
BLI TRENINGSKOMPIS
delta aktivt i lyttetreningen med cochleaimplantat (CI)

STARTPAKKE TIL FAMILIE, VENNER OG NÆRMILJØ



En i familien din, en venn eller bekjent har fått cochleaimplantat (CI) og kan høre bedre via elektroder i
det indre øret. Du kan bli en TreningsKompis som hjelper CI-brukeren med å trene opp den nye hørselen



Lær å lyttetrene med CI
Å omstille seg til å høre med CI er en spennende 
læringsprosess. Den starter når strømmen settes 
på og lyden kobles til elektrodene i ørets snegle- 
hus. Da skal hjernen lære å tolke det nye lydbildet.  
Alle brukerne oppfatter de nye lydene forskjellig, 
ut fra sine tidligere lyderfaringer og hørsels- 
bakgrunn. 
I starten kan lydene være vanskelige å forstå, 
men med systematisk lyttetrening vil hjernen 
lære å tolke dem så godt som mulig. Øvelse gjør 
mester, og jo mer oppmerksomt og fokusert 
brukerne lytter til de nye lydinntrykkene, dess 
bedre blir forståelsen. Etter hvert vil de enkelte 
lydene tre klarere frem og gi sammenheng og 
mening i lydbildet.

For å få maksimalt utbytte av CI er det viktig 
å gjøre lyttetreningen til en naturlig del av de 
daglige gjøremålene. Det er fin-fin trening å lytte 
til samtalene rundt seg, delta i meningsutveksling-
er og småprat om løst og fast. Treningen skal 
utfordre og skjerpe lytteevnen, men ikke slite en 
ut. Derfor gjelder det å dele den daglige tren- 
ingen opp i porsjoner som er passe store for 
den enkelte bruker. Å ta seg en pause før en 
rekker å bli trett, er god bruk av kreftene. Det 
lader opp energien og gir overskudd til å ta fatt 
på neste runde.

En i familien din, en venn eller bekjent har fått cochleaimplantat (CI) og kan høre bedre via elektroder i
det indre øret. Du kan bli en TreningsKompis som hjelper CI-brukeren med å trene opp den nye hørselen



Aktiv lytting
Ofte hører vi bare halvveis etter i samtalen. 
Det gjør at vi lett kan miste viktige poenger og 
den røde tråden, og at forståelsen og kom-
munikasjonen stopper opp. For CI-brukeren 
og andre hørselshemmede er det nødvendig å 
lytte årvåkent og konsentrert, med hele opp- 
merksomheten rettet mot den de snakker 
med. Slik aktiv lytting krever både motivasjon 
og øvelse, og kan læres gjennom systematisk 
lyttetrening. Start gjerne lyttetreningen i rolige 
omgivelser sammen med en TreningsKompis. 
De beste TreningsKompisene finner en ofte i 
nærmiljøet – noen i familien eller venner og 
kjente som brukeren føler seg avspent og på 
go`fot med, uten å bli møtt med urealistiske 
forventninger om at CI gir perfekt hørsel.

TreningsKompis og støttespiller
Vi lærer best når vi er motiverte og topp  
konsentrerte om det vi trener på, og har  
supportere som heier oss frem. Positive  
TreningsKompiser som hjelper aktivt til med 
lyttetreningen, gir brukerne mestringsglede og 
iver etter å sette seg nye mål. 
I treningsøkten øver de sammen på vanlige  
ord og setninger som kompisen sier klart og 
tydelig, og brukeren gjentar så godt han / hun 
kan. Hvis brukeren bare delvis får med seg 
det som blir sagt eller oppfatter noe feil, sier 

kompisen det samme om igjen helt til brukeren 
gjentar det korrekt. 
Det kan ofte være frustrerende å høre feil 
eller misforstå. Da er det godt å ha en kompis 
som oppklarer misforståelsene og setter bruk-
eren på rett spor. Det motiverer til gå-på-vilje 
og ny innsats!

Treningsfellesskapet som oppstår gjør at Tren-
ingsKompisene også lærer å lytte mer opp- 
merksomt til den de snakker med. Brukeren 
på sin side instruerer kompisene i å snakke 
passe høyt og tydelig, slik at kommunikasjon 
glir lettere.    

Brukerens familie, venner og kjente tror ofte  
at lyttetrening er en sak de ikke bør blande  
seg opp i, men overlate til fagpersoner i fylker 
som tilbyr individuell lyttetrening. Mange i nær- 



miljøet er ikke klar over den viktige rolle de 
selv har som TreningsKompiser. De kan stille 
opp på kort varsel til en improvisert trenings- 
stund, eller bli enige med brukeren om en 
treningsplan. Små, regelmessige treningsdrypp 
med kompiser i nærmiljøet er lærerikt og gir 
bedre resultater enn man ofte tror.  Trenings- 
mulighetene er mange - det er bare å velge  
og vrake.

