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Auris Hørselsveiledning Vestfold ble
startet over idé og modell av
rådgivningstjenestene for hørsel i
Oslo, Trondheim, Bergen og
Stavanger. Men i Vestfold gjorde vi
vår egen variant, og denne ble basert
på grundige markedsundersøkelser
blant befolkningen i Vestfold fylke.
Behovet var åpenbart, og tjenesten så
dagens lys i 2015. Det er levert
spennende resultater, og vi håper de
som viderefører disse resultatene
evner å få til et godt og forpliktende
videre engasjement i kommunal regi.

Horn, Gunnar
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Bakgrunn og mål for prosjektet
SSBs levekårsundersøkelse (2012) anslår 9 % av befolkningen har hørsselsutfordringer. NAV
Hjelpemiddelsentral Vestfold dokumenterte et tydelig behov for et rådgivningstilbud med
lav terskel, uten henvisning og innsøking. Disse analysene ble gjort i 2014 og 2015, og dannet
grunnlaget for aktivitetene.
Politiske handlingsplaner presiserer at både brukere og fagpersoner har opplevd
rehabiliteringstilbud innen hørselsomsorgen som fragmentert og ufullstendig. I planer fra
2003 presiserer Sosial- og helsedepartementet at kommunene oppfordres til å opprette
rådgivningskontor etter modell av Oslo. Dette skjedde i Trondheim, Bergen og Stavanger.
Prosjektet vurderte det som lite sannsynlig at kommunene i Vestfold og fylkeskommunen
med sine institusjoner, samt NAV i Vestfold, ville stå for en slik etablering. Fragmentert
kommunestruktur, press på oppgaveløsning og budsjetter gjorde en eventuelt slik ambisjon
urealistisk. Derfor søkte prosjektet om støtte til etablering som et selvstendig prosjekt med
faglig og prosessuell støtte fra HLF/NDF.

Samfunnsmål
De aller fleste potensielle brukere av rådgivningstjenesten ville finne tjenestene supplerende
til eksisterende tilbud med henblikk på å søke råd og assistanse i hørselsrelaterte
utfordringer i arbeid, utdanning og dagligliv. Dette ville bidra til at en større del av gruppen
ville få det lettere med å delta i aktivitet og arbeidsliv.

Effektmål
Gjennom prosjektperioden skulle det bli tydelig hvilke forutsetninger og premisser som
måtte ligge til grunn for en eventuell permanent etablert tjeneste. Vi skulle få nødvendig
erfaring med både organisering, tilbud og etterspørsel. Etter endt prosjektperiode skulle det
bli mulig for aktuelle ansvarsinstanser, som for eksempel Vestfold fylke eller et
interkommunalt samarbeid, å ta stilling til eventuell etablering av en rådgivningstjeneste på
permanent basis.

Resultatmål
Vi delte resultatmålene i to kategorier. Den ene var resultatmål som brukerne kom til å
møte. Den andre var resultatmål som var av mer prosjektteknisk karakter. Sistnevnte
kommenteres ikke i denne rapporten ut over det som oppsummeres i kapittel om resultater.

Rådgivningstjenesten skulle etter kortest mulig tid være i stand til å besvare en rekke forhold
innenfor arbeid, utdanning og dagligliv. Dette kunne for eksempel være informasjon om
hvordan foreldre skal gå frem for å sikre seg mest mulig balansert og utfyllende informasjon
om barnehage- eller skoletilbud, eller veiledning om hvordan man skal finne frem i offentlige
kontorer. Rådgivningstjenesten skulle bidra til å bygge opp forståelse for hørselshemmedes
situasjon i Vestfold, og konkret levere informasjons- og veiledningstjenester til målgruppen.
Det var en forutsetning at rådgivningstjenesten skulle levere tjenester på tegnspråk.
Rådgivningstjenesten skulle også tjene som en veileder når bruker orienterte seg blant det
eksisterende tilbud for hørselshemmede. I det daglige arbeidet skulle rådgivningstjenesten
jobbe ambulerende og oppsøkende. Arenaer der for eksempel hørselshemmede/døve møtes
skulle være steder som ble oppsøkt av rådgivningstjenesten. Tilsvarende kunne
rådgivningstjenesten møte til orienteringsmøter på skolene i fylket, på
interesseorganisasjonenes medlemssamlinger og bistå i møter med helsetjenester og andre
sammenhenger/situasjoner.

