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BLI DEN BESTE
UTGAVEN AV DEG SELV
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Også i grunnskolen og videregående skole, er det utfordringer for de som ikke hører som andre. I mine
mange år som styreleder for Briskeby Skole og kompetansesenter, en spesielt tilrettelagt skole for hørselshemmede, har jeg hørt utallige elever fortelle om en
hjemskole som ikke tok deres hørselshemning tilstrekkelig på alvor. Noe som resulterte i utenforskap
og manglende reelle muligheter for eleven til å lykkes
på skolen.
Det er i dag mange gode hjelpemidler som kan hjelpe
hørselshemmede til å kunne ta del i samfunnet som
alle andre. CI-implantat, som du kan lese om i denne
boken, har gjort at mennesker som ikke kan høre kan
få hørselen tilbake. Ved hjelp av faglig veiledning og
god tilrettelegging kan både språk og andre ferdigheter
utvikles på samme måte som hos andre. Det er viktig at
samfunnet ikke bare tilbyr hjelpemidler, men også det
som skal til av opplæring slik at også de som har fått CI
får samme muligheter som andre.
For meg er det noe av det viktigste vi kan arbeide for
i et samfunn at alle skal kunne bli den beste utgaven

av seg selv. Til glede for den enkelte og til glede for
fellesskapet. For å lykkes med dette, må alle få lov til å
utvikle sitt potensiale og få de hjelpemidler og faglig
oppfølgning som er nødvendig for å lykkes med dette
målet. Hver enkelt av oss er en unik ressurs. Vi må
som samfunn gi alle en reell mulighet til å realisere sitt
potensial. Det gjelder innen både skole, arbeid og i fritiden. Ikke minst må vi arbeide for at en ikke blir møtt
med stigmatiserende holdninger.
Som tidligere generalsekretær i HLF har jeg gledet meg
til boken du nå holder i hånden. Det finnes mange
bøker om hvordan man kan leve godt med nedsatt
funksjonsevne, men det finnes svært få bøker om det å
leve med en hørselshemming. Jeg håper at denne boken
kan bli til glede og støtte for de omlag 750.000 menneskene i landet vårt som lever med en hørselshemming.
Målet er å avlive noen myter og fordommer og vise
hva de hørselshemmede selv, gjennom sin organisasjon
HLF, kan hjelpe til med.
Jeg håper boken kan gi råd som kan gjøre hverdagen
lettere, samt bygge ned fordommer mot mennesker
som har nedsatt hørsel. Alle ønsker vi å delta, utvikle
oss og leve gode liv. Denne boken håper jeg blir en
hjelpemiddel for å nå det målet.
God lesning og takk for at du er den du er.
Med vennlig hilsen
Geir Lippestad
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Jeg har i flere intervjuer fremhevet at det er viktig å
reflektere over hvorfor så mange faller utenfor i det
norske samfunnet. I dag er det fremdeles slik at
mennesker med nedsatt funksjonsevne blir møtt med
holdninger som vanskeliggjør full deltakelse i samfunnet. Svært mange hørselshemmede ønsker å ta høyere
utdannelse. Utdannelse er det viktigste tiltaket for å
komme inn i arbeidslivet. Det er derfor trist at selv om
vi nå skriver 2016, er mange av våre universiteter og
høyskoler ikke tilrettelagt på en slik måte at hørselshemmede kan følge undervisningen. Det mangler
teleslynge og andre hjelpemidler som en elev som ikke
hører er avhengig av for å få læringsutbytte.
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Alle har vi opplevd på et eller annet tidspunkt å bli
satt på sidelinjen og ikke få være med. Det er en dårlig
opplevelse. I 2020 vil en million nordmenn oppleve
vanskeligheter med å følge en normal samtale. Det er
to hovedgrunner til det. Først og fremst en aldrende
befolkning, men også at vi omgir oss med stadig flere
støykilder. En million av oss vil bære på et usynlig
handikap og risikerer å falle utenfor, både sosialt og i
arbeidslivet. HLFs mål er et inkluderende samfunn for
alle, også for mennesker med hørselsutfordringer. Alle
må bli gitt like muligheter til å være aktive samfunnsborgere. Slik er det dessverre ikke i dag.

Her er fortellinger om hvordan folk mestrer livene sine.
Du kan blant annet lese hvordan ungdommene Ingrid
og Fredrik setter seg klare mål for fremtiden. Den
kjente kommentatoren Frank Rossavik bruker knusktørr humor for å mestre hverdagen. En særlig aktuell
historie forteller Shahbaz Tariiq. Han er en viktig
brobygger inn i en kultur hvor det skjulte handikappet
kanskje er møtt med enda større taushet og usynliggjøring. Artisten Gaute Ormåsen har et sterkt budskap
om å aldri gi opp, selv når det ser som mørkest ut.
Politikerprofilene Elisabeth Aspaker og Berit Brørby
alminneliggjør det å ha utfordringer med hørselen.

Det å ha hørselsutfordringer er verken synlig eller
dødelig. Derfor får ofte ikke våre utfordringer den store
offentlige oppmerksomheten. Vi kaller det derfor
Norges skjulte nasjonalhandikap. Gjennom denne boka
ønsker vi å gjøre utfordringene mer synlig. Vi ønsker
å synliggjøre hvordan det er å leve med hørselsutfordringer som tinnitus eller balansesykdommen ménière.
Her vil du finne andres tanker og erfaringer om det å
leve med dårlig hørsel.

Tusen takk til alle som har stilt opp – som hjelper oss å
synliggjøre det usynlige. En spesiell takk til HLFs Roar
Råken som har tatt boka fra idestadiet til virkelighet,
og en takk til Extrastiftelsen som har støttet prosjektet
økonomisk. Vi håper du som leser får økt kunnskap
og engasjement for hørselssaken. Den berører oss alle
enten vi er rammet selv eller som foreldre, ektefeller
og livspartnere, som kollegaer eller venner. Hørselstap
er Norges nasjonalhandikap. Vi kan ikke overse denne
utfordringen lenger. At noen ser deg, at noen skjønner
deg – det styrker også følelsen av å høre til. Sist, men
ikke minst, så tror vi du vil få en god leseropplevelse.

Du vil se at bokas historier har noen fellesnevnere.
Vær åpen, ikke synes synd på deg selv og ta tak i
utfordringene, er blant hovedbudskapene. Dette er
gode leveregler uansett utfordringer. For oss som hører
dårlig er disse levereglene helt nødvendige for å kunne
leve gode liv.

God lesning!
Morten Buan, forbundsleder
Anders Hegre, generalsekretær HLF
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DIAGNOSE
FØRST
PRESIDENT
ETTERPÅ

Berit

BRØRBY

Yrke: Rådgiver/pensjonist
Alder: 65 år
Stortingsrepresentant gjennom 24 år for AP.
Tidligere Odelstingpresident og har sittet i
mange komiteer, utvalg og delegasjoner. Nå
engasjert som rådgiver HLF, sitter i styret for
domstolene i Norge – Domstoladministrasjonen, styret for Kistefos-museet, styret for
Norsk Medisinaldepot, leder i Oppland
Idrettskrets, styreverv i HLF Briskeby.
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Noen må trekke seg ut av arbeidslivet når de blir rammet av sykdom.
Berit Brørby ble odelstingspresident.
Da hun fikk påvist Ménières sykdom i 2002, hadde hun
sittet på Stortinget i 17 år. Berit Brørby ble sittende i sju
år til.
– Jeg hadde hatt mistanke i hvert fall i fire år før det ble
påvist. Det er ganske krevende i en periode når du er
på Stortinget og samtidig får en ørelidelse som for
de fleste medfører nedsatt hørsel og øresus som
«følgesvenn» 24 timer i døgnet, sier hun. Når anfallene
er som verst, er det nemlig vanskelig å stå på bena.

Odelstingspresident

– Jeg bestemte meg for at jeg skulle ikke gi meg, sier
Berit Brørby. Hun gjorde det stikk motsatte, fortsatte
på Stortinget til 2009, og avsluttet med å bli odelstingspresident. Historiens siste, skulle det vise seg, etter at
ordningen med odelsting og lagting ble opphevet

Foto: NTB Scanpix
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samtidig som at Ap-politiker Brørby takket for seg i
rikspolitikken. Hun hadde ingen planer om å sitte stille
og rolig hjemme på Jevnaker, gå en tur i skogen hver
dag og ellers slutte med det meste. Livet er fremdeles hektisk. Hun sitter i bedriftsstyrer, hun har vært
nestleder i Hørselshemmedes Landsforbund der hun
også arbeider som rådgiver, hun har sittet i regionstyret
i Håndballforbundet, og hun leder Oppland Idrettskrets.
Blant annet.

Jobb som medisin

– Det har vært medisin for meg. At jeg mestrer å være
i en jobb og utføre de oppgavene som jeg har tatt på
meg, sier Brørby.
Hun innrømmer at hun har brukt mye energi på det.
Da hun sluttet på Stortinget i 2009, var overgangen mye
større enn hun hadde forestilt seg. Det tok tid før hun
18

var skikkelig omstilt til et nytt liv.
– 24 år på Stortinget. Jeg møtte fra oktober 1985,
og fylte 35 i desember det samme året, sier hun.
Stortinget betyr en helt spesiell måte å leve på.
For Berit Brørby hadde den lagt beslag på storparten
av hennes voksenliv.

Så normalt som mulig

Etter at hun fikk diagnosen, har noen dager vært
vanskeligere enn andre:
– Det har vært dager da jeg har tenkt at nå orker jeg
ikke. Men jeg bestemte meg da jeg fikk beskjed.Jeg
tenkte at 1. Dette blir jeg ikke kvitt, det er kronisk, og
jeg må leve med det resten av livet – og 2. Hva gjør du
da? Jeg prøvde å leve så normalt som mulig, sier hun.
En hørselslidelse kan være ekstra krevende i en jobb
der man er synlig hele tiden.

– På Stortinget, og spesielt som odelstingspresident,
var det ekstra utfordrende de dagene jeg kjente at jeg
ikke var helt i balanse. Svimmelheten som følger med
Ménière-anfallene, er helt grusom. Men jeg synes selv
at jeg greide meg, sier Brørby.

Ville ikke kjenne etter

– Jeg er glad for at jeg sto på sånn som jeg gjorde.
Jeg tror det ville vært verre for meg å trekke meg helt
tilbake og bare få god tid til å kjenne etter. Sånn som
jeg er skrudd sammen, var det mye bedre å gjøre det på
denne måten. Men rådgivernes og styrevervenes verden
er heller ikke helt uten fridager:
– Selvfølgelig er det noen fridager. Dem bruker jeg til
kulturopplevelser eller er sammen med familien min.
Jeg har to døtre, fem barnebarn, svigersønner og
søsken, sier hun. Det politiske engasjementet er

fremdeles sterkt i familien, med datteren som ordfører
i Jevnaker og to barnebarn i AUF.

