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Papir-utgave – nei takk ???
Dessverre har vi mistet oversikten over hvem som ikke ønsker å få
tilsendt Høreluren i posten. Vi ber derfor om at du gir oss beskjed
på nytt dersom du ikke ønsker papir-utgaven tilsendt pr post.
Kontakt-info finner du på bladets bakside.
Medlemsregisteret vårt er ikke avansert nok til å huske slikt, så vi
må gjøre dette manuelt. Og da skjer det fort en glipp eller to.

Musikk ?
Mistet lysten på å høre på musikk?
Og synes det er leit?
Vi har veldig ofte mistet mye av de lyse
tonene. Dessuten har vi som oftest fått
redusert evne til å oppfatte små nyanser i
lydbildet. Derfor kan det tenkes at mange
kan gjenfinne musikkgleden hvis de bare
finner musikk som har sin rikdom i bassområdet og mellomtonene. Eller som
lener seg mye på rytmer.
Hva med å møtes for å høre på musikk
som vi synes fungerer for oss, og utveksle
erfaringer? F.eks. en fast kveld i uken i
våre lokaler i Brynsveien 13.
Hvis du er interessert i dette, kan du kontakte oss. Epost: post@hlfoslo.no / Sms:
974 07 430 / Tlf: 974 07 430
Fortell gjerne hvilke ukedager og klokkeslett som kan passe for deg.
Hvis interessen er stor, setter vi i gang!

Cruise
VELLYKKET CRUISE I MIDDELHAVET
– NYTT CRUISE NESTE HØST
I regi av HLF Oslo dro femten HLF-ere på
cruise i Middelhavet i slutten av oktober.
Det ble noen flotte dager og alle ga uttrykk for at dette må vi gjenta.
Vi vurderer derfor et nytt cruise, også
denne gang med Knut Magne Ellingsen
som reiseleder. Det blir igjen et Middelhavscruise til høsten, men til andre havner
enn sist. Rent praktisk sett med de
spesielle utfordringene vi har kan vi være
maksimum 20 stykker.
Opplegget er ennå ikke klart, men de som
måtte være interessert i nærmere
opplysninger når opplegget er klart kan
kontakte Knut Magne. Det skjer enten på
mail: knutma-e@online.no, eller via SMS
eller telefon på 468 63 109.

Høreluren utkommer 4 ganger i året: ca 1. jan, ca 1 april, ca 1 august og ca 1 okt. Frist for innlevering av stoff er 30 dager før.
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Årsmøter
Lokallaget HLF Oslo Syd-Vest
Årsmøte i HLF Oslo Syd-Vest avholdes i HLF Oslos lokaler onsdag 13. februar 2019 kl 18.
Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret 3 uker i forveien.
Årsmøtepapirene kan hentes i HLF Oslos lokaler 2 uker i forveien. Papirene vil også bli lagt
ut på vår hjemmeside.
Velkommen!

Lokallaget HLF Oslo Nord-Øst
Årsmøte i HLF Oslo Nord-Øst avholdes i HLF Oslos lokaler tirsdag 12. februar 2019 kl 18.
Forslag som ønskes behandlet, må være sendt styret 3 uker i forveien.
Årsmøtepapirene kan hentes i HLF Oslos lokaler 2 uker før møtet. Papirene vil også bli lagt
ut på vår hjemmeside.

HLF Akershus og Oslo foreldrelag
Foreldrelagets årsmøte annonseres på nettsiden deres, se
www.hlf.no/hlf-lokalt2/hlf-oslo/lokallag-i-oslo/hlf-oslo-foreldreforening2/

Fylkeslaget
Fylkeslaget HLF Oslo skal ha årsmøte torsdag 14. mars 2019 kl. 18:00 i Brynsveien 13.
Møtet er åpent for alle, men bare lokallagenes delegater har stemmerett.
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Arbeidslivsforum
Forumet er for oss i yrkesaktiv alder og driftes av Arbeidslivutvalget i HLF Oslo. Noen jobber og
andre ikke, men alle har vi mer eller mindre en utfordring med hørsel i hverdagen.
Vi gleder oss til nytt program i 2019.
HLF Oslo ønsker med dette å skape en tilrettelagt og god møteplass for yrkesaktive hørselshemmede, fordi bare det å møtes i vårt miljø oppleves som bra.
Nytt av året er at det blir 5 møter på første halvår.
Pris: 50 kr. Sted: Brynsveien 13.