Målgruppe
Målgruppen for prosjektets organisatoriske anbefalinger var først og fremst kommunene i
Vestfold, samt Vestfold fylkeskommune. Imidlertid kunne både NAV og spesialinstitusjoner
som hørselssentralene, Signo Grantoppen og Statped sørøst gjøre nytte av
prosjektresultatene. I prosjektperioden var målgruppen for tjenestene fylkets vel 20.000
personer med hørselsnedsettelser (jfr. SSB, Levekårsundersøkelsen, Helseforhold fra 2012).
Disse personene, eller "kundene" kan grupperes slik:
a. De med moderat og stort hørselstap, men som ikke er tegnspråkbrukere. Dette er
personer som kan ha nytte av lytte-/tale- info/trening + råd om teknologi og
eventuelt skrivetolking + likemannsinformasjon (HLF).
b. De med moderat og stort hørselstap, og som er tegnspråkbrukere. Dette er personer
som kan ha nytte av kan ha nytte av tegnspråktolking, NMT + lytte/taletaktisk trening
+ råd om teknologi + skrivetolking + likemannsinformasjon (HLF).
c. Døve med tegnspråk som førstespråk. Dette er personer som kan ha nytte av
informasjon og kommunikasjon på tegnspråk.
d. Hørende foreldre med døve barn. Foreldrene trenger balansert rådgivning om
tegn/tale.
e. Personer med ikke-medfødt hørselstap (sammen med gruppe «a»). Dette er
personer som vil dra nytte av det samme som gruppe «a», men i tillegg er det viktig
med likemannsinformasjon (HLF)
De fem gruppene har nokså ulike behov. De er også variasjon innen den enkelte gruppe.
Dette tok rådgivningstjenesten høyde for i sitt tilbud. Denne variasjonen kommer også godt
til uttrykk i rapporten fra behovsutredningen (Gruppeintervjuer, 2013/2014).

Design, metode og materiale
Organisering
Prosjektet har vært drevet av NAV og eid av HLF. Det har også vært en ambisjon i prosjektet
å oppnå størst mulig engasjement og deltakelse fra NDF. Prosjektet har fulgt en enkel,
tradisjonell organisering der styringsgruppen var prosjektets besluttende organ og
prosjektgruppen var prosjektets utøvende organ. Begge gruppene hadde én leder. NAV har
ledet prosjektgruppen og HLF har ledet styringsgruppen.

Det ble ansatt en tegnspråklig, hørselsfaglig rådgiver i prosjektstilling. Stillingen krevde
minimum tre år relevant høyskoleutdanning, god tegnspråkkompetanse og relevant praksis.
Den praktiske prosessen ble ledet av prosjektleder, men beslutning om tilsetting ble tatt av
styringsgruppen. Ut over disse grunnleggende styringsprinsippene fulgte prosjektet
nedenstående oppgave- og ansvarsdeling:
Leder styringsgruppen
Var overordnet ansvarlig for prosjektet i henhold til de retningslinjer og krav som følger ad
Extrastiftelsens tildeling. Leder av styringsgruppen kom fra den aktøren som er formell søker
(HLF).
Styringsgruppen
Foruten leder fra HLF, besto styringsgruppen av én representant fra NDF og én fra NAV.
Økonomiansvar
Formell søker (HLF) ivaretok den overordnede økonomiske oppfølgingen av prosjektet, men
prosjektleder hadde løpende styring, samt besluttet all bruk av penger i prosjektet.
Prosjektleder
Hadde dag-til-dag-ansvaret for ledelse av prosjektet, og sikret at prosjektets resultatmål ble
nådd fortløpende i henhold til besluttet standard, innenfor vedtatt tidsplan og innenfor de
vedtatte økonomiske rammene. Prosjektleder er styringsgruppens sekretær.
Prosjektteam
Alle som inngikk i operasjonelle oppgaver i prosjektet. Prosjektteamet endret seg i takt med
prosjektets faser. Sammensetningen ble tilpasset.
Referansegruppe
Prosjektet opprettet en referansegruppe som besto av ressurspersoner fra ulike miljøer som
kunne forventes å bidra konstruktivt og korrektivt til arbeidet. Det ble ikke behov for å ta
denne referansegruppen i bruk.
Hørselsfaglig rådgiver
Sto for daglig operasjon av de faglige leveransene fra tjenesten. NAV hadde
arbeidsgiveransvaret for denne stillingen.
Prosjektet var lokalisert ved NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold på Borgeskogen i Stokke,
samt i egne lokaler i Tønsberg.