– Er du syk, så er du syk

Ménière er ikke en sykdom du blir kvitt. – Men heldigvis er det ikke ofte jeg har anfall. Når jeg først blir syk,
er jeg ofte satt ut av spill i flere dager. Jeg kaster opp, jeg
er svimmel, jeg klarer ikke å stå på bena. Da er det bare
å holde seg helt i ro, konstaterer hun.
Det betyr at det er noen møter hun ikke kan delta på.
Men stort sett styrer hun tiden sin selv. I Stortinget var
det også mulig å ta hensyn til helsa, selv om arbeids
situasjonen ikke er helt som i en hvilken som helst
annen jobb:
– Det gjelder samme regler der som i arbeidslivet for
øvrig. Er du syk, så er du syk.

Prosjektleder for boken «Å Høre Til»: Roar Råken

«Jeg bestemte meg for at jeg
				skulle ikke gi meg»

«VÆR Å

ÅPEN!»

– Vær åpen!

Berit Brørby har klare råd til deg som tror du lider
av Ménière:
– Finn deg en god øre-nese-hals-lege. Prøv å leve så
normalt som mulig. Ta mestringskurs på HLF Briskeby
i Lier, hvor det er et rehabiliteringssenter. Der vil du
virkelig få gode tips og råd, og en god mestringsfølelse
som du kan dra med videre inn i hverdagen og jobb
situasjonen, sier hun.
– Det er viktig å være åpen om diagnosen så arbeidsgiveren er klar over at det er dager da du kan være
svimmel og ikke kommer på jobb. Det betyr også at
arbeidsgiveren ikke behøver å betale arbeidsgiver
perioden av sykepengene.
Hun råder til åpenhet uansett lidelse:
– Folk er stort sett veldig forståelsesfulle bare de
får innsyn.
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Mestring

Bør du gjøre mest mulig for å holde deg i jobb? Der er
ikke rådet like klart:
– Det er veldig individuelt. For meg har det i hvert fall
fungert bra å være i jobb og å være deltager i samfunnslivet på ulike plan. Det er viktig for meg å mestre, og da
må jeg prøve på det så lenge jeg kan og har glede av det.
Flere år etter at hun var ferdig på Stortinget, synes hun
det er utrolig deilig å kunne gjøre andre ting, også,
og å ikke være i søkelyset hele tiden.
– Det var et riktig valg å gi meg da jeg gjorde. Jeg visste
ikke hva jeg gikk til i 1985, men jeg visste absolutt
hva jeg gikk fra da jeg sluttet i 2009. Men jeg var
ikke godt nok forberedt på hvordan jeg skulle fylle
hverdagene etter å ha bodd på hybel i 24 år. Plutselig
var jeg bare her. Jeg brukte nok godt og vel et år,
kanskje nærmere to, før jeg følte at jeg hadde ryddet
livet mitt, sier Berit Brørby.

Foto: NTB Scanpix
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KJEMPER
FOR LIKEVERD

Foto: NTB Scanpix
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Marte Oppedal Vale er utdannet
statvsviter med sterke personlige
egenskaper og et brennende
engasjement for det hun tror på.
Marte er sterkt tunghørt, tidvis døv. En utdannelse
innen statsvitenskap, sterke personlige egenskaper og et
brennende engasjement har skapt muligheter for Marte
og gitt henne spennende og krevende jobber i det
norske samfunnet.

Marte Oppedal

VALE

Yrke: Rådgiver HLF
Alder: 38 år
Utdannelse innen statsvitenskap.
Har jobbet for Likestillings- og
diskrimineringsombudet, Barneog likestillingsdepartementet,
Arbeidsdepartementet. Arbeider
nå i HLF som interessepolitisk
rådgiver.

Marte utfordrer bildet mange har av en person med
funksjonsnedsettelser. Hvis man ikke vet det på
forhånd er det umulig å forstå at hun er tunghørt.

Gjør det du har lyst til

- Veien frem til nå har gitt meg verdifull lærdom. Jeg
må være mer strategisk, tålmodig og bruke tid på å
oppnå det samme som andre. Som hørselshemmet har
jeg opplevd diskriminering, og det må jeg være bevisst
på at kan skje i fremtiden.

Foto: NTB Scanpix
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Marte Oppedal Vale sitter rakrygget på det lyse
kontoret i HLF-bygget på Bryn.
- Det er viktig å søke morsomme oppgaver som man er
motivert for! Jeg er heldig som kan benytte meg av livserfaringen min i jobben. Men jeg jobber jo i HLF som
politisk rådgiver fordi jeg elsker å jobbe med politikk.
I dag jobber Marte daglig for å gjøre det norske samfunnet universelt utformet, ved å legge press på politikere, levere innspill og bidra med sin kunnskap til ulike
etater og organisasjoner.
Før det jobbet hun i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Barne- og likestillingsdepartementet og
Arbeidsdepartementet. Felles for de jobbene Marte har
hatt, er et ønske om å gjøre en forskjell for å hindre
diskriminering av personer med funksjonsnedsettelser.
Diskrimineringsvern, likestilling, menneskerettigheter
og kampen for et universelt utformet samfunn har vært
sentralt i hennes arbeid.
- «De privilegertes privilegium er at de ikke vet at de
er privilegert», er et sitat jeg henter frem ofte. Jeg ser at
hørende ikke er bevisste på at de har privilegier i kraft
av sin funksjonsevne. Hørselshemmedes behov er ofte

usynlige, ergo ser ikke folk så lett diskrimineringen.

«Jeg er den jeg er»

Når vi ber Marte fortelle hvem hun er, forteller hun slik
om seg selv: «Jeg er Marte. En kvinne i 30-årene, som
er statsviter, opptatt av friluftsliv, kunst og håndverk og
som liker å danse. Men jeg har en tilleggserfaring i livet.
Jeg er hørselshemmet. Jeg er tospråklig, med norsk talespråk som førstespråk og tegnspråk som andrespråk.»
Marte er født med nedsatt hørsel. Som barn var hun
moderat tunghørt. I tenårene mistet hun mer av hørselen og ble sterkt tunghørt. Hun ble CI-utredet i 2008.
Utredningen viste at det var stor sannsynlighet for at
hun ville bli helt døv.
«Det tok tid og energi å finne min hørselsidentitet. Jeg
opplevde ikke at jeg passet inn. Jeg kom inn i døvemiljøet, men opplevde ikke at det var riktig for meg.
Etter hvert ble jeg en “vellykket tunghørt”. Det har vært
naturlig å være “av og til tunghørt og av og til døv”.
I dag er identiteten min først og fremst “jeg er den jeg
er – Marte!”».

Prosjektleder for boken «Å Høre Til»: Roar Råken

Jeg ble en ”vellykket tunghørt”

«JEG ER DE

EN JEG ER»

Foto: NTB Scanpix
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«Det er ikke riktig at det bare er hørselshemmede med spisse
albuer og ressurser til å slåss for seg selv som vinner fram.»

Eget liv ble politikk

I 2009 erfarte Marte at hun måtte slåss for å få lyd på
begge ører. Det som var en nyvunnen frihet over å
kunne høre bedre fordi hun var operert på ett øre, ble
en hard kamp for å få optimal hørsel og helse. Hun
måtte jobbe politisk for å få operasjon på det andre
øret.
- Jeg stod plutselig i en situasjon hvor min egen utdanning og yrkeserfaring ble viktig for å få hørsel. Et
nasjonalt helsepolitisk vedtak har kommet frem til at
døve hørselshemmede kan klare seg med å høre på ett
øre.
Hun blogget, twitret, ble leder av HLFs CI-utvalg og
jobbet politisk opp mot sykehus og politikere for å få
endret vedtaket om at døve hørselshemmede kun skulle
få operasjon på ett øre. Det ga resultater. Spisse albuer
og aktivt arbeid førte til at hun fikk operasjon også på
det andre øret. I 2010 ble hun bilateralt CI-operert.
- Det er en bismak av den seieren. Det er ikke riktig
at det bare er hørselshemmede med spisse albuer og
ressurser til å slåss for seg selv som vinner fram.
Hun skulle gjerne sett at vedtaket ble endret, og dette er
nettopp noe HLF fortsatt jobber med i dag.

Å komme ut av skapet

Gjennom livet har Marte gradvis erfart at hun måtte
ut av skapet. Hun hørte så dårlig at hun måtte fortelle
34

arbeidskolleger og venner at hun trengte hjelp for å
kunne delta i samfunnet. Den nyvunnede friheten hun
fikk i form av å klare seg selv som hørselshemmet da
hun var nyoperert, gjorde det fristende å gå inn i skapet
og ikke synliggjøre hørselstapet.
- Det er mange negative forestillinger om hørselshemmede. Mye uvitenhet. Det var fristende og lett å gå inn i
skapet som hørselshemmet da jeg fikk på lyd, og erfarte
at jeg hørte bedre. Jeg kunne klare meg selv og trengte
ikke å informere folk om at jeg hørte dårlig. Heldigvis
tok jeg til vettet og kom ut av skapet igjen.
- Det var jo ikke meg, og vi må få til et samfunn uten
usaklig forskjellsbehandling og fordommer mot
hørselshemmede, legger hun til.
Martes hørselstap er ikke lett å merke. Er du i en
engasjert samtale med henne glemmer du det fort. I
bokhylla er det fullt av bøker og permer om hørsel.
Hun setter opp håret og CI-apparatene blir synlige.
Engasjementet for at andre hørselshemmede skal kunne
være seg selv og komme ut av skapet gjør at hun selv
må leve åpent. Hennes interessepolitiske engasjement
og faglige tilnærming bidrar til å flytte grenser i det
norske samfunnet. Det er hun stolt av. Hun er utålmodig. Og det er en sterk drivkraft i seg selv.

Foto: NTB Scanpix
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LØS
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Frank Rossavik er en profilert
journalist og forfatter. Han hører
det han vil høre.
Frank Rossavik er et forbilde for mange. På flere måter
og på flere områder. Blant journalister går han for å
være kompromissløs, ryddig og en viktig stemme i det
offentlige ordskiftet. I miljøet blant hørselshemmede er
Frank Rossavik kjent som uredd og for å kalle en spade
for en spade. Selv er han ikke helt komfortabel med
forbilde-rollen.
- Jeg klarer meg bra med betydelig grad av hørselstap,
men det er mange som har det verre enn meg som
klarer seg godt, sier Rossavik.
Annerledesheten er gjennomgangsmelodi i samtaler
med flere med hørselstap. Frank Rossavik kjente på
annerledesheten da hørselen ble svekket i fireårsalder
etter en infeksjon. Han ble nærmest døv på venstre øre.
Det han husker best fra denne tiden er foreldrenes forskrekkelse etter flere nedslående hørselstester. På denne
tiden bodde Frank i Vest-Tyskland sammen med
familien. Legene anbefalte at gutten ble sendt på anstalt
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Frank

ROSSAVIK

Yrke: Journalist og forfatter
Alder: 50 år
Har blant annet skrevet biografien om Ap-politiker og kringkastingssjef Einar Førde og SVs
historie. Har hatt redaktørjobber
i Bergens Tidende og Morgenbladet. Han er i dag hovedkommentator for utenriks i
Aftenposten.

