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Det har i lengre tid vært en plan i HLFU om å lage en 
informasjonsfilm om det å være ung og hørselshemmet. 
HLFU så at det var et stort behov i medlemsmasse når 
det kom til informasjon og at mange av medlemmene 
ofte følte seg alene om sine utfordringer. 
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Same procedure 
as last year, 
Miss Sophie?
Overskriften jeg har valgt denne gangen 
gir meg, og helt sikkert også deg, asso-
siasjoner til den 18 minutters sketsjen vi 
hvert år bare MÅ se på fjernsynet kvelden 
før kvelden – Grevinnen og Hovmesteren.

Forsidefoto: Kari Elisabeth Berglund
Baksidefoto: Liv Hege Heill
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oLeder

I tillegg er en informasjonsfilm et godt 
verktøy i forhold til eksterne aktører og 
potensielle medlemmer. En film basert 
på ulike personer mellom 13 og 35 år, 
som forteller om sin hørselsutfordring 
og hvordan det er å leve med denne vil-
le derfor kunne være til stor hjelp, trøst, 
inspirasjon og oppmuntring for unge 
hørselshemmede, samtidig som man 
viser og bevisstgjør omverden hvordan 
disse lever med og takler sine utfordrin-
ger. Med disse planene ble det i 2015 
i første omgang søkt om midler hos 
LNU (Landsrådet for Norges barne- 
og ungdomsorganisasjoner) til forpro-
sjektet «Hør hva jeg har å si!». 

Filmproduksjon er en ressurskrevende 
prosess og gjennom et forprosjekt kun-
ne man bruke tid på å finne gode case 
og historier, kurses i filmproduksjon, 
utvikle manus og forberede innspilling. 
LNU støttet prosjektet og dette ble 
gjennomført høsten 2015.

I 2016 fikk HLFU videre støtte fra 
LNU til selve filmproduksjonen og 

inngikk et samarbeid med produk-
sjonsselskapet Globus Media.  Åtte 
aktive HLFU-medlemmer ble plukket 
ut fra forprosjektet og bidro med sine 
historier inn i produksjonen. På vår-
parten ble to dager satt av til opptak i 
Oslo og Trondheim og det ble en lære-
rik prosess for både prosjektgruppen og 
bidragsytere i filmen.  

I løpet av høsten har HLFUs prosjekt-
gruppe jobbet tett sammen med Globus 
Media med innhold, klipping og redige-
ring. Det endelige resultatet vil ha premi-
ere på HLFUs julebordhelg 25. – 27. no-
vember og filmen vil i etterkant publiseres 
på HLFUs nettside og i sosiale medier. 

Tekst: Lasse Riiser Bøtun. Foto: Privat

Det er mykje som skal stemme! 

Miss Sophie og hennes snublende 
hovmester minner oss om tradisjoner 
og noe kjent og kjært. Den minner oss 
også på at nå er det gått ett år siden 
sist vi lot dette middagsselskapet more 
oss. Det minner oss på hvor fort dette 
året har gått, og hos mange passerer 
året i revy på godt og vondt.

2016 ble året da magasinet vårt kom 
med sin første nettutgave. Vi prøver 
å henge med i den digitale tidsalder 
vi nå er i, men tilbakemeldingene er 
klare ….det er for tidlig å digitalisere 
bladet vårt helt. Fortsatt er det store 
flertall for et papirblad, og det skal det 
bli, i alle fall i 2017.

HLFs årlige kampanje – HØT – hvor 
frivillige over hele landet deltar er 
blitt vår merkevare. Aksjonen engas-
jerer organisasjonens tillitsvalgte og 
likepersoner. Den strekker seg langt 
utover den oppsatte tiden. Kreativ-
iteten er stor på det lokale plan, og 
tillitsvalgte og likepersoner stiller 
opp, tar hørselstester, gir råd og 
veiledning og verver medlemmer. 
Helt fantastisk!

Men det er også andre ting som 
skjer på det lokale plan i HLF. 
Hørt & berørt ønsker å fange 
opp det som skjer og dele det 
videre, men selv med sosiale 
medier er jeg som redaktør 
fortsatt avhengig av innspill 
fra dere. Husk at du er med på 

å gi innhold til magasinet vårt når du  
deler noen fra ditt lokale lag.

Dette magasinet er det tredje og siste 
i 2016, og tradisjonen tro følger det 
med en HLF-almanakk og et julebrev. 

Kos deg med innholdet og ha en fin 
førjulstid. En riktig god jul og godt 
nytt år ønskes dere alle, så sees vi igjen 
i april i 2017!

Alt ligg til rette for innspeling!  
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Ivrige deltakere fra hele landet ankom i 
strålende solskinn fredag ettermiddag, 
klare for en innholdsrik helg. Fredag 
var satt av til sosialisering  og bli kjent. 
Flere av deltakerne hadde tidligere vært 
på leir med HLFU og det ble mange 
hyggelige gjensyn. 

Mestring stod i fokus på lørdagen, da 
hele gjengen tok turen til «Klatring 
på grensen» sammen med lokalla-
get HLFU Østfold. Her kunne man 
utfordre høydeskrekken og kaste seg 
ut i 14 forskjellige klatreløyper høyt 

oppe i trærne. Det ble også tid til en 
hyggelig lunsj med grilling. Tilbake 
på Solhaug ble det fotball- og vol-
lyballkamp og kvelden ble avsluttet 
med brettspill og film. 

Søndag var det på tide med pakking og 
hjemreise. Alle deltakerne var meget 
godt fornøyd med helgen og tok med 
seg mange nye vennskap i bagasjen. 

Tekst og foto: Lasse Riiser Bøtun

Helgen 30. september til 2. oktober var 22 HLFUere samlet til 
HøstCAMP på flotte Solhaug gård ved Engelsviken i Østfold.

HLFUs HøstCAMP
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lære TSS (dvs. norsk med Tegn Som 
Støtte). Vi tok kontakt med Bergen 
Døvesenter som nå har arrangert to 
TSS-kurs for interesserte medlemmer 
i vårt lokallag. Flere av deltakerne ser 
allerede at kommunikasjonen med 
andre hørselshemmede kan forbedres 
selv ved bruken av et lite antall visuelle 
stikkord. 

Men å lære seg et nytt språk er jo ikke 
lett, og man trenger jo andre som kan 

dette språket for å kunne kommunisere 
i det. Så målet for noen av dem som har 
tatt TSS-kurset for nybegynnere ved 
Bergen Døvesenter er i første rekke å 
fokusere på de tegnene vi allerede kan 
slik at vi kan benytte dem når vi snak-
ker med andre hørselshemmede som 
kanskje ikke kan tegnspråk eller TSS. 

I Bergen jobbes det nå med å utvikle 
en oversikt over disse tegnene slik at 
de som ønsker det – hørselshemmede 

eller hørende som har mye kontakt 
med hørselshemmede og døve – kan 
lære seg TSS med fokus på de tegnene 
vi allerede kan. 

HLF Bergen vil på det sterkeste opp-
muntre andre lokallag å ta kontakt 
med lokale døveforeninger å undersøke 
muligheten for å arrangere TSS-kurs 
for deres medlemmer.

Tekst: Trond Sjøvoll
Foto: Privat

De har levd i to verdener hvor de døves 
kommunikasjon med hverandre har 
vært basert på tegnspråk – et visuelt 
språk med sin egen grammatikk og 
forståelse, - mens hørselshemmede 
eller "tunghørte" har vært opptatt av 
lydforsterkning gjennom høreapparat 
o.l. for å kunne kommunisere gjennom 
norsk tale med de omkring seg. 

I dagens verden har vi det nok lettere 
enn noen gang å kommunisere med 
hverandre via mobiltelefonen, nett-
brett, skrivetolkning og stemmegjen-
kjenning, og vi kommer helt sikkert 
til å se en rivende utvikling på disse 
og mer avanserte områder de neste 
tiårene. Men mens vi venter på den-
ne fremtiden med sine teknologiske 
oppfinnelser blir det flere og flere av 
oss som er hørselshemmede. I Norge 
er vi i dag over 700.000 hørselshem-
mede, og innen får år vil vi være over 
en million som sliter med å høre, og 
da spesielt med og høre og forstå tale. 
Og taleforståelse er og blir et vanske-
lig tema, selv med de teknologiske 
hjelpemidlene som høreapparat, CI 

og taleforsterkere og mikrofoner som 
stadig blir tilgjengelige.

Men all denne teknologien overskygger 
egentlig et kommunikasjonshjelpe-
middel som mennesket har benyttet 
seg av fra tidenes morgen og som døve 
bruker daglig: Tegnspråk.

Har du lagt merke til hvor mye hørende 
veiver med hendene når de snakker? 
Italienerne er jo den folkegruppen vi 
oftest tenker på i den forbindelse, men 
vi gjør det jo alle sammen. Vi veiver 
med hendene når vi prater - spesielt 
når vi blir ivrige - som om vi prøver å 
bruke hendene til å gjøre oss bedre og 
lettere forstått. Men stort sett er det 
bare veiving, i spedt et og annet tegn 
som faktisk betyr noe. 