Gjennomføring
År 1
- Konstituering
- Etablering

- Utlyse og ansette i prosjektstilling
- Utarbeide detaljert handlingsplan – detaljert på kort sikt og overordnet på
2-3 års sikt
- Praktisk organisering av rapportering og annet administrativt arbeid
- Utarbeide første faglige basis (hva skal informasjonstjenesten utøve og
hvilke saker skal henvises)
- Etablere faglig politikk: Hjelp til selv-hjelp eller tett på gjennomføring?
- Utarbeide kommunikasjons- og samhandlingsplan

-

Jobbe frem faglig og operasjonelt nettverk
Helseforetak
NAV
Statped
Fylkeskommunen
Kommunene
PPT
Rådgivningskontoret i Oslo
HLF Likemenn
Andre relevante instanser
… for å nevne noen
Planlegge og iverksette strukturert samhandling med samarbeidspartnere
Utarbeide kommunikasjons- og markedsplan
Kompetanseoppbygging i prosjektet

År 2
- Tjenesteutvikling - Levere tjenester
- Prøve ut nye arbeidsformer
- Gjøre følgeevaluering
- Utvikle og forankre tjenesten innen det faglige nettverket
- Drive utstrakt ambulerende virksomhet med henhold på tjenesteleveranser
og informasjon/markedsføring
- Kompetanseoppbygging i prosjektet
År 3
- Modning

- Videreutvikling av aktivitetene i foregående år
- Utarbeide en faglig, organisatorisk og økonomisk modell for overlevering til
de som skal videreføre prosjektresultatene i en permanent drift
- Starte arbeidet med å finne løsning for permanent drift
- Kompetanseoppbygging i prosjektet

Økonomi
Prosjektet har fulgt en nøktern praksis for anvendelse av midlene gjennom hele
prosjektperioden. Det har vært satt av midler til uforutsette behov og/eller til eventuelt
behov for etterarbeid. Nedenfor er hoveddisposisjonene angitt:
Formål
Tilskudd

2015

2016

2017

Totalt

1.130.000,-

1.030.000,-

515.000,-

2.675.000,-

Lønn og sosiale

331.860,-

639.541,-

639.056,-

-1.620.457,-

Kjøp av tjenester

236.903,-

98.420,-

0,-

-335.323,-

Materiell / utstyr

181.654,-

1.301,-

11.891,-

-194.846,-

56.143,-

68.819,-

165.452,-

-290.414,-

Ikke-disponert i perioden 2015 til 2018

233.960,-

Andre utgifter

Overskytende midler blir overført til HLF sitt prosjekt for videreføring/politisk forankring.

Resultater
Tjenestens brukere
Vi har analysert henvendelsene etter type bistand, og får nedenstående fordeling.

Figur 1 Bistanden er
ordnet etter hovedmotiv
for konsultasjonen. At én
og samme konsultasjon
kan ha elementer av flere
motiver, har vi ikke
fanget opp.

Vi har også sortert henvendelsene med henblikk på om dette har vært personer med eller
uten tegnspråk. Da får vi nedenstående oversikt.
Figur 2 I denne oversikten
skiller vi på om personene
har tegnspråk som
førstespråk eller ikke. De
med tegnspråk som
førstespråk telles i "Døve,
tegnspråklige". At andre
hørselshemmede også
behersker tegnspråk, men
som ikke har tegnspråk
som førstespråk, fanger vi
ikke opp.