Foto: NTB Scanpix

for døvstumme. Det motsatte foreldrene seg og
anbefalte at Frank skulle gå på vanlig skole, ha et
vanlig liv.

Oppfatter feil

- Legene hadde nok de beste hensikter med å anbefale
anstaltet for døvstumme. Jeg kan også forså det. I den
vanlige skolen var det ikke tilrettelagt for barn med
hørselshemming. Slik var det i Danmark der jeg vokste
opp på 70-tallet, og da vi flyttet til Norge på 80-tallet,
sier han.
På barneskolen hadde han et krav til læreren: At han
måtte sitte på første rad, rett foran kateteret. Det var
sjelden noen som protesterte. Der var det ikke så mange andre som ville sitte likevel.
- Min beste mulighet var å legge til rette for meg selv.
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Jeg gikk glipp av mye, men det gikk bra likevel, sier
Frank Rossavik.
Et kjent trekk ved Frank Rossaviks personlighet er
hans humoristiske sans og evnen til å se muligheter der
andre ser begrensninger. Av naturlige årsaker hører han
i blant feil.
- Hjernen min kan i blant finne de best underholdende
alternativer til det som faktisk blir sagt, sier han.
Da Frank Rossavik presenterte biografien han har
skrevet om Ap-kjempen og NRK-sjefen Einar Førde
fikk han et spørsmål fra salen om hvilken betydning
det hadde hatt for Førde at han var Nato-motstander.
Innenfor høreapparatet oppfattet Frank Rossavik spørsmålet noe annerledes. Han trodde journalisten spurte
om hvilken betydning det hadde hatt for Førde at han

var ”damenes mann”. Hadde spørsmålet handlet om
en annen enn Einar Førde, ville nok forfatteren stusset
litt. I dette tilfellet var det rimelig relevant. Så Frank
Rossavik svarte så godt at kunne og la ut om Førdes
damehistorier.
Eller den gangen daværende forsvarsminister Anne
Grethe Strøm Erichsen holdt en festtale med en rekke
journalister til stede. Hun fortalte hvor spennende det
var å bli intervjuet av den daværende politiske journalisten Frank Rossavik i Bergens Tidende. Hun var alltid
ekstra forventningsfull da hun åpnet avisen, for – som
hun sa; det er alltid spennende å se hva han har oppfattet at jeg har sagt.

Humor hjelper

Når Frank Rossavik blir utfordret til å beskrive hvilke
begrensninger hørselshemmingen har hatt for ham som

fagperson, trekker han heller frem hvilke fordeler det
har gitt ham. Når Frank Rossavik deltar på store pressekonferanser er det ikke alltid forholdene er lagt til rette
med teleslynge og det som trengs for at han skal få med
seg alt som blir sagt. Da er han ofte den eneste som får
sette seg ned med hovedpersonen i ro og fred og den
som får det eksklusive intervjuet.
- Det er et mysterium at jeg kunne bestemme meg for
å bli journalist. Jeg kan ikke gi noen god forklaring på
hvorfor det ble slik. At jeg kunne manøvrere meg selv
inn i dette yrket begriper jeg rett og slett ikke, sier han.
Men sine fordeler har hørselstapet definitivt hatt. Som
da Bergen kommune omsider installerte teleslynge i
formannskapssalen for at den politiske journalisten fra
BT skulle høre like mye som de andre. Men det var det
ingen som tenkte på at teleslyngen virket like godt når
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«Jeg liker å delta, være til stede 		
			
og utøve faget mitt»
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«HUMOR H

HJELPER!»

journalistene ble kastet på gangen og politikerne skulle
drøfte noe bak lukkede dører. Frank Rossavik gjorde
heller ingen sterke anstrengelser for å avsløre det.
- Er det for lite humor blant funksjonshemmede?
- Folk er forskjellige. Noen tar nok litt for tungt på
problemene enn de kanskje behøver. Muligheten for å
se humoristisk på livet hjelper i alle fall meg, sier han.

Gikk glipp av mobbingen

Alvoret i Frank Rossaviks tilværelse kommer til uttrykk når han skal beskrive hvordan handikappet har
formet ham som menneske. Som Frank. Som journalist
og kommentator er han etterspurt som foredragsholder,
debattant og deltager på ulike samfunnsareaner. Det
har gitt ham store muligheter, men dette har også
sin pris.
- Jeg liker å delta, være til stede og utøve faget mitt.
Men med begrenset hørsel bruker jeg nok mer energi
og krefter enn mange andre. Derfor er jeg ofte utslitt
på kveldene. Det begrenser mitt sosiale liv. Og jeg er
derfor blitt litt innesluttet, forteller Frank – men frir
seg ikke fra å dra frem glimtet i øyet også i alvorlige
sammenhenger:
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- Det har sine fordeler å kunne ”skru av”. I min situasjon i bokstavelig forstand. For ikke lenge siden tok jeg
fly hjem fra USA. Det var et spedbarn som skrek noe
helt forferdelig. I motsetning til de andre på flyet kunne
jeg trykke på en knapp, så var hele bråket borte. I blant
er det veldig godt å skru helt av og bare være i fred.
Frank Rossavik sier at man ikke har behov for å
problematisere, fordele skyld eller ta oppgjør med noe
som ikke har fungert godt nok. Han velger å omtale
mobbingen i barne- og ungdomsårene med åpent blikk
og senkede skuldre. Mobbet fordi han var homofil,
overvektig og hadde tykke briller. Også slet han med
språket da familien flyttet til Norge, oppvokst som han
er i Vest-Tyskland og Danmark. Når han skal fortelle
om det i voksen alder sier Frank Rossavik at hørselshemmingen egentlig bar ham godt gjennom mobbingen.
– Takket være hørselstapet gikk jeg glipp av det meste,
sier han.

Rasjonell kalkyle

Mens andre velger å kjempe hørselskampen, er det
individualisten i Frank Rossavik som holder ham litt
bakpå. Han har sittet i sentralstyret i HLF, men han
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føler lite for å stå på barrikadene for likestilling og like
rettigheter for alle.
– Det er kanskje individualisten i meg, men jeg er rett
og slett dårlig på å problematisere. Jeg synes folk klager
for mye.
Noen vil trolig synes at Frank Rossavik er kontroversiell
fordi han mener folk generelt klager for mye. Hørselshemmede og andre med handikap mener de har gode
grunner til å kreve likhet og tilrettelegging. Det gjør
Frank Rossavik også. Men han ber om forståelse for at
hans egen tilnærming er den riktige for ham selv.
- Uansett hvor mye man klager, er det grenser for hvor
mye samfunnet kan gjøre for deg.

Frank Rossavik har et begrep som heter ”rasjonell
kalkyle”. Med rasjonell kalkyle ville ikke journalist stått
høyt på listen over Franks yrkesvalg. Rasjonell kalkyle
kan være bra, men ikke alltid:
- Det er kanskje for mange som kalkulerer rasjonelt?
Kanskje vi skal bli flinkere til å følge lysten og se mulighetene. Ikke tenk for mye på handikappet. Løs problemene når de kommer.
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«Jeg synes folk
			klager for mye»
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IKKE SYNS
SYND PÅ
DEG SELV!

«Det er veldig rart å være
ungdom. Det skjer så veldig mye nå.»

Jobb litt i stedet for å synes synd på
deg selv, råder Ingrid C. Cras.
Fredrik Buan var døv; nå spiller
han i korps. De to tenåringene har
levd med hørselsvansker nesten
hele livet.
– Jeg kan nesten være med på alt, men det er ofte lyder
som irriterer, forteller Fredrik Buan. Han ble døv før
han var to år, etter en virusinfeksjon. Som treåring fikk
han cochlea-implantat (CI) på det ene øret. Så måtte
han stå i kø i over halvannet år for å få hørselshjelperen
i det andre øret, også.
– Jeg har glemt veldig mye av dette selv. Det er lenge
siden. Men vi har bilder, så jeg kan huske når det var og
sånn, sier Fredrik. Noen søk på internett hjelper også
godt. Dagbladet skrev flere ganger om den lange ventetiden på å bli operert, og andre medier har også fortalt
om erfaringene hans. Nå klarer han å være med på det
meste, selv om tenårene er travle og utfordrende.
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Fredrik

BUAN

Yrke: Skoleelev 9. klasse
Alder: 15 år
Spiller i musikkkorps, deltar i
teatergruppe og driver med friklatring en gang i uken.
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– Det er veldig rart å være ungdom. Det skjer så veldig
mye nå, sier han selv.
Ett uventet problem har han hatt. Lyden fra trikkeskinnene. Fredrik har gått på skole på Frogner i Oslo, og
implantatet gjør at han hører trikken på lang avstand.
På ny skole på trikkeløse Vålerenga forsvinner det
problemet.
– Jeg kan nesten være med på alt. Når jeg bader, tar jeg
av implantatene, forteller han. Blant annet spiller han i
korps.
– Jeg spiller trommer. Og så klatrer jeg. Der jeg klatrer,
er det mer stille, sier Fredrik Buan Det er han fornøyd
med. Han trives mest når det ikke er så mye unødvendig bråk, nemlig Han har tenkt å gå på skole sammen
med andre som har CI, forteller han.
Jobbplaner? Fredrik er ikke sikker. Han kan tenke seg
å kjøre eller å arbeide i butikk. I bakgården der han
bor, har han hjulpet til med å sette i stand et rom som
er pusset opp på frivillig basis. Så kanskje han skal bli
tømrer? – Det er så mange ting jeg har lyst til å jobbe
med, sier Fredrik Buan.
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«Jeg kan være med på nesten alt»

«DET ER IKKE S

SYND PÅ MEG»
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Samme planer

Ingrid C. Cras er et par år eldre. Hun har ikke endret
noen planer etter at hun fikk bekreftet at hun var
hørselshemmet. – Alt jeg har ønsket å gjøre, har jeg fått
til og gjort, sier hun. Det er bare ett unntak. Hun måtte
slutte med konkurransedansen.
– Jeg hadde drømmer om å være med i VM, men fikk
ikke gjort det på grunn av hørselen. Laget mitt dro uten
meg. Men jeg fikk opplevd EM og NM, forteller Ingrid.

Ingrid C.

CRAS

Yrke: Skoleelev på videregående
Alder: 18 år
Har vært aktiv innen
konkurransedans i mange år,
men driver nå med boksing.
Jobber på kafé.

Nå danser hun med hansker på, i stedet. Boksing, altså.
Overgangen kan virke stor – men de beste bokserne
danser rundt i ringen, like lette på foten som om det
skulle vært musikk til.
– Det var en viss overgang å gi seg med dansingen. Men
etter ti år, og på såpass høyt nivå på slutten, skjønte jeg
at det var best, sier hun.

På kafé

Hun går på videregående skole og arbeider på kafé ved
siden av.
– Det går greit. Jeg må bare fokusere og spørre flere
ganger, og si fra hvis jeg ikke hørte det noen sier. Det
betyr at jeg må fokusere og prøve å stenge ute litt
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«Alt jeg har ønsket å
gjøre, har jeg fått til og gjort»

andre ting. Men jeg synes det går bedre enn jeg trodde
det kom til å gå. Jeg tenkte at «dette kommer til å bli
slitsomt», men så langt har det gått bra, sier hun.