Dette behovet for å veive med hendene 
når vi snakker kommer nok av at men-
nesket brukte tegn før vi brukte ord. 
Tegnene for jeg, deg, kom hit, langt 
borte, etc., var nok akkompagnert av 
uforståelige grynt før vi mennesker 
etablerte muntlige språk å kommuni-

sere med.  Det moderne mennesket 
har på en måte glemt å bruke tegn som 
kommunikasjon selv om vi alle kan en 
400-500 tegn som vi bruker av og til. 
Her er noen eksempler på slike tegn: 

hei, jeg, du, værsågod, vi to, ide, se, 
tenke, varm, motorsykkel, kjøre, styre, 
baby, fin, mage, spise, mett, drikke, 
melke, kaste opp, hoste, film, hår, ute, 
kaste, hva, kom, etc.

Som hørselshemmet hører man gjerne 
bare deler av lydbildet og man må leser 
lepper og gjette konteksten for å forstå. 
Når hjernen vår har fått med seg noen 
stikkord og vet konteksten gjetter den 
seg raskt frem til det som blir sagt. Uten 
disse stikkordene og konteksten blir 
det man hører nesten som et fremmed 
språk man ikke forstår noe av.

Men hva om vi lærte oss visuelle 
stikkord som kan hjelpe oss med å 
se konteksten og forstå hva som blir 
sagt? I HLF Bergen var det en gruppe 
oss som så muligheten for å forbedre 
kommunikasjonen oss imellom ved å 

Historisk sett har ikke døve (tilhørende NDF – Norges Døveforbund) 
og hørselshemmede (tilhørende HLF) hatt mye kontakt og samarbeide 
seg imellom på tross av at begge gruppene har en funksjonshemming 
som er relatert til hørselen.

HLF Bergen lærer visuelle 
stikkord fra Bergen Døvesenter
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Samisk Hørselsomsorg 
– HLF tar den samiske befolkningen på alvor!

ASTA MITKIJÁ BALTO 
(professor emerita) er et utdannings-
menneske som har sterk tro på at vi alle 
kan lære hva det skal være – bare vi får 
de vilkår vi trenger! Den visdommen 
har mange rom og hun henter den fra 
sin samiske tradisjon i ordtaket “Gal dat 
oahppá go stuorrola”. Hun vokste opp 
ved lakse -elva Kárášjohka, med både 
joik, salmesang  og internasjonalen ved 
kjøkkenbordet og hennes familie hadde 
faktisk rein i dette området på Mager-
øya fram til 60-tallet, da det ble slutt på 
muligheten til å ha sytingsrein. 

Asta Mitkijá har vært engasjert i samisk 
utdanning i mange tiår, som valgt rektor 
på Samisk høgskole, som tidligere direk-
tør i Samisk urdanningsråd, forsker på 
Nordisk samisk institutt, og som med-
lem av nasjonale og internasjonale ko-
miteer om samisk- og urfolksutdanning. 
Hun har spesialisert seg på forskning 
om tradisjonell samisk kunnskap, med 
vekt på barneoppdragelse, skrevet bø-
ker og artikler som danner grunnlag for 
samisk innhold og pedagogikk i skoler, 
barnehager og på høyere utdanningsin-
stitusjoner. Hun har i sin undervisning 
spesielt ivaretatt utdanning i kulturre-
laterte emner og i kultursensitivitet for 
ulike profesjoner. Baltos siste bok (med-
forfatter Kuhmunen) løfter fram ver-
dien av å re- lære vår egen tradisjon slik 
at den får betydning i en videre diskurs 
om selvbestemmelse, om strying, ledelse 
og utvikling av et framtidig bærekraftig 
samfunn i Sápmi, i Arktis og i urfolks-
områder. Balto har et utstrakt nettverk 
blant urfolk  verden over, har repre-
sentert Norge i et forskningsprogram i 
Nepal spesiet rettet mot urfolk og har 
nylig hatt et forsker utvekslingsopp-
hold på Hawai’i hvor hun bl.a studerte 
Native Hawai’i  utdanningsfilosofi, en 
filosofi som styrker deres identitet og 
språkutdannninger. Balto har stor glede 
av ulike kulturelle tibud som hun selv 
også har vært med på arrangere og sitter 
nå som nyoppnevnt medlem i Beaivváš 
Sámi teater sitt styre.

ulike diagnoseutvalg, et brukerinnlegg 
ved Olav Aulborg innen tinnitusfeltet 
og etter det litt om forventninger til li-
kepersonrollen. Her bidro Thorbjørn 
Andersen på en god måte med sin del 
av sist nevnte innlegg.

Kursdeltagerne og kursledelsen var 
godt fornøyde. For prosjektgruppen 
bestående av Anne Grete Fløysvik 
Balto, Else Marie Isaksen, Olav Aul-
borg, Thorbjørn Andersen og HLFs 

Org.Sjef Roar Råken la de også ekstra 
vekt på at det både fredag, lørdag og 
søndag var en egen bolk om Samiske 
verdier. Det å kjenne til historien og 
det å ha kunnskap om bakgrunn, hvil-
ke verdier et folkeslag er tuftet på er av 
vesentlig betydning. Det var Else Ma-
rie Isaksen som på en meget god måte 
fremførte disse verdiinnleggene. 

Tekst og foto: Roar Råken

Informasjonsmaterialet er allerede på 
plass og distribuert ut. Så nå lå alt til 
rette for et herlig historisk likeper-
sonkurs for personer med samisk bak-
grunn i Karasjok helgen 21.-23. okto-
ber 2016. 

HLF hadde lagt seg i sælen for å få til-
rettelagt kurset på en best mulig måte 
både for de norsktalende og samiskta-

lende deltagerne! Det var skrivetolker 
på plass og ikke minst så var det simul-
tantolker på plass som oversatte fra 
henholdsvis norsk til Nord-Samisk og 
fra Nord-Samisk til norsk.

Det var derfor med stor tilfredshet at 
vi kunne introdusere ASTA MITKIJÁ 
BALTO etter en kort innledning til 
kurset. (les om Asta Mitkijà Balto i 

egen tekstboks). Vi ser det som viktig 
å ta inn noen eksterne foredragsholde-
re på slike kurs, og var selvsagt strålen-
de fornøyd med at Asta Mitkijà Balto 
hadde sagt seg villig til å bidra.

Kurset gikk ellers godt videre med 
Likepersonrollen, samtaleteknikk, di-
alog/gruppearbeid, informasjon om 
den offentlige hørselsomsorgen, HLFs 

HLF ønsker å fortsette det gode arbeidet for samiskspråklige hørsels-
hemmede ved å gjøre informasjon om hørselsutfordringer tilgjengelig 
på samisk, gjennom å rekruttere og utdanne flere samiskspråklige li-
kepersoner og ved å styrke samarbeidet mellom HLF og den offentlige 
hørselsomsorgen i samiskspråklige kommuner.
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skolen
Helgen 10-11 september gjennom-
førte HLF Østfold fylkesstyre med 
lokallagsledere og en fra HLFU, 
grunnkurset i HLF skolen. Kurset 
er grundig gjennomtenkt, godt lagt 
opp, og tar for seg alle grunnele-
mentene i organisasjonen. Har stor 
tro på at dette kan skape god aktiv-
itet, og gi grunnleggene god læring i 
HLFs organisasjon.

Tekst: Thorbjørn Kopperud
Foto: Torbjørn Krøger Niels

Kurs for 
tillitsvalgte
10. og 11. september hadde HLF 
Buskerud kurs for tillitsvalgte. Det 
var Bjørg K Berntsen fra Sentral-
styret som foreleste for 21. ivrige 
tillitsvalgte fra hele Buskerud. Vi 
er glade for å si at Lampeland Ho-
tell nok en gang la en god ramme 
rundt arrangementet. Her er alt 
tilrettelagt.

Tekst og foto: Jan Martin Hafskjold

Tegn-
språkkurs
HLF Bergen ønsket kurs i tegn som 
støtte til tale for sine medlemmer. 
Noen av dem sitter i styret i HLF 
Bergen. Dette er det andre kurset. 
Thorbjørn Johan Sander (88) er 
kursleder, og underviser hver tirsdag 
kveld i Bergen Døvesenter. 
Tekst og foto: Privat

Regionalt 
ledermøte
Det ble avholdt regionalt ledermøte 
i region Vest i Stavanger i midten av 
oktober.  Engasjerte HLF ere og in-
spirerende foredrag preget helgen.

Foto: Roar Råken

Medarbei-
derkurs
Deltakere på medarbeiderkurset 
som HLF Nordland holdt på Salt-
fjellet hotel den 30 september--2 ok-
tober 2016.Et fantastisk kurs hvor vi 
lærte mye om brukermedvirkning.  
Det var 26 stk deltakere på kurset.

Tekst og foto: Bjørn Kalmar Berntsen

Ledersamling på 
Holmenkollen

HLF Ledermøte har hatt sin 
årlige samling. Denne gang 
i Oslo og Scandic Holmen-
kollen hotell. Fylkesledere, 
utvalgsledere, sentralstyre og 
administrasjon var samlet. 
Fredag var det markering av 
60 årsdagen for Briskeby vi-
deregående skole. Hovedtema 
på samlingen var utvikling av 
HLF skolen. Engasjerte delt-
agere og mange fine innspill 
og diskusjoner.