Auris har gitt enkeltpersoner mulighet til å uttrykke seg direkte på eget språk, forstå og bli
forstått, oppleve at noen støtter dem i situasjoner relatert til arbeid, utdanning eller fritid.
Auris har hele tiden hatt to fokus. Det ene har vært brukerfokuset gjennom samtaler,
veiledning og rådgivning. Det andre har vært å skape et faglig nettverk med allerede
etablerte tjenestetilbydere på området. Auris har bidratt til å få folk ut i jobb og til at folk har
beholdt jobben. Det har vært jobbet med å skaffe støttekontakt, med å få personer inn i en
vergemålsordning og med å få innvilget klage på vedtak. Dybden og bredden i Auris sine
tjenester har vært stort, og et betydelig supplement til eksisterende tjenestetilbud.
Tjenesten har vært ambulerende og hele fylket har vært dekket. Møtepunktet i Øvre
Langgate i Tønsberg har vært flittig benyttet.
Den politiske forankringen har vært krevende, og det er nettopp på dette punktet hinderet
har blitt for høyt for Auris. Vi har ikke lykkes i å fremskaffe den nødvendige må-tilnærmingen
vis a vis kommunene, og argumentet om at tjenesten ikke faller inn under lovpålagte
oppgaver har veid tyngre enn den ideelle tanken.

Videre planer og implementering av kunnskap
Auris skulle etableres delvis etter modell av rådgivningskontorene i Oslo, Trondheim, Bergen
og Stavanger. Disse tjenestene er forskjellig, og Vestfold-tjenesten skulle gjøre bruk av de
gode erfaringene fra alle disse. Dette har vi gjort, og prosjektet har møtt målgruppens behov
på en god måte. Interesseorganisasjonenes aktive bidrag ville være en vesentlig
suksessfaktor for å oppnå en varig tjeneste, men prosjektet har ikke klart å mobilisere HLF og
NDF tilstrekkelig i det politiske forankringsarbeidet.

Gjennomførte aktiviteter i prosjektperioden
I prosjektperioden har det blitt gjennomført en rekke aktiviteter.
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Det har i løpet av 2016 blitt gjennomført 116 møter (inkludert infomøter hos
instanser). Det har i 2017 blitt gjennomført 86 antall brukermøter, 49 facetimesamtaler (per 5. oktober 2017).
Informasjonsmøter (og åpnet for innspill) med samtlige HLF lokallag i Vestfold.
Informert i møter med Råd for funksjonshemmede/eldreråd i flere kommuner.
Informasjon om tjenesten på lokale NAV kontorer som et ledd i markedsføring og
nettverksbygging. Det er også blitt arrangert foredrag med tema hørselshemmede og
døvekultur på fagmøte.
Samarbeidsmøter med brukere hos NAV.
Det har blitt arrangert en fagdag for helsesøstre i Vestfold.
Invitasjoner til barnevernstjenester, PPT, og familievernkontor om fagdager og tilbud
om samhandlingsmøter.
Arrangert en "aktivitetsdag" for tegnspråklige som er hjemme på dagtid.
Undervisningsøkter om hørsel og kommunikasjon for klasser på en
videregåendeskole, helse og sosialfag.
Foredrag om hørsel (audiologi) og kommunikasjon på 3 ulike bo- og servicesenter i
Tønsberg kommune.
Informasjonsstand sammen med HLF (Sandefjord 2 ganger, Holmestrand 1 gang).
Informasjonsstand på markedsdag i Sandefjord (2017), og Teiedagene (2017).

•
•
•

•

Det er blitt arrangert "åpen dag/vaffelkafe" i Auris-lokalene hver høst.
Kurs for hørselshemmede og deres nærpersoner om audiologi og kommunikasjon.
Nettverksbygging med besøk/møte med ulike hørselsinstanser. (avtalespesialister,
hørselskontakter, høresentraler (Drammen og Tønsberg), audiopedagog (2015),
rådgivningskontor for hørselshemmede (nettverkssamling i Trondheim, 3 besøk i
Trondheim, 2 i Oslo).
Deltakelse på flere møter i folkehelsenettverket i regi av Vestfold Fylkeskommune.

