og Ida de forskellige faktorer, der kan have 
indflydelse på, hvordan din svimmelhed kommer til udtryk. Og ikke mindst, 
hvordan du gennem en specialiseret træningsform af balanceorganet i indre 
øre kombineret med afspænding, kan reducere svimmelhed og skabe en 
kropslig balance.

Der vil indgå praktiske øvelser undervejs, som du kan tage med hjem og 
arbejde videre med, så du er bedre klædt på til fysisk at tackle din 
svimmelhed.  

Tid og sted: Temadagen afholdes onsdag den 3. maj 2023 klokken 9-14. 
Der serveres let morgenmad, frokost og eftermiddagskage. 

Adresse:  Sankt Knuds Vej 26, 2000 Frederiksberg i Fonden House of 
Hearings lokaler.  
 
Tilmelding:  Tilmeld dig ved Castberggård Job- og Udviklingscenters høre-
konsulent Benedikte Bendtsen på mail bb@cbg.dk eller SMS 5219 6290. 
Det er gratis at deltage i temadagen. 

Temadag om svimmelhed
 for dig, der oplever svimmelhed på grund af nedsat hørelse

Lær, hvordan du reducerer din
svimmelhed og skaber en 
kropslig balance, når Cast-
berggård i samarbejde med  
fysioteraputerne Ida Castberg 
og Hanne Alfsen inviterer til 
temadag på Frederiksberg.

 
Hanne AlfsenIda Castberg



Udfordringer med job og hørelse
Hver 9. dansker har udfordringer på arbejdet på grund af 
nedsat hørelse, tinnitus, lydfølsomhed eller lignende. Er du 
en af dem? Så kan du få hjælp til at håndtere din situation 
på Castberggård Job- og Udviklingscenter. Vi tilbyder:

• Gratis rådgivning og vejledning
Samtaler om de problematikker, du oplever i forhold til dit job.

• Gratis kursusforløb til dig, der er i arbejde 
Kursusforløb om hørelse og job med rig mulighed for at skabe netværk.

• Mentor 
Støtte på job eller uddannelse. 

• Besøg på din arbejdsplads
Arbejdspladsindretning, oplæg for kolleger og møde med arbejdsgiver.

• Bisidder
Vi bidrager med høreviden til møder på arbejdspladsen eller jobcenteret.

Hvem er vi?

• Castberggård Job- og Udviklingscenter
er et landsdækkende tilbud for dig, der 
har nedsat hørelse, tinnitus, lydfølsom-
hed mm.

• Vi har et højt hørefagligt niveau og 
et indgående kendskab til de vilkår og 
udfordringer, du kan møde på arbejds-
markedet. 

• Vi har en permanent bevilling fra 
STAR under Beskæftigelsesministeriet.
Derfor er flere af vores tilbud gratis for 
dig. 

Kontakt

 
 

Hørekonsulent 
Benedikte Bendtsen

Tlf:  5219 6290 
Mail: bb@cbg.dk 
Web: www.cbgjob.dk