Tekst og foto: Morten Buan
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Nisse-
strikking
I HLF Sør-Varanger går det 
kurs i nissestrikking hver 
torsdag fra 13.oktober og 
fram til jul.

Bildet er fra første kursdag.

Tekst og foto: HLF Sør-Varanger

Kurs i Lef-
sebaking
HLF Haram, v/Margrete Vadset, 
har de siste årene før jul  gjen-
nomført flere kurs i blomster-/ju-
ledekorasjoner og lefsebaking. De 
samme kursene er satt opp også i 
2016. Kursene er så populære at 
det ofte må settes opp flere kurs. 
Hvert kurs har fra 6-10 deltakere.
Bildet er fra lefsebaking i 2015.

Tekst: Eva Halvorsen
Foto: Privat

FBU-samling Denne herlige foreldre- og 
barn-gjengen deltok på kon-
feransen om hørselshemmedes 
barns rettigheter i Sarpsborg 
i oktober. - En nyttig samling 
der foreldre møtte andre forel-
dre til erfaringsutveksling, 
i tillegg til at det ble holdt 
foredrag om aktuelle temaer. 
Informasjonsbehovet er ofte 
stort hos foreldre til hør-
selshemmede barn, sier leder i 
HLFs Foreldre- og barnutvalg, 
Hans Petter Østreng.

Tekst og foto: HLF

Instruksjon 
i rypeflåing
Da HLF Troms gjennomførte et kurs i 
studiearbeid og bruk av Kursadmin, kom det 
et overraskende innslag søndag morgen.
Kursleder Merete kom med en rype og to av 
deltakerne tok spontant oppfordringen med å 
lære alle å flå en rype.
Et morsomt avbrekk og nyttig tilleggsopplæring 
på kurset. Kurset, 22.-23.september,  hadde til 
sammen 14 deltakere.

Tekst: Eva Halvorsen
Foto: Merete Hansen

Strikke og 
heklekurs 
i Rana
Kurset ble gjennomført i Mo i Rana i regi 
av HLF Rana, februar-april 2016.10.28 
6 deltakere fullførte kurset, og instruktør 
var Solrun Amli.
Bildet viser en stand der folk kan kjøpe 
produktene som er laget på kurset.
HLF Rana har fram til nå gjennomført 2 
slike kurs, og det tredje kurset er i full gang

Tekst: Eva Halvorsen
Foto: Privat

HLFUs 
ledermøte
Engasjerte lokallag hadde i mid-
ten av september en viktig erfar-
ingsutveksling, fokus på medlems-
mobilisering, frivillighet og 
motivasjon. Workshops, løsnings-
orientert ledelse og videreutvikling 
av HLFU som organisasjon. Takk 
for et godt ledermøte!

Tekst og foto: 
Lasse Riiser Bøtun
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undervisningen, og det ble et semes-
ter jeg aldri kommer til å glemme.
 
Etter utdannelsen fikk jeg jobb som 
geolog i et internasjonalt selskap, 
der jeg fra første dag har vært åpen 
om mitt hørselstap. På alle møter jeg 
holder foredrag starter jeg alltid med 
å si at jeg er hørselshemmet og bruk-
er høreapparater, og har med meg 
tekniske hjelpemidler. Ved store sem-
inarer eller kurs har jeg mulighet til 
å bestille tegnspråk tolk, noe jeg ofte 
velger å gjøre da det gjør meg mindre 
stresset og sliten. 

Foreldrene mine spør ofte om de 
tok de riktige valgene for meg, 
og jeg svarer dem alltid at det 
har de gjort. Det å ha gått på tre 
grunnskoler samtidig har gitt meg 
stor vennekrets i begge miljøer, 
både hørende og hørselshemmede/
døve. Det store nettverket av ven-
ner merket jeg godt da jeg valgte å 
studere i Bergen og hadde mange 
venner der fra tiden på Hunstad 
skole. Det å være hørselshemmet 
har gitt meg mange utfordringer 
i oppveksten, men det å være to-
språklig har gitt meg mulighet til 
å velge akkurat det jeg vil, og kan 
lett veksle mellom hørende og døve 
venner. Akkurat som Ole Brumm; 
«Ja takk, begge deler». 

Dette var veldig spesielt for forel-
drene mine da de ikke fikk noe mer 
informasjon enn å vente på at det 
kom. Ifølge mamma virket det som 
om at jeg forstod at jeg skulle bruke 
høreapparat, og at jeg trengte det, 
for tilvenningen gikk veldig greit. 

Foreldrene mine ble henvist til 
PPT-kontoret i Egersund, og der 
kom de i kontakt med en audio-
pedagog som anbefalte at jeg skulle 
lære meg tegnspråk og tale. Da gikk 
jeg i en barnehage med hørende i 
Egersund, og for å få mulighet til 
å lære meg tegnspråk ble det anbe-
falt at jeg skulle gå to dager i uken i 
Stavanger, i Auglend barnehage for 
hørselshemmede. Min mor jobbet 
redusert for å ha mulighet til å kjøre 
meg til Stavanger, det er en time 
reisevei fra Egersund da hun ikke 
ønsket å sende avgårde en fire-åring 
alene i drosje. 

Foreldrene mine ble anbefalt at jeg 
skulle ha tegnspråk og talespråk, 
og de ønsket at jeg skulle ha alle 
de mulighetene man kunne ha. Da 
jeg kom i skolealder valgte forel-

drene mine at jeg skulle fortsette i 
Stavanger på Auglend skole, sam-
tidig som jeg gikk tre dager på den 
lokale skolen sammen med hørende. 
De søkte også om tilleggs-timer på 
lokalskolen, men det var en kamp 
hvert år og de måtte alltid anke det 
videre til fylket da Eigersund kom-
mune gav meg mindre t-timer enn det 
PPT-kontoret anbefalte. Det ble klar-
ere og klarere for foreldrene mine at 
jeg hadde behov for både tegnspråk og 
talespråk. For å få best mulig tilbud i 
tegnspråk da kommunen ikke kunne 
tilby meg dette annet enn tekniske 
hjelpemidler som teleslynge, valgte 
de at jeg skulle gå fem uker i året på 
Hunstad skole i Bergen, tidligere en 
avdeling under Statped. De ukene 
jeg var i Bergen fikk faren min fri fra 
jobb med lønn for at jeg skulle kunne 
gå i Bergen, og bodde sammen med 
meg på internat.

På ungdomskolen valgte foreldrene 
mine at jeg skulle ha tegnspråk som 
mitt 1. språk, da det var et annet lov-
verk som gav meg flere rettigheter, 
og nå måtte kommunen gi meg til-
retteleggingen jeg hadde krav på. Da 

jeg skulle begynne på ungdomsskolen i 
Egersund så ville rektoren på den lokale 
ungdomsskolen at jeg skulle gå fullt i 
Stavanger, nesten som om han ønsket 
å flytte «ekstra-arbeidet» over på 
noen andre. Dette nektet foreldrene 
mine å godta da de ønsket jeg skulle 
ha et nettverk i nærmiljøet. I en peri-
ode på nesten fire år var jeg elev på tre 
skoler samtidig, og det viser hvordan 
utkant-Norge måtte kombinere flere 
tilbud å gi et fullverdig tilbud til hør-
selshemmede. Tegnspråk som 1. språk 
fulgte meg da jeg gikk på den lokale 
videregående skolen i Egersund, og 
da kom det tegnspråk-tolker fra 
Stavanger, samt tegnspråk lærer. 

Under geologi utdannelsen min ved 
Universitetet i Bergen hadde jeg god 
utbytte av å bruke tekniske hjelpem-
idler og tegnspråk tolker, noe som 
hjalp meg i å fullføre utdannelsen. 
Med tilrettelegging og litt stahet 
valgte jeg å reise til Hawai’i på ut-
viklingsstudier, blant annet for å 
vise at dette var noe jeg skulle få til 
og for å forberede engelsken. Der 
fikk jeg notater fra andre studenter 
slik at jeg kunne fokusere fullt på 

Foreldrene mine hadde en stund hatt mistanke om at jeg hørte dårlig, 
og da jeg var rundt tre år gammel var jeg på Universitetssykehuset i 
Stavanger for å ta en hørselstest. Resultatet var så dårlig at de mente 
på det var feil, men andre gang fikk de samme dårlige resultat. Avstøp-
ning til propp ble tatt og høreapparat ble bestilt. 

Valgene mine foreldre tok

Julianne K. S Gravdal

«Ja takk,
begge deler»
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HLF sitt sentralstyre har god balanse i kjønnsfordelingen. Her er det 50 / 50. En fin 
gjeng med friske diskusjoner med et klart mål å bedre forholdene for de snart 1 million 
nordmenn som har nedsatt hørsel. 
Tekst og foto: Morten Buan

Sentralstyret
HLF Bodø og omegn hadde stand og 
gratis hørselstest, 32 personer (unge 
og gamle) tok testen! En fantastisk 
høstvær - og det var 16-17 grader i 
slutten av september.