Arbeid for permanent drift
Prosjektplanen har blitt fulgt, og initiativ er tatt gjennom epost og telefon til kommuner og
fylkeskommunen. Det har vært utfordrende å oppnå kontakt med nøkkelpersoner som
fylkesrådmann, fylkesordfører og ordførere/rådmenn.
I 2017 har det blitt gjennomført flere møter med helse- og omsorgssjefer i flere kommuner.
Alle synes å være positive til innholdet i tjenesten, og ser poenget med lavterskeltilbudet.
Kommunene er ikke positivt innstilt til å finansiere videre drift, verken i sin helhet eller som
et spleiselag, eller sågar i et interkommunalt samarbeid. Begrunnelsen ligger i at tjenesten
ikke er lovpålagt, og at det ikke er penger til å prioritere tjenesten i kommunebudsjettene ut
over det som regnes som lovpålagte tjenester.
Privat/kommersiell tjeneste, statlig eierskap, en tjeneste underlagt
interesseorganisasjonene, NAV, hørselskontakter, er alle muligheter som er blitt drøftet.
Disse alternativene har ikke blitt systematisk bearbeidet fordi det har vært
kommunepartnerskap som har vært det mest potente, etter prosjektets vurdering.

Markedsføring
I tillegg til å ansette et profesjonelt firma til utførelse av brosjyrer har Auris har vært i media
flere ganger i løpet av prosjektperioden. Det ble laget eget nyhetsoppslag i Tønsbergs Blad i
2015, faglig uttalelse i forbindelse med en reportasje om en hørselshemmet ungdom i
Sandefjords Blad høst 2017 og et eget nyhetsoppslag om Auris og videre drift høsten 2017.
Vi har i tillegg vært i organisasjonenes eget medlemsblad, og prosjektet har blitt skrevet om
på HLF sine nettsider.

Hvem har vi møtt?
Typiske situasjoner
Foreldre til hørselshemmede barn
Hvis hørselstapet blir oppdaget på sykehuset, kommer «straksteamet» fra Statped for å
informere om kurstilbud, rettigheter, med mer. Mange foreldre trenger tid til å ta innover
seg at deres barn har en funksjonshemming. Mye av informasjonen som blir gitt må gis
mange ganger før foreldrene er mottakelige. Noen er heller ikke klare for såkalte strakskurs i
første omgang, men ønsker likevel noen å snakke med som har kompetanse og erfaring
knyttet til et hørselshemmet barn.
Det kan også være at hørselstapet oppdages på helsestasjonen. Her vil foreldrene sitte delvis
uvitende fram til de har fått time på sykehuset, og heller ikke da får man svar med en gang.
Auris har bidratt med:
-

Samtale om usikkerheten/trygge foreldrene
Informasjon i sorg- og venteperioden (der det har vært ønskelig og når foreldrene har
vært klare).
Satt dem i kontakt med andre foreldre eller grupper som har barn med hørselstap.

Hørselshemmet ungdom
Har ungdommen en sterk hørselshemming er de vanligvis godt i varetatt av PPT og Statped.
Skolen får veiledning og ungdommen/foreldrene får råd om alternative skolevalg.
Har ungdommen derimot en lettere hørselshemming er det ikke alltid det blir fanget opp i
god tid før skolestart/-overgang. Man tenker at "det ordner seg, alt går jo så bra nå". Man får
kanskje ikke den informasjonen som er mest relevant for den hørselshemmede, og
utfordringene kan bli tøffe og konsekvensene store.
Auris har bidratt med:
-

-

Råd og tips knyttet til skolevalg og "veien videre" uten formelle søknadsskjemaer,
timebestilling osv. Vi har bistått rådgiver ved skolen når det har vært mangel på
hørselskompetanse og det ikke er søkt hjelp hos PPT/Statped.
Samtalepartner. Vi har snakket med ungdommen selv. Vi er ikke foreldre, eller
lærere, men har egen erfaring med hørselstap og kjenner godt til utfordringene de
står ovenfor. Vi har foreslått aktiviteter/sport hvor man kan treffe andre
hørselshemmede og få venner med samme erfaring som dem selv.

