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Utvalget består av:
Sølvi Ingebrigtsen, Stavanger
Marit Brenneng, Trysil
Inger Høyvik, Hønefoss
Annemari Dyrud, Seljord
Jorunn Fredheim i sekretariatet fungerer
som vår administrative hjelper siden CIutvalget er uten en formell leder. Hun
innkaller til møter, skriver referater og er
til stor og uvurderlig hjelp.
Som dere ser, har vi fått et nytt
utvalgsmedlem; Annemari Dyrud fra
Seljord i Telemark. Hun har tidligere vært
fylkeskontakt for CI, og er nå likeperson
for CI og høreapparatbrukere.
Dette CI-utvalget sitter frem til Landsmøtet
i juni 2022.
Vi har hatt mange digitale møter på Teams
dette året, og den 23.11 kunne vi møtes
fysisk for første gang i år. Det er en annen
måte å jobbe på når vi sitter i samme rom.
Evaluering av kursdagene i april og mai
2021
Utvalget er fornøyd med den digitale
gjennomføringen av disse dagene.
27. april var det kursdag for
fylkeskontakter og gjennomgang av
retningslinjer. 4 fylkeskontakter og 5
fylkeslag deltok. Gode diskusjoner, og
ønske om bedre presisering av
utgiftsdekning for fylkeskontakter. Ellers
ingen spesielle innspill som fører til
endringer.
På kursdagen 7. mai deltok 10 likepersoner
og fylkeskontakter. På programmet stod
CI-leverandørenes presentasjon av sine
produkter, da fylkeskontakter og
likepersoner har ønsket mer kjennskap med
andre CI-typer. Innslag av audiopedagog

Linda Haugen om viktigheten med
lyttetrening. Nav tolketjenesten om nytt
bestillingssystem, samt likepersonrollen og
rapportering v/ Nina E. Øyen.
Gode tilbakemeldinger fra deltakerne, men
de fleste savnet den fysiske kontakten med
deltakerne, den gode erfaringsutvekslingen
på slike samlinger, - pausepraten, og det
fine sosiale samværet på slike kurs.
Det var et stramt program, så flere ønsket
innlagt pause. Jorunn fikk mye skryt for
god gjennomføring.
Vi er allerede i gang med planlegging av
neste samling, som blir 25. – 27. mars på
Quality Airport Hotel, Gardermoen.
Så håper vi utviklingen av pandemien går i
riktig retning.
Helhetlig langtidsplan for CI
Vi hadde tidligere i år et møte med
Cochlear sammen med politisk sjef i HLF,
Merete Orholm, hvor vi diskuterte behovet
for en fremtidsplan for CI voksne.
CI er en relativt liten gruppe i HLF, men
med stadig flere som opereres, er det viktig
at vi har en fremtidig plan som ivaretar
denne gruppen. Hva fungerer i dag, hva
fungerer dårlig? Hva ønsker vi evt. å
endre? Er det god nok informasjon om hva
CI er, og hva man kan forvente?
Rehabilitering etter operasjon varier, det
samme gjelder tilbud om lyttetrening. Hva
med rettigheter og lovverk etc.?
Hvordan kan tilbudet om CI bli bedre kjent
blant mulige kandidater, og hvordan kan
det bli bedre rutiner for henvisning til
vurdering av hvem som er gode kandidater.
CI-teamet på Riksen ønsket mer fokus på
informasjon og kunnskap om muligheten
for CI der HA ikke fungerer godt nok. De
opplever at mange henvises alt for sent for
å få et godt utbytte av CI, fordi mange
møter hindringer hos fastleger og på
høresentraler.
Som det fremgår av spørsmålene over er
det behov for å sette CI-området i system
og dette er noe av det planen må omfatte.
Vi ønsker å gjøre dette arbeidet og når vi
kommer i gang trenger vi innspill fra dere
også.

Brosjyre om CI
Siste utgave av brosjyren
«Cochleaimplantat (CI), - aktuelt for deg
eller andre?» ble trykket i 2014. Denne
trenger revidering/oppgradering, og vi har
startet dette arbeidet. Brosjyren er en
informasjon om prosessen med CI, hvem
er aktuelle kandidater, hvordan CI fungerer
og hva man kan forvente å oppnå.
Ønsket er at denne kan distribueres til
legekontor, høresentraler etc., slik at det
blir økt kunnskap om CI og hvem som kan
være aktuelle kandidater. Det er viktig å
formidle at den som møter «motstand» hos
fastleger og høresentraler for vurdering av
CI oppmuntres til å «stå på» og be om
henvisning til CI-teamene på opererende
sykehus hvis tvil. Det er kun der man får
en faglig vurdering av om CI er aktuelt for
den enkelte.
Her håper vi at dere likepersoner og
fylkeskontakter kan bidra til å spre både
budskap og brosjyren, når den kommer på
nyåret.
PP- presentasjon av CI for møter/kurs
Flere likepersoner og fylkeskontakter har
etterlyst en «mal» for presentasjon av CI
på lokallagsmøter og kurs. Det er ikke
alltid lett å vite hvordan man skal gripe
dette an, så vi lager derfor nå en
presentasjon på Power Point som kan være
til hjelp. Meningen er at dette kan være et
utgangspunkt, og så fyller man på med
egne erfaringer, evt andres CI-historie. Vi
håper å få sendt denne ut over nyttår.
Lokallagsaktiviteten har vært lav under
pandemien, men vi håper det snart blir
mulighet for møter og kurs igjen.
Hørselskonferansen 2021
CI-utvalget deltok 24. november på den
årlige Hørselskonferansen, i år på
Lovisenberg, arrangert av HLF og
Briskeby kompetansesenter as. Vi kommer
tilbake med referat herfra i neste
nyhetsbrev.

Begrepsbruk
Ett tema som er på agendaen i HLF er
begrepsbruk, og det er sendt ut informasjon
til lokallag, fylkeslag og tillitsvalgte
tidligere for å få i gang diskusjon og
refleksjon over hvilke begrep vi benytter
om oss med hørselsutfordringer. Stikkordet
er «hørselshemmet», som jo er en del av
organisasjonsnavnet, og som de fleste har
et forhold til. Hva legger vi i begrepet?
Mange mener dette ikke er et riktig ord,
mens andre syns det dekker vårt mangfold.
Hva mener vi CI-brukere om begrepet?
Det er ønskelig med en bevisstgjøring på
hvordan vi bruker dette ordet og om det
egner seg som et samlende begrep for de
ulike hørselsutfordringene. Er det ønskelig
å finne et alternativ?
En diskusjon om dette rundt om i lokal- og
fylkeslag vil sikkert skape engasjement, og
det er ønskelig at man kommer frem til
innspill i den pågående høringen, som
varte frem til 30.nov.
Vi håper mange sendte inn kommentarer
og innspill slik at det blir en god diskusjon
videre.
Så håper vi at det neste året vil gi oss
mulighet til fysiske møter, gode samtaler
og verdifulle erfaringsutvekslinger.