Tekst og foto: Kåre Valøy Dalhaug

Elvelangs 
i Bodø

Se hva som skjer…

HLF Narvik rundet 70 år i september og i 
den anledning fikk laget denne gaven fra HLF  
Nordland. Gaven er laget etter et bilde av  
Arthur Johansen og ble overrakt av fylkesleder. 
HLF Narvik var i 36 år eneste lokallag i Nord-
land fylke.  Tekst og foto: Arvid Rogne

Jubileumsgave

Sommer-
møte
Studiegruppa i Tele-
mark hadde i sommer 
møte på hytta til 
Anne i Melbyfjorden. 
Høstens aktiviteter 
for HLF Telemark 
ble planlagt.  

Tekst og foto: 
Anne Høyer

Likepersonarbeid
Sandefjord kommune skal slås sammen med Andebu og 

Stokke kommune. HLF Sandefjord har siste året jobbet 

med synliggjøring av HLF i Andebu og Stokke hvor det 

ikke har vært hørselslag tidligere. Godt samarbeid med 

Frivillighet i Andebu og gode kontakter innen helse i 

Stokke. Vi har lagt et grunnlag som synliggjør HLFs 

arbeide og  som det kan bygges videre på i den nye 

kommunen. 

Tekst og foto: Kåre Kjærvik

Døvblittutvalget/Sterkt tunghørte hilser resten av HLF- 
familien og ønsker en strålende helg fra dagens produkti-
ve utvalgsmøte. Dessverre er vi så engasjerte, ivrige og livlig 
debatterende om hørselsak at vi ikke engang klarer å stirre 
på glassøyet de 10 sekundene selvutløseren tar. Fra venstre 
til høyre, SIndre Falk (leder), Gro Wenche Rognlien (aktiv 
vara), Odd Eskildsen (medlem) og Siri Skollerud (medlem).

Tekst og foto: Sindre Falk

Utvalgsmøte

Den norske delegasjonen som deltok 
på årsmøtet i Nordisk Hørselsskad-
edes Samarbeidskomite i Torshavn 
på Færøyane. Norge har formann-
skapet i Norden og legger opp til et 
aktivt engasjement blant annet over-
for Nordisk Råd. 

Tekst og foto: Morten Buan

Nordisk 
samarbeid

Frivillig-
hetens dag
I Sogndal ble frivillighetens dag markert 

ved at det lokale HLF –laget hadde stand 

og hørselstest på torget. 

Tekst og foto: Magne Sandvik
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Se hva som skjer…

Da sommeren kom i slutten av mai dro HLF 
Øvre Romerike på tur. Bogstad gård i Sørkedalen 
var et av målene. Et fantastisk anlegg med en 
strålende guide som trakk linjene til historien 
rundt Eidsvollsbygningen.Deretter ble det Hol-
menkollen, Tryvannstårnet og Frognerseteren. 
Avsluttet på Mortens Kro på Gjelleråsen med 
deilig middag før turen gikk hjemover.  

Tekst og foto: Ottar Aasen

Kulturhistorie 
om sjøsamene

Nå er det flere yrkesaktive på Stjørdal som prøver å danne 
en egen gruppe i tillegg til lokallaget av HLF. Dette skyldes 
egne utfordringer. Dette er en gruppe med yngre mennesker 
i yrkesaktiv alder som lever med hørselsutfordringer.

Tekst og foto: Bjørn Helge Larsen

Yrkesaktive

Takk for innsatsen
I forbindelse med at HLF Porsgrunn og Bamble feiret sitt 60-års jubileum den 27.august ble Margaret Hewitt, Grete Eriksen, Gerd Fossnes, leder Øystein Sorter og Berit Aga, takket for sin mangeårige innsats i laget. 
Tekst og foto: Anne Høyer

HLF Ringerike og omegn hadde i mai i år en 
flott sommertur til Blaafarveværket  som er en 
tidligere norsk gruvebedrift i Åmot i Modum 
som utvant koboltmalm og brukte det til frem-
stilling av koboltblått. Verket ble grunnlagt av 
Frederik VI i 1776. 

Foto: May B. Odden

Blaafarveværket

HLF Østfold har over en periode hatt en Lydhjelpergruppe som har jobbet jevnlig med 
å utarbeide en presentasjon for lærere på skoler om hørselshemmede elever i Østfold. 

Lydhjelpergruppe

i Østfold
Tanken er å invitere oss inn på skoler for 
å komme med informasjon om hvordan 
det er å være hørselshemmet elev i en 
skolehverdag og hvilke tiltak lærere kan 
gjøre for at elevene får det bedre med sin 
funksjonshemning. Gruppen har blant 
annet valgt å vise filmen fra Briskeby 
"Glem det" underveis i vår presentasjon. 

Vi er akkurat ferdig med et forslag til en 
presentasjon og spurte Rakkestad ung-
domsskole om vi kunne få komme og 
vise fram vårt forslag og med et ønske 
om tilbakemeldinger. Gruppen har be-
stått av 9 personer hvor 7 av oss har en 
hørselshemning og er høreapparatbru-

kere. De to siste er foreldre til hørsels-
hemmede barn. Det har vært veldig bra 
å få jobbe sammen i en gruppe som har 
bestått av både høreapparatbrukere og 
pårørende. 

Mandag 17.september møtte tre av oss 
opp på Rakkestad ungdomsskole og 
hadde vår presentasjon foran 50-55 læ-
rere før skolestart. Presentasjonen tok 
ca. 1 time og tilbakemeldingene fra læ-
rerne var positive med noen tips til for-
bedringer. De var veldig fornøyd med 
filmen "Glem det" og anbefalte oss å 
bruke den videre i presentasjonen. Det 
var veldig fint å ikke bare se/høre data/

fakta på "tavla", men også få se og høre 
hvordan lyder kunne oppfattes hos hør-
selshemmede og hvorfor lyder oppfattes 
forskjellig, samt hvorfor tekniske hjelpe-
midler oppfattes bedre enn bare høreap-
paratet alene osv. osv. 

Tekst og foto: Janne Olavesen

Endringer som må meldes 
til Brønnøysundregistrene
Har laget ditt et organisasjonsnum-
mer og er registrert i Brønnøysundre-
gistret må det etter årsmøte, når nytt 
styre er på plass, sendes melding til 
Brønnøysundregistrene om dette. Det 
kan enten gjøres elektronisk eller sende 
inn skjema med vedlegg.

Er dere usikker på om dere er registrert 
kan dere gå inn på www.brreg.no, skriv 
navnet til laget i boksen for: «Finn 
foretak/selskap».

Har dere organisasjonsnummer kan 
dere også få Grasrotandel og moms-
kompensasjon.

Når laget har valgt nytt styre, skal det-
te meldes i Samordnet registermelding. 
Styrets medlemmer legges inn med navn 
og fødselsnummer. Protokoll fra årsmø-
tet, som viser hvem som er valgt til det 
nye styret, skal vedlegges.

Velger dere og legge inn endringene elek-
tronisk blir dere videresendt til Altinn. 
Det kreves innlogging ved MinID eller 
BankID. Tjenesten er helelektronisk. Det 
betyr at vedlegg som skal følge meldingen 
må lastes opp elektronisk, og at alle som 
skal signere må gjøre det i Altinn.

Det er mange fordeler ved å bruke Altinn

• Det er nok at én person signerer 
 elektroniske meldinger.
• Vedtaket er tilgjengelig i Altinn to timer  
 etter at meldingen er ferdig behandlet.
• Enkle endringer blir registrert 
 maskinelt etter hvert som
 Brønnøysundregistrene mottar dem.

Velger dere papirutgave kan skjema hen-
tes på www.brreg.no, det heter Samord-
net registermelding, nr BR1034 Foren-
klet skjema for foreninger. 

Har dere spørsmål så kontakt Jorunn 
Fredheim, fredheim@hlf.no eller mobil 
92 23 80 65
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anklaget for ikke å følge med, og 
uro og angst. Man skal imidlertid 
vokte seg for å trekke forhastede 
konklusjoner, for slike tegn kan 
forårsakes av mange andre proble-
mer og tilstander.

Ikke bruk skremsel 
Små barns beskrivelse av tinnitus 
er for eksempel sinte bier, pipen-
de mus, rennende vann, noen 
som blåser i øret eller et tog langt 
borte. Eldre barns beskrivelser 
ligner mer på voksne sine.

– Spesielt foreldre har et stort 
ansvar. Uheldigvis vet de sjelden 
hva tinnitus faktisk er og hvordan 
de bør møte barnets tinnitus-
bekymring. Det verste man kan 
gjøre er å henge seg opp i alle 
de negative sidene ved tinnitus. 
For det første er ikke tinnitus en 
sykdom, men et symptom. For 
det andre kan man med riktig 
oppfølging lære seg til å leve godt 
med tinnitus-lyden, altså redu-
sere lydens plagsomhet. Målet 
må hele tiden være å få en bedre 
hverdag, å gjøre et problem til et 
ikke-problem.

– Det verste man kan gjøre er å 
skremme barn med at de har en 
sykdom de må slite med resten av 

livet. Rett medisin er derimot å 
berolige, gi trygghet, normalisere 
og ufarliggjøre tinnitus.