Program VINTER 2019

Onsdag 16. januar kl 18.00 - ca 20.00
Psykolog Gro Sandberg – Aksept av hørselstap. En muskel du kan trene? Helt alene?
Gro Sandberg vil innlede med egne erfaringer og psykologifaglig inspirasjon og tilnærminger til
aksept-begrepet. Det fins ikke en "aksept" som passer for alle. I dette foredraget vil vi derimot
se på aksept som en prosess, og kanskje får du noen nye tanker om målsetning og retning i
eget arbeidsliv. Gro er psykologspesialist, har jobbet i flere år ved NBHP med hørsel og psykisk
helse, og har selv et medfødt hørselstap."

Onsdag 27. februar kl 18.00 - ca 20.00
NBHP (Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse) – Hege Saltnes
Viktigheten av å fordele energien riktig. Nyttige strategier for å ikke gå tom. Familieperspektiv.
Hvordan håndtere utfordringene knyttet til å være tydelig på egne vegne. Planlegging og
gjennomføring av eksperimenter for å gjøre ting annerledes.

Onsdag 27. mars kl 18.00 - ca 20.00
NAV Hjelpemiddelsentralen – Hjelpemidler og tilrettelegging på arbeid.
Hvordan forholde seg til arbeidsgiver og kollegaer, hva finnes av hjelpemidler og hvordan få
tak i disse, hvordan bruke hjelpemidler (muligheter og begrensninger).

Noter deg også følgende møter etter påske:
8. mai: Hørselsrehabilitering.
12. juni: Lyd og høreapparater.

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Wivian Thunestvedt:
E-post: arbeidslivforum@hlfoslo.no
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Sugen på hørselskunnskap ?
18.00 hver torsdag fram til påske.
Snaue 2 timer med foredrag og spørremuligheter. Lettfattelig, dyptpløyende og engasjerende av kunnskapsformidler Stein Thomassen. Er du tvil om hans foredrag er noe for
deg, bør du sjekke filmopptak fra tidligere foredrag: www.høretrøbbel.no/videoer2018
Gratis! - Ingen påmelding, bare kom.
Vi har teleslynge, høyttaler, god akustikk og tydelig tale.
Sted: HLF Oslo, Brynsveien 13, nær Brynseng T-bane og buss-stopp.
Grei parkering på kveldstid. På gårdsplassen foran huset og på plattingen bak huset
kan alle ledige plasser (uansett firmanavn) benyttes gratis etter kl 16.

24. jan

Hørselens virkemåte - Vi tar en titt på hvordan normal hørsel omdanner lydvibrasjoner til lyder vi forstår og reagerer på.

31. jan

Hvorfor vi tunghørte hører som vi gjør - Hva er galt? Hva kan fikses, og hva kan
ikke? Hvor god jobb kan høreapparatene gjøre for oss? Osv.....

7. febr

Når hjernen ikke forstår lydene den hører - APD og Auditiv nevropati (ANSD) er
relativt vanlig hos eldre. Høreapparater er ikke til stor hjelp mot disse tilstandene.
Men de fleste trenger likevel apparater fordi de har vanlig hørselsnedsettelse også.

14. febr

Lydoverfølsomhet - Hva er det egentlig? Og hvordan kan det behandles?

21. febr

Tinnitus (øresus) – myter og fakta - Vi forsøker å rydde opp litt.

28. febr

Hvordan sjekkes hørselen? - Hvilke tester bør tas? Hvordan gjøres det? Og hvordan tolker man testresultatene?

7. mars

Hvordan høreapparater forsøker hjelpe oss - Dagens høreapparater gjør voldsomt mye mer enn bare å forsterke lyder.