Tidlig til Briskeby

Videregående tar hun på Briskeby i Lier, som er en
skole for hørselshemmede.
– Det har hjulpet veldig. Tilretteleggingen der gjør skoledagen enklere. Og så har jo foreldrene mine hjulpet
meg veldig mye, smiler Ingrid. Hun er glad i fag som
for eksempel samfunnsfag, religion og historie, og ser
for seg at det kan bli statsvitenskap hun kommer til å
studere.
Hun råder andre til å søke seg til Briskeby så tidlig som
mulig.
– Jeg tror at man kan tenke seg at vanlig videregående
skole går greit, men Briskeby er utrolig bra uansett om
du har så vidt hørselstap eller om du bruker CI. Det
mange synes er vanskelig, er nok å flytte hjemmefra, og
det skjønner jeg jo, sier Ingrid C. Cras. Selv bor hun i
Drammen, og har ti minutter til skolen med buss.
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Ensomhet

Hun dukket opp i avisene som 15-åring, med fortellingen om hvordan man føler seg hjelpeløs og ensom i
hverdagen når man ikke hører hva andre sier.
– Jeg merker det veldig godt med dem jeg omgås til
daglig på skolen min. Jeg hører mye om at folk føler seg
ensomme og utenfor resten av ungdomssamfunnet, sier
hun.
Ingrid C. Cras har rådet klart til ensomme unge:
– Kanskje du kan snu litt på innstillingen? Det er veldig
mange som hører dårlig, som har den innstillingen at
det er synd på dem. Kanskje du heller skal tenke at «det
er ikke synd på meg». Kanskje du bare må jobbe litt
hardere for å bli en del av samfunnet, sier hun.
– Mange kan jobbe med seg selv, og tenke mer positivt i
stedet for å synes synd på seg selv og klandre alle andre
for ensomheten.
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«Kanskje du kan snu litt på innstillingen?»
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HISTORISK
LIKEPERSON

Da det norske folk feiret julaften i bitende kulde i 1948 kom Shahbaz Tariq
til verden i Karachi i Pakistan. Foreldrene trodde ikke i sin villeste fantasi
at sønnen skulle ende opp som norsk toppolitiker og bli en respektert
stortingsmann og tillitsvalgt for Arbeiderpartiet i Oslo.
Shahbaz entrer Stortinget med et smil og nikker til
vaktene på Løvebakken. Det er noen år siden han
møtte som representant for Arbeiderpartiet. Enkelte
hilser og veksler noen ord. 200 år etter Norge fikk sin
egen grunnlov er Stortinget preget av festivitas og
jubileumsarrangementer. Også denne dagen er det
rigget til et stort arrangement der bruddstykker av
landets stolte historie igjen skal presenteres.
De færreste vet at den høyreiste mannen med det lune
smilet som nå går opp trappen til Vandrehallen har
skrevet et viktig kapittel i landets historie. Shahbaz
var den første innvandreren i Norge som møtte fast
på Stortinget. Det skjedde nesten 20 år etter han
gikk på sitt første politiske møte og like lenge etter
innvandrerne i Norge fikk stemmerett.
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I den mest aktive og hektiske perioden som toppolitiker har Shahbaz hatt et usynlig handikap. Ved et bord
i stortingsrestauranten forteller han om den dagen
Ménières sykdom bokstavelig talt slo ham i bakken.

Har hatt 10 anfall

- Jeg husker det veldig godt. Det var den 5. august i
1995. Jeg var lokalpolitiker i Oslo og ble invitert på en
middag med en pakistansk minister som var på besøk i
Norge. Mens vi satt på restauranten begynte jeg å svette
noe voldsomt. Deretter mistet jeg kraften i det ene
beinet. Jeg ble kvalm og følte meg uvel. Plutselig følte
jeg at bordet veltet. Det var en dramatisk og svært
ubehagelig opplevelse, forteller han.

Shahbaz

TARIQ

Yrke: Pensjonist
Alder: 67 år
Var den første innvandreren i Norge som
møtte fast på Stortinget. Var vararepresentant fra 1989 til 2005 for Ap, og møtte fast
som stortingsrepresentant mens Bjørn Tore
Godal var statsråd. Har vært medlem av
Oslo bystyre i tre perioder. Shahbaz er aktiv
pådriver i prosjektet som heter Inkluderende fellesskap - et integreringsprosjekt i HLF.
Bruker fritiden sin som likeperson i HLF.
Foto: NTB Scanpix

«MER KULTUR E

ENN RELIGION»

På legevakta fikk han de første signalene om at det var
noe alvorlig på ferde. Diagnosen Ménières sykdom fikk
han først hos en ørespesialist ett og et halvt år senere.
- Da hadde jeg vært døv på det ene øret siden restaurantbesøket i 1995, men jeg oppfattet ikke meg selv som
hørselshemmet. Jeg hørte bare suselyd og tenkte at det
ville gå over.
Ménières sykdom kan være en tung belastning med
periodevise anfall av øresus, kraftig svimmelhet og
nedsatt hørsel eller døvhet. Shahbaz har opplevd om lag
ti anfall. En gang satt han bakerst på bussen fra Holmlia
til Oslo sentrum. Da fikk han en opplevelse av at
bussen veltet og slo rundt 180 grader. Akkurat den
samme opplevelsen fikk han beskrevet av en pasient
med tilsvarende diagnose i USA.

Inkluderende fellesskap

Årsaken til sykdommen som preger hverdagen til om
lag 5.000 nordmenn er ikke kjent. Man kjenner ikke
faktorer som utløser anfallene, men man antar at stress
og særlig mangel på søvn kan spille en rolle. Et anfall
kan vare i minutter eller timer. Shahbaz Tariq tror stress
har vært en medvirkende årsak til at han ble rammet
for snart 20 år siden.
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- Jeg har ikke hatt anfall på flere år. Jeg har lært meg å
mestre sykdommen ved å unngå stress og situasjoner
som kan utløse anfall. Det gir meg også bedre livskvalitet på andre områder, sier Shahbaz.
Shahbaz Tariq er først og fremst et herlig eksempel
på at vilje, godt humør og pågangsmot åpner dører
og muligheter. Som pensjonist har han valgt å bruke
deler av fritiden sin som likeperson i Hørselshemmedes
Landsforbund, og spesielt som kontaktperson og
rådgiver for nordmenn med innvandrerbakgrunn.
Undersøkelser viser at andelen hørselshemmede er
høyere blant nordmenn med minoritetsbakgrunn.
Likevel er det få medlemmer med innvandrerbakgrunn i HLF.
Shahbaz er aktiv pådriver i prosjektet som heter
Inkluderende fellesskap, som er et integreringsprosjekt
i HLF. Der bidrar han på sin særegne måte.

Mer kultur enn religion

- Jeg må snakke direkte til folk, og bruker ikke store
skjermer og presentasjoner. Min arena er å snakke
direkte til dem det gjelder, sier Shahbaz.
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Han har fått gode tilbakemeldinger, og er nok en gang
med på å flytte noen grenser i det norske samfunnet.
Det er ikke første gang Shahbaz Tariqs engasjement
handler om tabuer.
- Jeg har møtt det regelmessig helt siden jeg kom til
Norge for 43 år siden. Det er naturlig og forståelig, og
har ingenting med rasisme å gjøre. Rasisme har jeg
sett en sjelden gang, og da handler det stort sett om at
følelsene tar litt overhånd, sier han.

Aktiv kontaktperson

Selv kaller han seg et resultat av tilfeldigheter. Som
22-åring reiste han til Tyskland for å gjennomføre
ingeniørstudier etter diplomutdannelse innen autoog dieselteknikk hjemme i Pakistan. Da han fikk vite
at ingeniørutdannelsen i Tyskland gikk over tre år,
ombestemte han seg. Han ville ikke være så lenge
borte fra hjemlandet Pakistan.

Tabu-engasjementet i dag handler om å overbevise
nordmenn med innvandrerbakgrunn om at ulike
former for handikap eller sykdom ikke bør forbindes
med skam. Shahbaz legger ikke skjul på at sykdom eller
funksjonsnedsettelse i en del miljøer kan bli sett på som
en straff fra Gud.

- Men etter påtrykk fra noen venner og en rekke tilfeldigheter havnet jeg altså i Oslo, blant de aller første
pakistanerne som kom til Oslo tidlig på 1970-tallet.
Jeg kom til Norge den 17. april 1971, og dagen etter
fikk jeg jobb hos Harald A. Møller på Skøyen, etter at
jeg på fem minutter overbeviste verksmesteren om at
jeg kunne reparere tenningssystemet på en VW-boble,
smiler Shahbaz.

- Jeg tror det handler mer om kultur enn religion.
Det er innarbeidet hos mange at slike hendelser i livet
er signaler fra Gud. Da må vi være tidlig ute, snakke
om det og skape forståelse for at funksjonsnedsettelser
og sykdom, om det hørselstap, diabetes eller andre
ting, treffer de fleste – og det treffer ganske tilfeldig,
sier Shahbaz.

I likhet med andre pakistanske ungdommer som reiste
til Norge for over 40 år siden var Shahbaz først og
fremst ute etter jobb. Men han skilte seg ut på et annet
område. Med en far i det pakistanske byråkratiet og
oppvekst i storbyene Karachi og Islamabad hadde
Shahbaz et større og bredere samfunnsengasjement.
Det skulle bli hans livsløp i det nye hjemlandet.
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«Livet er så fullt av gleder at det
overskygger det jeg måtte ha av problemer»
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- Jeg var politisk aktiv i studietiden hjemme i Pakistan,
og derfor engasjert i sosialt arbeid. Pakistan hadde jo
ingen ambassade i Oslo, og sammen med en del
venner begynte jeg tidlig å hjelpe mine landsmenn
med å skrive nødvendige brev og søknader, selvangivelser og annet nødvendig papirarbeid. Det var nok
årsaken til at jeg ble en aktiv kontaktperson mellom
de pakistanske og norske miljøene og opp mot myndighetene, forteller Shahbaz.

Takker Gud

Som bussjåfør i Oslo Sporveier ble han i 1982 vervet
som medlem i Arbeiderpartiet, i det som heter
Baneselskapenes partilag. Det skulle bokstavelig talt bli
hans bane. På løpende bånd fikk Shahbaz tillitsverv i
Oslo som de fleste bare kunne drømme om: Medlem
av Oslo skolestyre, bystyret, kultur- og utdanningskomitèen, nestleder i samferdsels- og miljøkomitèen,
medlem i 17. mai-komitèen, medlem av landstinget i
Kommunenes Sentralforbund, medlem i samferdselsutvalget i Oslo og Akershus, for å nevne noen. Fra 1994
var Shahbaz heltidspolitiker i Oslo kommune – 12 år
etter han lot seg verve som medlem av Arbeiderpartiet.
Han var Norges første heltidspolitiker med innvandrerbakgrunn.