Også helsepersonell har en viktig 
rolle i å behandle og forebygge 
negative følger av tinnitus.

– Spesielt viktig er det å bruke 
samtaleteknikker som beroliger 
barna. Det er viktig å sørge for at 
omgivelsene må være barnevennli-
ge og trygge, helsepersonell må ta 
seg god tid med barn og få et trygt 
og tillitsfullt forhold og hele tiden 
ordlegge seg optimistisk. Det er 
viktig at helsepersonell lar barna 
selv fortelle og la samtalene gå på 
barnas premisser, være nysgjerrig, 
ikke belærende. La gjerne barna 
tegne og forklare og selv foreslå 
tiltak de tror kan hjelpe.

Utredning viktig 
Barnas livssituasjon er viktig 
grunnlag for hvordan behandling 
og oppfølging skal skje.

– Derfor er en grundig utredning 
et godt utgangspunkt. I tillegg til 
klinisk undersøkelse og audiolo-
gisk utredning er det nødvendig 
å se på tidligere sykehistorie og 
viktige livshendelser, for eksempel 
familiesplittelse eller sosiale van-

skeligheter. I noen tilfeller kan det 
være nødvendig å henvise videre til 
medisinsk og/eller barnepsykolo-
gisk utredning.

Thomassen sier også det er viktig 
å kartlegge når og hvor tinnitus er 
mest plagsom i barnehagen eller på 
skolen, for å kunne komme frem 
til strategier for opphold i klasse-
rom og hvordan elev og skoleteam 
sammen skal finne gode løsninger. 
Ikke minst er det viktig å få på plass 
kjøreregler for profesjonell støtte 
og håndtering, for eksempel av 
audiopedagog.

Noen ganger er det foreldrene som 
har et problem. Barnet bryr seg lite 
om tinnituslyden, men foreldrene 
frykter det verste og takler ikke 
denne bekymringen. Derfor må 
utredere og behandlere ha kom-
petanse på håndtering av foreldre 
så vel som barn.

Tekst: Tor Slette Johansen. Foto: Privat

Stein Thomassen (bildet), kunn-
skapsformidler og tinnitusforeleser, 
sier at både helsevesen og pårøren-
de mangler kunnskap om hvordan 
barn med tinnitus bør håndteres.

– Det finnes ingen eksakte tall for 
hvor mange barn og unge opp til 16 
år som har tinnitus i Norge i dag, 
men mange plages uten at foreldre 
og omgivelsene ellers vet om det. 
Og en av grunnene er at barn ofte 
ikke forteller om plagene de har.

Tinnitus er to-tre ganger vanlige-
re hos hørselshemmede barn enn 
normalhørende.

Ikke skrem barn med tinnitus 
Barn og unge under 16 år kvier 
seg for å fortelle at de har tinnitus. 
Det beste rådet når det oppdages, 
er å tenke positivt – ikke skremme 
barna.

–Typiske tegn på at barn har tin-
nitus er søvnproblemer, de plages 
av eller unngår stille og støyende 
miljøer, de kan ha vanskeligheter 
med lytting og konsentrasjon på 
skolen, de kan være redd for å bli 

Barn og unge under 16 år kvier seg for å fortelle at de har tinnitus. Det 
beste rådet når det oppdages, er å tenke positivt – ikke skremme barna.

Ikke skrem barn som 
har tinnitus

o
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Briskeby 60-års
jubileum

I tilknytning til jubileet har HLF 
Briskeby også fått et stort antall 
gaver fra ulike hold. En rekke lokal- 
og fylkeslag i HLF har gitt flotte 
gaver og det viser at engasjementet 
for senteret i grasrota til organisa-
sjonen er betydelig. 

Det er tydelig at mange er stolte av 
og føler eierskap til en av organisa- 
sjonens kronjuveler. 

Både elever og ansatte på HLF 
Briskeby uttrykker stor takk- 
nemlighet for støtten. Ikke minst 
fordi den er fra de fremste repre-

sentantene for menneskene man 
jobber for å hjelpe. Støtten viser 
mer enn noe annet at det HLF 
Briskeby gjør er viktig, riktig og 
nødvendig.

Humøret var på topp både blant ansatte, elever og de mange besøkende 
på jubileumsdagen lørdag 17. september. Selv værgudene smilte til 
Briskeby med strålende sol og sommerfølelse, selv om høstfargene 
hadde begynt å gjøre seg til kjenne i løvverket.

På programmet stod åpen dag og 
festmiddag på kvelden. På åpen dag 
kunne man besøke ulike stands, 
høre foredrag, se film, oppleve te-
ater og mye mer. Spesielt gjorde 
foredraget til Andreas Andersen, 
om hans og brødrenes vanskelige 
tid i barne- og ungdomsskolen, 
sterkt inntrykk. Guttene har fått 
en ny start på Briskeby og bobler 
over av livsglede og engasjement.

Åpen dag ble etterfulgt av en  
helaftens festmiddag og klemmene 
satt løst når gamle elever og lærere 
møttes. Salen var rigget til etter alle 

kunstens regler og tilrettelagt med 
teleslynge og skrivetolking, noe som 
gjorde det mulig for de rundt 200 
gjestene å ha en strålende aften. 
Mimrefaktoren var høy og anekdote-
ne fløy mens rommet runget av latter, 
glede og god stemning innimellom 
ulike kulturelle innslag og taler. 

Talene fra tidligere elever i alle 
aldersgrupper var prikken over den 
berømmelige i’en og ga perspek-
tiv. For det er mennesker, enkel-
tindivider og skjebner Briskeby 
handler om. Om å gi og få redska-
per som kunnskap og selvinnsikt.   

Redskaper som gjør det mulig å 
leve og ha gode liv. Det er det HLF 
Briskeby har gjort i 60 år. 

oTekst og foto: Sindre Falk
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TRT-metoden kan anvendes på alle 
typer tinnitus, og den er like effektiv 
for behandling av både hyperakusis og 
misofoni. TRT består av rådgivning 
og lydterapi, begge basert på den nev-
rofysiologiske modellen for tinnitus.

For at pasienten skal få best mulig 
sluttresultat, er det første møtet med 
tinnitusbehandleren meget viktig.

– Som tinnitusbehandler kan du gjøre 
mye i løpet av kort tid, vel og merke 
når du vet at det ikke skyldes andre 
sykdommer. Det viktigste du kan gjøre 
er å gi pasienten håp: Fortell at pasi-
enten har tinnitus, og at det er flere 
måter å hjelpe på. Det budskapet gir et 
godt grunnlag for videre behandling, 
sier Pawel J. Jastreboff som gang på 
gang understreket hvor viktig det er 
at tinnitusbehandlere ikke gir negativ 
rådgivning.

Viktig med realistiske mål
Målet for TRT-behandlingen er at 
tinnitus, hyperakusis (lydoverfølsom-
het) og misofoni (lydirritasjon) ikke 
lenger skal ha noen innvirkning på 

pasientens liv eller i det minste redusere 
alvorlighetsgraden. Tinnituslyden kan 
være uforandret, men skal ikke lenger 
gi negative reaksjoner.

– Det er viktig at pasienten forstår at 
dette er målet og har realistiske for-
ventninger. Pasienten må også forstå at 
behandlingen vil ta tid, sier Jastreboff.

Når det gjelder hyperakusis er målet å 
gjenopprette et normalt toleransenivå 
for eksterne lyder. Målet for behand-
ling av misofoni er at plagsomme ly-
der ikke lenger skal forårsake negative 
reaksjoner.

– Hvorfor er TRT den beste behand-
lingen for tinnitus?

– Det er ulike meninger om hva som 
er den beste måten for å behandle 
tinnitus. Jeg tror TRT er den beste 
metoden fordi den er rettet mot å fjer-
ne kilden til problemet. Behandlingen 
trenger heller ikke pågå til evig tid. 
Kliniske studier og over 130 rapporter 
oppført i registeret Medline viser at 
metoden har en effektiv virkning på 

70 til 90 prosent av de som gjennom-
går behandlingen.

– Mennesker med alvorlig tinnitus 
er villig til å prøve mye for å finne en 
metode som kan fjerne tinnitus. Vi ser 
tilbud om kirurgisk inngrep, medika-
menter og en rekke alternative behand-
lingstilbud som for eksempel laser, 
magnetisme osv. Er dette bare bløff ?

– Systematiske kliniske undersøkelser 
viser at det bare er to metoder som kan 
hjelpe mot tinnitus; kognitiv adferd-
sterapi og TRT. Alle andre metoder 
mangler tilstrekkelig dokumentering av 
virkning, og noen av dem kan faktisk 
være skadelige. I løpet av mine 30 år 
som forsker på tinnitus har jeg sett 
mange metoder som påberoper seg å 
være effektive, men ingen av dem har 
overlevd tidens tann.

– Du forsker stadig videre for å finne 
nye og bedre metoder for å kurere 
tinnitus. Kan du fortelle litt om det?

