ET HØRENDE LIV MED Cochleaimplantat
Trening, læring og endring

BRUKERERFARINGER TIL NYTTE OG INSPIRASJON

Inger Anita Herheim
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INNLEDNING :

COCHLEAIMPLANTAT (CI)
OG LÆRING

Når spedbarn gradvis tar hørselen i bruk, skjer det samtidig endringer i
hjernebarkens organisering av nerveforbindelser. Hjernebarken hos mennesket
består av rundt 20 milliarder nerveceller som er koplet sammen i omfattende
nettverk. Kommunikasjonen mellom ”aktørene” i nettverket skjer ved såkalte
synapser. Synapser er kontaktsteder mellom nerveceller hvor de kommuniserer
med hverandre. Vi har gode holdepunkter for at læring og hukommelse henger
sammen med at synapser i hjernen endrer sine egenskaper - deres virkning kan
bli styrket eller svekket, og det kan bli flere eller færre av dem.
I løpet av det første leveåret dannes det mange nye synapser som
tas i bruk når nervecellene lager nettverk for å løse nervesystemets oppgaver – som å gå og snakke. Men hvis de synaptiske
endringene skal være til nytte, må de styres av et ”brukspress”.
Det vil si at barnet aktivt må ta de synaptiske endringene i bruk
for å etablere ferdigheter og forståelse av seg selv og verden.
Ferdighetene kommer ikke av seg selv, men må øves inn.
Når vi lærer, for eksempel å tolke et nytt hørselsinntrykk, skjer det
tallrike små synaptiske endringer i hjernens nettverk. Én ting som

INNLEDNING

I denne håndboken beskriver Inger Anita Herheim sine erfaringer som CI-operert. Hva
vi vet om hjernens arbeidsmåte og gjenvinning av hjernefunksjon i andre sammenhenger, støtter hennes oppfatning om at fremgangen skyldtes en læringsprosess der
hun greidde å skape mening av et nytt og ukjent lydbilde.
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skjer er at det etableres forbindelser mellom nerveceller som behandler ulike typer
sanseinformasjon – slik at for eksempel syn og hørsel kan integreres.Vi må lære oss
sammenhengen mellom lyden og synet av det som lager lyden – vi er ikke født
med en slik evne. Tallrike andre koplinger må også etableres og forsterkes for at
det skal bli mulig å tolke hørselsinntrykk – for eksempel om de svarer til noe vi
har hørt før, hva som har laget lyden, hvor den kommer fra, om lyden signaliserer
fare eller noe godt, osv. Lydsignaler gir i seg selv ingen mening hvis de ikke kan
tolkes og dermed gi grunnlag for beslutninger og handlinger som hjelper oss til
rette i vår komplekse verden.
Hvis ikke hjernebarken mottar lydsignaler de første leveårene, begrenses
mulighetene for å få nytte av lydinformasjon senere i livet. Dette skyldes sannsynligvis at deler av hjernebarken som normalt behandler hørselsinntrykk, etter hvert
blir brukt til andre formål. Derfor er det viktig at Cochleaimplantat (CI) settes inn
tidlig hos døvfødte. Situasjonen er derimot en annen hvis hørselen forsvinner etter
å ha vært til stede de første leveårene. Da er hjernebarkens nettverk av nerveforbindelser tilpasset en hørsel som brukes. Disse nerveforbindelsene holder seg
relativt stabile selv om hørselen blir helt eller gradvis borte. Det betyr at hvis lydsignaler igjen når hjernebarken etter innsetting av CI, kan lydinformasjonen på ny bli
utnyttet.
Tolkning og bruk av lydinformasjon oppnås ikke av seg selv – verken hos spedbarnet eller hos en voksen med CI. Det må foregå læringsprosesser, og et vellykket
resultat avhenger av de samme forholdene som vi vet er viktige for å lære i andre
situasjoner. At læringen tilsynelatende går av seg selv hos friske barn skyldes at de
grunnleggende betingelsene for læring er til stede, og at barnets nervesystem er
svært ”plastisk”. Det vil si at det finnes et stort overskudd av synapser som kan tas
i bruk, og at synaptiske endringer skjer lett. For eksempel oppdager barnet fort at
lyd er en rik kilde til å forstå omgivelsene og kontrollere dem. Barnet er derfor
sterkt motivert for å for å trene på å tolke og bruke lyder, og motivasjonen opprettholdes ved at det stadig opplever bedre mestring. Treningsmengden er også
enorm, slik vi får inntrykk av ved å observere små barns iherdige aktivitet den tiden
de er våkne. Men de tingene som er viktige når det gjelder små barns læring, er i
virkeligheten like viktig når voksne skal lære – selv om det kanskje ikke er like åpen-
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Inger Anita Herheim viser at hun bruker grunnleggende prinsipper for læring der
hun hele tiden søker etter mening i lyden, selv om den oppleves som fremmed.
Hun arbeider intenst med å koble det nye lydbildet til det hun har i hukommelsen.
Hun trener med maksimalt fokusert oppmerksomhet og graderer utfordringene
nøye, slik at hun stadig opplever økt mestring. Når hun øver ”tvinger” hun seg til å
bruke bare det øret som har CI, for at det skal få mest mulig trening. Sist, men ikke
minst: Hun trener svært mye.
At hun er så opptatt av rytme er sikkert også viktig: Å oppfatte meningsbærende
lyd, som ved tale, er jo helt avhengig av at vi er i stand til å skjelne tidsintervaller og
lyder som kommer tett etter hverandre. Høyst sannsynlig er hennes læringsprosess
assosiert med nye plastiske endringer i hjernebarken, slik det er dokumentert hos
mennesker i eksperimentelle læringssituasjoner.
Hennes samspill med lydteknikeren illustrerer også behovet for individualisering i
læringsprosessen. Hun bestemmer selv skrittene i denne prosessen og bidrar
dermed til at hun stadig opplever fremgang og økt mestring – som også er
avgjørende for å opprettholde motivasjonen. En så stor treningsinnsats er ikke
mulig uten høy motivasjon - og høy motivasjon henger sammen med en sterk tro
på at målene faktisk kan nås.

INNLEDNING

bart. Voksnes læring er også avhengig av motivasjon, av å oppleve mestring, av at
læringen foregår på ens egne premisser, og ikke minst at læringen har tilstrekkelig
intensitet og varighet.
Hos en voksen CI-operert er det i hvert fall to forhold som gjør at det må mye
trening til for å ha nytte av implantatet. For det første er informasjonen som hørenerven formidler hos en som har CI, ganske forskjellig fra den informasjonen som
formidles hos en med normal hørsel. Informasjonen som formidles hos den CIopererte er fattigere og annerledes enn den som hjernen opprinnelig lærte seg å
forstå. For det andre skjer det endringer i hørselsområdene i hjernebarken hos den
som mister hørselen, og disse endringene er større jo lengre tid det har gått uten
bruk av hørselen.
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HÅPET OM FORTSATT HØRSEL
Muligheter og utfordringer med CI
I denne håndboken presenterer jeg mine personlige erfaringer med å lære å høre med CI.
Å omstille seg til å høre med CI er en langvarig læringsprosess som alle går inn i med
forskjellige forutsetninger og bakgrunn. Samtidig er det en spennende reise inn i dine egne
ressurser og muligheter til å utvikle en hørsel som gir deg nye lydopplevelser og gjør det
mye lettere å kommunisere. Selv om hver enkelt må finne sin egen måte å takle utfordringene på, er de grunnleggende sidene ved læringsprosessen felles for alle. Professor Per
Brodal har i innledningen gitt oss en faglig innføring i disse grunnleggende forutsetningene
for læring.
Mine erfaringer viser hvordan det på samme faglige grunnlag går an å lage seg et treningsopplegg som stimulerer og forsterker læringsprosessen, og gir maksimalt utbytte av CI.
Med denne håndboken håper jeg å kunne gi deg inspirasjon og konkrete forslag til hvordan du kan gå frem i din egen trening med å høre med CI.
Jeg håper også at den kan bidra til debatt blant fagfolk og myndigheter, og være et praktisk verktøy for audiopedagoger og logopeder i opplæringen av CI-brukere.