Men også den korte ordvekslingen med folk i 
forbifarten, med spørsmål og småprat om vær 
og vind, skjerper sansene og konsentrasjonen. 
Å øve på å skille mellom ulike stemmer, for  
eksempel dame-, barne- og mannsstemmer, 
gjør det lettere å oppfatte raskt og riktig.
Med hele nærmiljøet som treningsarena lærer 
en å bruke sin lytteevne fullt ut, til glede for 
alle. Som en bruker sa: - Det gjelder å lytte 
med åpne sanser og være dønn til stede der og 
da, for å tolke og forstå andre så godt det lar 
seg gjøre.      

Det er lettest å øve avspent og konsentrert 
sammen med en TreningsKompis en føler seg 
trygg på. En åpen og tillitsfull tone der begge 
parter føler seg fri til å si hvordan de opplever 
lyttetreningen på godt og vondt, gjør det  
inspirerende å samarbeide. Gull verdt er  
TreningsKompiser som gir brukeren tilbake-

meldinger på en konstruktiv måte, og motiver-
er til å prøve på nytt når det går skeis. Godt 
humør og en oppmuntrende replikk fra begge 
kan være avgjørende for å komme videre i 
prosessen.

Realistiske forventninger til CI
Både brukeren selv og nærmiljøet er opptatt 
av hvilke endringer CI vil føre med seg.  
Mange stiller følgende spørsmål:
- Hvor god kan CI-hørselen bli?
- Må CI-hørselen trenes opp, og hvordan  
 går man frem?
- Hvor lang tid tar det før man er ferdig 
 trent ?
- Kan man høre bedre i støyende  
 omgivelser ?
- Vil musikkopplevelsen endre seg?   
- Blir det lettere å samtale i telefonen?

For å kunne svare må en kjenne den enkelte 
brukerens særegne hørselsbakgrunn og his-
torikk, som sier mye om personens muligheter 
til å utnytte kapasiteten i CI-apparatet maksimalt.
Mange lurer på hvordan CI vil påvirke kom-
munikasjonen og forholdet til familie, venner 
og kjente. Hvordan vil de nærmeste reagere 
når CI-brukeren trenger færre gjentakelser og 
forklaringer, og utfolder seg på nye og uvante 
områder?



Det er viktig at bruker og kompis snakker 
sammen om dette for å bli klar over de store 
omstillingene CI kan føre med seg.  

Med nye hørselsmuligheter er det viktig at 
familie og nærpersoner kvitter seg med gamle 
og fastlåste uttrykksmåter.  Ved å variere ord 
og uttrykk vil de utfordre hørselssansen og 
evnen til å lytte oppmerksomt.  Aller viktigst er 
det at de inkluderer brukeren som en like- 
verdig partner i samtalen.

Hvordan starte lyttetreningen?
Når CI-brukeren har fått lyd på implantatet er 
motivasjonen på topp for å utforske det nye 
lydbildet og sette i gang med lyttetrening.
Rett etter lydtilkoblingen er hørselen forskjel-
lig fra person til person. Mens noen bare hører 
uforståelige lyder, har andre taleoppfattelse og 
kan skille mellom ulike lyder i omgivelsene.
Fordi hørselssystemet trenger tid og trening 
på å lære å tolke de nye lydinntrykkene gjelder 
det å starte enkelt, for eksempel med å lytte til 
velkjente stemmer og omgivelseslyder. Det gir 
mestringsopplevelse og skjerper lysten til å gå 
løs på vanskeligere øvelser.

CI-brukeren og TreningsKompisen bør 
starte med å bli enige om trenings- 
oppgaver ut fra CI-brukerens ønsker  
og behov. Ta utgangspunkt i oppgavene  
på neste side og finn ut hvor det er 
naturlig for dere å sette i gang med 
treningen.



  TRENING MED 
  OMGIVELSESLYDER

Husk at du som hørende treningskompis ikke 
legger merke til mange av lydene du omgir deg 
med. Mange av disse omgivelseslydene har ikke 
CI-brukerne hørt på lenge, og noen har de 
kanskje aldri hørt før.  

Eksempler på lyder dere kan trene på 
inne: Gå fra rom til rom og prøv å gjenkjenne 
og sortere mellom ulike lyder, for eksempel 
skramling og klirring med bestikk og kjøkken- 
tøy, vann som koker /renner, dusjelyder, susing 
i rør. Lytt til lyder fra elektrisk utstyr som 
støvsuger, oppvask-og vaskemasin, lyder i radio, 
TV, telefon og ringeklokke. Lytt til fottrinn, 
smelling / slamring i dører, skap og banking på 
dør.   

Eksempler på utelyder som ofte kan 
høres inne: Regn og hagl, storm, torden, 
fuglesang, folk som snakker og roper, gressklip-
per, byggearbeid, trafikklyder, alarmer, lyder fra 
dyr.  