Som vararepresentant til Stortinget fikk han i 1997 prøve seg i 16 dager. Fra mars 2000 til september 2001 var
han fastmøtende varamann for daværende utenriksminister Bjørn Tore Godal. En ny epoke i livet. Shahbaz
står oppført med ett år og 218 dager som stortingsrepresentant. Som den første i Norge med innvandrerbakgrunn.
Ved det lille hjørnebordet i stortingsrestauranten tenker
Shahbaz tilbake på årene som er gått siden han kom
til Norge en aprildag i 1971. Han har tatt seg frem i
terrenget på sin måte. Sykdommen Ménières lever han
godt med.
- Jeg tenker veldig lite på det. Livet er så fullt av gleder
at det overskygger det jeg måtte ha av problemer.
- Er du stolt av det du har fått til?
- Kjempestolt. Jeg er ikke så veldig religiøs, men når jeg
tenker på alt jeg har opplevd er det så overveldende at
jeg takker Gud.

HØRER DU DÅRLIG?
Det finnes mange ulike hørselsutfordringer. Her kan du lese litt om noen av
utfordringene som finnes og noen gode råd å ta med seg.
TINNITUS

blant annet støyskade, sykdom, stress eller bivirkninger
av medikamenter.

Tinnitus er et lydfenomen bare den som har det kan
høre. Opplevelsen av tinnitus er unik for hver enkelt.
Noen har tinnitus i ett øre, andre har i begge ørene eller
et udefinerbart sted i hodet. Noen har tinnituslyder i
korte perioder, mens andre har tinnituslyder konstant.

Det er flere modeller som blir brukt i behandling av
tinnitus. I mange tilfeller vil en kombinasjon av behandlingsmodeller være mest effektivt.

Tinnitus er et symptom på at samarbeidet mellom øret
og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det
vanligvis gjør. Det kan være flere grunner til dette;

De aktuelle behandlingene er lydbehandling,
kognitiv behandling og behandling etter nevrofysiologisk modell.

GODE RÅD FOR TINNITUSRAMMEDE
Les mer på www.hlf.no

1. KUNNSKAP ER MAKT

Tilegne deg kunnskap om hva tinnitus er, hvordan det oppstår og hvilke mekanismer som
har innvirkning på tinnitus.

2. BRUK BAKGRUNNSLYDER

Hvis du plages av din tinnitus kan det være et godt tips å sørge for bakgrunnslyd.

5. KARTLEGG DIN TINNITUS

Mange tinnitusrammede opplever at tinnitus er mindre fremtredende i perioder hvor de
er lite stresset, har sovet godt eller er opptatt av aktiviteter de trives med. Kartlegg hvilke
situasjoner dette dreier seg om og legg forholdene bedre til rette for disse situasjonene.

6. FOKUS PÅ SØVN

3. OPPSØK EKSPERTISE

Tinnitus kan føre til søvnproblemer av ulik art. Slike søvnproblemer medfører ofte stress og
tretthet, som igjen kan forverre tinnitus.

4. FORBEDRE DIN HØRSELSSITUASJON

7. TA VARE PÅ KROPPEN

Det finnes gode behandlingstilbud som skal hjelpe deg til å mestre et liv med tinnitus.
Fire av fem personer med tinnitus har nedsatt hørsel. Et høreapparat har ofte en gunstig
effekt på tinnitus, og mange synes at bruk av høreapparat lindrer opplevelsen av tinnitus.
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Mosjon, opphold i frisk luft, et godt kosthold og andre faktorer som kan øke velværet har en
gunstig effekt på livskvaliteten din, og dermed også på din tinnitus.

Foto: NTB Scanpix

Rundt 15% av den
norske befolkningen har tinnitus.

Foto: NTB Scanpix
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MÉNIÈRE

Ménière kjennetegnes ved svimmelhetsanfall, øresus,
dottfølelse i øret og hørselstap. Sykdommen er anfallspreget. Det er mulig å lindre symptomene gjennom å
hvile, unngå stress, ha et sunt kosthold samt ta hensyn
til syn og hørsel.
Årsaken til Ménière er i de fleste tilfeller ukjent.
Ménière kan være arvelig eller utløses av stress,
infeksjon, allergi, sykdom, skade i øret, slag mot hodet
eller støy.
De fleste som får diagnosen er vanligvis fra 40 år og
eldre, men kan også forekomme hos yngre.

COCHLEA IMPLANTAT (CI)

CI tilbys personer som er døve eller har sterkt nedsatt
hørsel og som har liten eller ingen nytte av vanlige
høreapparat.

Et CI-apparat består av en elektrode som opereres inn
i sneglehuset og et eksternt apparat som kobles til elektrodene. Det er mulig å få CI på begge ørene.
Det eksterne apparatet fungerer som et slags høreapparat som fanger opp lyd og sender dette videre til sneglehuset. Derfra blir signalene sendt videre til hjernen
som tolker lydbildet.
Mange som har fått CI har fått betydelig bedre hørsel
enn før, og kan bli i stand til å delta i en-til-en samtaler.
En del CI-brukere klarer også å oppfatte hva som blir
sagt i telefonen, høre musikk og få med seg lyder fra
omgivelsene. De fleste som får operert inn CI opplever
å få bedre livskvalitet.

GODE RÅD FOR MÉNIÈRERAMMEDE
Les mer på www.hlf.no

1. TA HENSYN TIL HØRSELEN

Åpenheten vil gjøre det lettere for andre å ta hensyn.

2. TA HENSYN TIL SYNET

Opplever du svimmelhetsanfall, tinnitus og varierende hørselstap, sørg for å bli grundig
undersøkt. Få henvisning til ØNH-lege fra din fastlege. Det er viktig at det tas hørelstest og
balansetest. Krev å få tatt røntgen, MR, CT (av hodet) og hjernestamme-audiometri.

Utsettelse for unødig støy kan framkalle svimmelhetsanfall, tinnitus og stress. Bruk
hørselsvern hvis nødvendig.
Flimrende omgivelser, som når du kjører bil gjennom en furuskog med glimtende sollys, kan
fremkalle anfall.

3. STRESS NED
Unngå situasjoner som stresser deg, enten det er privat eller i jobbsammenheng.

4. ORIENTER DE RUNDT DEG

Orienter familie, venner, arbeidsgiver og kollegaer om sykdommen og hva den innebærer.

5. SØRG FOR GRUNDIG UNDERSØKELSE

6. SNAKK MED ANDRE

I HLF møter du andre som har Ménière. Ta kontakt med HLFs likepersoner som kjenner til
mange av utfordringene du møter i hverdagen. Det er gratis å kontakte en av HLFs likepersoner, men det er du selv som må ta initiativet.

Foto: NTB Scanpix
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MED
HØREAPPARAT
VED KONGENS
BORD

Hun satt i møter og slet med å høre
hva folk snakket om. Fire år og
to operasjoner senere satt fiskeri
minister Elisabeth Aspaker for
første gang ved Kongens bord
med høreapparat.
Til slutt var det familien som ga beskjed.
– Det var nok endel folk som var høflige rundt meg
og ikke kommenterte så mye. Men hjemme fikk jeg jo
beskjed. «Det var ikke dét vi spurte om!».
Nå hører hun godt. Men det er ikke mange årene siden
hørselen var et problem for Elisabeth Aspaker.

Stigbøylene smuldret opp

– En stund etter at jeg kom på Stortinget, merket jeg
at jeg begynte å høre dårlig, forteller hun. Høyrepolitikeren fra Harstad ble valgt inn i 2005. Hun har
bakgrunn som lærer. Men i klasserommene på
ungdomsskolen var ikke hørselen noe problem.
– Hjemme fikk jeg beskjed om at når tv-en sto på maks
og de andre måtte rømme rommet, da måtte det være
86
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Elisabeth

ASPAKER

Yrke: EØS- og EU-minister
Alder: 53 år
Hun ble utnevnt til fiskeriminister i Erna Solbergs
regjering 16. oktober 2013.
Aspaker har vært innvalgt på
Stortinget fra Troms siden 2005.
Hun var vararepresentant i
periodene 1989–1993 og
1997–2001.

«KOM DEG
TIL LEGEN!»

noe som var galt. Så måtte jeg jo bare bestille time og
komme meg til spesialist, da, sier hun. Hørselstesten
som hun fikk gjort på sykehuset i Harstad, var veldig
nedslående, konstaterer hun selv.
– Så ble jeg utredet og fikk beskjed om at jeg hadde noe
som heter otosklerose. Det vil si at stigbøylene i øret
forvitrer. De smuldrer opp, forklarer Aspaker. Hun har
to operasjoner bak seg på Rikshospitalet, med halvannet års mellomrom. Nå har hun stigbøyler av titan. For
å få igjen enda mer av hørselen bruker hun høreapparat
i tillegg.

En ny verden

– Det var jo en ny verden. Fra at jeg hørte så dårlig og
satt i møter og var superstresset for at jeg skulle få med
meg ting. Det var nesten så du måtte gjette deg til hva
som ble sagt. I store rom kan folk sitte langt unna, og
det er mange rom med dårlig akustikk. Jeg hadde til
tider store problemer med å henge med i svingene, sier
Aspaker i ettertid.
Etterhvert skjønte hun selv at dette var noe hun måtte
gjøre noe med.
– Nå hører jeg godt. Selvfølgelig er jeg heldig, også, for
utviklingen i høreapparatene og teknologien har gått i
rasende fart. Høreapparatene nå er mye bedre enn de
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var tidligere. Også når det gjelder å sortere i lydbildet
når du sitter i et rom med mange mennesker:
Selv teknologien på de minste apparatene er kraftig
forbedret.

Mikrofoner

I regjeringens vanlige møterom er ikke akustikken noe
problem. – Og hvis vi sitter i et større rom, så har vi ofte
med oss mikrofonsett. Men i rom med dårlig akustikk
kan det være krevende selv om jeg nå hører godt med
høreapparat. Jeg hører flere enn meg som må spørre:
«Kan du ikke snakke høyere?» sier Elisabeth Aspaker.
Hennes egen historie har gjort at hun legger ekstra godt
merke til andre med høreapparat:
– Du blir så hyperoppmerksom på det, på hvor mange
som har dette problemet. Når jeg ser rundt meg nå,
så oppdager jeg høreapparat og ørepropper hos stadig
flere, og i alle aldersgrupper. Det er mulig det er fordi
jeg er så oppmerksom på det selv at jeg ser det, men det
stemmer jo med statistikken som viser at så mange har
en eller annen form for hørselsforstyrrelse.

Kom deg til legen!

– Så har jeg lest meg til at når hørselen begynner å
bli dårligere, så begynner hjernen å omdisponere de
cellene som har vært brukt til hørsel, til andre formål.