Jeg vokste opp som tunghørt i et hørende miljø. Hørselsresten ble mindre og mindre
etter hvert som jeg nærmet meg voksen alder. Overgangen til å innse at det ikke
lenger var nok lyder igjen til å oppfatte tale med, opplevde jeg som en vandring inn
i en endeløs, svart tunnel. Kommunikasjonen utviklet seg til rene ekstremsporten, fra
morgen til kveld. Talespråket er mitt språk, og syntesen mellom munnavlesning og
hørselsrest har vært min måte å oppfatte på. Å bli presentert for Cochleaimplantat
(CI) ga meg et håp om at jeg fortsatt skulle få høre. En skulle tro at valget ville bli
enkelt, men jeg ble overrasket over meg selv.Valget ble vanskelig fordi usikkerheten
om resultatet var kjempestor. Jeg manglet tilgang til brukererfaring som kunne si noe
om hvordan hørselen ville utvikle seg. Hva ville jeg høre etterpå? Det største
spørsmålet av alle.

Å bli presentert for CI
ga meg et håp om
at jeg fortsatt
skulle få høre
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Etter operasjonen og lydtilkoblingen var frustrasjonen kanskje enda større. Lyden
var fullstendig uten mening, og alle lydene omkring meg minte om lyden fra sauebjeller. Stemmen min var nesten ikke til å kjenne igjen, og jeg snakket i halsen. Alt
føltes kaotisk. Jeg prøvde å få hjelp fra audiopedagoger, men fant ingen som
kunne gi meg den veiledningen jeg trengte på dette tidspunktet. Å hjelpe meg
selv så godt jeg kunne, kjentes som min eneste mulighet til å komme videre.
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VALGET
Hva ville jeg høre
etterpå?

Det er viktig å ta de
små og store
familiemedlemmene
og vennene med i
prosessen

I dag vet jeg at CI-operasjon var det eneste alternativet for å oppleve å høre igjen.
Å stå i denne valgsituasjonen er likevel en prosess jeg synes har vært viktig. Alle
medisinske inngrep innebærer en risiko for skader, selv om den er lav. En annen
risikofaktor er usikkerheten om resultatet. Det er logisk at jo mer en har hørt i livet
og har arbeidet med å oppfatte hørsel via hørselsresten, jo lettere vil det være å
lære å høre med CI. Mitt utgangspunkt er at jeg alltid har klamret meg til de lydene
som har vært tilgjengelige for meg i ulike situasjoner.
Jeg har utnyttet hørselsresten optimalt for å forstå tale i alle mulige og umulige situasjoner. I tillegg var og er jeg levende opptatt av å høre musikk og kunne høre på
en melodi i ukevis, bare for å få fatt i melodien. Alle stiller med ulike forutsetninger
for å lære å høre med CI. Men med systematisk trening vil du lære å ta i bruk alle
mulighetene som CI gir til bedre hørsel.
Valgprosessen handlet også om hvordan min familie forholdt seg til et slikt inngrep.
Jeg husker min datter på 12 år som sa ”Jeg synes du hører godt jeg, mamma”. Det
er viktig å ta de små og store familiemedlemmene og vennene med i prosessen.
Barna er redde for at noe galt kan skje, og tenk om det blir enda vanskeligere for
mamma å høre etterpå? Det å ha familie og venner med i valgprosessen har også
betydning for det som skjer etter operasjonen. Man trenger forståelse for at lydtilpasningen og treningen er krevende og til tider frustrerende. Selvsagt også morsom,
inspirerende og spennende, fordi man stadig mestrer mer, hører mer og forstår mer.
Men det sier seg selv at oppmerksomheten i stor grad er knyttet til å lære å høre.
Jeg hører ennå ekkoet fra mine barn; “Hallo! Jeg er også her!”.
For meg var fastlegen en fin samtalepartner før operasjonen. Det gjør godt å ha
noen utenforstående å diskutere med. Fastlegen vet kanskje ikke så mye om hørsel
eller CI, men jeg opplevde det trygt og bevisstgjørende å snakke høyt til noen om
at jeg hadde valgt CI-operasjon. Det er fastlegen som sykemelder i tiden etter
operasjonen, og da er det viktig med kjennskap til hva pasienten er i gang med, og
hvilken utfordring CI er i forhold til lydjustering og høretrening.
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Jeg var så heldig å få operasjon raskt etter at valget var tatt. Spenningen og forventningen om hvordan jeg ville fungere etter CI-operasjonen, var enormt høy. Jeg
ser derfor ikke for meg hvordan jeg skulle ha taklet stadige utsettelser av operasjonen. På grunn av manglende ressurser fra det offentlige har det i årevis vært lang
ventetid på CI-operasjonene. Dagens praksis med at barn skal prioriteres og alltid
få plass først i operasjonskøen, er rett og rimelig . Men det burde ikke skje på
bekostning av de voksne, som ofte er blitt stående i kø i årevis. Dette er mennesker
som har mistet det meste av hørselen og dermed sitt viktigste redskap til kommunikasjon. Derfor har de fleste av dem også mistet mulighetene til å fortsette i sin
tidligere jobb og til å delta aktivt i mange sosiale sammenhenger. Motvillig
har de blitt gående sykemeldt og mottatt trygd i ventetiden,
mens samfunnet har gått glipp av deres verdifulle arbeidskraft. Den lange ventetiden på CI er en stor menneskelig og samfunnsmessig belastning som det
haster å få fjernet.
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OPERASJONEN

Dette
skulle gå bra

Jeg ble innlagt dagen før operasjonen. En må da gjennom alle vanlige undersøkelsesprosedyrer før et inngrep. Blodprøver, vanlig legesjekk og samtale med
anestesi og kirurg om hva som skal skje.
Jeg var i lydrommet på høresentralen og tok en siste hørselstest. Hørselstesten viste
bare det jeg visste fra før, at jeg var bortimot helt døv. Jeg ble overrasket over hvor
følelsesmessig jeg reagerte, jeg gråt og kjente meg fryktelig ensom og redd. Jeg
hadde god tid den dagen og dykket ned i mitt indre. Dette handlet om den enormt
manglende forutsigbarheten om hvordan jeg skulle høre i ettertiden. Jeg visste hva
jeg hadde, jeg hadde min måte å fungere på. Hvordan jeg ville fungere etter
operasjonen, var uvisst. Jeg fikk på plass følelsene mine og bestemte meg enkelt og
greitt for at dette skulle gå bra. Jeg hadde tatt valget, og nå fikk jeg ta utfordringene
som de kom.
Jeg fastet natten over, ble vekket tidlig om morgenen og oppfordret til å svelge en
beroligende. I forværelset til operasjonsstuen fikk jeg lagt inn veneflon og deretter
trillet inn i operasjonssalen. Narkosen gjorde meg borte på et blunk. Jeg våknet på
oppvåkningsrommet og så .snakkende ansikter over meg. men nå var jeg stokk døv!
For alltid vil CI-elektrodene og strømmen være min navlesnor til lyden

For alltid vil
CI-elektrodene
og strømmen
være min
navlesnor
til lyden
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Sykehusoppholdet varte i fem døgn. Etter operasjonen følte jeg meg slapp og litt
svimmel. Smakssansen var sterkt redusert, og følelsen i venstre tungehalvdel var
delvis borte. Jeg var tørr i munnen, spesielt om nettene. Alt dette er småplager som
var borte i løpet av ca. seks uker. Fire uker etter operasjonen tok jeg stingene, og
etter seks uker ble lyden koblet til. De seks første ukene etter operasjonen hadde
jeg ordre om å ta livet med ro. Jeg gikk småturer, leste bøker og spekulerte fryktelig
på hvordan lyden ville bli. Det bygget seg opp en veldig forventning og spenning
omkring lydtilkoblingen.
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LYDTILKOBLINGEN
Mitt første møte
med CI-lyden

