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FORORD
Dette er en bok til deg som hører dårlig. Enten
du nettopp har oppdaget et hørselstap, eller
har hørt dårlig en stund, kan det være mange
spørsmål du stiller deg. Denne boken kan gi deg
svar på mye av det du lurer på om hørsel.
Hvorfor hører jeg dårlig? Finnes det noen i
samme situasjon som jeg kan snakke med?
Er høreapparatet gratis? Hvordan skal jeg
fungere best mulig i sosiale sammenhenger?
Hva gjør jeg nå?
Hvis det er mer du lurer på, men som du ikke
finner svar på her – skal du ikke være redd for
å be om mer informasjon og hjelp. Du finner
kontaktinformasjon til interesseorganisasjoner,
hjelpemiddelsentraler, høreapparatleverandører
og hørselssentraler på de siste sidene i boken.
Her er det mange som vil og kan hjelpe deg!

Takk til audiograf Gøril Haukøy og høreapparatbrukerne Marte O. Vale og Jorunn
Fredheim for verdifulle bidrag til denne boken.
Boken er laget med støtte fra informasjonsmateriell fra høreapparatleverandører og
produsenter, brukerorganisasjon og NAV.
Utgitt av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
og Norsk Audiografforbund (NAF) i tett
samarbeid med Leverandørforeningen for
helsesektoren (LFH), avdeling hørsel.
Oslo, mars 2006. (revidert juni 2015)

KAPITTEL 1:

EN NY HVERDAG
Det er mange følelser som kan følge med et
hørselstap. Noen opplever sorg over tapet av
en viktig sans. Sinne er en like vanlig følelse,
og noen synes det er urettferdig at nettopp de
skal slite med dårlig hørsel. Noen mennesker
føler ensomhet fordi kommunikasjonen har blitt
vanskeligere, mens andre igjen benekter hørselstapet sitt.

Se fremover
Hørselstap kan by på store og små utfordringer.
Istedenfor å sammenligne dagens situasjon med
livet da du hørte godt, kan det være lurt å
fokusere på positive løsninger for utfordringene
du møter som hørselshemmet. Bruk ressursene
rundt deg. Oppsøk hjelp og råd hos fagfolk og
andre brukere. Involver familie og venner.

Jeg hører lyd, men forstår ikke hva som blir sagt.
Det er ikke lenger like lett å delta i samtalene.
Jeg føler meg dum og utenfor.

Vi har samlet tre råd som kan være
gode å ha med seg:

Motivasjon
Det er viktig at du selv er motivert til å begynne
med høreapparat. Du må selv ønske å ta
hjelpemiddelet i bruk, og ikke bare fordi dine
nærmeste sier at du trenger det. Hvis hørselstesten din viser at du har nedsatt hørsel, er det
en fordel å begynne så tidlig som mulig med
høreapparat. En av de viktigste årsakene til det
er at hørselssystemet må stimuleres med lyd for
at taleforståelsen skal opprettholdes.

• Erkjenn ovenfor deg selv at du hører dårlig
• Vær åpen! Snakk med andre om at du
hører dårlig.
• Du skal stille krav til omgivelsene dine.
Du skal bli tatt hensyn til, slik at du kan føle
deg som en like stor del av samtalen og
fellesskapet som en normalhørende.

KAPITTEL 2:

HVORDAN FUNGERER ØRET
OG HØRSELEN?
I dette kapittelet kan du lese mer om hvordan øret og hørselen virker.
Øret er et komplisert organ både i form og
funksjon. Det er mye som skal stemme for at vi
skal høre godt og det er mye som kan medvirke
til at vi kan få nedsatt hørsel. Nedsatt hørsel kan
påvirke språkutviklingen og vår evne til verbal
kommunikasjon.
Ørets oppbygning kan deles inn i tre deler; det
ytre øret, mellomøret og det indre øret. Øret
fanger opp lydbølger fra omgivelsene. Disse
lydbølgene sendes videre til hjernen hvor de blir
tolket som lyd.
Det ytre øret
Det ytre øret består av øremuslingen og
øregangen. Lydbølgene fanges opp av
øremuslingen og føres via øregangen inn til
trommehinnen som sitter innerst i øregangen.

Mellomøret
Mellomøret er et lite luftfylt kammer med
trommehinnen i den ene enden og det ovale
vindu i den andre. Mellom disse sitter tre øreben
som kalles hammeren, ambolten og stigbøylen.
Når lydbølgene treffer trommehinnen vibrerer
denne og setter ørebena i bevegelse. Denne
bevegelsen overføres videre til bevegelse i
væske i indreøret via det ovale vindu.
Det indre øret
Det indre øret er væskefylt og formet som et
sneglehus. På en membran sitter det cirka
30.000 mikroskopiske hårceller som settes i
bevegelse når lydvibrasjonen setter væsken i
bevegelse. Denne bevegelsen utløser elektriske
signaler fra hårcellene til hørselsnerven.

Hva skjer videre?
Hørselsnerven sender de elektriske signalene til
hørselssenteret i hjernen. Det er først her lyden
gir mening, og den sammenlignes med lyd vi har
hørt tidligere. Kjente lyder forstår vi, ukjente lyder
kan gjøre oss usikre. Forskning viser at hørselssenteret trenger 6 til 8 uker for å venne seg til
lydbildet. Det kan være greit å vite hvis du skal
begynne med tilvenning av høreapparat.

OPPLEVELSEN AV LYD
Når vi lager lyd settes molekylene i luften i
bevegelse og danner svingninger Frekvens
er antall svingninger pr. sekund og måles i
Hertz (Hz). Lyse lyder har mange svingninger
pr. sekund og mørke lyder har få svingninger
pr. sekund. Et normalt øre kan oppfatte fra 20
Hz til 20000 Hz (altså fra 20 svingninger pr.
sekund til 20000 svingninger pr. sekund).
Hovedområdet for tale ligger mellom 500 Hz
og 4000 Hz. Det er vanlig at vi først mister en
del av hørselen for lyse toner når vi blir eldre.
I samtale kan dette bety at konsonantene
forsvinner, fordi de ligger i de høyere
frekvensområdene. Når konsonantene
forsvinner fra et ord, kan det bli vanskelig
å forstå.

VOLUM
Styrken på lyd måles i desibel (dB). Et
normalt øre har en høreterskel fra 0-20 dB og
en smerteterskel på ca. 120 dB. Normal tale
ligger på 65-75 dB.
ULIKE TYPER HØRSELTAP
Det finnes mange grunner til nedsatt hørsel.
Mens noen har medfødt hørselstap, kan andre få
dårlig hørsel senere i livet. De aller fleste av oss
opplever nedsatt hørsel etter hvert som vi blir
eldre. Hvordan et hørselstap oppleves, er individuelt. To personer med samme hørselskurve kan
dermed oppleve graden av problemer knyttet til
hørselstapet ulikt.
Mekaniske hørselstap
Et mekanisk hørselstap betyr at mekanismen
som skal overføre lyden til det indre øret er
skadet. Oppsamling av ørevoks, hull på trommehinnen, væske i mellomøret eller unormal benvekst i mellomøret er noen årsaker til mekanisk
hørselstap.