Hvis du da ikke begynner med høreapparat eller får
hjelp til å trimme hørselscellene videre, så risikerer du
at du senere ikke greier å gjenvinne så mye hørsel som
du kunne ha gjort, sier hun.
– Jeg gir det råd til alle som hører dårlig: Ikke vent, men
kom dere avgårde til lege. Skaff hjelp mens dere ennå
har muligheten til å gjenvinne mest mulig av hørselen!
Det å utsette det, det er å frata seg selv muligheten til å
høre bedre etter å ha fått hjelpemidler. Samtidig er det
lang ventetid på høresentralene mange steder i landet.
Enda en god grunn til ikke å vente, altså.

Ubehagelig å innse

Aspaker innrømmer at det kan være ubehagelig å innse
at man har problemer med hørselen:
– Du synes jo det er en sykdom eller et handikap. Så
tror du kanskje at det skal snu livet ditt helt på hodet.
Men det gjør jo ikke det. Litt batterier å skifte, men eller
så går det jo, sier hun, og smiler av varslene hun får om
at batteriet i høreapparatet begynner å bli dårlig:
– I begynnelsen lurte jeg på: Hører de andre rundt
meg dette?

Diskré høreapparater

Selve høreapparatene er det i hvert fall ikke noen
som legger merke til. De er små, og nesten ikke til å se.
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«Det var ikke dét vi spurte om!»

Foto: NTB Scanpix

– Når du er dame, kan du jo dandere håret litt.
Du behøver ikke å ha høreapparatet på utstilling hvis
du ikke vil det. De blir så synlige som du selv vil at de
skal være. Hun opplever at fordi hun bruker høreapparat, er det mange rundt henne som også forteller at
de hører dårlig. – Dessuten er det en god del folk som
antageligvis hører dårlig uten at de er klar over det selv.
Du hører særlig eldre folk som sier mye «Hæ?»
og «Ka?».

Som å skru på en bryter

Hennes egen diagnose skal være arvelig. Samtidig er
det ingen andre i familien som har hatt otosklerose –
eller andre hørselsproblemer. Har hun arvet dem,
så må det være fra noen flere slektsledd tilbake, tror
hun. Operasjonene sine beskriver hun som å skru
på en bryter:
– Jeg var våken og hadde lokalbedøvelse. Da de satte
på den nye stigbøylen, skulle jeg svare på om jeg hørte.
Det var som å slå på en bryter; det var helt surrealistisk.
Det var en helt spesiell opplevelse, før og etter.
Mellom de to operasjonene hadde det skjedd nye fremskritt, og det andre inngrepet var enda enklere og mer
raffinert enn det første. – Men sluttresultatet er akkurat
like godt, og jeg tror ikke du kan se noe arr på noen av
sidene, sier hun.
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Avhengig av hørsel

Og hvis hun ikke hadde hatt operasjonene og høre
apparatene?
– Da ville jeg hatt store problemer. Jeg kunne neppe ha
vært i den funksjonen jeg er nå, og det ville heller ikke
vært så enkelt å være lærer. Jeg tenker at jeg hadde
måttet gjøre andre valg i livet uten hørsel.
– Tolk eller tegnspråk – jeg skal ikke si at det ikke
kunne ha fungert, men det hadde vært en langt mer
komplisert affære. Hadde jeg vært 100 prosent avhengig
av tolk i det daglige, tror jeg det hadde vært krevende.
Hun regner nok med at folk flest ville vært klare til
å akseptere en fiskeriminister med tolk. – Men det
ville ha lagt en demper på hvor mye du kunne ha vært
rundt. Jeg farter land og strand rundt og er i fiskebåter
og på oppdrettsanlegg. Jeg tror at mye av aksjons
radiusen ville ha forsvunnet. Det å måtte ha med seg
noen hele tiden, ville vært veldig krevende.
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Tilrettelegging

Det samme ville vært tilfellet i en lærerjobb. Unger kan
være utrolig støttende, men det ville krevd en helt
annen tilrettelegging.
– Men heldigvis, jeg har opplevd en liten revolusjon i
min tid som høreapparatbruker. Bare på de skiftene av
høreapparat som jeg har vært igjennom, er det markant
forbedring, sier Elisabeth Aspaker, og vender tilbake til
det viktigste rådet hun har å gi:
– Når man begynner å høre dårlig: Erkjenn problemet
og søk hjelp så raskt som mulig. Det gjør livet lettere på
alle vis.

Foto: NTB Scanpix

Foto: Solveig Selj
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GLEMMER
ØRESUS OG
LEVER VIDERE

Foto: NTB Scanpix
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Å leve med øresus, det handler
mye om å gi blaffen og ikke
fokusere på det, sier Gaute Ormåsen.
Artisten tror neppe han hadde levd
i dag om han ikke hadde klart å
mestre lyden.
– Jeg kaller det ikke tinnitus; jeg kaller det heller
øresus. Det er ikke en pipelyd, men mer et sus, sier
Gaute Ormåsen.

Plutselig pipelyd

Gaute

ORMÅSEN

Yrke: Sanger og låtskriver
Alder: 33 år
Gautes sangkarriere startet da
han kom til finalen i Idol i 2003,
hvor han endte opp på 2. plass.
Idol-deltakelsen ga ham kontrakt
med plateselskapet BMG, hvorpå
han ga ut albumet New Kid in
Town.

Den gangen han plutselig fikk problemer med hørselen,
hadde han ennå ikke fått det musikalske gjennom
bruddet. Det kom med «Idol» på TV 2 i 2003.
– Det var før Idol. Jeg levde ikke av musikk da,
forteller han. Det begynte helt plutselig, med en høy
pipelyd. Som lyn fra klar himmel, midt på dagen. I
løpet av et halvt år gikk den gradvis over fra pip til sus.

Selvmordstanker

– Dette var jo såpass midt i den tiden da jeg hadde
ganske store drømmer. Jeg følte at drømmene ble knust.
Hadde det fortsatt å være like ille som det var da, vet
jeg ikke om jeg hadde levd i dag, betror Gaute Ormåsen
og forteller for første gang om selvmordstankene han
hadde da øresuset satte inn.
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«Jeg kaller det ikke tinnitus;
jeg kaller det heller øresus»

«MIST ALDRI H

HÅPET!»
Foto: NTB Scanpix
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– Det var en sånn lyd som du ikke kunne ignorere.
Jeg hørte liksom hele tiden en klar tone. Sakte, men
sikkert ble pipelyden lavere og gikk over til susing.
Samtidig fikk han generelt dårligere hørsel. Spesielt på
høyre øre, der lyden kom fra.
– Jeg dro jo til en lege, da, som sendte meg videre til
en øre-nese-hals-lege. Men det var jo bare et par enkle
undersøkelser og beskjed om at jeg må leve med det,
mest sannsynlig resten av livet. Det var ganske tøft,
innrømmer Ormåsen.

Gjorde alt feil

Til å begynne med visste han ikke helt hvordan han
skulle forholde seg til det evige suset.
– Jeg gjorde vel egentlig alt feil. Jeg ble sykelig opptatt av den lyden. Jeg skulle liksom gjøre det til min
livsoppgave å finne ut hvordan jeg kunne bli kvitt den,
sier han.
– Problemet var at dette var ikke noe jeg kunne
kontrollere selv. På den tiden trodde han at det kanskje
var noe han spiste eller drakk som var feil. Kanskje
kaffe eller sukker. Eller kunne det komme fra ryggen,
eller kjeven, eller tennene?

Angst

– Øresus kan komme fra ganske mange forskjellige
ting. Jeg var bestemt på at jeg skulle finne ut hva det
var. Det fant jeg egentlig aldri ut, og det var ikke noe
jeg kunne gjøre for å påvirke lyden. Det verste var ikke
nødvendigvis selve lyden, mener Gaute Ormåsen:
– Det verste er at du får angst av den. Det er en
ond sirkel som starter med at du hører lyden og
engster deg for den. Så drar det med seg mye annet.
Spente muskler, dårlig nattesøvn. Det er lett å havne i
en ond sirkel, der dårlig nattesøvn forsterker øresusen.

Forsto mer

Det som gjorde at artisten begynte å forstå litt mer,
var en helt vanlig hørselstest.
– Jeg ble dimmet fra militæret på grunn av hørselen for
mange år siden. Da skjønte jeg ikke at jeg reelt hadde
dårlig hørsel; jeg trodde at det var noe rart som hadde
skjedd på den testen, forteller han.
– Så tok jeg en ny hørselstest bare for litt over et år
siden, og den viste at jeg hadde kjempedårlig hørsel.
Da skjønte jeg litt mer, og så har jeg lest litt nyere
forskning som viser at dårlig hørsel gir øresus.
De frekvensene som hjernen ikke hører, prøver den å
fylle ut selv, på en måte, forklarer Ormåsen.

– Jeg tror det er derfor jeg har det. Det stemmer ganske
bra. Jeg hadde lagt merke til at hvis jeg hører på musikk
på datahøyttalere, får jeg høyere øresus etterpå. Nå har
jeg skjønt grunnen: Hjernen min leter etter de frekvensene den ikke hørte.

Nysgjerrig

Han har testet det ut selv med å søke på nettet og finne
modifisert musikk.
– Det er musikk der forskerne har fjernet visse
frekvenser. Jeg la merke til at hvis jeg hører på den, er
det tydelig forskjell med en gang jeg skrur av. Da hører
jeg kjempehøy susing, og det er sannsynligvis fordi det
er akkurat de frekvensene som er fjernet, tror han.
Han innrømmer det selv: Han er nysgjerrig, og han har
lett mye selv for å finne forklaringer og hvordan ting
henger sammen:
– Jeg har vært veldig nysgjerrig på hva som er greia
med øret mitt. Det er viktig å finne ut hva som er
årsaken, mener Gaute Ormåsen.

Arvelig

Nå har han begynt å teste høreapparater, for å se om de
kan hjelpe hjernen hans å høre alle frekvenser.
– Men jeg vet ikke, egentlig. Jeg sliter litt med å orke
å bruke høreapparater hele tiden. Stort sett føler jeg at
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jeg ikke trenger det. Selv om jeg hører dårlig, så funker
hørselen stort sett til hverdagsbruk.
Det er ikke uvanlig at musikere får problemer med
hørselen. Lange arbeidsdager med mye og høy lyd fører
ofte til skader.
– Men hos meg er det sannsynligvis ikke en hørsels
skade. Det er mest sannsynlig at det er medfødt og
kanskje arvelig, sier han.

Må ignoreres

Etter mange år har han vent seg til lyden.
– Etter hvert som den gikk over fra pip til sus, var den
egentlig til å leve med. Men hvis jeg fokuserer på den,
blir den høyere. Derfor er det viktig å prøve å
ignorere den. Hvis jeg begynner å engste meg, blir alt
bare verre. Det handler mye om rett og slett å gi blaffen
og ikke fokusere på det, sier han. Derfor har han stort
sett glemt at den er der. Det er bare når det blir stille at
den dukker opp. Og da tenker han ikke over den. – Jeg
er blitt vant til det. Nå går det helt greit å leve med, sier
Gaute Ormåsen.