Det største øyeblikket av alle var selvsagt da lyden ble koblet til. Lyden opplevdes
nøyaktig som lyden fra sauebjeller. Der og da dukket det opp bilder fra sommerfjellet, der sauene beitet fredelig. Men jeg var ikke på fjellet, jeg var i lydrommet på
høresentralen, og dette var mitt første møte med CI-lyden.
Der og da bestemte jeg meg for at dette skulle bli bra. Hos lydteknikeren fikk jeg
stilt lyden så mye som jeg tålte.Togturen hjem til Voss var en tur inn i et fullstendig
lydkaos. Hjemme var de selvsagt fryktelig spente. Deres tilbakemelding var at jeg
snakket annerledes og at stemmen var tynn, hes og monoton. Jeg hadde dårlig kontroll over den, og ble sliten i halsen av å snakke. Min lettelse var stor da jeg merket
hvordan stemmen ble som før etter hvert som jeg oppfattet lydene klarere.
Familien lurte også på om jeg måtte lære å høre med min nye ”elektroniske”
hørsel. - Kunne det virkelig være nødvendig å lære å høre med CI ?, undret jeg meg
over. Var ikke det noe som kom av seg selv? Men jeg forsto raskt at dette var en
læringsprosess som jeg måtte gå inn for med kropp og sjel, om resultatene skulle
bli så gode som jeg håpet. Selv om det i dag finnes audiopedagoger og logopeder
som kan være til god hjelp med å lære å høre med CI, er det først og fremst et
arbeid som den enkelte CI-brukeren må gjøre selv.
Jeg hadde ikke oppfattet tale på mange år, så det var ikke rart at de første
lydopplevelsene med CI var uforståelige og kaotiske. Jeg fikk “fri” en uke og reiste
til hytta i Hardangerfjorden. Det var i juni og nydelig vår med blomstring og sol.
Neste morgen våknet jeg tidlig, med sol og stille fjord. Jeg kjente jeg grudde meg til
å ta på CI-apparatet, hadde mest lyst til å ta på høreapparatet i stedet. Men, nei!
Høreapparatet la jeg bort, faktisk for alltid. Jeg tvang på meg CI, ristet av meg litt
frustrasjon og kokte meg kaffe. Jeg satte meg i godstolen på terrassen, skuet ut mot
en blikkstille fjord og lot blikket vandre langs de snøkledde fjelltoppene. Det var da
det skjedde, et øyeblikk da selv pusten må stoppe opp et øyeblikk. Jeg hørte
fuglekvitring, eller fuglesang er riktigere ord. Jeg kunne nesten ikke fatte det.
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Det var da det
skjedde, et øyeblikk
da selv pusten må
stoppe opp et
øyeblikk
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Senere fikk jeg vite at det var svarttrosten som hadde fått meg til å felle de første
tårene over lydgleden. Det var jo merkelig at min egen stemme fortsatt hørtes ut
som sauebjeller, mens fuglesangen var en egen lyddimensjon. Der og da fikk jeg en
indre visshet om at jeg var på vei til noe som måtte være mye større.

De første dagene
hadde jeg fokus
på rytme

Jeg fant frem en gammel CD av Eagles, med kjente melodier fra min ungdomstid.
Jeg valgte ut den melodien jeg syntes hadde lettest rytme. Jeg var takknemlig over
avstanden til naboen og at bøndene satt på traktorene sine. Lydnivået på stereoen
var nemlig faretruende høyt. Med melodien i hodet og full konsentrasjon på lyden
i høyttalerne, prøvde jeg å få CI-lyden i “ørene” til å ligne på melodien i hodet. De
første dagene hadde jeg fokus på rytme, jeg beveget meg samtidig og gjerne foran
speil. Jeg kjenner at jeg absoberer rytmen bedre når jeg beveger meg, og synet er
enda en sans som hjelper hjernen med å integrere de nye lydinntrykkene i min
bevissthet. Jeg benytter med andre ord flere sansekanaler samtidig i arbeidet med
oppfatte lyd. Rytmesansen og rytmeopplevelsen er for meg primus motor når det
gjelder å fortolke lydbildet. Jeg gikk turer i naturen, hørte på bekker, elver, fugler, bølger fra fjorden. Noen ganger møtte jeg naboene mine som stoppet og pratet litt.
Paradoksalt nok møtte jeg ingen sauer på mine første lydsøkende turer. I løpet av
den første uka greide jeg å forstå tale, men med støtte fra munnavlesning.
Den første måneden hadde jeg lydjustering hver uke. Teknikeren min viste seg å
være godt utrustet med tålmodighet. Jeg fikk lov å ha full kontroll med lydjusteringen,
og det synes jeg har hatt stor betydning for utviklingen. Jeg jobbet tett inn på CIlyden hele min våkne tid på døgnet og kjente tydelig når jeg måtte ha mer lyd.
Teknikeren hadde full forståelse for hvordan lyden skulle justeres ut fra min beskrivelse. Han lyttet engasjert og med stor innlevelse til alt en entusiastisk pasient hadde
å formidle. Strømjusteringen til implantatet er det som gir meg lyd. Lydbildet endret
seg hele tiden, så det er flott å ha en tvers gjennom dyktig tekniker med på veien.
En uke etter lydtilkoblingen hørte jeg alle melodiene på Eagles CD-en, og hadde
taleforståelse med støtte fra munnavlesning. Jeg kunne sortere litt stemmer og
begynte så smått å forstå enkelte ord i telefon.
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Jeg prøvde og snublet
som en ettåring som
skal lære å snakke

Jeg var sykemeldt
i to måneder etter
lydtilkoblingen,
men for meg var det i
knappeste laget
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På denne tiden skaffet jeg meg mobiltelefon. Jeg måtte prøve ut mange telefoner,
fordi noen gav en kraftig bilyd. Nå snakket jeg i mobiltelefon ved alle mulige anledninger. Jeg prøvde og snublet som en ettåring som skal lære å snakke. Etter en ukes
trening med mobiltelefon tok jeg kontakt med høresentralen ved Rikshospitalet for
å høre om de hadde noen tips om videre trening. Jeg fikk min mann til å ringe.
Plutselig hører jeg han sier ”Men du kan få snakke med henne selv, du”. Det var mitt
første møte med en ukjent stemme. Jeg mottok navn, telefonnummer, e-postadresser. I det hele tatt, hadde jeg noen telefonbarrierer fra før, så var de ihvertfall
brutt nå. Jeg fikk tips om å trene taleforståelse ved at andre leser kjent og etter
hvert ukjent tekst for meg. Først ved hjelp av munnavlesning og så uten
munnavlesning. Dette var jeg i gang med allerede, men i den travle hverdagen hadde
jeg anskaffet meg en walkman og lånt masse lydbøker på biblioteket. Slik kunne jeg
benytte hele dagen når resten av familien var på skole og arbeid, til å trene taleforståelse og oppfatte rytme og melodier. CD-hyllene i huset er betydelig utvidet.
I denne perioden var jeg sykemeldt. Jeg var sykemeldt i to måneder etter
lydtilkoblingen, men det var i knappeste laget. Jeg skulle absolutt gitt meg fire uker
til. Jeg friskmeldte meg rett etter at jeg opplevde å ha brukbar taleforståelse.
Lydjusteringen fortsatte en til to ganger i måneden i tre måneder etter at jeg var
begynt i arbeid. I disse tre månedene var jeg på randen av trøtthet. Etter hver lydjustering hadde jeg ca. syv dager med lydomstilling, da jeg opplevde lyden
annerledes, enkelte ganger radikalt annerledes. Jeg styrte fullt og helt både lydjustering og sykemelding selv. Jeg nevner dette fordi jeg tror at alle har igjen for å
kjenne etter hva de tåler. Det som er aller viktigst i denne perioden er å lære å høre.
Da er det viktig å gi deg den tiden du trenger.
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DEN ANDRE OPERASJONEN
Akkurat ett år etter CI-operasjonen fikk jeg tilbud om CI på det andre øret. Jeg fikk
tilbudet som et ledd i et prosjekt, og det er per i dag ikke vanlig å operere inn to
implantater på voksne. Jeg vil her formidle litt av de erfaringene jeg har gjort med
to implantater.
Etter den første CI-operasjonen fikk jeg kraftig øresus på det øret jeg ble operert
på. Det var en konstant, kraftig maskingeværlyd av slik art at den umulig kunne
fortrenges. Da jeg våknet opp etter den andre operasjonen, var øresusen borte, og
jeg har ikke hatt tinnitus etter det.