Sensorinevrale hørselstap
Hvis det er en skade i det indre øret, kalles det
et sensorinevralt eller nevrogent hørselstap. Et
sensornevralt hørselstap er permanent og kan
sjelden behandles med kirurgi eller medikamenter, men man kan få god hjelp av høreapparat.
Du kan forhindre at hørselen blir ytterligere
nedsatt ved å unngå overeksponering av støy.
Med et sensorinevralt hørselstap, kan det være
vanskelig å skille tale fra bakgrunnsstøy. Enkelte
lyse lyder, som fuglesang, kan forsvinne helt
og du må ofte be andre gjenta det de sier fordi
det høres ut som alle mumler. Hjernen oppfatter
nemlig ikke alle lydene og frekvensene som er
nødvendige for å gi lyden mening.
To illustrasjoner:
Hos audiografen din har du fått – eller vil du få
– et audiogram som gir en grafisk oversikt over
hørselen din. Du kan sammenligne audiogrammet med disse illustrasjonene for å få
en økt forståelse for hva hørselstapet ditt
innebærer. Disse illustrasjonene kan også være
et godt hjelpemiddel for at familie og venner
skal forstå mer av hørselstapet ditt.

KAPITTEL 3:

HVEM KAN HJELPE?
I dette kapittelet får du en oversikt over det hjelpeapparatet som
finnes rundt deg. Noen av dem har du kanskje vært i kontakt med
allerede?
Øre-nese-hals-spesialisten
Det er som regel fastlegen som henviser enten
til øre-nese-hals-spesialist (ØNH-lege). Her
undersøkes ørene dine. Noen ØNH-spesialister har ansatt audiograf som tar hørselstest og
tilpasser høreapparater, mens andre må henvise
deg videre til nærmeste hørselssentral.
Hørselssentralen
De aller fleste sykehus har en hørselssentral
som en del av øre-nese-hals-avdelingen, fastlegen kan henvise deg hit. Her kan de blant
annet foreta en grundig hørselsutredning, stille
diagnose – og du kan få prøvd ut høreapparater.
På hørselssentralen kan du komme i kontakt
med øre-nese-hals-spesialist, audiografer,
audiopedagoger og audioingeniører.

Audiografen
Audiografene har en sentral rolle innenfor
hørselsomsorgen. De viktigste arbeidsoppgavene er utredning av hørsel og
(re)habilitering av hørselshemmede. Dette
inkluderer behovsutredning, tilpasning av høreapparater og tekniske hjelpemidler, veiledning,
undervisning og hørselsforebyggende tiltak.
Audiopedagogen
Audiopedagogen kan bidra med samtale,
informasjon og strategier om det å leve med
hørselstap. Du kan blant annet få hjelp til
kommunikasjonstrening for deg og familien. Hvis
du har behov for tilrettelegging på for eksempel
arbeidsplass eller skole, kan audiopedagogen
hjelpe deg med dette. En del audiopedagoger
driver også med lyttetrening for brukere med
både høreapparat og cochlea implantat.

NAV Hjelpemiddelsentral
Alle som har et varig hørselstap, kan søke om å
få låne hjelpemidler gratis fra NAV Hjelpemiddelsentral. Søknad må skrives på egen
skjema fra NAV som finnes på www.nav.no
under «Hørselshjelpemidler». Audiograf, hørselskontakt og NAV hjelpemiddelsentral kan hjelpe
til med søknad om hjelpemidler. Det er en NAV
Hjelpemiddelsentral i hvert fylke.
Kommunal hørselskontakt
Alle kommuner har ansvar for å ha en hørselskontakt som kan hjelpe deg med blant annet
søknadsutfylling, utprøving og opplæring i bruk
av hjelpemidler.
Likeperson
En likeperson er en erfaren høreapparatbruker
som har akseptert sitt hørselstap klart å tilvenne
seg sitt høreapparat, og kan hjelpe andre i
samme situasjon. Vedkommende har gjennomført Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF)
opplæringsprogram for likepersoner. Du kan
henvende deg til HLF for å få mer informasjon
om likepersonstilbudet i nærheten av deg.

Statped
Statped bistår kommunene som har ansvaret for
at hørselshemmede under opplæring i barnehage
og skole får den tilrettelegging de har krav på.
Skoler og kompetansesenter
Det finnes noen skoler og kompetansesenter
hvor det tilbys hjelp og undervisning for døve og
tunghørte barn og ungdom. Noen kompetansesenter har også kurs og undervisningsopplegg
for voksne hørselshemmede.
NAV
Hvis du får problemer med arbeidssituasjonen
din på grunn av hørselshemmingen, kan du ta
kontakt med arbeidsgiveren din, som i samråd
med ditt lokale NAV kontor formidler videre
kontakt med arbeidsrådgivningskontoret (ARK)
i ditt fylke ved behov. Du kan og selv ta kontakt
med NAV og ARK. I noen tilfeller vil man søke
bistand fra NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse.

Høreapparatleverandørene
Høreapparatleverandørene kan gi deg
informasjon om forskjellige høreapparater og
andre hjelpemidler. Se kontaktinformasjon
bakerst i boken.
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
HLF er interesseorganisasjonen for
hørselshemmede, døvblitte, Cl-opererte,
Yrkesaktive, foreldre til hørselshemmede barn
tinnitus og méniérerammede. Du kan lese mer
om HLF i kapittel 6.
Du finner kontaktinformasjon til deler av dette
hjelpeapparatet bakerst i boken.

KAPITTEL 4:

HVA ER ET HØREAPPARAT?
I dette kapittelet blir du bedre kjent med hva et høreapparat er, og
hva som er forskjellen på de ulike typene apparater.
Hva er et høreapparat?
Et høreapparat er et lydanlegg i miniatyr. Det
består av energikilde, mikrofon, forsterker og
høyttaler. Høreapparatet brukes for å forsterke
lydbildet og dermed forbedre kommunikasjonen.
Lyden fanges opp gjennom mikrofonen, og lydbøkene omformes til elektriske signaler. En liten
forsterker øker signalets intensitet, før signalet
omformes igjen og føres inn i øregangen via en
høyttaler.
Veien til bedre hørsel
Det tar tid å venne seg til å bruke høreapparat. Du skal bli vant til et nytt lydbilde og en
ny teknologi. Det er viktig at du ikke gir opp og
legg høreapparatet innerst i skuffen, selv om det
ikke svarer til forventningene dine med en gang.

