HLF CI-utvalget
Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

Nyhetsbrev vår 2017
Hei! Dette er CIutvalgets nyhetsbrev,
som sendes ut jevnlig
til alle CI-medlemmer i
HLF. Nå står sommeren
snart for døren, og det
er tid for å lade
batteriene.

Internasjonalt
arbeide – Finland
Denne våren har CI-utvalget
vært aktiv på internasjonalt
plan. Vi deltok med to
utsendte på felleseuropeiske
CI-seminar i Helsingfors,
Finland hvor vi hadde
muligheten til å lære mye nytt
på CI-feltet, og bygge
internasjonalt nettverk.
Vi lærte blant annet om
musikk, og hvor viktig og
nyttig det kan være for CIbrukere å lytte til og drive
med musikk. Den viktigste
leksjonen vi tok med oss
tilbake i bagasjen er: Alle CIbrukere kan drive med, og ha
glede av musikk. Det er ingen
grenser for hva man kan få til.
Det viktigste er å ha
motivasjon stå-på-mot.
Vi
lærte
også
om
samfunnsøkonomi, og fikk et
lite «våpen» som vi kan bruke
i
det
interessepolitiske
arbeidet vårt. Vi lærte nemlig
om en undersøkelse hvor man
kom fram til at de landene
som bruker mest penger på
hørselsteknologi
(høreapparat, CI, tekniske
hjelpemidler) også er de
landene som bruker minst på
totale
helseutgifter
for
hørselshemmede! Det fordi

investeringene
i
hørselsteknologien mer enn
betaler seg selv tilbake, ved at
folk klarer seg bedre både i
jobb og privatlivet og dermed
trenger mindre hjelp fra
helsesystemet.
Denne viktige leksjonen har
vi tatt med oss tilbake til
Norge og videreformidlet til

har de også bedt om at
rehabiliteringstilbudet for CIbrukere tydeliggjøres og
bedres. Vi krysser fingrene
for at «bestillingen» går
gjennom.

HLF Briskeby

HLF Briskeby er HLFs skole
og rehabiliteringssenter. De
tilbyr
ulike
kurs
og
rehabiliteringstil
bud for voksne
hørselshemmede
. Blant annet har
de et individuelt
rettet
rehabiliteringstil
bud for CIbrukere. Her kan
alle som har
behov for det,
søke seg inn og
få
hjelp
til
rehabilitering,
Eva og Arnt Joakim fra CI-utvalget sammen med
lyttetrening og
Niklas Wenman fra det finske CI-utvalget.
til å fungere godt
interessepolitisk avdeling hos
i jobben med CI.
HLF.

Interessepolitisk
arbeide
Vi i CI-utvalget har tidligere
meddelt at vi har vunnet en
viktig seier med tanke på
oppgradering av CI. Men det
betyr ikke at vi hviler på
laurbærene!
Vår neste store kampsak er
tosidig CI. Vi mener at alle
voksne som har behov for
det, skal få tilbud om tosidig
CI.
Dette
har
vi
videreformidlet
til
interessepolitisk avdeling hos
HLF, og de har nå levert
innspill til statsbudsjettet om
at voksne må få tosidig CI på
lik linje med barn. I tillegg

For mer informasjon om
tilbudet og hvordan man
søker om å bli med, se:
www.hlfbriskeby.no
(Gå inn på «Tilbud til
voksne»,
og
deretter
«Rehabilitering
&
innsøking».)

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