Jeg hørte de samme
“sauebjellene” den
første tiden, men
brukte litt kortere tid
før jeg oppfattet tale

Jeg måtte gjennom samme prosedyre for andre operasjon som for den første. Det
gjelder også lydjustering og lydtrening. Jeg hørte de samme “sauebjellene” den
første tiden, men brukte litt kortere tid før jeg oppfattet tale. Lydjusteringen
brukte jeg også tre måneder kortere tid på. Denne gangen var jeg sykemeldt en
måned lenger, fordi jeg ville være ferdig med lydjusteringen før jeg begynte i arbeid.
Det var klart en fordel.
Utfordringen denne gangen var at jeg måtte ta bort det første implantatet for å
lære å høre med det nye. Når jeg hadde på begge implantatene samtidig, hørte jeg
bare på den “gamle”siden, fordi denne var det mange ganger så kraftig lyd på.
Treningsprosedyren var den samme, men nå måtte jeg dele treningen i to. Jeg trente
tre til seks timer daglig med bare det nye og resten av dagen med begge. CIapparatene var synkronisert med en gang. Den første tiden var lyden på det gamle
implantatet mye sterkere og tydeligere, dermed opplevde jeg lyden på den siden.
Senere, når lyden på det nye kom opp på samme nivå, kunne jeg oppleve lyden på
begge ørene. Fortsatt, etter seks måneder med det nye, er den nye lyden betydelig
lysere. Når jeg har på begge implantatene samtidig, oppleves lyden helt normal. Jeg
har forventning om at lyden på det nye vil mørkne etter hvert, fordi jeg opplevde
den lyse varianten den første tiden på det andre øret også. Uansett, de to implantatene utfyller hverandre perfekt slik det er i dag, samtidig som jeg vet at det nye
ikke er ferdig utviklet med tanke på lydopplevelsen.
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FORSKJELLEN PÅ ETT OG TO CI
 With one CI, music is perceived in mono (bass without stereo), with two CI I
perceive full stereo sound.


Two CI provides twice as good resonance as one. This makes it less strenuous
to perceive speech without reading lips,TV and radio. I have no difficulties hearing
what’s being said. If I turn off the new implant, the voices become unclear and I have
to concentrate much more and I need to support my hearing with lip reading.



I perceive sound from different directions and thus know where the sounds
come from.



In cars, I can have conversations no matter where the voices are coming from.
When I had only one CI, the voices had to come from the same side as the implant
in order to hear them.


In noisy surroundings, it is clearly an advantage to have
two CI. After I had my first CI, I was surprised that I
could perceive speech in noisy surroundings (with
support from lip reading). With two CI, I function
almost as well as normal hearing people do.


When I am on my mobile phone in noisy surroundings, I switch off one of the CI’s. I do not
have a tele reel on my implant, and therefore
all the sounds go directly into the phone.

16

E

T

H

Ø

R

E

N

D

E

L

I

V

 All in all, it feels like I perceive twice as much sound from two CI than from one,
and the sounds are much clearer. If I only use one CI, and the sounds come from
the opposite side, the sounds are a bit Donald Duck-like. The whole sound image
has a different resonance with two CI, and I can perceive the sounds from all different angles.
 Having two implants is a lot less exhausting both mentally and physically.This is
of course closely related to the fact that with two implants, I don’t have to constantly fix and sharpen my attention towards what is being said.

Jeg har fått en hørsel
jeg kan hvile i

It is important to note that my increased level of functioning with one CI provided
me with a totally new quality of life. I would have had a good life with that level of
functioning. Yet, I need to emphasise that two CI have provided me with sound
dimensions and an ability to function in every day life which I previously did not
know existed. Not only do I now have the ability to hear tolerably, my ability to hear
has provided me the opportunity to rest. Since I got two CI, I’ve experienced to
drop out of conversations because I am bored. Everyone who has been hard of
hearing most of his or her life knows what a luxury this is. Normally you work like
a horse to follow, to catch fragments of conversations in order to put them together and make some kind of sense out of what you’ve heard, hoping it might be rooted in reality. Comprehending verbal communication is extremely hard work for
hard of hearing people. It is like trying to do the impossible over and over again.
Consequently, this results in physical and mental exhaustion and social isolation.This
again has consequences for the hard of hearing’s self-realisation and quality of life.
There should be no doubt that CI is an appropriate and a necessary device for hard
of hearing and deafened people. It should go without saying that everybody who
will benefit from CI should be provided with one, and at the same time more work
needs to be done to obtain knowledge and experiences from two CI. My experiences so far undoubtedly show that two CI clearly provide a higher level of function than one CI.
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CI TIL REPARASJON
To be honest, all I
wanted was to run
away up to the
mountains.

The outer part of the CI implant is exposed to wind and weather. As with any other
technical equipment, sooner or later you will have to have your CI in for repair. Get
in touch with your local hospital immediately when you realise your CI is out of
order. The hospital will make sure that the company delivering your CI, which is
responsible for the repairs, provides you with a CI that you can use while your own
is in for repairs. This CI device should be adjusted according to the one which is
broken. Being without CI for a long period of time will delay the learning process. I
experienced the consequences of being without CI when I had to send mine in for
repairs and the hospital could not provide me with a temporary one. Luckily I have
two CI and I was therefore able to hear on one side when the other implant was
in for repairs. Complete deafness would have made me totally unable to function.
I would probably have moved up to the mountains until the CI was back in place.
I have been struggling with a badly reduced sense of hearing all my life and I am
one of many world champions in handling unpredictable situations of hopeless
communication.Thus, I was immensely surprised by the stress I felt about “losing my
ability to hear” on one ear. I knew that it was only for a short period of time. But,
still!
With one CI I function as between slightly and moderately hard of hearing. With
two CI I function more or less as a normal hearing person. During the year I had
one CI it worked out fine, but now, as I am used to two CI, the change back to one
implant was huge.
I could feel how the stress built up inside me, without me being able to control it.
I had to sharpen my attention and I was easily annoyed and short-tempered. I was
mentally and physically exhausted. I got a feverish feeling and my head felt
“woollen”. I dropped out of my normal social activities; I simply didn’t want to take
part only half way.To be confronted with the loneliness, the isolation and the frustration. To be honest, I just wanted to run away to the mountains. I just wanted to
feel the snow beneath my skis, to drag myself up to the hilltop and feel the flight
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on my way down. I would rather communicate in and with nature, feel the strength,
the solitude, the freedom, the weakness and my sense of belonging there. Feel the
strength in everything which is required to pass the challenges in life as hard of
hearing. There and then, a journey to the mountains would have been a way to
escape, and running away is not a good solution in the long run. Instead, I went to
work, I answered my phone calls with my new CI, had a rest in the afternoons and
went for my walks alone. My family and friends were relieved when the implant was
back in place one week later.
The result of one week without CI was that I had to turn
the sound considerably down. I had to go through the
adaptation all over again, but it took me only two
days before everything was back to normal. I got
my life back, and once again I was happily “normal
hearing”. That week was like a journey into the
past, and to my previous ways of functioning. My
strong physical reactions prove what enormous
strain we are exposed to in our struggle to adjust to
the world of the normal hearing people. It was good
to experience how close my thoughts and feelings
were to nature. I have always been eager to get up
to the mountains and to be in physical activity.
This week it became very clear to me how
important physical activity outdoors has been
for me in order to build up both body and
soul. I am so happy that I have been sensible
enough to take good care of myself! To do
what has been necessary in order to survive.
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TRENING, LÆRING OG ENDRING
Du er med på å
bestemme hvor god
hørselen din blir

For tiden arbeides det med å utvikle et pedagogisk tilbud til CI-opererte, men fortsatt er ikke tilbudet godt nok etablert ute i kommunene. Selv om det er nyttig å
benytte seg av opplæringstilbudene, er det viktig å være bevisst på at læringsprosessen først og fremst er ditt eget ansvar. Høretrening har betydning for hvor god
hjernen blir til å fortolke lydstimuli. Øvelse gjør mester, og læring krever stadig
repetisjon. Skal vi bli gode til å fortolke lydrytme, må vi trene på å høre forskjellig
musikk. Skal vi bli gode til å forstå tale, må vi trene spesifikt på å oppfatte tale.
Taleforståelse, både med og uten munnavlesning, er avhengig av at vi er gode til å
oppfatte rytme.
Å veksle mellom å høre lydbøker og musikk gir både spenning og avspenning. Å
høre på lydbøker er ekstremt krevende, spesielt i starten da en ikke helt greier å
forstå hva som blir sagt. Etter hvert som du hører samme setninger om igjen, vil
ordene som oftest bli mer tydelige, og etter hvert kommer hele setningsforståelsen.
Tar du walkman og musikk du liker med på spasertur, får du mer energi, avspenning,
friere pust, klarere hode og masse lyd- og rytmestimuli. Frustrasjonsnivået er høyt
de første månedene etter at lyden er koblet til, og opptreningen krever høy motivasjon. Å kombinere lydtrening, da helst musikk, med turgåing eller annen fysisk
aktivitet, er absolutt bra.
Du er sikkert en mester i munnavlesning, og synet har vært primus motor for å
oppfatte tale. Nå er strømmen koblet til hørselsnerven, og det er LYDEN som
gjelder.“Avlæring i munnavlesning” og å lære seg å stole på lydforståelsen er noe en
må jobbe bevisst med.
Taletrening med lydbøker er krevende, og en kan føle seg trøtt. Det er viktig å
kjenne på egne grenser, ta pauser og skifte lydkanaler.
Treningstid per dag vil variere fra person til person. Noen typer trening er ekstra
krevende, annen trening virker nesten som avspenning. Poenget er at hjernen får
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stimuli, og jo mer OPPMERKSOMHETEN din er til stede, jo mer effektiv vil treningen være.
Det er viktig å lage seg mål og skape forventninger om måloppnåelse. Du må motivere deg til handling og være aktiv, positiv og gira på at dette implantatet vil du ha
mest mulig funksjonell hørsel ut av.
Sykemelding er hensiktsmessig den første perioden når lydjustering og høretrening
tar ekstra mye tid og krefter. Hvor lenge vil variere fra person til person. men tre
måneder etter at lyden er koblet til, kan være en rettesnor.