HVORFOR KAN IKKE HØREAPPARATET
GI TILBAKE NORMAL HØRSEL?

For eksempel hvis man sammenlikner øret med
et piano har hver tone også sin faste plass inne i
sneglehuset (indre øret). La oss tenke oss hvilke
skader et piano kan få. Tangentene kan bli slitt, noen
blir ustemte, noen virker ikke i det hele tatt eller noen
virker ikke før lenge etter at man har trykt på dem.
Det er ikke vanskelig å forestille seg at en melodi
spilt på et slikt piano kan være vanskelig å gjenkjenne! Slik er det med øret også. Det er ikke bare
styrken på lyden som kan bli svekket. Lyden kan bli
forvrengt, det kan være vanskelig å skille mellom to
nesten helt like lyder (for eksempel s og f) eller det
kan være vanskelig å skille to lyder hvis de kommer
tett etter hver andre (for eksempel når folk snakker
fort). Mange sier derfor at de hører, de klarer bare
ikke å skille ordene. Høreapparatet kan bare
kompensere for at styrken på lyden har blitt
svekket, og forsterke den.

ULIKE TYPER HØREAPPARATER
Det finnes flere typer høreapparater. Audiografen din
vil hjelpe deg med å finne det apparatet som passer
best for deg og ditt hørselstap. Her er en oversikt over
de forskjellige høreapparatene:
Bak-øret-apparater (BTE-apparat)
Selve høreapparatet sitter bak øret.
BTE-apparat med støpt propp. Apparatet bak
øret er festet til en ørepropp med en plastikkslange. Denne typen apparater er som regel
utstyrt med telespole og styrkekontroll. Apparatene
kan tilpasses til de fleste typer hørselstap. Til denne
typen apparater må du ha ørepropper som spesiallages til ditt øre. En ørepropp overfører lyd inn i
øregangen og stabiliserer høreapparatet på øret.
RITE-apparat er et BTE-apparat hvor høyttaleren er plassert i øregangen koblet til
apparatet med en tynn ledning og ofte har en
standard propp (dome) i stede for støpt propp. Dette
gjør selve apparatet mindre i størrelse og gir en del
akustiske fordeler med høyttaleren inn i øregangen.
Det er mulig med støpt propp også til RITE-apparater.
Tilgang til tilbehør, telespole og andre reguleringsmulighet vil variere fra modell til modell.
Alt-i-øret-apparater
Dette er høreapparater hvor alt av teknikk er støpt
inn i et skall som plasseres i ørekanalen. Avhengig av
ørets størrelse og hørselstap kan apparatene leveres
med telespole og styrkekontroll.

Benforankret høreapparat
Benforankret høreapparat (BAHA) er et to modulsystem. Det består av et titanimplantat som opereres
inn i skallebenet bak øret, og selve høreapparatet
som settes på implantatet. Benforankret høreapparat
brukes på mekaniske hørselstap og for å overføre
lyd fra motsatte side til et døvt øre. Høreapparatet
omformer akustisk lyd til vibrasjoner som overføres
til det indre øret via implantatet og skallebeinet.
Indikasjoner for denne type høreapparat er
misdannelser av det ytre øret og ved langvarige
kroniske mellomørebetennelser.
Cochlea implantat (CI)
Cochlea implantat tilbys hovedsakelig til
hørselshemmede med så store hørselstap at det
er lite eller ingen mulighet til å oppfatte tale med
et vanlig høreapparat. Et Cochlea implantat er et
avansert hørselsteknisk hjelpemiddel hvor implantatet
med elektroder opereres inn i det indre øret og
med en taleprosessor som sitter utenpå øret.
Lyden fanges opp av en mikrofon som omformer de
akustiske signalene til elektriske signaler i taleprosessoren. Taleprosessoren sender signalene via
en spole til implantatet under huden. Spolen holdes
på plass over implantatet med en magnet. Implantatet
sender signalene videre til elektrodene i indreøret,
som stimulerer hørselsnerven. Dette gir en grov
gjengivelse av naturlig lyd, men god nok til at
pasienten hører.. Det er viktig å påpeke at det kreves
lang tid med lyttetrening for å høre godt med CI.

Det kan være lurt å forsikre høreapparatet ditt,
ettersom det er du som har ansvar for det dersom
det blir ødelagt eller mistet. Som medlem i
Hørselshemmedes Landsforbund, får du HLFs
Høreapparatforsikring inkludert i medlemskapet.

Tilbehør
Til de fleste nye typer høreapparat finns det
mulighet for tilleggsutstyr slik som streamer. Det
vil si at lyd kan overføres trådløst til høreapparatene fra for eksempel TV, mobiltelefon – via en
sender. Ved valg av høreapparat bør dette tas
med i vurderingen og har du et nytt høreapparat
kan du undersøke om det finnes mulighet for
slikt utstyr til ditt apparat, om du har behov. Enkelt høreapparatmodeller har også fjernkontroll.
Valg av høreapparat
Sammen med audiografen skal du velge høreapparat. Husk at hørselstapet er helt individuelt,
og derfor kan det hende at det apparatet som
passer for naboen, ikke er like bra til deg. Audiografen din kan gi deg veiledning slik at du lettere
forstår hva du trenger. Still spørsmål og vær i dialog med audiografen, slik at dere kan finne frem
til et apparat som dekker dine behov. I denne
prosessen må du kanskje regne med å justere
apparatet flere ganger eller prøve ut andre typer
apparater.

I FORBINDELSE MED TILPASNINGEN
AV HØREAPPARAT, BØR DU FÅ..

..anledning til å prøve ut flere typer høreapparater..
..anledning til å trene på..
..å sette apparatet på plass.
..å ta det av.
.. å skifte batteri.
..å håndtere høreapparatets ulike
betjeningsmuligheter.

.. informasjon om..
..hvordan høreapparatet fungerer.
.. rengjøring og vedlikehold av apparatet.
.. hva man gjør hvis det ikke virker.
.. hvor man kjøper batterier.
.. egen hørselstilstand med audiogramforklaring
..annet tilbehør eller hørselstekniske hjelpemidler
og eventuelt utprøving av disse.
..hvordan man gradvis venner seg til å bruke
høreapparatet.
..opplysninger om..
.. interesseorganisasjoner.
..kurs i kommunikasjons trening og hvilken
effekt dette kan ha på taleoppfattelsen.
..andre aktuelle instanser der man kan søke hjelp
..anledning til å komme tilbake til kontroll/oppfølging..
.. hvis det er noe du ikke er fornøyd med.
..så lenge du har behov for ytterligere informasjon.
..hvis du trenger mer praktisk trening i bruk av
høreapparatet.