14. mars Virker teleslyngen? - De fleste har svært liten peiling på hva teleslynge er. Det
gjelder også mange av de som har ansvar for at teleslyngen skal virke, samt de som
snakker i mikrofonen. Jo mer du vet om teleslynge, jo lettere er det å melde fra om
at den ikke virker som den skal. Og dermed mer sannsynlig at den blir fikset.
21. mars Hvordan audiografene stiller inn høreapparatene
- Det er lenge siden man
brukte skrutrekker for å stille inn lyden på høreapparater.
28. mars Beskytte seg mot skadelig høy lyd - Når er lyd skadelig? Hva slags skade får man?
Hvilke følger får det? Hvordan vite hvor grensen går?
4. april

Plutselig hørselsnedsettelse (sudden deafness) - Årsaker, følger, virkemåte,
behandling ved sensorinevral plutselig hørselsnedsettelse.

11. april

Balanseproblemer - Det er mange grunner til at man kan ha problemer med
balansen. Vi tar en gjennomgang og ser også på hva som kan gjøres.
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Formiddagstreffen – 1. halvår 2019
Formiddagstreffen fortsetter med sine møter 3. onsdag i måneden kl. 12, med endringer i
forhold til helligdager. Møtene holdes i Brynsveien 13, der det blir foredrag og annet program,
servering av en enkel lunsj og åresalg. Inngangspenger kr.50,-.
Formiddagstreffen har fått to nye komitemedlemmer, som vi gleder oss over. Vi har laget et
program som vi håper er noe for enhver smak og ønsker alle interesserte velkommen!

Onsdag 16.01. kl.12.
Geir Helljesen, journalist, kommer og forteller oss om:
«Mennesker jeg har møtt gjennom mer enn 40 år i NRK». Om norske og andre
nordiske politikere, norske kulturpersonligheter og om kontakten med Slottet.

Onsdag 20.02. kl.12.
Vi har hvert semester et tema om hørsel.
I dag kommer audiograf og audiopedagog Jorunn Solheim fra Hørselssentralen
på Lovisenberg og snakker om Hørselstap og livskvalitet.

Onsdag 20.03. kl.12.
Journalist, kulturredaktør og nå stabssjef i NRK, Hege Duckert, har gitt ut boken
«Summen av små ting. Fra symaskin til selfiestang». Hege Duckert har funnet
frem til 25 ting som har preget oss, og som de fleste vil huske med et smil, fordi
de er blitt en del av hverdagen vår. Sammen danner de en annerledes
norgeshistorie.

Onsdag 24.04. kl.12.
Vi quizer. Vi fortsetter på quizen «Kjenn din by». Forrige gang så vi på kjente
bygninger i Oslo, denne gangen konsentrerer vi oss om andre ting i byen. Vær
med i en uhøytidelig konkurranse, det blir kanskje premier også!

Onsdag 15.05. kl.12.
Hold av onsdag 15.05. Vi kommer tilbake med program for denne dagen i neste nummer av
Høreluren. Da kommer også dato og mål for sommerturen i juni.
Hilsen oss i komiteen: Liv, Thor, Ingrid, Kari, Grethe, Jorunn, Tone og Edel.
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KURS – iPad, iPhone, epost, internett
Fordeler hos oss:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tålmodig instruktør.
Små klasser (max 10 deltakere).
Rolig tempo og mye repetisjon.
Holder oss til det som er vesentlig.
Bruker lettfattelig hverdagsspråk.
Prater høyt, tydelig og rolig.
Bruker teleslynge og høyttaler.
Alt vises på storskjerm.
Gratis tilgang til forklarende filmopptak
av de fleste temaene.

Mer info:

Kursene holdes i Brynsv. 13, nær Brynseng T og buss. Rullestolvennlig. Dessverre er
parkeringsmulighetene ikke spesielt gode.
Et kurs går 1 gang pr uke i 5 uker. Hver kursdag er på 3 økter a ca 40 minutter. Pauser
kommer i tillegg. Tidlig-kursene er kl 10.30 - 13.00. Seint-kursene er kl 13.15-15.45.
Betaling gjøres kontant på kursdag nr 2. Hvis du i løpet av den første kursdagen ikke
liker kurset, er det bare å slutte uten å betale.
Påmelding gjøres via egen nettside (www.ipadkurs.no), epost (post@ipadkurs.no),
sms (400 48 393) eller brev (HLF Oslo, Brynsveien 13, 0667 Oslo).