Våre tidligere
negative erfaringer
vil fungere som
“sperrer” for hva vi
våger å trene på

Det er viktig å være bevisst på at en har ansvar for egen utviklingsprosess. Det er
virkelig en stor utfordring å stå for denne opplæringen selv, takle frustrasjon og
motivere til videre utvikling alene. Men det er også en kjensgjerning at øving
(repetering) er læring og medfører endringsprosesser. "Øvelse gjør mester" er et
ordtak som vi bør ta på alvor.
“Telefonsperre” er et begrep som de fleste tunghørte og døvblitte er kjent med.
Det samme er det indre stress som bygger seg opp ved samtaler en erfaringsmessig
sliter mye med, som for eksempel samtaler i støyfylte omgivelser og når flere en to
personer er med i samtalen. Vi må være oss bevisst at våre tidligere negative
erfaringer vil fungere som “sperrer” for hva vi våger å trene på. De situasjonene som
vi tidligere betegnet som umulig å greie, produserer negativt stress i oss. Det
negative stresset får oss til å tenke negativt om det vi trener på, og vi
mobiliserer kroppslige reaksjoner som muskelspenninger, vi holder pusten
og stivner i leddene. Kort og godt, vi stålsetter oss for å takle en krise. Dette
gjør at energien vi skal mobilisere for å bedre hørselsfunksjonen, renner
avgårde til helt andre gjøremål. Derfor må vi være oss bevisst den nye veien
vi har begynt på med CI, og ha fokus på det som er utfordringen her og nå.
Det som var, er forbi, og det som skal bli, er et produkt av den prosessen
du nå har begynt på.
Vær deg bevisst ulike måter å trene på. Ikke vær redd, øvelse gjør mester.
Tillat deg å la frustrasjon og motivasjon gå hånd i hånd.
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Velkommen til en rikere lydverden

Våg deg ut i ukjent
lydterreng og
eksperimenter
med din nye hørsel

Uansett hvor ubehagelig lyden oppleves, er det viktig å ha CI-apparatet på hele
dagen. Prøv å huske hvordan lydene var før. Nå skal hjernen hente frem gamle lydminner, og du må arbeide med å gjenkjenne lydene. Du kan med fordel legge høretreningen til naturlige situasjoner og omgivelser.
Øvelsene og hjelpemidlene som er beskrevet nedenfor, bruker du i den rekkefølgen du selv vil. Du trenger for eksempel ikke å kunne oppfatte ord og setninger før
du prøver telefon. Våg deg ut i ukjent lydterreng og eksperimenter med din nye
hørsel. Det er kjempespennende!
Når du velger lydbøker og musikk, kan det være en fordel å starte med det du
hørte for lenge siden. Det er lettere å få tak i rytmer og ord som du har langt bak
i høreminnet enn de som er av nyere dato. Som eksempel musikk du hørte som
barn eller ungdom og fortellinger du hørte som barn. Forutsetningen er da at du
en gang har hørt.

Gjør deg kjent med din egen og andres stemmer

Tren gjerne så lenge
at du hører at noe i
stemmen din høres
annerledes ut

Snakk høyt til deg selv i flere minutter, tren gjerne så lenge at du hører at noe i
stemmen din høres annerledes ut. I begynnelsen kan det være til hjelp å snakke til
speilet, da ser du leppebevegelsene dine. Du bruker da både hørsels- og synssansen
sammen, men har oppmerksomheten primært festet til hørselsopplevelsen. Når
flere sansekanaler aktiveres samtidig, vil det du trener på feste seg bedre i bevisstheten. Si samme ord om og om igjen, gjenta øvelsen mange ganger om dagen. Du
lager deg nye og vanskeligere ord etter hvert som du hører mer. Når du begynner
å høre stemmen din slik du husker den skal være, er det viktig at du tar bort speilet.
Poenget med CI er at du skal lære deg å stole på hørselen din og bruke den til å
forstå hva som blir sagt. Dette er utrolig spennende trening, og endringene skjer
ofte raskt de første ukene.
Kjenn etter hvordan du bruker stemmen din. Pusten og stemmelyden skal komme
fra magen og ut i strupehodet. Du kan synge på lyder som mmmm og aaaa.
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Du skal tydelig kjenne at magemusklene dine er aktive, da vil du unngå å snakke i
halsen. Bruk gjerne mye kraft på stemmen og lyden, da vil du både høre og kjenne
tydeligere.
Hør på stemmene til personer du kjenner. I begynnelsen velger du ut de nærmeste
du har rundt deg, slik at du ikke må forholde deg til for mange stemmer på en gang.
Du må prøve å huske hvordan de ulike stemmene hørtes ut før, og forene de gamle
lydminnene med det du hører i dag. Når stemmene etter hvert begynner å oppfattes slik de skal være, begynner du med aktiv lyttetrening med ord og setninger.
Vær klar over at noen CI-opererte kan sortere stemmer og andre lyder med en
gang etter lydtilkoblingen.
Bli kjent med lydene omkring deg
Bli kjent med vanlige lyder som rennende vann, rasling med avis, fottrinn, fuglesang,
motordur, ulike varslingslyder og alle huslige lyder. Bruk øynene slik at du kan se hvor
lyden kommer fra (lydkilden), så prøver du å huske hvordan denne lyden hørtes ut
før du mistet hørselen hvis du noen gang har hørt noe. Få andre rundt deg til å
bekrefte hva du hører, for eksempel om du hørte fly eller en bil.
Du kan utforske lydene på kjøkkenet ditt. Sett på kaffetrakteren,
hvordan høres den ut? Sett på oppvaskmaskinen, hvilken lyd gir
den fra seg? Middag med familien, klirring med tallerker, glass og
bestikk.
Gå deg en tur i naturen. Årstiden vil avgjøre hvilke lyder
som er tilgjengelig, men prøv å lete deg frem til lyden
du hører eller la andre vise deg lydkilden. Ingen med
hørsel på bare én side vil ha retnings-hørsel.Var det
en elv eller kanskje et fly? Var det fuglekvitring eller
noe annet? Det er utrolig spennende å få tilbake
alle disse lydene som en gang var en del av livet.
Som å høre den glade svarttrosten som synger den
vakreste ballade. Da er det sommer!
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Bruk en samtalepartner
Bli enige om for eksempel to enkle ord som gjentas og gjentas. Kombiner
munnavlesning og hørsel. Øv så lenge at du hører ordene tydeligere enn da du
begynte. Du begynner med de samme ordene neste gang du trener, samtidig som
du lager to nye ord. Det kan være lurt å ha samme treningspartner i starten. Etter
hvert som det blir lettere å oppfatte enkelte ord, lager du flere ord som sies i en
bestemt rekkefølge.
Du må hele tiden
lage nye og vanskeligere mål, etter hvert
som du mestrer mer

Når du greier å oppfatte enkelte ord, kan du begynne å trene på hele setninger. Du
og din samtalepartner blir enige om kjente setninger som gjentas og gjentas.
Kombiner munnavlesning og hørsel, få tak i rytmen i setningen, og hent frem
minnene om hvordan ordene skal høres ut. Øv gjerne i flere minutter, til du
opplever at setningen begynner å bli forståelig. Dette kan ta tid, vær tålmodig.
Systematisk og spesifikk høretrening gir konkret taleforståelse. Det er stort å
oppleve at en begynner å få tak på taleforståelsen. Hvor lang tid en bruker, er ulikt.
Bruk den tiden du trenger.
Etter hvert som du greier å gjenkjenne hele setninger, kan du avansere til at samtalepartneren eksempelvis leser et avsnitt fra en avis. La stoffet være kjent, slik at du
lettere greier å gjenkjenne hva som blir sagt. Du må hele tiden lage nye og vanskeligere mål, etter hvert som du mestrer mer. Du må selv avgjøre om du skal ha hjelp
av munnavlesning, om teksten som blir lest skal være kjent og hvor mye du skal høre
på en gang. Det er viktig at du lager deg mål som det krever litt strev å mestre. Da
må hjernen din hele tiden arbeide med å lage nye minnespor, og du vil oppleve å
høre bedre og bedre.