KAPITTEL 5:

EN GOD START MED
HØREAPPARAT
I dette kapittelet kan du lese mer om hvordan du på best mulig måte
kan venne deg til å bruke høreapparat. Vi anbefaler deg å ha en
samtale om denne tilvenningsprosessen med audiografen din.
Bli kjent med det nye høreapparatet
Når du får tilpasset høreapparat får du en
gjennomgang av høreapparatets reguleringer,
batteriskifte, bruk og stell, og hvordan du får satt
høreapparatet på plass og tatt ut av øret.
Pass på at du får prøve dette mens du er hos
audiografen. Mange synes det kan være greit å
ha med seg en person fra familien eller
nærmeste omgangskrets, slik at flere får denne
informasjonen. Alt som audiografen gjennomgår
med deg, skal også stå i bruksanvisningen som
kommer med høreapparatet. Hvis du likevel er
usikker etter gjennomgangen hos audiografen,
kan du få hjelp av en likeperson i nærmiljøet (les
mer om HLFs likepersonsordning i kapittel 3).

Start tilvenningsprosessen rolig
Høreapparatet vil forsterke lyder som du ikke har
hørt på mange år, eller kanskje aldri har hørt før,
og det vil ta tid å venne seg til dette. Det er fint
om du får brukt høreapparatet så mye som mulig
i startfasen, men det er lov å ta en pause når du
blir sliten. For å tilvenne seg lyder burde man
minimum gå med høreapparatet 3-4 timer i løpet
av en dag. Det kan også være lurt å begynne i
rolige omgivelser hjemme hos deg selv.

Her er noen tips til hvordan du kan
begynne tilvenningen:
Bli kjent med dagligdagse lyder
Gå rundt i hjemmet ditt og identifiser lyder du kanskje
ikke har hørt på en stund. Lokaliser også hvor lydene
kommer fra. Bli kjent med dagligdagse lyder som rennende vann, rasling i papir og telefonringing. I starten
vil mange lyder høres annerledes ut, men ikke vær
bekymret — du vil snart venne deg til dem.
Samtale med andre
Når vi snakker, lager vi mange komplekse lyder. Det
krever litt innsats å følge med i en samtale. Begynn
hjemme hos deg selv ved å lytte til
stemmer som er kjent for deg. Prøv så å følge samtaler i litt mer støyende omgivelser. Du vil raskt finne ut i
hvilke situasjoner ditt høreapparat fungerer best. Husk at kommunikasjon
kombinerer oppmerksomhet, konsentrasjon og kroppsspråk. Du vil forstå mer ved å observere ansiktsuttrykk og gester. Plasser deg slik at du kan se de
andres ansikt, og ikke for langt unna.
Hør på radio eller se på tv ‘n
Når du skal høre på radio eller se på tv, bør
du passe på at avstanden mellom deg og tv er
riktig. Prøv med to til fire meters avstand og
still volumet på et nivå som er normalt og
komfortabelt for andre. Har du volumkontroll på høreapparatet ditt, stiller du den slik at lyden er
komfortabel. Jo nærmere høyttaleren du sitter, og jo
mindre bakgrunnsstøy det er, desto bedre hører du.

Det finnes hjelpemidler som du kan bruke når du for
eksempel skal se på tv. Mange høreapparater har en
innebygd telespole som gjør at du kan bruke teleslynge eller mulighet for trådløs streamer. (Les mer
om hjelpemidler i kapittel 7)
Bli kjent med ulike lytteomgivelser
Etter den første uken vil du kjenne til de vanlige
lydene hjemme. Da kan du begynne å bruke
høreapparatet i omgivelser med mer støy, for
eksempel på jobben eller i større sosiale
sammenkomster. Tren på å velge ut lyder eller
stemmer, og fokuser kun på disse. På offentlige
steder, som for eksempel en forelesningssal,
anbefaler vi at du sitter så nær taleren som mulig. På
restauranter eller kafeer er det best å sitte slik at du
ser ansiktet på dem du snakker med. Langs en trafikkert gate vil det nok fortsatt være vanskelig å høre,
der kan det være veldig bråkete.
Bli kjent med ulike lytteomgivelser
Etter den første uken vil du kjenne til de vanlige
lydene hjemme. Da kan du begynne å bruke høreapparatet i omgivelser med mer støy, for eksempel på
jobben eller i større sosiale sammenkomster. Tren på
å velge ut lyder eller stemmer, og fokuser kun på
disse. På offentlige steder, som for eksempel en
forelesningssal, anbefaler vi at du sitter så nær
taleren som mulig. På restauranter eller kafeer er det
best å sitte slik at du ser ansiktet på dem du snakker
med. Langs en trafikkert gate vil det nok fortsatt være
vanskelig å høre, der kan det være veldig bråkete.

Hvis du starter tilvenningen i for eksempel
et støyfylt middagsselskap, kan du ja en
ubehagelig opplevelse. Du kan oppleve
bråk og uro, og i verste fall blir det lenge t
il neste gang du bruker høreapparat.
VI ANBEFALER DEG A STARTE
TILVENNINGEN I ROLIGE OMGIVELSER!

Kontinuerlig bruk
Hørselssenteret i hjernen er avhengig av kontinuitet.
Det betyr at du ikke vil få god nytte av et høreapparat som bare brukes av og til. For å få best effekt av
høreapparatet er det derfor viktig at du bruker det jevnlig - fra noen timer daglig, til å ha det på fra du står
opp om morgenen til du legger deg om kvelden.
Det er viktig å gi tilbakemeldinger
til audiografen
For at audiografen skal ha mulighet til å finne og
tilpasse det høreapparatet som passer best til deg,
må du fortelle hva du opplever. Er det noe du ikke får
til, situasjoner hvor du ikke får med deg hva som blir
sagt til tross for at du bruker høreapparat, så må du gi
tilbakemelding til audiografen om dette. I utprøvingsperioden kan det være en ide å skrive ned hvordan
det oppleves, slik at du kan gi konkrete tilbakemeldinger
når du kommer til kontroll hos audiografen din.

TA GODT VARE PA HØREAPPARATET DITT
Høreapparatet blir utsatt for fuktighet, varme og
ørevoks. Her er noen praktiske tips til hvordan du
kan ta best mulig vare på høreapparatet ditt:
• Ikke utsett høreapparatet for direkte sollys.
• Ikke utsett høreapparatet for sterk varme.
• Ikke utsett høreapparatet for røntgenstråler
(eks. hos tannlegen).
• Når du ikke bruker høreapparatet anbefaler vi at
du åpner batteriskuffen helt for å lufte ut fuktighet
og unngå irr.
• Når du ikke bruker høreapparatet anbefaler vi at du
alltid oppbevarer det i etuiet som fulgte med.
• Unngå å få vann på høreapparatet
• Bruk aldri flytende væske når du skal rengjøre
høreapparatet
I bruksanvisningen som følger med høreapparatet får
du råd om hvordan apparatet skal rengjøres. Du kan
også prate med en audiograf eller likeperson for å få
hjelp.

