HLF CI-utvalget
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

Nyhetsbrev høst 2016
Hei! Dette er CIutvalgets nyhetsbrev,
som sendes ut jevnlig
til alle CI-medlemmer i
HLF. Nå er sommeren
på hell, høsten står for
døren, og HLFs CIutvalg er klare til å
jobbe videre for CIbrukernes sak.

En viktig seier!

jobber vi med å kartlegge
hvilken informasjon som gis
til CI-pasienter ved de ulike
sykehusene, for å sikre at
man får god og lik
informasjon før og etter
operasjon.

HLF Briskeby
I august hadde CI-utvalget et
møte med HLF Briskeby,
som driver både videregående
skole og rehabilitering av
voksne hørselshemmede. Her
lærte vi mye om Briskeby sin
virksomhet og hva de kan
tilby CI-brukere.

Nå er det på tide å ta fram
sjampanjeflasken og gjøre seg
klar til å sprette korken. HLF
har nemlig vunnet en viktig
seier i kampen for oppgradering av CI! Nå får
alle
sykehusene
refundert utskifting av
CI-lydprosessor (den
utvendige delen av CI)
fra staten, noe som gjør
at de kan oppgradere
CI uten at det belastes
internt budsjett. Vi vet
at i alle fall Rikshospitalet nå tar inn
veldig mange til CIoppgradering.
HLF Briskeby sine lokaler i Lier.
Å få jevnlige oppgraderinger er veldig viktig
for å få best mulig
hørselsutbytte av sin CI. Hvis
du sitter med en eldre modell
oppfordrer vi deg til å ta
kontakt med sykehuset for å
få oppgradert til det nyeste.
Vi
samarbeider
med
interessepolitisk avdeling for
å sikre at den nye ordningen
vedvarer over tid. CI-utvalget
er også opptatt av å få ned
ventetiden til operasjon, rett
til tosidig CI, og at man får et
godt
rehabiliteringstilbud
etter operasjonen. Blant annet

Vi lærte blant annet om
Briskeby videregående skole
som ligger i Lier utenfor
Drammen, og som er landets
eneste spesialskole for talespråklige
hørselshemmede.
Skolen tar inn elever fra hele
landet. Hvis man er usikker
på om skolen passer for en,
kan
man
besøke
på
hospitering før man søker seg
inn til Briskeby. Skolen er
veldig godt tilrettelagt, med
små klasser, teknisk utstyr og
lærere som er vant med å
kommunisere med hørsels-

hemmede. Vi tror skolen vil
passe for mange ungdommer
med CI.
Briskeby
tilbyr
også
utadrettede
tjenester
for
elever som går på videregående skole andre steder i
landet. De kan hjelpe med tilrettelegging, oppfølging og
informasjon for å sikre at
eleven får best mulig læringsutbytte på sin skole. For mer
informasjon,
se:
www.hlfbriskeby.no (Gå inn
på
«Rehabilitering»,
og
deretter
«Utadrettede
tjenester».)

Samarbeid
med
HLF-tillitsvalgte
CI-utvalget fortsetter også
arbeidet med å styrke
samarbeidet med HLF sine
fylkeskontakter og likepersoner for CI. Vi ser at
mange
CI-tillitsvalgte
ønsker bedre informasjon
og støtte i sitt arbeide, og
vi kommer derfor til å ha
fokus på dette framover.
Blant annet har vi deltatt
på et sentralt kurs for
fylkeskontakter,
og
vi
kommer framover til å ta
initiativ til direkte kontakt og
samarbeid
med
CItillitsvalgte i HLF.

Avslutningsvis
For mer informasjon om og
kontaktinfo til CI-utvalget,
se:
www.hlf.no/horsel/cicochlea-implantat/
Vi ønsker alle en god høst
videre! Hilsen CI-utvalget. 