Musikk – en fantastisk belønning for terping og slit
Musikk er og blir en viktig ingrediens i høretreningen og gjør deg god til å oppfatte
lydrytme. Finn frem CD-er med kjente melodier. Prøv å huske hvordan melodiene
skal høres ut, og arbeid med å forene minnet med lyden du hører. I begynnelsen er
melodiene muligens et eneste kaos, etter hvert kommer fornemmelsen av rytme,
og til slutt åpenbarer det seg en kjent melodi. Dette kan ta dager og uker, en
må være ærgjerrig på at “jo, jeg skal ha tak i melodien”. Det er lurt å øve så lenge
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at du merker en endring på lydoppfattelsen. Det er en fantastisk belønning for
terping og slit, når musikken etter hvert kan høres. Når du først har knekket
“rytmekoden”, kan du høre på all slags musikk, og melodiene høres uten nevneverdig anstrengelse.
Sentrale hjelpemidler
Stereoanlegg, walkman med gode hodetelefoner (for eksempel Koss), vanlig telefon
og mobil, TV med og uten teksting og radio. Walkman kan du ta med over alt, og
du kan skru opp volumet uten å få nabovarsel. Walkman og musikk er også fint å
bruke når du for eksempel skal gjøre noe du ikke liker, som husarbeid og den slags.
Rytmen og alle de glade lydene musikken gir deg, gjør at du beveger deg lettere og
får masse lydstimulering til høresenteret.
Lydbøker
Lån lydbøker på biblioteket. Det er stor forskjell på stemmene i lydbøkene, så du
må finne frem til en stemme som er grei å oppfatte, spesielt i starten når du skal
innarbeide ordforståelse. Begynn med barnebøker som har lettere språk og saktere
tale. Spol tilbake på samme setning om og om igjen, til du begynner å oppfatte
ordene, eller at du merker at noe endrer seg ved det du hører. Etter hvert som du
oppfatter ord og setninger, må du låne flere lydbøker slik at du kan trene på å oppfatte ulike stemmer. I begynnelsen kan du kombinere tekstbok med tilsvarende lydbok, slik at innholdet i det du skal høre, er kjent. Etter hvert som du greier å oppfatte tale er det viktig at du lærer deg å stole på hørselssansen alene, og tar bort
tekstbøkene.
For å trene inn ordrytmen er fint å bruke lydbøker med rim og vers. Ordrytmen
er viktig for setningsforståelsen. Begynn med barnerim, og finn vanskeligere rim og
vers etter hvert som du mestrer mer.
TV er et flott hjelpemiddel med mange ulike utfordringer. Du velger økende
vanskelighetsgrad etter hvert som du mestrer mer.
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Hør programmer der en person snakker. Her kombinerer du lyd, munnavlesning
og teksting etter hva du mestrer. Pass på at volumet er høyt nok. I begynnelsen,
før strømjusteringen er ferdig, må du ha høyere volum for å høre det samme
som normalthørende.
Hør på debattprogram der du skal forstå flere stemmer. Dialogen går ofte fort
og har flere vekslinger. Kamera er ikke alltid på den som snakker. Her er det fint
å trene på “å falle ut av” samtalen. Erfaringsmessig, som tidligere døvblitt, er det
fryktelig vanskelig å komme inn i samtaleforståelsen etter å ha mistet tråden.
Dette gir ofte negativt stressutslag.Ved å trene bevisst på å “stupe inn” i verbale
dialoger, blir en også tryggere på disse situasjonene. Å si til seg selv at en er i en
treningssituasjon, kan dempe stresset. “Nå tar jeg på lab-frakken og eksperimenterer med min hørselsfunksjon”.
Reality-serier og Hotel Cæsar-versjoner har vanskelighetsgrader på dialoger
som kan sammenlignes med det vi møter i hverdagen sammen med normalthørende. Dette er ekstremt utfordrende, og det er lov å prøve seg!

Radio er et annet flott mediehjelpemiddel som forutsetter kun hørselssansen. Den
kan sammenlignes med lydbøker, men her er innholdet i det du hører ukjent, og du
kan ikke spole tilbake.
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Stereo gjør at du skal oppfatte lyder som kommer ut i rommet. Det betyr at du
må tenke over hvor du plasserer deg i forhold til høyttalerne. Her kan du også
gjøre deg kjent med hvordan lydbildet endrer seg med avstand og volum.
Volumet er sentralt, for lav lyd vil gi Donald Duck-lyder. Skru opp volumet slik
at lyden høres fin ut og du kan oppfatte ordene, melodiene, etc. Etter hvert som
du skrur opp strømmen i implantatet, vil du høre med mindre volum.
Programbladet vil gi deg en pekepinn på temaet det snakkes om, eller du kan
bare skru på radioen og høre hva som er der.
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Telefon (mobiltelefon) er kanskje den største utfordringen, og her det ekstra viktig
å ikke vente for lenge med å gi seg i kast med treningen.
Gjør mottaker
kjent med at du
hører dårlig





Begynn med å snakke med kjente, gjør avtale på forhand om hva dere skal
snakke om. Avanser til å snakke med kjente om et ukjent tema, og så våger du
deg på en prat med ukjente.
Gjør mottaker kjent med at du hører dårlig, slik at du kan oppfatte feil uten å
tape ansikt.

Sosiale aktiviteter som kafebesøk med venner, konserter, teater, norsk film (liten
sjanse for at du blir forstyrret med tekst på lerretet!). Nå er det viktig å huske på at
du eksperimenterer med ny hørsel som er i stadig utvikling. Det du ikke mestret
i dag, kan du mestre i morgen. Å trene sosial hørsel bør være lystbetont
og i noenlunde trygge rammer. Å høre i sosiale situasjoner er kanskje
den største utfordringen hørselshemmede har, og erfaringene er
knyttet til mye tap, sorg og frustrasjon. Disse negative følelsene er
lett å dra med seg, derfor er det viktig å være seg bevisst tidligere
erfaringer og at du nå har startet en ny vei med CI. Sosial hørsel
trener du selvsagt også i hverdagen du ferdes i.
Du blir sliten av å arbeide med disse øvelsene og opparbeide
hørselssansen. På de neste sidene har jeg derfor skissert
noen tanker omkring kroppslig mestring og konkrete
øvelser som kan avhjelpe litt på det fysiske stresset
du utsettes for. Det finnes selvsagt et hav av
øvelser. Jeg har valgt ut noen som jeg selv har
veldig god nytte av og som jeg gjør hver dag.
Du kan be fastlegen om henvisning til fysioterapeut hvis du synes det er vanskelig å
forstå eller å komme i gang. Øvelsene er
hentet fra psykomotorisk fysioterapi.