Overfølsom

Han er slett ikke ferdig med hørselsproblemer. Nå sliter
han med at han er overfølsom for lyd: Muskelen som
skal trekke seg sammen og beskytte øret når det

«Jeg gjorde vel egentlig alt feil»

Foto: NTB Scanpix
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kommer en uvanlig høy lyd, den er blitt hyperaktiv.
Dermed skal det ikke så mye til: Det er nok at han
tar ut av oppvaskmaskinen for at den skal trekke seg
sammen slik at han kjenner det fysisk. Høy musikk kan
også gi ham den følelsen som vi har når vi hører en
ubehagelig, høy lyd. På konsert kan høyreøret høres ut
som en sprengt høyttaler.
– Det var litt som med øresusen: I begynnelsen ble jeg
livredd for hva som skjedde, men nå har jeg vent meg
litt til dette, også.

– Mist aldri håpet!

Etter mange år med øresus har Gaute Ormåsen
et klart råd til andre unge som rammes:
– Ikke grav deg helt ned! Mist aldri håpet! sier han.

– Dessuten vil jeg anbefale deg å teste hørselen for å
finne ut om du hører dårlig. Øresus og hørselstap går
ofte hånd i hånd, og du kan alltids få vurdert høre
apparat som gir deg bedre hørsel på de frekvensene
der du hører dårlig. Legen får stort sett ikke utrettet
noe magisk som kan hjelpe raskt. Men det er greit å få
sjekket, mener han. I ettertid har han skjønt at han burde ha prøvd terapi. TRT – tinnitus retraining therapy.
Dessuten har han bestemt seg for å prøve behandling
på en klinikk i Tallinn – behandling som ikke er godt
nok dokumentert til at den er anbefalt, men han prøver
likevel.
– Det blir forhåpentligvis ikke verre, i hvert fall,
sier Gaute Ormåsen.

Foto: Espen Solli
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SKRIVER
FOR DØVE
ØRER

Skrivetolk Karen M. Olsen Isaksen
brenner så sterkt for skrivetolkarbeidet at hun ble engasjert av
Høyskolen i Bergen til å starte et
nytt studium for skrivetolker.
Karen har opplevd hørselshemmedes første virkelige
møte med teaterscenen, revyer og i familieselskap.
Som skrivetolk har hun bidratt til å åpne nye dører for
hørselshemmede.
- Enkelte forteller at de opplever samfunnet og omgivelsene rundt seg på en ny måte når de får bistand av
en skrivetolk. Disse tilbakemeldingene er en drivkraft
og en del av årsaken til at jeg brenner så sterkt for dette
tolketilbudet, sier Karen M. Olsen Isaksen.
Karens arbeid er banebrytende på mange måter. Hun
ser muligheter fremfor begrensninger i enhver
sammenheng. Det var også årsaken til at Karen fikk
i oppdrag å utarbeide prosjektrapporten ”Skriften på
veggen” i 2008. Karens arbeid har bidratt til ny forståelse for skrivetolking og hørselshemmedes behov.
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«Det handler ganske enkelt om å
forstå og bli forstått uansett hvor man er»

Karen M. Olsen

ISAKSEN

Yrke: Skrivetolk, markedssekretær
og prosjektleder
Alder: 36 år
Utdannet innen markedsføring
og relasjonsledelse. Prosjektleder
for skrivetolkutdanningen ved
Høyskolen i Bergen.

«DET ER RET
SLETT EN VI

TT OG
IKTIG JOBB»

Foto: Espen Solli
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Tilgjengelig kulturliv

- Prosjektet ”Skriften på veggen” ønsket å teste ut ulike
tekniske løsninger på kulturelle arrangementer for å
kunne bidra til at det kan bli en økning i antall skrivetolkede forestillinger. Forhåpentligvis har prosjektet
bidratt til en bevisstgjøring, holdningsendring og
verdiskapning i forhold til teksting av kulturelle arrangement. De fleste kjenner antagelig en eller flere som er
hørselshemmet, og når man er hørselshemmet påvirker
det ikke bare ens eget liv, men også alle nære personer.
Et kjent scenario er et ektepar som har vært gift lenge,
hvor den ene hører dårlig og den andre er ”normalthørende”. Gleden over å gå ut på et kulturelt arrangement er ikke den samme når man vet at ikke begge får
med seg det som formidles på scenen. Dette ender ofte
med at man holder seg hjemme og går glipp av mange
kulturelle begivenheter, skriver Karen i sin rapport.
Karens arbeid har møtt anerkjennelse blant mange.
Da rapporten ble offentliggjort tok flere til orde for
at Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven også blir
gjeldende på det kulturelle området.
- Formålet med prosjektet var å gjøre kulturlivet mer
tilgjengelig for hørselshemmede gjennom å gjøre
tolketjenestene i landet mer oppmerksomme på

mulighetene for skrivetolking på kulturelle arrangement. Samtidig ønsket prosjektet å synliggjøre skrivetolking for flere hørselshemmede, slik at brukergruppen
blir mer kjent med og ser nytten av dette, sier Karen.

Konfirmasjon og legebesøk

Retten til tolking er lovbestemt gjennom folketrygdloven. Likevel mener Karen det er en vei å gå før
brukerne får det tilbudet de har krav på.
- Første utfordring er å utdanne flere skrivetolker. I
tillegg må myndighetene samarbeide med offentlige og
private institusjoner for å legge til rette for skrivetolking, sier Karen.
Den første utfordringen skal Karen nå være med på å
løse. I 2014 var Karen med å starte opp den første
Skrivetolkutdannelsen ved Høgskolen i Bergen, det var
over 30 søkere på 20 plasser. Det ble søkt om forlengelse av skrivetolkstudiet for ytterligere ett år noe
som ble innvilget.
- Foreløpig er det et pilotprosjekt, men forhåpentligvis
vil det bli et permanent tilbud. Det er stadig behov for
flere dyktige skrivetolker og i den forbindelse er selvsagt et tilbud om en egen utdanning viktig, sier Karen
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som er prosjektleder for det unike studiet i Bergen.
Skrivetolking i praksis kan gjøres på mange måter. På
teaterscener har Karen vært med på å prøve ut alt fra
store skjermer over scenen til små håndholdte skjermer brukerne kan ha på fanget. Skrivetolken kan sitte
ved siden av brukeren eller sende teksten trådløst fra
et annet sted i salen. Karen har også skrivetolket i
konfirmasjon, under legebesøk og for studenter med
hørselsnedsettelse.

Revy og teater

- Dette er like aktuelt i de fleste hverdagslige sammenhenger. Det handler ganske enkelt om å forstå og bli
forstått uansett hvor man er. Det er fellesskap og deltagelse i praksis, sier Karen.
Hun har et spesielt engasjement for skrivetolking på
teater. Før hun ble prosjektleder for ”Skriften på
veggen” hadde Karen utarbeidet heftet ”Skrivetolking
på teater og revy”. Det hele begynte med en konkret
henvendelse, som ble starten på et omfattende arbeid
som kan bidra til å endre hverdagen for mange hørselshemmede i Norge.
- I 2006 kom det en skrivetolkbestilling fra en bruker
som ønsket å se revyen ”Alt for Rognan” på Chat Noir.

«Det er helt spesielt å jobbe så tett
på andre mennesker uten at vi egentlig har en relasjon»

Foto: Espen Solli
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Det var ikke første gang en forestilling ble skrivetolket,
men det var blant de første forestillingene som ble så
grundig dokumentert, forteller Karen.
Det ble starten på en stor og viktig jobb. Karen reiste
landet rundt og testet ulike former for skrivetolking.
Tilbakemeldingene var stort sett positive.
- I teatersammenheng har vi prøvd ut flere løsninger, og
mulighetene er mange. Jeg drømmer om et samarbeid
med teatrene der selve teksten er en del av forestillingen, ikke bare et hjelpemiddel som henger på veggen.
Vi får tilbakemelding på at også de som hører normalt
har nytte av teksten, sier Karen.

Skriver rekordraskt

Bak Karens rapporter og prosjektarbeid knyttet til
skrivetolkarbeidet, skjuler det seg en glødende interesse
for de personene som mottar skrivetolkens formidling.
Karen blir både rørt og revet med når hun forteller små
hverdagshistorier fra jobben som skrivetolk.
- Det er helt spesielt å jobbe så tett på andre mennesker
uten at vi egentlig har en relasjon. Jeg er bare et verktøy
for at vedkommende skal forstå et budskap, men det er

Foto: Espen Solli
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«Det skal litt til å henge med»
så mye mer enn det. Det er rett og slett en viktig
jobb, sier Karen.
Selv begynte hun som skrivetolk ved en ren tilfeldighet.
Hennes talent var at hun kunne skrive raskt på
tastaturet.
- Jeg skriver 500-700 tegn i minuttet. De fleste snakker
i gjennomsnitt 900 tegn i minuttet, så det skal litt til å
henge med. Når vi skrivetolker scenearrangementer er
det derfor viktig å forberede seg godt, lese manus og
vite mest mulig på forhånd, sier Karen.

- Vi hadde et veldig godt samarbeide, og gjorde grundige forberedelser på forhånd. De vi skrivetolket for
hadde det like morsomt som resten av publikum. Det
var en god bekreftelse på at vi hadde fått det til, smiler
Karen.
Hørselshemmedes Landsforbund er en viktig partner
for å skape anerkjennelse for skrivetolkens arbeid.
HLF er blant annet en pådriver overfor sentrale
myndigheter.

At forberedelser er viktig fikk hun erfare da hun skulle
skrivetolke en forestilling av komikeren Anne-Kat.
Hærland. Den munnrappe kjendisen bruker cirka 1.300
tegn i minuttet.

Fakta om skrivetolking
En skrivetolk er en person som fortløpende oversetter tale til tekst,
for eksempel under forelesninger eller foredrag. Skrivetolken er et
bindeledd mellom hørende og hørselshemmede. Bruk av for eksempel teleslynge sammen med skrivetolk er en god kombinasjon og til
god hjelp for mange hørselshemmede. Du kan få nødvendig

tolkehjelp og tolk-ledsagerhjelp for å fungere i dagliglivet,
arbeidslivet, under utdanning og i forbindelse med polikliniske
helsetjenester. Bestilling av skrivetolk skjer via Hjelpemiddelsentralen
i ditt hjemfylke.

Foto: NTB Scanpix
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FINNER
HØRSELSSKADENE
TIDLIG

Haakon

ARNESEN

Yrke: Overlege ved øre- nese- hals,
St. Olavs hospital,
Trondheim
Alder: 53 år
Fra Nordstrand i Oslo, utdannet
ved UiO. Sentral fagperson i
kompetansenettverket innenfor
feltet tinnitus. Anerkjent
foredragsholder.
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Det viktigste er å hjelpe barn som
er født døve, så tidlig som mulig,
konstaterer Haakon Arnesen.
– Et avansert høreapparat. Slik beskriver han CI –
implantatet som opereres inn i sneglehuset for å gi
svært tunghørte, og til og med døve, hørselen tilbake.
Haakon Arnesen er overlege ved høresenteret og
øre-nese-halsavdelingen på St. Olavs hospital. Nå
arbeider han mest med tinnitus, men han var også den
som tok initiativet til CI-operasjonene som trondheimssykehuset begynte med i 2005.