Hørselshemmede i høyrere utdanning
Mange hørselshemmede opplever å få tett oppfølging hele skoleløpet. Men fra
videregående kan overgangen bli tøff for mange. Overgangen til høyere utdanning kan bli
enda vanskeligere. Statped og PPT har fokus på barn og tidlig innsats. Så når man plutselig
skal stå på egne ben kan det være vanskelig å vite hva man har krav på av tilrettelegging og
hjelpemidler, hvilken retning det kan være lurt å velge med hørselstap. Hvis man ikke
allerede har etablert et nettverk med andre hørselshemmede kan det være vanskelig å vite
hvor finner dem og tørre å ta kontakt.
Auris har bidratt med:
-

Samtale om utfordringene, hjelp til å skaffe et nettverk, informasjon til skolen.

Døve foreldre med hørende barn
Noen foreldre syns det er vanskelig å kunne fortelle og forklare sin egen døvekultur. Barn
som vokser opp med døve foreldre vil automatisk bli preget av døvekulturen. Det har skjedd
at PPT blir kontaktet fordi barnet ikke klarer å ta imot beskjeder, at det er bekymring om
barnet får nok talespråklig stimulering, eller at det er vanskelig for barnet å tegne og lytte
samtidig. Noen reagerer kanskje på barnas kontaktform (som for eksempel tramping i gulv),
eller at barna ikke klarer å konsentrere seg om å tegne samtidig som de leses for i
klasserommet. Dette kan være helt naturlig for barna gitt kulturen de er vokst opp i, men
dette vet ikke voksenpersoner rundt dem (som lærere o.l).
Auris har bidratt med:
-

Informasjon til barnehage og skoler om hva det vil si å vokse opp i en døvekultur med
døve foreldre. Informert om kultur. Tipset foreldre om ulike CODA-aktiviteter for
barna (der de møter andre barn i samme situasjon). Gitt foreldrene bevissthet om
den hørende kulturen, som de selv kanskje ikke har tenkt over.

Tegnspråklige døve, utenlandske
I brukergruppen til Auris har vi flere døve personer med utenlandsk opprinnelse. Noen har
ikke bodd i Norge så mange år, og snakker ikke flytende norsk tegnspråk. Dette er en
utfordring når man tar med seg tolk til møter. Tolken oversetter til norsk tegnspråk. Hvis
man da ikke har god kjennskap til det norske systemet, faguttrykk og begreper kan det være
vanskelig å forstå helheten.
Auris har bidratt med:
-

Å oppklare misforståelser. Tolken oversetter og tilpasser språket noe. Men det er
ikke tolkens oppgave å forklare begreper, bryte inn i samtalen, og be om å få sagt
ting en gang til. Dette har Auris kunnet gjøre. Ofte har vi kjent brukeren på forhånd,
og vi har hatt god kjennskap til møtets formål på forhånd. Vi har bidratt til å
formulere spørsmålene og budskapet.

Tegnspråklige døve, norske
Mange døve som vokser opp i Norge har tegnspråk som sitt morsmål og tale- og
skriftspråket norsk som sitt andrespråk. De er tospråklige med to ulike modaliteter. Dette
gjør at mange syns det er vanskelig å forstå innhold i brev fra offentlige kontorer, eller
dokumenter om rettigheter på nettet. Typiske norske ordtak og metaforer kan være
vanskelig å oppfatte i en tolket setting. Man møter på kommunikasjonsmessige utfordringer.
Auris har bidratt med:
-

Formidle innsikt og forståelse av innhold og betydning i dokumenter og brev.
Oppklaringer og forklaringer i kommunikasjon mellom to parter med tolk.

Ikke tegnspråklige hørselshemmede
Å falle utenfor sosialt, opplevelsen av å være konstant sliten, mye hodepine, ensomhet er
stikkord mange hørselshemmede vil kjenne seg igjen i. De har en "usynlig"
funksjonshemming som en glemmer å ta hensyn til. Det kan være aldersbetinget,
progredierende, plutselig tap, eller andre årsaker til at hørselen blir nedsatt. Tilværelsen blir
annerledes, og man må hele tiden kjempe for at folk skal huske på å snakke tydelig og vise

hensyn. Denne kampen er det mange som etter hvert ikke orker å ta. De trekker seg kanskje
tilbake, blir ensomme, deprimerte, og møter liten forståelse.
Auris har bidratt med:
-

-

Informert arbeidsgiver, familie og venner om å leve med et hørselstap. Hvordan gjøre
kommunikasjonen lettere. Snakke om frustrasjonen å være hørselshemmet selv, eller
som pårørende.
Vi har arrangert kommunikasjonskurs for familienettverk.
Erfaringsutveksling, tips til bruk i hverdagen, nye målsettinger kan være ting som
bidrar til å finne igjen livskvaliteten.