27

E

T

H

Ø

R

E

N

D

E

L

I

V

BEVEGELSE OG KROPPSLIG MESTRING
Mestringen sitter
ikke bare i ørene og
høresenteret

Kroppen vår deltar i kommunikasjonen ved at vi aktiverer hele vårt kroppslige system i samarbeid med hjernen. Relasjonen mellom deg og meg skal prinsipielt være
et likeverdig forhold der samvær, gjensidig påvirkning og utvikling står sentralt.
Denne likeverdigheten forstyrres når den ene parten er tunghørt. Uansett grad av
hørselstap, lydmiljø og egen mestring av funksjonstapet opplever tunghørte kommunikasjon som et usikkert prosjekt. Den tunghørte må som oftest kombinere
hørselsrest, munnavlesning og gjetting for å få med seg innholdet i samtalen.Vi kan
aldri være trygge på at vi har hørt riktig, og dette gjør at mange sosiale situasjoner
blir usikre og uoversiktelige. Å få tak i hva som sies er et stort hjernearbeid som
krever all vår oppmerksomhet og konsentrasjon.Vi tunghørte kommer ofte til kort
i det likeverdige samværet med andre mennesker.
Hvordan vi løser de kommunikative utfordringene i vårt dagligliv, har konsekvenser
for kroppen vår, fordi mestringen ikke bare sitter i ørene og i høresenteret.
Å leve under konstant press for å oppfatte riktig, noe mange tunghørte gjør, har
konsekvenser for våre kroppslige og emosjonelle funksjoner. Det er slik at når vi er
glade og optimistiske, er pusten fri og kroppen strekker seg. Er vi trette og triste,
synker kroppen sammen. Noen reagerer med å få stive og smertefulle muskler og
ledd, andre får plager i indre organer. Følgene av langvarig overbelastning er ikke
sjelden angst og depresjon.

Å leve under konstant
press har konsekvenser
for våre kroppslige og
emosjonelle funksjoner
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Å holde seg orientert om det som skjer i verden, være inkludert i sitt nærmiljø, greie
sitt arbeid og være en del av sin familie, kan være litt av en utfordring når
hørselssansen ikke fungerer som den skal. Fri pust og frie bevegelser gir oss bedre
kontakt med kropp og følelser og dermed bedre kontakt med oss selv.
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ØVELSER HENTET FRA
PSYKOMOTORISK FORSTÅELSE
Du skal først kjenne litt på balansen din.Vi tenker oss at balansen er utgangspunktet for hvor mye muskelspenninger du mobiliserer for å stå, hvor fri pusten din er
og hvor frie bevegelsene dine er.




Fig. 1. Du tester balansen din ved å stå på ett ben. Når du står på ett ben, skal
hoftekammene dine være i lik høyde. Du kan gjerne telle mens du står på ett
ben, da kan du se om balansen er blitt bedre etter å ha gjort øvelsene.
En pekepinn på ok balanse er ca. 20 sekunder.
Fig. 2. Fri gjesp som strekker seg fra magen og gjennom brystet, er kanskje den
beste avspenningen du kan oppnå. Når du gjør øvelsene og gjespen melder seg,
så slipp den løs ved å strekke armene ut til fingerspissene, lirke på kjeven, slippe
tunga ned i munnen og holde nakken i fri strekk uten å bøye bakover.

Gjør øvelsene i et rom du trives i, med behagelig temperatur og muligheter til å
være uforstyrret. Det eneste utstyret du trenger, er et avkappet kosteskaft på ca. 30
cm og klær som ikke strammer for mye. Øv ca. 15 minutter hver dag (eller selvsagt
hvor mye du vil).

Fig. 1

Fig. 2
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Stående øvelser


Fig. 3



Fig. 4
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Fig. 4. Bøy og strekk i knærne. Ha oppmerksomheten rettet mot strekken i
knærne.
Fig. 5. Løft begge hælene opp fra gulvet og senk. Kjenn at du bruker muskulaturen på baksiden av leggene. Hvor langt opp du strekker deg på tå, avhenger
av balansen din.



Kombiner knebøy og tåhev, kjenn på flyten i bevegelsen.



Fig. 7. Svingsvikt i diagonal med armer og ben.



Fig. 8. Roter hele kroppen side til side.



Fig. 5

Fig. 3. Bruk den ene foten til å rulle på pinnen (kosteskaftet). Legg litt tyngde på
og rull med hele foten. Kombinere med å tråkke på pinnen, men ikke tråkk for
langt bak mot hælen. Bytt fot. Gjenta noen ganger. Kjenn etter om følelsen i
foten er annerledes.

Strekk armene over hodet, strekk fingrene og bevege dem litt lett (spille på
piano), bevege og lirke litt med kjeven, slipp pusten til og la gjespen slippe til om
den melder seg.

Fig. 7

Fig. 8
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Sittende på kjøkkenstol
Disse øvelsene er mye de samme som i stående. Øvelsene hjelper deg med å
slippe opp spenninger i muskulaturen og virker frigjørende på pusten din.


Fig. 11. Løft hælene opp fra gulvet og slipp. Kjenn etter spenningene i baksiden
leggene. Gjenta flere ganger.



Fig. 12. Strekk ut det ene kneet og bøy opp i ankelen slik at du kjenner strekk
på baksiden av låret og leggen. Legg en hånd på lårets fremside, og kjenn at
muskelen strammer seg. Gjenta på motsatt side.




Fig. 13. Bøy opp i den ene hoften. Senk benet rolig ned. Gjenta på motsatt side.
Fig.14. Lag rotasjonsbevegelse i hofta. Gjjenta på motsatt side.

Fig. 11

Fig. 13

Fig. 12

Fig. 14
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Fig. 15. Sving med den ene armen, kjenn at du får medbevegelse inn mot brystkassa. Gjenta på motsatt side.
Fig. 16. Hev og senk skuldrene. Kjenn at skuldrene slippes skikkelig ned.
Fig. 17. Bruk begge hendene dine til å klappe på kroppen, bruk litt kraft slik at
du kjenner klappingen tydelig mot huden. Begynn med venstre lår, ned mot
leggens fremside og bakside. Videre ned mot leggen fremside og bakside.
Motsatt ben. Videre til utsiden av venstre arm, så innsiden og over på motsatt
arm. Klapp på mage, bryst, ansikt og hode. Denne øvelsen gjør deg varm og
våken.
Kna på samme steder som du klappet på kroppen.
Avslutt med samme strekkøvelse med armene som du hadde i stående øvelser.
Det er viktig at du lar gjespen slippe til, gap godt opp når du gjesper, kjenn at
nakken ikke presser seg bakover når du gaper/gjesper.

Fig. 16

Fig. 17
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BEHOV FOR PEDAGOGISK HJELP
Det kan jo se tilsynelatende greitt ut, dette. Operere inn CI, sette i gang med høretrening og til og med involvere kroppen. Alt integrert i et hele, hjerne og kropp.
Jeg tør å påstå at denne prosessen med å få best mulig hørsel med CI er krevende.
En skal vite hva en vil, ha høy motivasjon for endret hørselsfunksjon, greie å holde
fokus på trening over tid, ha realistiske forventninger og hele tiden utfordre seg på
nye og vanskeligere mål. Samtidig er prosessen utrolig lystbetont fordi du stadig
opplever å mestre nye høresituasjoner.
Vi har alle ulikt
utgangspunkt
for å mestre
omstillinger i livet

Jeg vil si litt om mitt utgangspunkt for å greie dette alene. Vi har, som jeg tidligere
har nevnt, alle ulikt utgangspunkt for å mestre omstillinger i livet. Mitt individuelle
ståsted, som har hjulpet meg igjennom denne prosessen, har rot i mine oppvekstvilkår og min yrkesutdanning. For å ta det første først, så er jeg vokst opp under
ekstremt karrige forhold når det gjelder tilrettelegging og forståelse for hvilke utfordringer hørselshemningen gir. Mine foreldre ville ikke at jeg skulle lære tegnspråk og
lot meg vokse opp hjemme. Men både de hjemme og på skolen oppførte seg som
om jeg hørte normalt. På skolen måtte jeg sågar slite med “evneveikstempelet” og
mobbing fra både lærer og elever. Jeg var aldeles alene med min dårlige hørsel. Alt
som skjedde rundt meg var fullstendig uforutsigbart på den måten at jeg aldri kunne
være sikker på at jeg hadde oppfattet riktig. Dette opplevde jeg som et stort angrep
på min selvfølelse, og jeg kjente et klart behov for å bortforklare eller veie opp for
dette angrepet. Hvis ikke fikk jeg skamfølelse, ble usikker og fikk angst. Denne sirkelen har jeg slitt mye med. Hvordan jeg har klart å komme styrket gjennom barndomsåra, har å gjøre med hvordan jeg løste disse utfordringene inni meg. Siden
tidlig barndom har jeg vært flink å fortelle meg selv at “dette greier du”, “stakkars
idioter som ikke skjønner noen ting” (fra min dagbok som 10 åring). Det at jeg hele
tiden har inntatt en positiv holdning til meg selv, har utvilsomt vært min overlevelsesstrategi. Å gå livets vei med så mye motstand har gjort meg ekstremt konstruktiv med hensyn til hva jeg skal gjøre for å fungere så godt som mulig.
Min yrkesutdanning som fysioterapeut, videreutdannelse i psykiatrisk og psyko-
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somatisk fysioterapi og andre studier ved universitet, har gitt meg mye kunnskap om
forutsetninger for å mestre nye omstillinger i livet. Det aller viktigste er tillit, motivasjon og forventning om at endringsprosessen vil lykkes. Dette er selve grunnlaget
for å bli gode veiledere slik at brukerne skal nå de målene de setter seg. Dernest
har jeg kunnskaper om hvordan ny læring foregår og hvordan endringer skjer i
kropp og hjerne. Viktige forutsetninger er mot, åpenhet og vilje til å gå aktivt inn i
endringsprosessene som utfordrer deg til å utnytte dine sanser og ressurser på nye
måter. Slik ser jeg at min livserfaring som tunghørt sammen med kunnskaper fra min
yrkesutdanning, har gitt meg unike forutsetninger til å greie denne prosessen med
å lære å høre med CI.