– For det første er ikke arbeidet mitt 
rettet inn mot å kurere tinnitus i den 

I den fullsatte salen under HLF Briskebys erfaringskonferanse satt 
et hundretalls ØNH-spesialister og andre fagpersoner fra norske 
helseinstitusjoner. De satt lutter øre i påvente av professor Pawel 
J. Jastreboff, som er grunnleggeren av TRT (Tinnitus Retraining 
Therapy), en teori som har eksistert i over 30 år.

Gi pasientene håp!

Fortsetter på neste side >

tradisjonelle betydningen av å slutte å 
høre tinnituslyden. All min kunnskap 
som nevroforsker og behandler sier 
meg at det vil være ekstremt vanskelig, 
om i det hele tatt mulig. Jeg er en sterk 
tilhenger av at «kurering» ikke bør 
være målet vårt. TRT handler om å 
fjerne tinnitus som et problem, selv 
om en person fortsatt vil høre tinni-
tuslyden, sier Jastreboff.

– Kognitiv adferdsterapi ser ut til å 
spille en sentral rolle i behandlingen i 
Norge. Hva mener du om dette?

– Jeg er ikke tilstrekkelig kjent med 
behandlingsprogrammer som tilbys 
i Norge, så jeg kan ikke kommentere 
det. Vanligvis er kognitiv adferdsterapi 
en effektiv behandlingsmetode. Men 
når man sammenligner resultater fra 

begge metodene, ser det ut til at TRT 
er tre ganger så effektiv, sier Pawel J. 
Jastreboff.

Gi pasientene håp!  Det ble Professor 
Pawel J. Jastreboffs viktigste råd til 
norske tinnitusbehandlere.

Tekst: Tor Slette Johansen og Trym Helbostad
Foto: Sindre Falk M
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1. Kunnskap er makt 
Informasjon om hva tinnitus er, hvordan 
tinnitus oppstår og hvilke mekanismer 
som har innvirkning på tinnitus er et 
viktig virkemiddel for å mestre tinnitus. 

Du skal derfor sørge for å tilegne deg 
denne kunnskapen.

2. Bruk bakgrunnslyder 
Hvis du plages av din tinnitus kan det være 
et godt tips å sørge for bakgrunnslyd. 

Stillhet kan gjøre at tinnitus merkes ty-
deligere, men omgivelseslyder som for 
eksempel TV, radio, lyd fra andre men-
nesker, et åpent vindu, ei vifte etc. vil være 
et godt virkemiddel for å endre fokus. 

Mange har også på radio eller musikk 
om natta for å unngå total stillhet. Det 
finnes også hjelpemidler spesielt bereg-
net for dette formålet. Ta derfor kontakt 
med hørselssentral eller avtalespesialist 
for å få tilpasset egnede hjelpemidler.

3. Oppsøk ekspertise 
Det finnes gode behandlingstilbud 
som skal hjelpe deg til å mestre et liv 
med tinnitus. 

Møter du ikke tilstrekkelig hjelp i før-
ste omgang, kan du be om å bli henvist 
videre. Veien til spesialisthelsetjenesten 
går via fastlege, bedriftslege eller reha-
biliteringstjenesten i kommunen.

4. Forbedre din hørselssituasjon 
Fire av fem personer med tinnitus har 
nedsatt hørsel. Et høreapparat har ofte 
en gunstig effekt på tinnitus, og mange 
synes at bruk av høreapparat lindrer 
opplevelsen av tinnitus. 

Selv om du opplever at du hører godt, 

kan det være nyttig å vurdere din hør-
selssituasjon både hjemme og på jobb. 

Bruker du mye energi på å lytte? Mis-
forstår du når andre snakker? Opphol-
der du deg i støyende omgivelser – og 
synes det er vanskelig å oppfatte det 
som blir sagt? I så fall skal du be om å få 
utredet hørselen din.

5. Kartlegg din tinnitus 
Mange tinnitusrammede opplever at 
tinnitus er mindre fremtredende i pe-
rioder hvor de er lite stresset, har sovet 
godt eller er opptatt av aktiviteter de 
trives med. 

Kartlegg hvilke situasjoner dette dreier 
seg om og legg forholdene bedre til rette 
for disse situasjonene. 

Når du får tak i mønsteret til din tinni-
tus, kan det være en nøkkel til å reduse-
re mye av ubehaget.

6. Fokus på søvn 
Tinnitus kan føre til søvnproblemer av 
ulik art. Slike søvnproblemer medfører 
ofte stress og tretthet, som igjen kan 
forverre tinnitus. 

Du bør derfor forsøke å legge forholde-
ne til rette for å sove tilstrekkelig. Når 
det er stille rundt deg vil tinnitus ofte 
oppleves tydeligere enn ellers, et godt 
råd vil derfor være å sørge for lydberi-
kelse også når du skal sove.  

7. Avspenning 
Lær deg avspenningstrening, og prakti-
ser avspenningstreningen jevnlig, helst 
hver dag. 

Avspenningstreningen skal hjelpe deg 
til å redusere det daglige spenningsni-
vået og dermed øke din evne til å hånd-

tere tinnitus, lydoverfølsomhet, stress, 
uro og irritasjon, samt søvn- konsentra-
sjons- og hørselsproblem.

8.  Ta vare på kroppen 
Mosjon, opphold i frisk luft, et godt 
kosthold og andre faktorer som kan øke 
velværet har en gunstig effekt på livskvali-
teten din, og dermed også på din tinnitus. 

9. Snakk med dine nærmeste 
Forsøk å forklare pårørende, venner og 
evt. arbeidsgiver hvordan du har det. Tin-
nitus påvirker ofte humøret, noe som fort 
kan gi opphav til konflikter. Slike kon-
flikter vil fort kunne gjøre deg urolig, og 
dette kan igjen forsterke tinnitus.

10. Snakk med andre som har 
tinnitus 
Opplevelsen av tinnitus er unik, og den 
er i de aller fleste sammenhenger ikke 
sammenlignbar. 

Til tross for dette hjelper det ofte å 
snakke med noen som har egen erfaring 
med tinnitus - med en som har lært seg 
å takle situasjonen, slik de aller fleste 
gjør etter hvert. 

Samtaler med andre kan utvide hori-
sonten; du får nye idéer og perspektiver 
på hvordan du kan legge ting bedre til 
rette i din hverdag. 

Kilde: Brosjyren ”Att leva med tin-
nitus”, Hörselskadades Riksförbund. 
Oversatt og omarbeidet av Tinnitus-
klinikken, Sørlandet sykehus. Se også 
www.tinnitus.no 

TI GODE RÅD FOR TINNITUSRAMMEDE
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HLF Rogaland 
lederkonferanse
Det var spennende og hyggelig å høre 
fylkeskontakt Carola Warnecke fortelle 
om arbeidet opp mot foreldre og barn 
gruppen i Rogaland. I 2016 hadde de al-
lerede i januar en samling med inviterte 
foredragsholdere fra bl a hjelpemiddel-
sentralen. I april hadde de egen konferan-
se for foreldre og barn i barnehagen og på 
skole med over 30 deltagere på Quality 
Airport hotell i Stavanger. I juni hadde de 
treff med familier i Kongeparken. Videre 
så hadde de samling i september, og skal 
også ha et juletreff den 26. november. 

Videre var det en fin og god opplevelse 
å høre Marion Rømteland Spanne gå 
gjennom jobben hun med sin gruppe 
har gjort de sist 8-9 årene i forhold til 
ReSonare. Et prosjekt for å styrke reha-
biliteringstilbudet til døvblitte/sterkt 
tunghørtblitte og deres nærpersoner. Pro-
sjektet har vært godt besøkt og vellykket 
mye på grunn av at Marion og prosjekt-
gruppen hennes alle har hatt god peda-

gogisk og helsefaglig bakgrunn. Marion 
rapporterte til Fylkeslaget, og håpet de 
ville trekke denne aktiviteten videre når 
hun og prosjekt-/aktivitetsgruppen trakk 
seg tilbake. Fylkesleder Anne Grete Stake 
skrøt av arbeidet de hadde gjort.

Inspirasjon og motivasjon med strikke-
treff for hørselshemmede? Jo, det har 
Mildrid Espeland fått til. Mildrid invite-
rer til strikketreff med eller uten strikke-
tøy, handarbeid osv. Her er alle hjertelig 
velkommen til et sosialt treff og samtaler 
rundt hørselssaken, råd, tips og mye an-
net som blir tatt opp i en rolig og hyg-
gelig atmosfære. Nok en god arena som 
fungerer på Jæren og den er jo litt mindre 
formell enn fylkes- og lokallagsarenaen. 
Veldig godt jobbet av Mildrid og hennes 
samarbeidsvenner.

Videre på programmet var det Organisa-
sjonssjef Råken sin tur. Råken gikk gjen-
nom nyheter fra HLF siste tiden som bl 

a HLF Skolen, prosess vedrørende evt å 
endre navnet på forbundet, hva gjøres 
når fylkestingene slås i sammen fremover, 
nytt på tinnitusfeltet, satsning opp mot 
den samisktalende befolkningen, hva 
som er blitt gjort i forhold til nordisk ar-
beid og NHS samarbeidet og til slutt litt 
kort om fylkeskontaktordningen i HLF.