KAPITTEL 6:

KOMMUNIKASJON I HVERDAG
Dette kapittelet handler om hvordan du på best mulig måte kan være
en del av sosiale sammenhenger.
Når hørselen blir dårligere endres
forutsetningene for å henge med i en samtale.
Det kan bli vanskeligere å følge med på hva
som blir sagt. Hva var det han sa? Har jeg
misforstått? Hva ler de av nå?
Styrk det sosiale nettverket:
Kontakt en interesseorganisasjon
Hvis du synes det har blitt vel mange
utfordringer, eller har behov for å snakke
med noen som virkelig forstår, kan det være
en god ide å ta kontakt med Hørselshemmedes
Landsforbunds interesseorganisasjoner. Alle
som lever med nedsatt hørsel vet at det oppstår
en rekke utfordringer i kjølvannet av et
hørselstap. Det hjelper ofte å snakke med
noen – noen som har opplevd eller opplever det
samme som deg. Når du treffer andre som hører
dårlig vil du få sosial støtte, og du kan få gode
råd i den situasjonen du er.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
HLF er interesseorganisasjonen for tunghørte,
døvblitte, foreldre til hørselshemmede barn, og
tinnitus- og méniérerammede. Forbundet har
over 58 000 medlemmer og er verdens største
helseorganisasjon. Organisasjonen kan gi deg
informasjon og rådgivning, og du kan komme i
kontakt med andre hørselshemmede i et av
forbundets 200 lokallag. Dessuten er HLF
opptatt av å synliggjøre hørselssaken,
myndighetspåvirkning og kursvirksomhet.
Som medlem i HLF får du flere gode
medlemsfordeler, deriblant fagbladet
Din Hørsel, høreapparatforsikring og juridisk
bistand. Kontaktinformasjon finner du bakerst i
boken.

8 råd til en enklere hverdag:

1. Fortell at du hører dårlig. Helst så tidlig mulig.

Da fungerer kommunikasjonen bedre og risikoen for å
bli misforstått minsker.

2. Unngå unødvendige lydkilder. En radio som surrer i

bakgrunnen, et åpent vindu med trafikkstøy utenfor Du kan

enkelt dempe eller ta bort forstyrrende lyder! Slå av og lukk
igjen.

3. Velg rolige omgivelser. Tenk på hvor du hører best når du

skal treffe noen. Finn samtalevennlige favorittsteder. Det kan
også være enklere å invitere en mindre gruppe av gangen,
enn å ha store middager.

4. Belysning. Det er lettere å oppfatte hva som sies om

lysforholdene er bra, slik at ansiktet på den som snakker
er godt synlig.

5. Be om skriftlig underlagsmateriale. På møter, foredrag og
lignende kan du ofte få skriftlige sammendrag. Da vet du at
du ikke har mistet noe viktig.

6. Bruk SMS og e-post. Hvorfor ringe hvis lyden er dårlig?
Send en tekstmelding i stedet.

7. Benytt deg av mulighetene med internett. Rykende ferske

nyheter og fakta. Om du for eksempel mister radio/tv-innslag
kan du ofte finne en tekstversjon på internett.

8. Se tekstede programmer via tekst-tv. (NRK tekst-tv side
777, TV2s tekst-tv side 222)

KOMMUNIKASJONSTRENING
Når hørselen blir dårligere kan vi trenge noen
knep for å henge med i samtalene. Derfor kan
kommunikasjonstrening være fruktbart for noen
Slike kommunikasjonsteknikker kan for
eksempel være:
Munnavlesning
Å lese på munnen betyr at man bruker synet
bevisst til å avlese samtalepartnerens munn- og
ansiktsbevegelser. Munnavlesning kan betraktes
som et samarbeid mellom ører og øyne og fungerer oftest som et tillegg til bruk av høreapparat. Munnavlesning er nyttig i støyfylte omgivelser der talen ofte drukner i stemmesurr og andre
bakgrunnslyder. Det er viktig med systematisk
trening.
Lyttetrening
Bruk av høreapparat medfører at lydene ofte oppleves annerledes enn man er vant til. Lyttetrening innebærer at man oppmerksomt trener på å
lytte til lydene, slik de høres gjennom høreapparatet. Man lærer å tolke det man hører samt bli
fortrolig med de nye lydbildene.
Opplæring i tegn som støtte
Tegn som støtte betyr at man bruker enkle sammen med tale. Dette gir den som hører et ekstra
holdepunkt i arbeidet med å oppfatte dets om bli
sagt. Tegn som støtte kan være nødvendig for
en del døvblitte/sterkt tunghørtblitte for å kunne
kommunisere friere med sine nærmeste.

Taletrening
Enkelte har behov for trening som vedlikeholder stemme og taleferdigheter. Dette er
spesielt viktig for de med så store hørselstap
at de ikke lenger kan nøre sin egen stemme.
Det er kommunen som tilbyr kommunikasjonstrening. Hvis tiltakene ikke finnes på hjemstedet
ditt skal tilbudet hentes utenfra, som for eksempel
fra privatpraktiserende audiopedagoger. Snakk
med hørselskontakten i kommunen din!
GODE RÅD TIL SAMTALE
For å kommunisere best mulig med andre, kan
det være greit å ha noen gode råd til samtale i
bakhodet. Her har vi laget to lister med samtaletips. Den ene listen er til deg. Den andre listen er
til familie, venner og kollegaer, og denne listen
kan du klippe ut og henge opp på kjøleskap eller
oppslagstavle. Alle kan trenge en påminnelse i
blant!
Til deg
Du kan gjøre forholdene enklere for deg selv
dersom man tenker over hva det er som bidrar
bedret kommunikasjon.
Åpenhet
Vær åpen og ærlig. Fortell at for å forstå mer er
du mer eller mindre avhengig av å følge med på
munnen og ansiktsuttrykkene til den du prater
med.

Informasjon
Gi samtalepartneren din en kort innføring i hva
som hjelper deg til å oppfatte bedre. Dersom du
ønsker at folk i omgivelsene dine skal ta hensyn
til at du hører dårlig, er det du som må gi
beskjed. De lærer ikke av seg selv.
Spør om igjen
Ikke lat som du oppfatter og forstår, hvis du ikke
gjør det. Spør om igjen!
Vis toleranse
Etter hvert bør man kunne forvente av sine
nærmeste at de viser hensyn og legger forholdene til rette i samtalesituasjonen. Det er til meget
stor nytte for de aller fleste, men bli ikke såret og
lei deg om folk skulle glemme seg. Det kan være
slitsomt å leve med nedsatt hørsel, men det kan
også være slitsomt å hele tiden skulle ta hensyn.
Trekk på smilebåndet
Når du hører dårlig, øker sjansen for at du
misforstår det som blir sagt, og det kan bli nokså
fornøyelig for andre. Det hele kan av og til bli så
komisk at folk ler. Og kanskje er det lurt å trekke
på smilebåndet og le sammen med de andre,
istedenfor å bli brydd og lei seg.