Rett på nerven

– CI opereres inn i sneglehuset til pasienten. Vi går
utenom hårcellene i det indre øret – fordi de stort sett
ikke fungerer på døve og sterkt tunghørte – og stimulerer hørselsnerven direkte, forkarer han. CI står for
cochlea-implantat; «cochlea» er det latinske navnet på
sneglehuset, der hårcellene – hørselscellene – sitter.
– Et høreapparat fungerer på den måten at det forsterker lyden til de hårcellene som faktisk fungerer. Men
hvis hårcellene ikke fungerer i det hele tatt, så må man
gå utenom dem og stimulere hørselsnerven.

Foto: NTB Scanpix
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Tidlig hjelp

Haakon Arnesen er aller mest opptatt av de yngste:
– Det viktigste er egentlig for barn som er mer eller
mindre døvfødte, at de får stimulert hørselssystemet så
raskt som mulig for å kunne utvikle taleforståelse og
talespråk, sier han.
– I utgangspunktet får alle som fødes nesten døve, et
cochlea-implantat i dag, stort sett når de er mellom
seks og tolv måneder gamle. Det dreier seg om rundt
50 barn i året. – Den viktigste gruppen er disse barna,
som kan få et liv i taleforståelse og mindre behov for
tegnspråk. Så opereres det også på voksne som enten
har mistet hørselen eller hørt dårligere og dårligere,
forteller han. Resultatet blir bedre for pasienter som
ikke har vært døve lenge. Barn som får CI før de er ett
til halvannet år gamle, kan utvikle et talespråk i løpet av
ett til tre år med implantat.

Talespråk

I tillegg til St. Olav gjøres CI-operasjonen på Haukeland i Bergen. – Her har vi operert i ti år, og vi opererer
cirka 20 pasienter i året, forteller Arnesen.
– For å operere voksne, forutsettes det at de har noe
taleforståelse fra før. Hvis du kommer som døvfødt
20-åring og skal ha implantat, så blir det ikke så godt
resultat. Noen opereres for å få lydopplevelse uten

talespråk, men det er unntaket. For de aller fleste er formålet at de skal få en taleforståelse og utvikle og bevare
talespråket.

Ikke for alle

Dessuten: For den som har nytte av høreapparatet
sitt, er det ikke sikkert en operasjon er det beste. Selve
implantatet – elektroden – settes inn i sneglehuset, og
et eksternt apparat kobles til og fungerer som et slags
høreapparat som fanger opp lyd og sender det videre til
sneglehuset. Derfra sendes signalene videre til hjernen,
som tolker lydbildet.
– Når du tar av deg den ytre delen, hvor taleprosessoren
sitter, som du for eksempel må når du går i svømmehallen, er du like døv som før. Kanskje hører du enda
dårligere enn før, for det er en tendens til at hårcellene
ødelegges når implantatet setter inn. Hvis du har nytte
av høreapparat, bør du være forsiktig med CI, fordi
det kan skade den hørselen som er igjen, sier Haakon
Arnesen.
Det er først og fremst de siste ti-femten årene at
CI-bruken har eksplodert. – Den ytre delen blir slitt,
akkurat som et høreapparat, og må byttes etter fra seks
år og oppover. På det indre implantatet anslår man en
levetid på kanskje 40 år. Ingen har hatt det i 40 år ennå,
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«Bakgrunnsstøy er vanskelig
uansett hvilke hjelpemidler vi har»

«BEDRE LIVS

SKVALITET»

«Det viktigste er å hjelpe barn
som er født døve, så tidlig som mulig»

så det er vanskelig å si. Men de som får det som spedbarn, må regne med å få inn nytt implantat etterhvert,
forklarer overlegen.

Bedre livskvalitet

Om det er lettere å leve «normalt» med implantat?
– De som er født nesten uten hørsel, hører veldig mye
bedre enn de ellers ville ha gjort. Det har selvfølgelig
også vært en utvikling av høreapparater. Men det er
klart at det fortsatt er sånn at har man dårlig hørsel, så
sliter man i mange situasjoner. Bakgrunnsstøy er for eksempel vanskelig uansett hva slags hjelpemidler vi har,
sier Arnesen. I tiden som kommer tror han den store
utfordringen blir å bevare den hørselen som er igjen.

Mer skånsom

– Sneglehuset er en spiral, akkurat slik som et vanlig
sneglehus ser ut. Implantatene har tradisjonelt vært
laget slik at de slynger seg rundt den spiralen. Men da
har man kommet nær hårcellene og skadet dem. Vi
er opptatt av å skåne sneglehuset mest mulig, både fra
kirurgens side og med implantatet. Å gjøre dem tynnere og skåne hørselssystemet mer, det er den største
utfordringen i CI-fremtiden.
– Andre alternativer? Det er litt avhengig av hva
slags hørselstap man har. Hvis det er problemer i
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«Når du tar den av, er du like døv som før»

mellomøret, så finnes det implantater som man kan
sette inn for å skape bevegelse der. Det finnes forsåvidt
andre typer implantater. Men det som har vært diskutert nå, er å innføre stamceller i sneglehuset. Jeg vet
ikke om det er mulig og i tilfelle hvor lenge det er til det
kan gjøres, men det er nok et stykke unna.

Registervansker

Det største problemet med å hjelpe hørselshemmede
barn som trenger implantat, er papirarbeidet.
– Hørselsscreening av nyfødte har vært obligatorisk i
Norge siden 2009. Det er viktig for å finne hørselstapene tidlig. Problemet der er at vi har ikke gode nok
registreringssystemer i Norge, mener Arnesen.
– Det å få adgang til å ha nasjonale registre, er krevende. Storbritannia har et veldig bra system som vi bare
burde kopiert og tatt hit, men det er vanskelig. Gode
systemer for hørselsscreening og ikke minst at de blir
fulgt opp, er en utfordring for Norge, sier han.
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I egne hender

Arnesen innrømmer at St. Olavs hospital og det
tidligere Regionsykehuset i Trondheim har tatt saken i
egne hender:
– Vi har hatt systemer siden vi begynte med screening
i 2002, og ført et lokalt register. Det har vi hatt ulovlig i
12 år, med god samvittighet, på en egen, separat PC.
Nå er det godkjent, sier han, og mener det sier litt om
hvor langt foran sykehuset ligger.
– Og så må vi ikke glemme at CI tross alt gjelder
en liten andel av de hørselshemmede. Den store
gruppen er de som har høreapparat, minner
Haakon Arnesen om.

Foto: NTB Scanpix

HVEM ER HLF?
- og hva gjør vi?

Alle har vi opplevd på et eller annet tidspunkt å bli
satt på sidelinjen og ikke få være med. Det er en dårlig
opplevelse. I 2020 vil en million nordmenn slite med
å følge en normal samtale. En million av oss vil bære
på et usynlig handikap og risikerer å falle utenfor. HLF
(Hørselshemmedes Landsforbund) jobber for å ivareta
dine interesser og rettigheter som hørselshemmet.
Vi er Norges største organisasjon for mennesker med
funksjonsnedsettelser med over 60 000 medlemmer, og
vi er verdens største hørselsorganisasjon. Vi arbeider
for å gjøre hverdagen din enklere, i tillegg til å forebygge hørselsstap og hørselsskader i befolkningen.
HLF har 19 fylkeslag og 200 lokallag fordelt over hele
landet. Som medlem i HLF får du en rekke medlemsfordeler, en sosial møteplass og viktig informasjon.
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Vi jobber for å ivareta dine rettigheter som hørselshemmet overfor politikere og beslutningstakere, slik
at blant annet gratis og god tilgang på hjelpemidler
fortsatt skal være en selvfølge. Et tilgjengelig samfunn
er viktig for alle, og spesielt for mennesker med
nedsatt funksjonsevne.
HLF eier og driver HLF Briskeby, som både er en
videregående skole og et kompetansesenter for hørselshemmede. På skolesiden tilbys tilrettelagt talespråklig
undervisning i små klasser, utstyrt med moderne, og
hørselsteknisk utstyr. Elevene på skolen oppnår meget
gode faglige resultater, samtidig som elevene forteller
om et godt sosialt liv. Flere har vonde erfaringer med
seg fra tidligere skolegang.

Mange opplever mestring etter å ha vært kurs på HLF
Briskeby. Her har de fått god hjelp til å stå i hverdagen
som hørselshemmet. De ansatte har stor kunnskap og
god erfaring med å hjelpe deg til en ny start. Det tilbys

kurs for tinnitus-rammede, CI-opererte, Menieres
sykdom og hørselshemmede i yrkeslivet. Se mer på
www.hlfbriskeby.no.

SOM MEDLEM HOS HLF FÅR DU EN REKKE MEDLEMSFORDELER:
Les mer på www.hlf.no

•
•
•
•
•

HLFs erstatningsavtale for høreapparater
Gratis advokathjelp i inntil 2 timer hos Lippestad advokatkontor
Billige høreapparatbatterier
Fagbladet Din Hørsel
Tema-møter/kurs

Gjennom HLFs lokallag kan du delta på temamøter, turer, aktiviteter, hørselskurs og en

rekke andre hobby- og fritidskurs

• Likeperson

Visste du at du også kan få en samtalepartner gjennom oss? Vi har en likepersonsordning som er gratis, der hørselshemmede kan komme hjem til deg for en hørselsprat
eller hjelpe deg med stell av høreapparatene.

Les gjerne mer om oss på www.hlf.no.

VI JOBBER
FOR DEG!
- men hva betyr egentlig det?
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Hver dag jobber vi med:
HØRINGSUTTALELSER

HLF jobber for å gjøre samfunnet tilgjengelig for hørselshemmede, forebygge hørselsskader
og sikre hørselshemmede best mulige rehabiliteringstilbud. Her er et utvalg av våre innspill til
politikere og myndigheter.

HLFs HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

HLF skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og
hørselsskader i befolkningen.

UNIVERSELL UTFORMING

Et tilgjengelig samfunn er viktig for alle og spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne.
HLF jobber for et universelt utformet samfunn. Et samfunn som er universelt utformet vil også
forebygge hørselstap og hørselsskader.

LIK RETT TIL DELTAKELSE FOR
HØRSELSHEMMEDE BARN OG UNGE

HLF arbeider for at myndighetene skal gi hørselshemmede barn lovfestede like rettigheter ved
valg av talespråk og/eller tegnspråk.

FOREBYGGING AV HØRSELSSKADER

HLF og HLFU arbeider aktivt for forebygge hørselstap og hørselsskader.

HLFs INTERNASJONALE
ENGASJEMENT

HLF engasjerer seg internasjonalt, som en naturlig etterlevelse av HLFs kjerneverdier:
engasjement, kunnskap og omsorg. Dette dreier seg om samarbeid med hørselsorganisasjoner
utenfor landets grenser samt bistands-engasjement på hørselsfeltet, i Malawi i Afrika.

HLFs RETTIGHETSGUIDE

HLF har utarbeidet en egen rettighetsguide for hørselshemmede. Guiden tar for seg dine lovfestede muligheter gjennom ulike livsfaser.