Studieleder i HLF Rogaland trakk så 
igjennom hvordan det tenktes rundt 
årsplan og budsjett for 2017 og litt om 
valgprosessen frem mot årsmøtet.

HLF Rogalands Ledermøte var et godt og 
konstruktivt møte med mange av HLFs 
engasjerte og kunnskapsrike tillitsvalgte.

Tekst og foto: Roar Råken

Fylkesleder Anne Grete Stake inviterte til dagkonferanse for lokallag-
slederne den 5. november på FI-Huset i Stavanger. Studieutvalget med 
Øyvind Larsen i spissen la til rette programmet og gjennomføringen 
av konferansen.

M
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Forberedelse til årsmøter

2017
Selv om julen snart står for døren og juleforberedelser 
er det som opptar oss mest i øyeblikket, er det på tide 
å minne om “kjørereglene” for å forberede årsmøter 
som skal avholdes i begynnelsen av neste år. 
Godt årsmøte!

ÅRSMØTE 2017 I FYLKESLAGENE

ÅRSMØTE 2017 
I LOKALLAGENE

Fylkeslagenes årsmøter skal, iflg. våre 
vedtekter, avholdes innen 15. mars.

Huskeliste og tips før årsmøte:

• Planleggingen må begynne 
 allerede nå
• Valgkomiteen bør begynne 
 å jobbe snarest
• Innkalling skal sendes lokallagene  
 senest 4 uker før årsmøte
• Hvert lokallag/foreldrelag/HLFU 
 lokallag kan ha følgende antall 
 representanter til fylkeslagets
 årsmøte  etter følgende fordel-   
 ingsnøkkel pr. 31.12. foregående år:   
 0 - 500 medlemmer 
 3 representanter   
 501 - 1000 medlemmer 
 4 representanter 
 1001 – 2000 medlemmer 
 5 representanter osv. 
 Hver representant har 1 stemme.   
 Medlemmer av fylkesstyret har også 
 stemmerett unntatt ved behandling  
 av regnskap og årsberetning
• Forslag som ønskes behandlet, må   
 være sendt styret 3 uker i forveien
• Styremøte må da avholdes etter 
 denne dato, slik at styret får 
 behandlet sakene
• Årsrapport for 2016 må også være 
 ferdig til siste styremøte
• Styret må utarbeide en 
 Handlingsplan for 2017

• Regnskap for 2016 og forslag til 
 budsjett for 2017 skal være god
 kjent av styret (og revisor – gjelder 
 regnskapet)
• Saksliste, saksdokumenter og valg- 
 komiteens innstilling skal sendes   
 lokallagene 2 uker før møtet.
• Eventuelle honorar eller dekking 
 av uspesifiserte utgifter til styrets 
 medlemmer skal vedtas av årsmøte, 
 skattefritt beløp er inntil kr. 10.000,-

Huskeliste etter årsmøte:

• Godkjent årsrapport og regnskap 
 samt styreoversikt må sendes HLFs 
 sekretariat innen 1. april 2017
• Protokoll, handlingsplan og 
 budsjett kan også sendes
• For å få utbetalt kontingent må 
 årsrapport, regnskap og styre-
 oversikt sendes inn. De som sender 
 inn etter fristen kommer i pulje 2 for 
 utbetaling av kontingent som blir 
 medio september.
• Selv om det ikke er nytt styret skal 
 skjema for styreoversikt fylles ut 
 og sendes inn. Det er en 
 kvalitetssikring på at adresse, 
 mobilnr og epost er korrekt.
• Skjema for styreoversikt ligger 
 i Lydgangen
• Husk endringsmelding til 
 Brønnøysundregistrene.

Tiden går fort og det er på tide 
å forberede årsmøtene til neste 
år. Iflg. våre vedtekter skal 
lokallagene avholde årsmøte 
innen 15. februar 2017. 

Huskeliste og tips før årsmøte:

• Valgkomiteen bør allerede nå 
 begynne å jobbe
• Innkalling skal annonseres 
 4 uker før årsmøte
• Forslag som ønskes behandlet, 
 må være sendt styret 3 uker 
 i forveien
• Styremøte må da avholdes etter 
 denne dato, slik at styret får 
 behandlet sakene
• Årsrapport for 2016 må også 
 være ferdig til siste styremøte
• Styret må utarbeide en 
 Handlingsplan for 2017
• Revidert regnskap for 2016 og 
 budsjett for 2017 skal være 
 godkjent av styret
• Eventuelle honorar eller dekking 
 av uspesifiserte utgifter til 
 styrets medlemmer skal vedtas 
 av årsmøte, skattefritt beløp 
 er inntil kr. 10.000,- 

Huskeliste etter årsmøte:

• Godkjent årsrapport og regnskap 
 samt styreoversikt må sendes 
 fylkeslaget og HLFs sekretariat 
 innen 1. mars 2017
• Protokoll, handlingsplan og 
 budsjett kan også sendes
• For å få utbetalt kontingent må 
 årsrapport, regnskap og styre-
 oversikt sendes inn. De som send
 er inn etter fristen kommer i pulje 
 2 for utbetaling av kontingent 
 som blir medio september.
• Selv om det ikke er nytt styret 
 skal skjema for styreoversikt 
 fylles ut og sendes inn. Det er en 
 kvalitetssikring på at adresse, 
 mobil.nr og epost er korrekt.
• Skjema for styreoversikt ligger 
 i Lydgangen.
• Husk endringsmelding til 
 Brønnøysundregistrene for de 
 av dere som er registrert der.

Iflg. våre vedtekter skal det være et flertall av hørselshemmede i styret. 
De som velges må være medlem av HLF og ha betalt kontingent.

JANUAR
13. – 15.01 Grunnopplæring
 - trinn 1 for nye likepersoner
 Målgruppe: Frivillige som ønsker å bli 
 likepersoner i lokallag og fylkeslag
 Sted: Hørselens Hus, Brynsvn 13 
 Kursansvarlig: Nina Ekjord Øyen, 
 oyen@hlf.no tlf. 46824030

FEBRUAR
10. -12.02 Oppfølgingskurs for likepersoner 
 - Grunnopplæring, trinn 2 for nye 
 likepersoner for høreapparatbrukere. 
 Målgruppe: Likepersoner som har rapportert  
 sin virksomhet årlig og hvor ID-kortet må   
 fornyes. Kommende likepersoner for høre-
 apparatbrukere, som har tatt trinn 1.
 Kursansvarlig: Nina Ekjord Øyen, 
 oyen@hlf.no tlf. 46824030

MARS
31. – 03.03 Oppfølgingskurs for likepersoner 
 - Grunnopplæring, trinn 2 for nye 
 likepersoner for høreapparatbrukere. 
 Målgruppe: Likepersoner som har rapportert 
 sin virksomhet årlig og hvor ID-kortet må 
 fornyes. Kommende likepersoner for 
 høreapparatbrukere, som har tatt trinn 1.
 Sted: Hørselens Hus, Brynsveien 13 
 Kursansvarlig: Nina Ekjord Øyen, 
 oyen@hlf.no tlf. 46824030

MAI
19. -21.05 Oppfølgingskurs for likepersoner 
 - Grunnopplæring, trinn 2 for nye 
 likepersoner for høreapparatbrukere. 
 Målgruppe: Likepersoner som har rapportert  
 sin virksomhet årlig og hvor ID-kortet må   
 fornyes. Kommende likepersoner for 
 høreapparatbrukere, som har tatt trinn 1.
 Sted: Hørselens Hus, Brynsveien 13
 Kursansvarlig: Nina Ekjord Øyen, 
 oyen@hlf.no tlf. 46824030

SEPTEMBER
09. – 10.09 Grunnopplæring
 - trinn 1 for nye likepersoner 
 Målgruppe: Frivillige som ønsker å bli 
 likepersoner i lokallag og fylkeslag
 Sted: Hørselens Hus, Brynsveien 13 
 Kursansvarlig: Nina Ekjord Øyen, 
 oyen@hlf.no tlf. 46824030

OKTOBER
27. -29.10 Oppfølgingskurs for likepersoner 
 - Grunnopplæring, trinn 2 for nye 
 likepersoner for høreapparatbrukere.  
 Målgruppe: Likepersoner som har rapportert 
 sin virksomhet årlig og hvor ID-kortet må   
 fornyes. Kommende likepersoner for 
 høreapparatbrukere, som har tatt trinn 1.
 Sted: Hørselens Hus, Brynsveien 13
 Kursansvarlig: Nina Ekjord Øyen, 
 oyen@hlf.no tlf. 46824030

NOVEMBER
24. -26.11 Oppfølgingskurs for likepersoner 
 - Grunnopplæring, trinn 2 for nye 
 likepersoner for høreapparatbrukere. 
 Målgruppe: Likepersoner som har rapportert 
 sin virksomhet årlig og hvor ID-kortet må   
 fornyes. Kommende likepersoner for 
 høreapparatbrukere, som har tatt trinn 1.
 Sted: Hørselens Hus, Brynsveien 13
 Kursansvarlig: Nina Ekjord Øyen, 
 oyen@hlf.no tlf. 46824030

Likeperson kurs 2017
Vi tar forbehold om endringer til den er vedtatt av sentralstyret i desember

o
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To mektige løver vokter landets nasjo-
nalforsamling. I oktober og november 
hvert år er det ekstra mange løvene skal 
passe på. Regjeringen har lagt frem 
sitt forslag til statsbudsjett. Mange 
organisasjoner er invitert til å gi sitt syn 
på forslaget. HLF er et stort forbund 
som er invitert til flere komiteer for å 
gi våre synspunkter på statsbudsjettet.
 
