Nyhetsbrev fra CI-utvalget

I dette nyhetsbrevet presenterer vi CIutvalget for perioden 2019 – 2021, og vi
representerer nord, sør, øst og vest på
Norgeskartet
Alle utvalgsmedlemmene er nye, men vi
har kommet godt i gang, med god støtte
fra Jorunn Fredheim. Vi vil også
samarbeide nært med interessepolitisk
avdeling i HLF v/ Merete Orholm, som tar
seg av henvendelser utad.
Vi jobber videre med saker fra forrige
utvalg, samt med vår egen årsplan.
Arbeidet fra tidligere utvalg har uten tvil
gitt resultater. Via interessepolitisk
avdeling i HLF ble det sendt innspill til
statsbudsjettet om at alle som ønsker bør
få 2-sidig CI. Dette nyter vi allerede godt
av, da stadig flere får tilbud om CI2.
Dessuten viser nyere forskning at det har
stor betydning at det ikke går for lang tid
mellom CI1 og CI2.

Fra venstre: Inger Høyvik, Oslo, Kjell Harald
Solstad, Finnsnes, Marit Berget Brenneng,
Trysil og Sølvi Ingebrigtsen, Stavanger

Kjell Harald: (leder)
Mistet hørselen i voksen alder. Brukte
høreapparater fra 1995, fikk CI på en side
for 3 år siden. Venter på utredning til CI2.
Styremedlem i HLF Midt-Troms fra 2005,
leder der fra 2007-2013. Nestleder i HLF
Troms 2013-2019. Likeperson for
høreapparat og CI. Er pensjonist.
Sølvi: (sekretær)
Mistet hørsel i voksen alder, fikk CI i 2007,
og får CI2 i september. Tidl. sekretær i HLF
Stavanger, nå likeperson for CI-brukere.
Sykepleier, nå uførepensjonist. Har stort
engasjement for at teleslyngeanlegg
fungerer i fellesrom som konferansesaler,
konsertlokaler, kino, teater etc.
Marit: (utvalgsmedlem)
Arvelig hørselstap, mistet det meste av
hørselen som voksen. Brukt høreapparat i
25 år. Fikk CI1 i 2015 og CI2 i 2018. Veldig
fornøyd med ny hørsel.
Bor i Trysil. Fylkeskontakt for CI i Hedmark
siste 3 år. Er delvis ufør, jobber som
glasskunstner i egen bedrift.
Opptatt av tilrettelegging i ulike lokaler,
brannvarsling på hotell og fritidsboliger,
spesielt i bobiler og campingvogner.
Inger: (vara/utvalgsmedlem)
Født sterkt tunghørt, brukt høreapparat
siden 2-3-årsalder. Fikk CI1 i 2018 og
venter på CI2.
Lydopplevelsen er stigende.
Jobber med regnskap. Tidligere
lokallagsmedlem på Nesodden og Ytre
Follo.

Nyhetsbrev fra CI-utvalget
Nyhetsbrevene legges ut på www.hlf.no ,
under CI. Der finner man generell info om
CI, kurstilbud, samt info om CI-utvalget og
nyhetsbrev fra forrige utvalg.
https://www.hlf.no/horsel/ci-cochleaimplantat/#hva-er-ci
Vi sender nyhetsbrev og annen info til
fylkeslag, fylkeskontakter og likepersoner
for CI.
Vi har også Facebook-gruppa HLF CItillitsvalgte, hvor vi legger ut aktuell info,
herunder nyhetsbrevene. Her kan alle CI
tillitsvalgte bli medlem.
24. – 26. mai var det HLF-samling for
likepersoner, fylkeskontakter og de ulike
utvalgene på Park Inn Gardermoen. Det
ble en helg med tett program, og mye
info, bl.a. om likeperson – og
fylkeskontaktordningen, rettigheter,
rapportering, Briskeby, samt HLF
organisasjon.
Lørdag var satt av til gruppearbeid for
interessegruppene, der tema var hvordan
vi kan forbedre samarbeid og kontakt
mellom partene. Det kom tydelig frem at
det kunne vært bedre oppfølging av
fylkeskontakter, samt bedre kontakt
mellom likepersoner og fylkeskontakter.
CI-utvalget fikk mange gode innspill som vi
skal sammenfatte og jobbe videre med.
Bl.a. ble det ytret ønske om hyppigere
nyhetsbrev og info om hva utvalget jobber
med, så det skal vi prøve å få til.
Det er ulik praksis for oppgradering av CI
på de tre sykehusene som opererer når
man får CI2. Noen får nye på begge sider,
mens andre får ny bare på siste. Dette er
et tema som også det forrige utvalget
jobbet med, og selv om det allerede i 2016
ble vedtatt at sykehusene får dekket
kostnader ved oppgradering, er det

fortsatt flere som må vente for lenge.
Utvalget ønsker å jobbe videre med dette.
Vi ønsker et godt samarbeid med Briskeby
for å være oppdatert på kurstilbud, og
kunne gi god informasjon videre.
Briskeby arrangerer kurs både for de som
venter på CI og for de som har hatt CI en
stund. Dette er flotte kurs som det er
viktig å spre informasjon om. Det å møte
andre i samme situasjon, dele erfaringer,
samt få faglig og aktuell input, er utrolig
givende og lærerikt. Vi oppfordrer dere til
å formidle dette videre, at kursene dekkes
av nav, og gir info om hvordan man søker.
Utvalget skal også delta på den årlige
Briskebykonferansen i oktober, der tema
er «Deltakelse og inkludering for personer
med nedsatt hørsel», samt fokus på
tilrettelegging i arbeidslivet.

Etter henvendelse fra mange CI-brukere
vedr. MR (magnetresonanstomografi), har
manglende info ført til usikkerhet vedr.
henvisning til denne type røntgen.
Utvalget vil ta initiativ til en uttalelse fra
CI-teamene ved de de tre sykehusene
vedr. rutiner for MR. Vil også be om
innspill fra de ulike CI-leverandørene.
Opplysninger om at du har CI kan legges
inn i din kjernejournal på helsenorge.no
Dersom du kommer ut for en ulykke og din
CI blir borte, kan ambulanse- og helsepersonell få rask tilgang til viktig
informasjon her, uansett hvor i Norge du
er. Du kan be din fastlege om å legge inn
opplysning om CI, enten under implantat,
eller under kritisk informasjon. Dette er
informasjon som kan påvirke behandlingsvalg i en akuttsituasjon, som f. eks. MR.