Forutsetninger:

1. Din iPad MÅ være av fabrikat Apple. Du vil ikke få utbytte av kurset
hvis du har et nettbrett fra andre enn Apple.
2. Din iPad bør være modell iPad Air eller nyere (kunne bruke iOS 12).
Er den eldre, får du dårligere utbytte av kursene.
3. Den må være operativ, og du må vite din Apple-ID / Apple-passord.
Hvis punkt 3 ikke er i orden, eller du ønsker å få sjekket om det er i orden, kan vi
hjelpe deg. Sjekking er gratis. Men hvis det må gjøres noe for å få ting til å virke,
koster det 100 kr pr påbegynt kvarter. Det er bare å møte opp og vente på tur
kl 13.15 man 21, tirs 22, ons 23 eller tors 24 januar.
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iPad - trinn 1

(Fullstendig nybegynner)

For absolutt nybegynnere. Du trenger ikke å ha noen som helst erfaring med data.
Hovedfokuset er å klare å svare på epost og å bli flink til å trykke presist med
fingeren.
Hva du lærer:
• Nøyaktig bruk av fingrene (kjempe-viktig!!!).
• Grunnleggende skriving på skjerm-tastaturet.
• Lese epost og besvare den.
• Bli litt kjent med noen enkle apper, f.eks. nyheter og
værmelding.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre. Hvis du gikk
dette trinnet i høst og nå ønsker å repetere, gir vi deg
halv pris.
Oppstart: Velg en av disse mulighetene
• Mandag 28 jan kl 10.30 (5 mandager).
• Onsdag 30 jan kl 13.15 (5 onsdager).

iPad - trinn 2

(Nesten nybegynner)

Hovedfokuset er nå på å kunne sende epost til hvem som helst, besøke nettsider på
internett, og bli litt kjent med Bilder-appen. Vi repeterer også viktige ting fra trinn 1.
Forkunnskap: Noenlunde presis med fingeren. Klare å besvare epost.
Hva du lærer:
• Repetere viktige ting fra trinn 1.
• Mer avansert bruk av epost (Mail-appen), bl.a. arkivere
mottatte bilder, sende bilde, og sende til hvem som helst.
• Besøke nettsider (hjemmesider) med Safari-appen.
• Grunnleggende bruk av Bilder-appen.
• Diverse.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre. Hvis du gikk dette trinnet i høst og nå
ønsker å repetere, gir vi deg halv pris.
Oppstart:
• Tirsdag 29 jan kl 13.15 (5 tirsdager).
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iPad - trinn 3
Hovedmålene er nå å lære å finne informasjon på internett (f.eks. i nett-baserte
leksikon), og å bli mye mer fortrolig med epost.
Forkunnskap: Må klare å besvare epost, og bør være rimelig presis med fingeren.
Hva du lærer:
• Repetere viktige ting fra trinn 2.
• Bedre kjent med Safari-appen (internett).
• Søke etter informasjon på nett (leksikon + googling).
• Finne rutetider for buss og T-bane.
• Bedre kjent med Bilder-appen.
• Mere epost-trening (viktig å beherske epost).
• Diverse annet.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre. i høst og nå ønsker å repetere, gir vi deg
halv pris.
Oppstart:
• Tirsdag 29 jan kl 10.30 (5 tirsdager).

iPad - trinn 4
Hovedfokuset er nå å bruke iPaden for å se på TV og lese brosjyrer og bøker.
Forkunnskap: Må klare å besvare epost, og bør være rimelig presis med fingeren.
Hva du lærer:
• Repetere viktige ting fra trinn 3.
• Lese brosjyrer og bøker med Bøker-appen.
• Finne tog-/flyreiser (innenlands).
• Se TV (NRK) på iPaden.
• Facebook (kun forklaring av hva det er, og hva vi kan bruke det til).
• Enda mer internett-øving (Safari).
• Diverse annet.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre. Hvis du gikk dette trinnet i høst og nå
ønsker å repetere, gir vi deg halv pris.
Oppstart:
• Torsdag 31 jan kl 13.15 (5 torsdager).
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iPad – trinn 5
For det meste dreier dette kurset seg om å gå litt dypere i det vi har berørt på
tidligere trinn. Men vi har også fokus på nye ting, og da er det i stor grad slikt som
deltakerne ønsker fokus på.
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig med Safari, litt kjent med Bilderappen, klare å besvare epost, og være presis med fingeren.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart:
• Torsdag 31 jan kl 10.30 (5 torsdager).