Pedagogens viktigste
oppgave er å skape
tillit til at en greier å
bruke hørselssansen
på nytt

Hjelperollen pedagogene skal ha, vil være forskjellig ut fra hva brukeren ønsker hjelp til.
Det ligger i kortene at det er brukeren selv som har ansvaret for egen utviklingsprosess. Ingen andre kan gå veien i prosessen med å høre med CI. Du som bruker
må innta et ansvarsbevisst forhold til din egen utviklingsprosess. Pedagogens viktigste oppgave er å skape tillit til at en greier å bruke hørselssansen på nytt, motivere
til å trene aktivt og skape positive forventninger om å greie nye og vanskeligere
høresituasjoner.
Det er både logisk og nødvendig at det utvikles et tilbud om opplæring til CIbrukere. I dag sier hjelpeapparatet at alle får noe bedre hørsel og at
livskvaliteten blir bedre med CI. Men det finnes ikke undersøkelser som
sier noe om hvor god hørsel vi kan få ved systematisk
trening. Alle har utvilsomt ulikt utgangspunkt, men vi ser fra
brukerhistorier at personer med noenlunde like forutsetninger har ulikt resultat. Høresentralene har gode, objektive funksjonstester på taleforståelse. Det burde være
både enkelt og interessant å undersøke høretreningens
betydning for taleforståelsen. Da kunne vi fått utviklet et
system som sikrer CI-brukeren et best mulig resultat.
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Jeg skisserer her et forslag til oppfølging før og etter CIoperasjonene. Forslaget er basert på hva jeg selv kunne ha tenkt
meg, og på mine erfaringer fra gjennomføringen av CI-kurs sammen med ReSonare.


To dagers kurs for vordende CI-brukere i forkant av operasjonen. Kurset formidler praktisk kunnskap og informasjon som gir
trygge rammer rundt det som skal skje, og gjør hele CI-prosessen
så forutsigbar som mulig. Personer som allerede er operert og har
brukt CI en stund, deler sine erfaringer med kursdeltakerne for å gi
dem mest mulig realistiske og positive forventninger til bruken av CI.

 Når dato for CI-operasjon er bekreftet, etableres kontakt med
en audiopedagog eller logoped på hjemstedet Få i stand et møte i
forkant av operasjonen, bli presentert og gjøre avtale.
 Bruker og hjelper går veien sammen. En kjempespennende
prosess er i gang!
 Startpakken: Sykehusene tilbyr brukerne en startpakke for å
komme raskt i gang med høretreningen hjemme. Startpakken bør
inneholde praktiske hjelpemidler som lydbøker og CD`er med relevante treningsoppgaver. Det følger med en instruksjon om hvordan
de skal bruke treningsverktøyene i startpakken.

CI-brukerne
trenger oppfølging
for å slippe å løfte
seg etter håret
helt på egen hånd.

 Brukerne samles til et kurs en stund etter CI-operasjonen, når de
er kommet godt i gang med høretreningen. Her utveksler de "lure
tips" og erfaringer seg imellom, og drøfter aktuelle spørsmål og
problemer med kompetente fagfolk. .


Intensiv høretrening og individuell lydjustering de første månedene etter lydtilkoblingen, er avgjørende for at CI-brukerne skal
utnytte hjernens ressurser og mulighetene i CI-apparatet fullt ut.
Slik vil hørselen utvikles til å bli så bra som mulig.
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TIL SLUTT

Arbeidet med og
ansvaret for å lære å
høre med CI, er for
stort til at brukeren
kan bære det alene

Til myndigheter, pedagoger og alle som er i befatning med dem som må gå omveien
om CI for å få hørsel, er budskapet at arbeidet og ansvaret for å lære å høre med
CI er for stort til at brukerne kan bære det alene. .Vi trenger informasjon i forkant
av CI-operasjon, gjerne i den form som ReSonare ved Briskeby tilbyr i dag. I tillegg
må vi ha pedagogisk oppfølging i tiden etterpå. CI-operasjon uten opplæring er rett
og slett ikke godt nok. Brukeren og samfunnet er best tjent med at vi får utnyttet
hørselen optimalt. I tillegg må staten sørge for økonomiske ordninger som fjerner
ventelistene for CI-operasjon.
Du har nå fått et lite glimt inn i min livsverden og mine erfaringer med CI. CI vil gi
deg mer lyd. Hvor godt du greier å utnytte det redskapet du har fått, avhenger av
mange faktorer. Noen er beskrevet i dette heftet. At trening har betydning, mener
jeg er udiskutabelt. At du vil ha nytte av audiopedagogisk hjelp likeså. Hvordan lydjusteringen foregår har mye å si for fremgangen. Hvor tidlig i livet du mistet hørsel og
hvordan du har utnyttet hørselsresten opp gjennom årene, er også sentralt for hvor
godt du vil høre med CI.
Jeg håper at du finner en gangbar vei i retning mot en bedre lydforståelse. Gleden
over å høre, gleden av å mestre, positive tanker holdninger til deg selv, er en god
støtte på veien.
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Inger Anita Herheim er utdannet fysioterapeut og spesialist i psykomotorisk
fysioterapi, og driver egen privatpraksis.
Inger Anita har vært tunghørt hele livet og sterkt tunghørt siden tidlig ungdom.
Våren 2003 og våren 2004 ble hun CI-operert ved Haukeland sykehus.

Prosjektet ReSonare er ansvarlige for utgivelsen av denne håndboken.
Prosjektleder Siri Skollerud har stått for redigering og bearbeidelse av den nye
utgaven, i samarbeid med Inger Anita Herheim.
ReSonareprosjektet gjennomføres på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet
og Utdanningsdirektoratet v. Statlig spesialpedagogisk
støttesystem. Prosjektet skal bidra til et bedre rehabiliteringstilbud til voksne som
er blitt sterkt tunghørte eller døve. Den sentrale gjennomføringen av prosjektet er
lagt til Briskeby skole og kompetansesenter as.
Se www.cipaanett.no
informasjon om CI.

for flere brukere som forteller sin historie og for mer

Henvendelser om håndboken kan rettes til:
Briskeby skole og kompetansesenter as
Ringeriksveien 77, 3400 Lier
Tlf 32 22 65 00
E-post: briskeby@statped.no
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For tiden er det tre Cochleaimplantater som brukes i Norge; Nucleus fra firmaet Medisan AS,

NUCLEUS CI

AURIA HARMONY SYSTEM








Nucleus
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Moderne design og prosessering med CD-kvalitet
- for alle C II og HR90K brukere
High-fidelity prosessering.
- Økt dynamisk område og 120 virtuelle kanaler
for tale i støy og musikk
Lengre batterilevetid – 14 timer for PowerCel og
mer enn 25 timer for PowerCel Plus
Innebygd T-spole
Visuell prosessor status med LED- Foreldre og
lærere kan sjekke prosessor status fra avstand
Designet for holdbarhet – GARANTI – mot
regn, svette og fuktighet

Leveres av: GN ReSound AS
Tlf. 22 47 75 30
www.gnresound.no
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Advanced Bionics fra GN ReSound AS og MED-EL fra firmaet Möllerström Medical AS

Vi takker disse firmaene for økonomisk støtte til utgivelsen.

MED-EL CI
PULSARCI100 cochleaimplantat

OPUS 2
Taleprosessor

SONATATI100
cochleaimplantat

Representation in Scandinavia
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