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Siden mars 2020 har det meste vært
annerledes. CI-utvalget hadde siste møte 4.
mars, bare en uke før pandemien startet. Så
ble det lite aktivitet utover våren og
sommeren, før vi sist høst startet opp med
digitale møter. Vi benytter plattformen
Teams, dvs vi sitter hver for oss og
«møtes» på skjerm. Møter med mange
deltakere avvikles på Whereby, hvor man
får teksten fra skrivetolker på deler av
skjermen. Møteformene fungerer bra og er
blitt godt innarbeidet i HLF.
Vår leder i CI-utvalget, Kjell Solstad,
måtte dessverre trekke seg sist sommer pga
sykdom. Utvalget får et nytt medlem etter
neste Landsmøte. Frem til da får vi støtte
og hjelp fra adm. i HLF v/Jorunn
Fredheim.
Møtet i mars ble avholdt i Drammen, og
hvor deler dagen var satt av til vårt årlige
møte på Briskeby. Vi ble møtte av daglig
leder Inge Bossen Thorsen og
audiopedagog Hedvig Fagerhaug, som
orienterte om kurstilbudene for CI. Inge
Bossen Thorsen orienterte om den
forestående flyttingen av RUT,
(rehabilitering og utadrettede tjenester), ut
fra Briskeby, til Oslo. Sterk vekst og
utvikling har medført plassmangel, og for å
kunne gi et mer helhetlig tilbud til voksne
kursdeltakere, flytter denne delen av HLF
Briskeby til Diakonissehuset Lovisenberg i
Oslo. (Når dette skrives, er flyttingen
tilbakelagt.) Skoledelen er fortsatt på
Briskeby i Lier. Nåværende rektor for
Briskeby vgs, Berit E. Tollefsen går av
med pensjon, og ny rektor og daglig leder
starter 6. april 2021.

1. aug 2020 flyttet denne delen av
Briskeby til Oslo, til Lovisenberg. Her kan
det tilbys både kurs og overnatting på
samme sted, samt at kurstilbudene er blitt
utvidet. Den sentrale plasseringen gjør det
mulig å nå en større målgruppe, og gi et
mer helhetlig tilbud. Det blir lettere å
samarbeide med et stort fagmiljø, samt at
sykepleierskolen, flere sykehjem og
flerkulturelle miljø kan dra nytte av
fagkompetansen.
Det er også et mål «å bli et utstillingsvindu
for rehabilitering innen hørsel, samt når det
gjelder lyd, akustikk og hørselsteknisk
utstyr».
Vi håper at dere alle, spesielt
fylkeskontakter og likepersoner kan bidra
til å spre info til aktuelle brukere om de
fine kursene som tilbys og hvordan man
melder seg på. Det er ledige plasser, og
nye kurs settes opp fortløpende. Dette
gjelder ikke bare CI, da flere av kursene er
nyttig for flere hørselsutfordringer;
- Balansekurs
- Leve med nedsatt hørsel
- Tinnitusmestring
- Meniere
- CI – mens vi venter
- CI – for deg som har CI
- tilbud om individuelt tilpasset
rehabilitering (krever henvisning)
Pga pandemien vil mange kurs bli tilbudt
digitalt, dvs ingen fysisk deltakelse. For
CI-kursene er det «mens vi venter» som
tilbys digitalt, mens kurset «for deg som
har CI» gir best utbytte ved fysisk
deltakelse, i forhold til erfaringsutveksling
og kursinnhold.
Ved påmelding kan man krysse av for
ønske om fysisk eller digital deltakelse.
Info om digital gjennomføring og mer om
kursene finner dere på
https://hlfbriskebyrut.no/kurs/voksne/
Generell info https://hlfbriskebyrut.no/

I Brukerutvalget for HLF Briskeby
møter representanter for HLF’s mange
utvalg, samt rektor for Briskeby vgs,
daglig leder for HLF Briskeby RUT.
Marit Brenneng er CI-utvalgets
representant. Utvalget er et rådgivende
organ for ledelsen på HLF Briskeby, og
bidrar til å ivareta brukernes og pårørendes
rettigheter og interesser, og involveres i
saker som angår disse. Utvalgets
synspunkter skal tas med når sakene
behandles i styret for HLF Briskeby.
Samlingen for fylkeskontaktene og
likepersoner i mai 2020 måtte avlyses, og årets
planlagte samling 7.-9. mai 2021 blir
dessverre også avlyst som en fysisk samling.
Det blir isteden arrangert et digitalt møte over
en dag, hvor utvalgene presenterer aktuelle
tema. På denne måten kan mange delta, og vi
håper å nå både fylkeskontakter og
likepersoner. Det vil bli gitt en innføring i
forkant vedr. oppkopling og gjennomføring.
Det er synd at vi ikke kan møtes fysisk, for vi
går jo glipp av det hyggelige samværet, den
fine praten og de gode diskusjonene. Men så
lenge det er pandemi og smittefare,
vil en digital løsning være bedre enn en
avlysning, og så får vi gjøre det beste ut av
situasjonen.
Foreløpig dato for CI-utvalgets møte blir
fredag 7. mai. Mer info om kommer senere.

Landsmøtet 2021
Det er enda usikkerhet vedr. gjennomføringen
av Landsmøtet 10. – 13. juni i Bodø. Dersom
det ikke kan gjennomføres et fysisk landsmøte,
er alternativene å utsette, avlyse eller få til en
digital løsning. Sistnevnte kan bli en
utfordring, så utsettelse er mest nærliggende.
Sentralstyret skal behandle saken og forslaget
til nytt handlingsprogram 29. januar, med
påfølgende utsendelse av høringsdokument.

Nordic Advocacy Meeting
i regi av Cochlear Nordic, ble arrangert i
København 23. januar 2020, ledet av Brian
Lamb og Sue Archbold fra Storbritannia.
Til stede var representanter fra Sverige,
Danmark, Finland og oss fra Norge; Sølvi fra
CI-utvalget og Merete Orholm fra
Interessepolitisk avd. i HLF. (forfall: Island)
Deltakerne delte erfaringer, status og
utfordringer for CI fra sine land.
Eks på tema som ble diskutert:
- samarbeid mellom organisasjoner
- likepersonordninger
- oppgradering av prosessorer, ulikheter fra
land til land
- mangel på oppfølging etter lydpåsetting
- audiografenes rolle
- arbeid mot politikere
- ulikheter i bevilgninger fra land til land
- diskusjon rundt veien videre
Årsplan 2021
Da det har vært liten aktivitet i året som
gikk, vil vi videreføre fjorårets årsplan.
Noen av punktene:
• Arbeide for at de som kan ha nytte av CI
får tilbud om operasjon, og for kortere
ventetid for CI2
• Arbeide for god oppfølging etter CIoperasjon ut fra aktuelle innspill og
henvendelser fra brukere
• Samarbeid med Rikshospitalet,
Haukeland og St. Olavs gjennom
interessepolitisk avdeling i HLF
• Arbeide videre med å styrke samarbeidet
med fylkeskontakter.
• Delta på HLF Ledermøter
• Delta på Hovedutvalgsmøter
• Delta på HLF Landsmøte 2021
• Delta på aktuelle møter/konferanser om
CI på nordisk nivå, i samarbeid med
interessepolitisk avdeling
• Årlig møte med Briskeby, besøke RUT i
nye lokaler på Lovisenberg i Oslo