iPad – trinn 6
Dette er et «Spør-og-grav»-kurs. Her er det deltakerne som bestemmer mesteparten
av hva vi skal jobbe med.
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig med Safari, litt kjent med Bilderappen, klare å besvare epost, og være presis med fingeren.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart:
• Fredag 25 jan kl 10.30 (5 fredager).

iPhone ( telefonen ! ) nybegynner
Du har nylig fått iPhone (Apple sin telefon) men synes den er litt kinkig å bruke. Vi
fokuserer på grunnleggende og nyttig bruk. Bl.a. må vi lære å trykke nøyaktig med
fingeren.
Forutsetninger: Din iPhone bør være modell 5s eller nyere (altså
kunne kjøre iOS 12), ellers får du dårligere utbytte av kurset.
Du bør også ha litt erfaring fra gammeldags mobiltelefon eller annen
type smart-telefon.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart: Onsdag 30 jan kl 10.30 (5 onsdager).
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Mac (Apples PC) - Mac-skolen 1, 2, 3…..

Du har Mac (Apple sin PC), men synes den er vrien å bruke. Dette er i stor grad et «Spør-oggrav»-kurs hvor deltakerne avgjør mye av hva det skal fokuseres på. Vi går langsomt fram og
har mye repetisjon.
Forkunnskap: Du må ha litt erfaring med Mac eller PC, og være noenlunde fortrolig med
styreplate / mus.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart: Mandag 7 jan kl 16.00 (4 mandager).

Facebook på PC / Mac / Linux
Lær å bruke Facebook på din PC eller Mac.
Forkunnskap: Du må være noenlunde fortrolig med mus /
styreplate. Du må også være registrert på Facebook og klare å
logge deg inn i Facebook og se hva som skjer der. Hvis ikke,
kan vi hjelpe deg, se nederst på side 7.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart: Mandag 28 jan kl 13.15 (5 mandager).

PC (Windows)
Lær å bruke din Windows PC bedre. Dette blir i stor grad et
«Spør-og-grav»-kurs hvor deltakerne avgjør mye av hva det skal
fokuseres på. Vi går langsomt fram og har mye repetisjon.
Forkunnskap: Du må ha litt erfaring med PC, og være noenlunde
fortrolig med styreplate / mus.
Pris: 995 kr for HLF-medl, 1.250 for andre.
Oppstart: Muligens mandag 11 mars. OBS: Gi oss beskjed hvis
du har interesse for et slikt kurs.

iPadkurs.no sin nettside / hjemmeside
For full og ajour oversikt over våre kurs, se www.ipadkurs.no.

Høreluren 2019 nr 1 side 12

KURS – diverse
Fransk litteratur 1/2019
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la
plus grande difficulté...)
Start: mandag 14. januar kl. 10.45.
Tid: 10.45 - 13.30, inkl. 0,5t konversasjon.
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer (siste
kursdag 25. febr.).
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg.
Kursrom: «Frekvensen». Kursrommet er
tilrettelagt med teleslynge.
Pris: 600,- for HLF-medl. / 900,- for andre.
Betaling skal skje til HLF Oslo, kto.nr:
7066.05.10360.
Påmeldingsfrist: 2. januar 2019.
Påmelding og henvendelser skal skje til
kursleder: Epost: willy.sorvang@gmail.com
/ Tlf.: 90 74 71 09 / Skype: willy.sorvang.

Fransk litteratur 2/2019
Nivå: lett (... être simple et naturel, c'est la
plus grande difficulté...)
Start: mandag 4. mars 2019 kl. 10.45.
Tid: 10.45 - 13.30, inkl. 0,5t konversasjon.
Varighet: 7 mandager à 2,5 timer (siste
kursdag 29. april).
Kurssted: Brynsveien 13, 1. etg. Kursrom:
«Frekvensen». Kursrommet er tilrettelagt
med teleslynge.
Pris: 200,- for HLF-medl. / 600,- for andre.
Betaling skal skje til HLF Oslo SydVest,
kto.nr: 7041.05.16231.
Påmeldingsfrist: 20. februar 2019.
Påmelding og henvendelser skal skje til
kursleder: Epost: willy.sorvang@gmail.com
Tlf.: 90 74 71 09 / Skype: willy.sorvang