Viktige spørsmål
Tilsynelatende gikk startskuddet for 
neste års statsbudsjett 6. oktober kl 10. 
Denne dagen er det hektisk aktivitet i 
HLFs lokaler på Brynseng i Oslo. For 
vår interessepolitiske avdeling, ledet 
av Merete J. Orholm, er dagen som 
«julaften og 17. mai på en gang». I 
interessepolitisk avdeling er de såkalte 
budsjettproposisjonene fordelt mellom 
rådgiverne til gjennomlesning. Helse 
og omsorg, arbeid og sosial, kunnskap, 
transport og kultur – HLFs interesser 
spenner over flere sektorer i samfunnet. 
Kaffekopp på kaffekopp helles nedpå 
mens vi intenst leter etter svar i de by-
råkratiske kolonnene og tabellene. Er 
det fortsatt liv laga for HLF Briskeby? 
Får vi fortsatt støtte til hørselshjel-
perordningen? Er høreapparater og 
andre hjelpemidler fortsatt gratis for 
brukerne? Er det satt av nok penger til 
å inkludere hørsel i folkehelseundersø-
kelsen, HUNT 4? Er kommunikasjon 

inkludert i arbeidet med et universelt 
utformet samfunn? Har regjeringen 
ivaretatt viktige områder for frivillig 
sektor, som momskompensasjon og 
støtte til voksenopplæring?
 
På mange av disse spørsmålene er svaret 
heldigvis ja. Og det er ikke tilfeldig. 
Startskuddet for HLFs arbeid med 
statsbudsjettet for 2017, gikk nemlig 
ikke 6. oktober kl 10. Det gikk om-
trent et år tidligere. Da la HLF frem 
sine innspill til departementene. Så 
når regjeringsmedlemmene gjør seg 
klar for budsjettkonferanse på etter-
vinteren, så vet de hva HLF mener. 
Om våre saker blir prioritert, vet vi 
likevel ikke. Kampen om kronene er 
knallhard innad i regjeringen. Derfor 
følger vi opp hele året med å sette sø-
kelys på våre saker. Enten direkte med 
stortingsrepresentanter, departement 
og direktorat, eller gjennom fagmiljøer 
og media. Kampen for å få hørsel inn 
i den store folkehelseundersøkelsen i 
Nord Trøndelag i 2017 er en av sakene 
vi har trykket mye på.
 
Rask reaksjon
Den synlige budsjettkampen begynner 
likevel 6. oktober. Lekkasjer og speku-
lasjoner har preget nyhetsbildet i dage-
vis. Et stort pressekorps venter utenfor 
døren hjemme hos finansminister Siv 

Jensen når hun skal på jobben. I veska 
har hun med seg forslaget til hvordan 
1300 milliarder kroner skal brukes 
til beste for fellesskapet i 2017. Kl 10 
legges budsjettet frem. Store linjer og 
detaljer diskuteres i alle nyhetskanaler. 
Mange deler sine umiddelbare reaksjo-
ner på budsjettet.  Kommunikasjons-
teamet vårt, med kommunikasjonssjef 
Anja Hegg i spissen, sørger for at HLF 
også er raskt ut på hjemmesider og i 
sosiale medier med vårt synt.  Vi kan 
konstatere gode nyheter om høreap-
parater, hørselshjelperordning, HLF 
Briskeby og mye mer. Vi synes ikke 
budsjettet er godt i forhold til Statped 
og universell utforming. Aller mest 
skjærer det i øynene at det ikke er be-
vilget ekstra penger for å få hørsel inn 
som en del av folkehelseundersøkelsen 
i Nord- Trøndelag som starter i 2017. 
Når alt er summert opp og forbunds-
leder Morten Buan er oppdatert på 
budsjettet er det tid for å melde seg 
opp til høringer i komiteene.
 
Klar for stortingshøring
Dette året velger vi å gå i fem komi-
teer: Helse og omsorg, arbeids- og 
sosial, kirke- utdanning- og forskning, 
familie- og kultur, samt transport- og 
kommunikasjon. Å legge frem HLFs 
budskap i Stortinget er en hel liten 
vitenskap i seg selv. Vi kan ikke lese 

HLF har 62  500 medlemmer. Om få år  passer vi en million menne-
sker med en hørselsutfordring. Vi jobber for en enklere hverdag for 
landets hørselshemmede og for å forebygge hørselstap i befolkningen. 
Det er en selvfølge at vi er med når Stortinget skal bestemme bruken 
av 1300 milliarder kroner til fellesskapets beste.

I løvens hule opp alt vi har på hjertet. Komitemed-
lemmene sitter i timesvis hver dag og 
hører på den ene organisasjonen etter 
den andre. Om de ikke akkurat spiller 
Pokemon mens vi prater, så kan man 
av og til ane at ordene går inn det ene 
øret og ut det andre. Derfor gjør vi 
noen grep: Vi snakker aldri om mer 
enn en eller to ting. Og så spisser vi 
budskapet. Det vil si at vi er så tydelige 
vi bare kan på hva Stortinget bør gjø-
re. Dette skriver vi 
også i et notat til 
komiteen som de-
les ut til komite-
medlemmene på 
forhånd.  I både 
helse og arbeid 
var vårt budskap 
at Stortinget må 
sørge for at det er 
nok penger til å 
inkludere hørsel 
i folkehelseunder-
søkelsen neste år.  
I kulturkomiteen 
ba vi Stortinget 
sikre penger til 
teksting av dub-
bede barnefilmer. 
I transportkomi-
teen ba vi om at 
visuell kommu-
nikasjon styrkes i 
transportsektoren 
som en del av den universelle utfor-
mingen.  Vi pugger tekst utenat og 
ser komitemedlemmene i øynene når 
vi prater. De skal merke at vi mener 
det vi sier.  Vi deler litt på rollene. 
Forbundsleder er nestoren «the elderly 
statesman» som introduserer HLF og 
hovedtemaene. Jeg er ofte den tydelige, 
litt mer provoserende,  som henvender 
meg til direkte til komiteen med et 
klart budskap. Interessepolitikerne 
våre er ekspertene som både fremfø-
rer budskap  og ikke minst svarer på 

spørsmål fra komiteens medlemmer. 
Spørsmål er ofte et godt tegn, da vet vi 
at vårt budskap er fanget opp. Enkelte 
ganger har vi gjort noe helt spektaku-
lært. Som da vi tok med 10 år gamle 
Amanda for å fortelle om behovet for 
tekstede barnefilmer. Som da vi satte 
på en tinnituslyd som vi ikke greide å 
skru av igjen (!). Vi gjør det vi kan for 
å vekke interesse for og skape forståelse 
for vår sak.

Det nytter!
Så, får vi noe ut av det? Nytter det? Sva-
ret er ja! Vi får som regel ikke flyttet på 
så mye penger i selve budsjettforhand-
lingene på høsten. Det har riktignok 
skjedd det også – som da vi kjempet 
tilbake 700 000 kroner til hørselshjel-
perordningen i budsjettbehandlingen 
for 2010. Etter sigende var det de eneste 
pengene som ble flyttet det året – den 
rødgrønne flertallsregjeringen had-
de gjort opp budsjettet på forhånd. 
Uansett oppnår vi å være både synlige 

og tydelige med våre krav på vegne av 
hørselssaken. Politikerne kjenner oss og 
saken vår. Gjennom møysommelig og 
konstruktivt arbeid er politikerne blitt 
klar over at vi om få år er en million 
hørselshemmede her i landet. Og at 
det kreves en betydelig politisk innsats 
for å forhindre frafall av hørselshem-
mede i utdanning og arbeidsliv, og for 
at hørselshemmede skal kunne delta i 
samfunnet på lik linje med alle andre. 

 
Parallelt med at vi 
fremmer saken på 
Stortinget, så jobber 
vi med byråkratiet 
for å få gjennomslag 
for vårt syn når i nes-
te runde. Arbeidet 
med statsbudsjettet 
for 2018 er allerede 
godt i gang i byråkra-
tiet. Politisk påvirk-
ning er en seig kamp, 
og konkurransen er 
stor, både om gjen-
nomslag og opp-
merksomhet. HLF 
er heldige og flinke 
som har tiltrukket 
seg dyktige og erfar-
ne medarbeidere på 
politikk, fag og kom-
munikasjon.
 

Jeg kan fornemme anerkjennende nikk 
fra de to løvene når vi er på vei ut fra 
høringene. De majestetiske løvene som 
har voktet over Stortinget siden 1866, 
vet nok som oss at det er helt vesentlig 
å påvirke og synliggjøre hørselssaken 
for at vi skal nå målene våre.
 
Hilsen 
Anders Hegre o
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HLFs organisasjonsavdeling
ønsker deg og din familie en 
riktig god jul og godt nytt år!