Vis tålmodighet
De aller fleste opplever at det blir enklere å
oppfatte andres tale etterhvert som man venner
seg til de nye lydinntrykkene som høreapparatet
gir. Mange har dessuten god nytte av systematisk lyttetrening, og lærer du deg i tillegg de
mest elementære tale-avlesningsteknikkene, vil
det ganske sikkert bli enda lettere å delta fritt og
ledig i samtaler.
Ro og hvile
En som hører dårlig blir fortere sliten enn en som
hører godt. Det er viktig at man ikke presser seg
for langt, men lytte til kroppens signaler og hvile
ved behov.

SAMTALEREGLER TIL FAMILIE OG VENNER
Gode lysforhold
For å avlese ansikts- og munnbevegelsene, er
belysningen viktig. Pass på at ansiktet ditt er
godt belyst men husk at du ikke må plassere
deg med sterkt lys i ryggen for da kan den
hørselshemmede bli blendet av lyset og
ansiktet ditt blir lagt i skygge.
Direkte kontakt
Vær deg selv og snakk direkte til den som hører
dårlig - ikke gjennom en tredjeperson. Vent med
å snakke til du har fanget oppmerksomheten til
samtalepartneren din. Hold øyekontakt og husk
at den som hører dårlig mottar informasjon ikke
kun gjennom det talte ord, men også gjennom
øyne, lepper, ansiktsuttrykk og kroppsspråk.
Et levende ansikt forteller ofte mer enn mange
talte ord.
Synlig munn
Ikke hold hånden, avisen, kaffekoppen foran
munnen. Unngå dessuten å prate med munnen
full av mat, sukkertøy, tyggegummi etc.
Sigaretten i munnviken gjør det heller ikke
enklere å oppfatte hva som blir sagt, og husk
at skjegg og store barter også kan vanskeliggjøre taleoppfattelsen. Snakk tydelig og ikke
for nøyt Snakker du for fort eller for langsomt,
ødelegges den naturlige talerytmen. Snakk
tydelig og i moderat tempo. Det hjelper ikke å

skrike til en som hører dårlig, da blir det rett og
slett enda vanskeligere å oppfatte hva som sies.
Dersom du ikke blir forstått, forsøk å gjenta
setningen, men bruk andre ord.
Gjør samtaletemaet kjent
Av og til kan det være nødvendig å gjøre
oppmerksom på temaet for samtalen. Det kan
også være en fordel å tydeliggjøre at du skifter
samtaleemne.
Svar alltid tilbake
Dersom du blir spurt om hva du sa – svar alltid
tilbake. Det kan virke både ekskluderende og
sårende å svare: “nei, det var ingenting”. Det får
bli opp til den du prater med å avgjøre om
replikken din var verdt å få med seg eller ei.
Den som hører dårlig bør bestemme avstanden
mellom samtalepartnerne. Vanligvis er en
avstand på 1 til 2 meter bra. Det er vanskelig for
en høreapparatbruker som er på kjøkkenet
å høre hva du sier, hvis du sitter i stuen.
Støy og uro
Vær oppmerksom på at bakgrunnsstøy i rommet
gjør det vanskeligere for den hørselshemmede å
oppfatte. Reduser uønsket lyd. Skru av radio, tv,
kjøkkenmaskiner og vannkraner. Lukk vinduene
dersom uro og støy utenfra er et problem.

KAPITTEL 7:

GODE HJELPEMIDLER
Det finnes mange hjelpemidler som kan gjøre hverdagen
som høreapparatbruker litt enklere. Hjelpemidler kan øke
funksjonsevnen og trivselen din.
ULIKE TYPER HJELPEMIDLER TIL UTLÅN
Det er NAV Hjelpemiddelsentralen i fylket som
låner ut hjelpemidlene. Personalet på hørselssentraler, privatpraktiserende ØNH-leger
og hørselskontakter i kommunene kan søke
om hjelpemidler til deg. Vi deler gjerne inn i to
grupperinger; varslingsutstyr og lyttetekniske
hjelpemidler.
Varslingsutstyr
Varslingsutstyr er hjelpemidler som kan gi deg
beskjed om for eksempel telefonen ringer,
brannvarsleren piper eller babyen gråter. Disse
hjelpemidler gir lysblink-, lyd- eller vibrerende
varsling. Noen eksempler på varslingsutstyr:

Lysvarslingsanlegg
Dette er varslingsutstyr for dørklokke, telefon
brann og tidsur. Hvis du har flere lysvarslere
installert i huset, kan du se når det ringer på
døren, når telefonen ringer eller hvis brannalarmen går. Det fungerer slik at når for
eksempel dørklokka ringer, blinker det fra
lysvarsleren og den ringer ekstra høyt. Det
blinker med forskjellige symboler, slik at du
vil se om det er telefonen, dørklokka eller
brannalarmen som ringer.
Sengevibrator
Dette hjelpemiddelet kobles til vekkerklokke og/
eller røykvarsler og/eller dørklokke og telefon.
Madrassen rister når klokken ringer eller alarmen
går. Vibrator kan også legges under hodeputen
som da vil riste når det ringer. Varsling mens du
sover må skje med vibrator.

Lyttetekniske hjelpemidler
Når du vil se på TV eller lytte til radio: Synes du at
personene snakker lavt og utydelig? Å skru opp
volumet er en dårlig løsning som kan irritere resten
av familien. Lyttetekniske hjelpemidler skal gjøre
det lettere å høre det som blir sagt for eksempel på
TV, i klasserommet eller under samtale i støyende
omgivelser. Samtaleforsterker, teleslynge, FM-utstyr og IR-anlegg er eksempler på slike lyttetekniske hjelpemidler. Funksjonelt er alle disse like,
de benytter bare ulike teknikker for å overføre et
lydsignal fra en mikrofon og frem til den som lytter.
Hovedpoenget med et lytteteknisk hjelpemiddel er
å redusere avstanden fra lydkilden frem til den som
skal høre.
Teleslynge
Et teleslyngeanlegg består av en forsterker, som
en kan koble til en mikrofon eller andre lydkilder
som for eksempel et TV-apparat eller et stereoanlegg, samt en slynge, som er en ledning som enten
kan monteres fast i rommet, eller være så liten at
den kan henges rundt halsen. Teleslynge benyttes
sammen med høreapparater med innmontert telespole. Lydsignalet overføres via et magnetisk felt
som lages av slyngen og som telespolen plukker
opp. Flere kinoer, kirker og offentlige kontorer har
installert teleslynge. Informasjon om at teleslynge
er installert finner du på en plakat merket med “T”.