Billedvev 1/2019
Nivå: Nye / øvede
Start: mandag 21. januar 2019 kl. 10.00

Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 10 torsdager à 4,5 timer.
Pris: 500,- for HLF-medl. / 800,- for andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M.Hauger)
Veveutstyr: utlån av veveramme er mulig,
kan kjøpes for 100,- kr/stk. Vevestativ:
utlån/salg etter avtale. Vevemateriell:
vevegarn m.m.
Antall deltakere: min 5 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 7. januar. Påmelding /
henvendelser
til
kursleder
Torunn
Syversen, tlf. 916 05 867 / Epost:
post@torunnsyversen.no

Billedvev 2/2019
Nivå: Nye / øvede
Start: mandag 8. april 2019 kl. 10.00
Tid: kl. 10.00 – kl. 14.30
Varighet: 8 mandager à 4,5 timer.
Pris: 300,- for HLF-medl. / 500,- for andre
Lærebok: Billedvev i rammevev (M.Hauger)
Veveutstyr: utlån av veveramme er mulig.
Vevemateriell: vevegarn m.m.
Antall deltakere: min 5 /maks 8
Kurssted: Vevestue nær Sollie plass
Påmeldingsfrist: 1. april. Påmelding / henvendelser til kursleder Ada Spæren, tlf.
95058677 / Epost: ada.sparen@gmail.com

Bridge
Hver fredag kl 1100 - 1500 møtes vi for å
kose oss med bridge i HLFs lokaler i Brynsveien 13. Noen ganger er vi 16 bridgespillere - det vil si 4 bord. Andre ganger
færre.
Har du lyst til å bli med i "klubben", ta
kontakt med Kari Synnøve Lilleøien, tlf
950 63 159 eller epost kar-s-li@online.no.
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Massevis av
busser går hit.

Helsfyr T-bane
og busstasjon

m
tru
n
Se
Til
Brynseng T
Linje nr
1, 2, 3, 4

Brynseng Buss
Linje nr
23, 24, 103,
104, 109, 3B
Ry
Til

Parkering i arbeidstid
50 kr/t – Max 3 t

Parkering ETTER
arbeidstid (gratis)

HLF
Oslo

Bryn togstasjon
Tog nr L1
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Returadresse: HLF Oslo
Brynsveien 13
0667 Oslo

HLF Oslos kontor / administrasjon:
OBS: Nye åpningstider: MANdag + TORSdag kl 10.00 – 13.00
( men stengt i påskeferien, altså 15/4, 18/4, 22/4 )
Adresse: Brynsveien 13, 0667 Oslo – Nærmeste T-bane og buss-stopp: Brynseng
Tlf: 974 07 430 – Sms: 974 07 430 – Epost: post@hlfoslo.no

Trenger du en prat om din hørsel og hjelp med høreapparatene?
Veiledningskontoret (Brynsveien 13, 1 etg) hver onsdag og fredag kl 10.00 - 13.00
En likeperson/hørselshjelper vil med sin skolerte brukerkunnskap kunne hjelpe deg med
høreapparatene dine samt gi informasjon om de fleste hørselsrelaterte forhold. Her følger
noen eksempler på hva en likemann/hørselshjelper kan hjelpe deg med:
• Hvordan få øreproppen/høreapparatet på riktig plass i øret
• Hvordan rengjøre øreproppen/høreapparatet
• Hjelp til å bytte slanger, filter
• Tips om hvordan gradvis venne seg til god utnyttelse av høreapparatet
• Hva finnes av tekniske hjelpemidler i tillegg til høreapparater
• Hva er høretaktikk og hvordan påvirker hørselstapet hverdagen
• Hvordan forholde seg til støyende, sosiale sammenkomster
• Hvordan spille på lag med normalthørende nærpersoner/familie/ektefelle
• Hva er grunnleggende rettigheter og hvilke offentlige instanser skal hjelpe
• Likepersonen/hørselshjelperen har taushetsplikt og kan komme på hjemmebesøk.
• Hjelpen er gratis!
Dersom du ønsker å bestille hjemmebesøk, ring kontoret på tlf: 974 07 430 mandag og
torsdag kl. 10 - 13, send sms til 974 07 430 eller send e-post til post@hlfoslo.no