Brukerhistorier
Unge hørselshemmede på "vei til ufør"
Vi har hatt relasjon til to unge hørselshemmede på rundt 30 år, som ikke så noen annen
løsning enn "ung ufør". Begge kom seg i jobbsøkerprosess etter at vi fulgte dem på møter
hos NAV - der det ene møtet skulle handle om uførhet. Én fikk tilbud om jobb. Vi hadde flere
motivasjonssamtaler i forkant av disse møtene.
Assistanse i klagesaker
Vi har bidratt til å utarbeide klagesaker rettet mot NAV-vedtak, der klagen ble sendt til
fylkesmannen. Klagene ble tatt til følge og vedtak omgjort. Vi har også bistått leietagere i
leietvister. Leietager har fått medhold. Dette handler delvis om problemer med språklig
uttrykk, manglende eller dårlig skriftspråk, og om at slike prosesser blir for tøffe for mange,
og de "kaster inn håndkleet".
Eldre døvblitt dame i 80 årene
•
•
•

Ikke medlem av HLF eller annen organisasjon
Henvist fra HMS
Problemer med teksttelefonen

Løsning: Auris samarbeidet med Telenor – og fikk teksttelefonen til å fungere. Tips og
informasjon om HLF og frivillighetssentralen
Ung mann i 20 årene
•
•
•

Sterkt hørselshemmet – ikke tegnspråk
Droppet ut av høyskole to ganger
Hvor kan han henvende seg? Hvilken utdanning passer hørselshemmede?

Løsning: Samtale om hvor de har henvendt seg og hva som har blitt gjort. Tips til hvor de kan
henvende seg, interessetester på nett, anbefalt å ringe Briskeby og NAV lokalt.
Dame i 50 årene
•
•
•
•

Tegnspråkbruker
Komplisert sak hvor mange har vært inne tidligere.
Forstår ikke helt sammenheng og informasjonen i brevene fra offentlige
Har vedtak på støttekontakt, og ønsker en tegnspråklig – ventet lenge

Løsning: Samarbeid med Sidebygningen, Tønsberg. Kontaktet nettverk og funnet flere
interesserte. Hjelp til å lese brevene. Samarbeid med advokat Renè Stub-Christiansen –
forklare vergeordninger og andre muligheter
Eldre mann
•
•
•

Nylig blitt høreapparatbruker
Trenger å lære hvordan ta høreapparatet på seg
Vedlikehold av høreapparater

Løsning: Ring HLF og nærmeste likemann
Mann i 40 årene
•
•
•
•

Tegnspråkbruker
Sliter økonomisk og psykisk
Vært i mange møter med NAV gjeldsrådgivning
Fått innvilget verge

Løsning: Deltok på møte med NAV, advokat og tolker. Fikk en mellomrolle, for å oppklare
misforståelser. Ble kontaktet av kunden selv med ønske om at Auris-rådgiver deltok på nytt
møte.
Ungdommer under 18 år
•
•
•

Tilflyttende fra andre fylker
Videregående
Botilbud og fritidsinteresser

Løsning: Erfaringsutveksling i forhold til flytting, tipse om hvor de kan møte andre
hørselshemmede ungdommer. (VDF, HLFU) Støtte for ungdommene, men også for
foreldrene hvis de ønsker.
Barn med nyoppdaget hørselstap
•
•
•
•

Vært i kontakt med Statped og straksteam
Sorg prosess
Ønsker ikke kurs
Trenger mer informasjon mens de venter

Løsning: Vi er behjelpelig med informasjon, samtale – og anbefaler foreldre foreninger,
Facebook, medlemskap i HLF/NDF, delta på kurs i regi av Statped.
Eldre ektepar
•

Mye frustrasjon på grunn av nedsatt hørsel

Løsning: Enkle tips i hverdagen (for eksempel Tekst-TV), hvor de kan henvende seg for
teknisk utstyr, HLF og likepersonordningen.