FM-utstyr
Et FM-utstyr er basert på en sender med mikrofon
og en mottaker som kan kobles til et høreapparat.
Selve signalet blir sendt via radiobølger. FM-utstyr
kan brukes i bilen, på arbeidsplassen, i undervisning eller andre situasjoner hvor høreapparatet
alene ikke gir optimale lytteforhold. Utstyret er lett å
ta med seg.
IR-utstyr
Et IR-utstyr er i funksjon lik et FM-utstyr.
Forskjellen ligger i at signalet overføres via
infrarødt lys. IR-utstyr kan benyttes sammen med
høreapparater, men brukes ofte med hodetelefoner
Streamer
Streamer er tilleggsutstyr til nyere typer høreapparater. En streamer kan overføre lyd trådløst
direkte til høreapparatet fra mobiltelefon, TV, mini
mikrofon og andre lydenheter. Informasjon om
dette kan du få av audiograf, hørselskontakt eller
NAV hjelpemiddelsentral.
Samtaleforsterker
En samtaleforsterker benyttes gjerne for
nærsamtale dersom brukeren ikke har eget
høreapparat. Den består av en mikrofon,
forsterker og som oftest en hodetelefon.

KAPITTEL 8:

DINE RETTIGHETER
I dette kapittelet har vi samlet noen av de viktige rettighetene du har
som høreapparatbruker
Stønad til høreapparat
Hvis høreapparatet er av vesentlig betydning for
din hørselsfunksjon, vil du få stønad til apparat
fra Folketrygden. Prisgrensen for digitale høreapparat er fastsatt til 5765 kroner (per 01.01.15)
for hvert høreapparat. Dette betyr at hvis du
velger et apparat som overstiger prisgrensen,
må du selv betale den siste delen av beløpet.
Denne prisgrensen kan kun fravikes dersom du
er under 18 år eller hørselsskaden din skyldes
godkjent yrkesskade.
Et lite eksempel: Hvis du ønsker et digitalt
høreapparat som koster 6765 kr, må du betale
1000 kr i egenandel. Har du høreapparater på
begge ørene, vil det i dette eksemplet bli en
egenandel på 2000 kr.

Reparasjon av høreapparat
Folketrygden dekker utgifter til reparasjon av
høreapparatet. Utgifter til reparasjon av skader
som skyldes skjødesløs behandling dekkes ikke.
For personer under 18 år dekkes også utgifter til
service.
Eiendomsforhold
Høreapparat som det er gitt stønad til, er
medlemmets eiendom. Hvis høreapparatet blir
borte eller helt ødelagt, er det du som må
erstatte det. Derfor kan det lønne seg å forsikre
høreapparatet. Dette kan du velge å gjøre
gjennom et forsikringsselskap, eller du kan
få HLFs Høreapparatforsikring inkludert i
medlemskapet i Hørselshemmedes
Landsforbund.

Gjenanskaffelse av høreapparat
Hentet fra Forskrift om stønad til høreapparat
og tinnitusmaskerer:
§ 3, Gjenanskaffelse
1. Det ytes stønad til gjenanskaffelse av
høreapparat når det har gått minst 6 år siden
medlemmet fikk stønad til høreapparat, og
a) høreapparatet ikke lenger fungerer
tilfredsstillende Og det ikke er
regningssvarende å reparere det, eller
b) utprøving av nytt høreapparat har vist at
dette gir medlemmet en vesentlig bedre
hørselsfunksjon.
2. Det kan ytes stønad til gjenanskaffelse
selv om det ikke har gått 6 år når
a) hørselstapet har endret seg slik at et nytt
høreapparat med andre tekniske egenskaper,
kan gi en vesentlig bedre hørselsfunksjon,
eller
b) det er kommet en ny type høreapparat på
markedet som kan avhjelpe hørselstapet på
en vesentlig bedre måte, eller
c) medlemmet på grunn av vesentlig endring
i funksjonsevnen ikke lenger er i stand til å
betjene høreapparatet.
3. Dersom medlemmet er under 18 år og har
mistet eller ødelagt høreapparatet under lek
eller annen aktivitet som er normal for alderen,
kan det ytes stønad til et nytt høreapparat selv
om det ikke er gått 6 år siden medlemmet sist
fikk stønad til høreapparat.

Tolkehjelp
Er du sterkt hørselshemmet, døvblitt eller
døvblind, kan du få tolkehjelp. Tolkingen
foregår på ulik måte avhengig av om du trenger
tolking med tegnspråk, tegn som støtte til tale,
skrivetolking og/eller stemmetolking. Tolken har
taushetsplikt om alle personlige forhold som
tolken får kjennskap til under oppdraget.
Tolketjenesten er lokalisert på NAV
Hjelpemiddelsentralen.
Vil du vite mer om dine rettigheter?
Hvis det er noe du lurer på angående
dine rettigheter, kan du kontakte
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjons (FFO)
rettighetssenter. Dette er et rådgivnings- og
kompetansesenter i rettighetsspørsmål som
gjelder funksjonshemming og kronisk syke.
Du kan lese mer om dine rettigheter på internett.
Blant annet på: www.nav.no Ditt lokale NAV
kontor kan også svare deg på spørsmål om dine
rettigheter.

KONTAKTINFORMASJON
FFOs Rettighetssenter				 Hørselssentralen, Helse Førde HF			
Postboks 4568 Nydalen, 0404 Oslo		
6800 Førde,
Telefon: 22 79 90 60				
Telefon: 57 83 90 00
E-post: rettighetssenteret@ffo.no		
Hørselssentralen,
Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF
Haukeland Universitetssjukehus
8017 Bodø,
5021 Bergen, Telefon: 05300
Telefon: 75 53 40 00
Hørselssentralen, Helse Fonna HF
Hørselssentralen, Helse Nord-Trøndelag
5504 Haugesund,
7800 Namsos,
Telefon: 52 73 20 00
Telefon: 74 21 55 55
Hørselssentralen,
Hørselssentralen, St. Olavs Hospital HF
Stavanger Universitetssjukehus
7006 Trondheim,
4011 Stavanger,
Telefon: 06800
Telefon: 05151
Hørselssentralen, Helse Nordmøre og Romsdal HF
6508 Kristiansund,
Telefon: 71 12 00 00

Hørselssentralen, Sørlandet Sykehus HF
4605 Kristiansand,
Telefon: 38 07 30 00

Hørselssentralen, Helse Nordmøre og Romsdal HF
6407 Molde,
Telefon: 71 12 00 00

Hørselssentralen, Sørlandet Sykehus HF
4809 Arendal,
Telefon 37 01 40 00

Hørselssentralen, Helse Sunnmøre HF
6026 Ålesund,
Telefon: 70 10 50 00

Hørselssentralen, Sykehuset Telemark HF
3710 Skien, Telefon: 35 00 35 00

Hørselssentralen, Sykehuset Østfold HF
1603 Fredrikstad, Telefon: 69 86 00 00

Hørselssentralen, Sykehuset i Vestfold HF
3103 Tønsberg, Telefon: 33 34 20 00

Hørselssentralen, Akershus universitetssykehus
1478 Lørenskog, Telefon: 67 92 88 00

Hørselssentralen, Sykehuset Buskerud HF
3004 Drammen, Telefon: 32 80 38 80

Hørselssentralen, Blefjell sykehus HF
3675 Notodden, Telefon: 35 02 10 00

Hørselssentralen, Blefjell sykehus HF
3602 Kongsberg, Telefon: 32 72 55 00

Hørselssentralen, Universitetssykehuset i
Nord-Norge HHF, 9038 Tromsø
Telefon: 77 62 60 00

Hørselssentralen, Sykehuset Innlandet HF
2819 Gjøvik, Telefon: 61 15 70 00
Hørselssentralen, Sykehuset Innlandet HF
2318 Hamar, Telefon: 62 53 70 00
Hørselssentralen, Sykehuset Innlandet HF
2418 Elverum, Telefon: 62 43 80 00
Hørselssentralen, Sykehuset Innlandet
2212 Kongsvinger, Telefon: 62 88 70 00
Hørselssentralen, Rikshospitalet
0027 Oslo, Telefon: 23 07 00 00
Hørselssentralen,
Lovisenberg diakonale sykehus
0440 Oslo, Telefon: 23 22 50 00

Hørselssentralen, Blefjell sykehus HF
3660 Rjukan, Telefon: 35 08 02 00
Hørselssentralen, Helgelandssykehuset HF
8607 Mo i Rana, Telefon: 75 12 51 00
Hørselssentralen, Helgelandssykehuset HF
8801 Sandnessjøen, Telefon: 75 06 51 00
Hørselssentralen, Helse Finnmark HF
9915 Kirkenes, Telefon: 78 97 30 00
Hørselssentralen, Helse Finnmark HF
9730 Karasjok, Telefon: 78 46 60 00
Hørselssentralen, Hålogalandsykehuset HF
9480 Harstad, Telefon: 77 01 50 00

Hørselssentralen, Hålogalandsykehuset HF
8516 Narvik,
Telefon: 76 96 84 92

NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal
Postboks 7055 Spjelkavik, 6022 Ålesund,
Telefon: 70 17 22 00

Hørselssentralen, Nordlandssykehuset HF
8372 Gravdal,
Telefon: 76 06 01 00

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland
8041 Bodø,
Telefon: 75 50 36 00

Hørselssentralen, Helse Finnmark HF
9600 Hammerfest,
Telefon: 78 42 10 00

NAV Hjelpemiddelsentral Nord-Trøndelag
Kirkegata 2 C, 7600 Levanger,
Telefon: 74 08 38 00

NAV Hjelpemiddelsentral Aust-Agder
Postboks 1853 Stoa, 4858 Arendal,
Telefon: 37 00 43 00

NAV Hjelpemiddelsentral Oppland
Helgerudvegen 49, 2816 Gjøvik,
Telefon: 61 13 08 00

NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud
Postboks 3513, 3007 Drammen,
Telefon: 32 21 85 00

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus
Postboks 384 Økern, 0513 Oslo,
Telefon: 23 40 17 00

NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark
9712 Lakselv, Telefon: 78 46 02 00

NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland
Postboks 260 Forus Vest,
4066 Stavanger,
Telefon: 51 63 99 00

NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark
Kirkeveien 74, 2418 Elverum,
Telefon: 62 43 56 00
NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland
Postboks 121 Kokstad, 5863 Bergen,
Telefon: 55 52 67 00

NAV Hjelpemiddelsentral Sogn og Fjordane
Steinavegen 12, 6800 Førde,
Telefon: 57 83 05 00

NAV Hjelpemiddelsentral Sør-Trøndelag
Postboks 2976 Sluppen, 7438 Trondheim,
Telefon: 73 84 86 00

NAV senter for yrkesrettet attføring (SYA)
Postboks 8190 Dep, 0034 OSLO,
Telefon: 22 98 72 30

NAV Hjelpemiddelsentral Telemark
Postboks 2861 Kjørbekk, 3730 Skien,
Telefon: 35 91 31 00

NAV arbeidsrådgivning i Hordaland
Kalfarvn. 31, 5018 Bergen,
Telefon: 55 54 28 70

NAV Hjelpemiddelsentral Troms
9293 Tromsø,
Telefon: 77 66 33 00

NAV arbeidsrådgivning i Sør-Trøndelag
Lade Alle 65 B, 7041 Trondheim,
Telefon: 73 89 79 20

NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder
Serviceboks 622, 4606 Kristiansand S,
Telefon: 38 12 18 00

NAV arbeidsrådgivning i Troms
Kaigata 4, 9008 Tromsø,
Telefon: 77 75 16 10

NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold
Heimdalsvingen 1, 3117 Tønsberg,
Telefon: 33 30 75 00

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
PH 6652 Etterstad, 0609 Oslo,
Telefon: 22 63 99 00

NAV Hjelpemiddelsentral Østfold
Postboks 574, 1703 Sarpsborg,
Telefon: 69 97 10 00

Norges Døveforbund (NDF)
Gamle Borgenvei 5, 1385 Asker
Telefon: 66 90 70 70

Nasjonalt ressurssenter for døvblinde
Postboks 3513, 3007 Drammen,
Telefon: 32 21 85 00

Høreapparatleverandører:
Gewa AS
Trollåsveien 8, 1411 Kolbotn,
Nettside: www.gewa.no
GN ReSound AS
Grensen 8, 0102 Oslo,
Nettside: www.resound.no
Medisan AS
Majorstuvn. 36, 0301 Oslo,
Nettside: www.medisan.no
Medus AS
Postboks 4, 2712 Brandbu,
Nettside: www.medus.no

Oticon AS
Werglandsvn. 7, 0103 Oslo,
Nettside: www.oticon.no
Phonak AS
Akersgt. 8, 0105 Oslo,
Nettside: www.phonak.no
Sivantos AS
Siemens høreapparater,
Nedre Vollgate 5, 0158 Oslo
Nettside: www.bestsound-technology.no
Starkey Norway AS
4001 Stavanger, Nettside: www.starkey.no

HLF

Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