Gå ut og lytt: Vind, susing i trærne, bølger, 
elvebrus og bekkesildring. 

Trafikklyder som bil, buss, trikk, sykkel, moped 
og motorsykkel. Bjeffing, mjauing / kattejamring. 
Barnegråt og latter.

     TRENING PÅ 
      SETNINGSFORSTÅELSE

Å oppfatte setningsrytmen hjelper oss å forstå 
hva som sies. Det kan være vanskelig å få tak i  
rytmen, men rytmeopplevelsen kan stimuleres 
gjennom musikk. Start med å lytte til kjente 
melodier og føl rytmen. Når dere danser til 
musikken setter rytmen seg i kroppen og  
forsterker rytmeopplevelsen. For å lære å  
skille mellom bass og diskant kan det hjelpe å 
variere mellom musikksjangere, som for eksempel 
pop, rock, blues og klassisk.  

Når vi trener på setningsforståelse er det ofte 
vanskelig å si hvor det ene ordet slutter og det 
neste begynner. Som regel oppfatter vi ikke 
det som blir sagt ord for ord, men setning for 
setning, eller i hele setningsperioder. Dere vil 
bli forbauset over hvor mye lettere det er å 
oppfatte hva som sies når dere får tak i  
setningsrytmen! 



Øv på å høre, se og føle rytmen i velkjente  
setninger, helt til CI-brukeren kjenner at  
setningsrytmen «sitter». Etter hvert som  
brukeren utvikler større rytmebevissthet, vil 
dere merke at setningsforståelsen blir bedre.

Tonehøyden i stemmen går opp og ned når 
vi snakker og synger, og hjelper oss å få tak i 
rytmen. Noen ganger synger vi falskt fordi vi 
ikke greier å finne den riktige tonehøyden. Da 
kan dette hjelpe: TreningsKompisen og bruker-
en synger kjente sanger sammen, samtidig som 
brukeren legger hånden sin midt på ryggen til 
kompisen. Da vil vibrasjonene fra kompisens 
stemme forplante seg til brukerens hånd, og bli 
en god hjelp til å finne den riktige tonehøyden 
i melodien.

Etter hvert som brukeren får trening i å  
gjenkjenne hele setninger, kan dere gjøre  
oppgavene vanskeligere. Kompisen leser høyt 
fra nyheter og ukjent stoff i aviser og blad. 
Kjente barnerim og regler er rytmisk og flott 
trening. Ci-brukerne må selv avgjøre om de vil 
se ansiktet til kompisen, eller prøve å forstå 
uten å munnavlese.   

I startfasen utvikler CI-hørselen seg konti- 
nuerlig. Kunsten er å finne øvelser som er 

passe vanskelige ut fra det brukeren kan greie 
der og da. Som oppvarming kan det være bra 
å starte med noe av det dere øvde på forrige 
gang dere lyttetrente. Oppgavene bør være  
såpass krevende at hjernen hele tiden må  
jobbe aktivt med å tolke de nye lydinntrykkene.

Når dere merker at taleforståelsen er blitt bra 
uten munnavlesning, kan dere lytte til radio og 
TV, og samtale om det dere hører.

  TRENING MED 
  TELEFON

Mange CI-brukere kvier seg for å snakke i 
telefonen fordi de har dårlige erfaringer med å 
misforstå og falle ut av sammenhengen. Derfor 
bruker de telefonen nesten bare til å sende  
og ta imot tekstmeldinger. Men nå skal de  
motiveres og bli så trygge på seg selv og sin  
telefon-hørsel at de våger seg på lengre samtaler 
med kjente og ukjente.

Slik kan dere gå frem
Først blir dere enige om noen ord og setninger 
kompisen skal bruke i løpet av samtalen, og 
brukeren prøve å kjenne igjen. For å være 
sikker på at de er oppfattet riktig, kan det være 
lurt at brukeren gjentar det kompisen sier. 



Senere kan dere samtale om et bestemt tema 
eller diskutere noe dere er uenige om. Neste 
skritt kan være at brukeren ringer noen med 
en velkjent stemme, og etter hvert blir trygg 
nok til å snakke med ukjente. Med regelmessig 
trening kan telefonen bli en venn i hverdagen. 
Ta telefonen og ring i vei!

  TRENING I Å HØRE  
  PÅ LANG AVSTAND

Før operasjonen hadde brukerne store vansker 
med å høre på lang avstand.  De fleste kunne 
ikke oppfatte lyder fra rom til rom, eller på få 
meters avstand. De måtte se den som snakket 
for å forstå hva som ble sagt.  
Med CI er det mulig å høre over lengre avstand-
er inne og ute, og mellom ulike rom. Det er 
viktig at brukerne opplever hvordan avstands- 
hørselen blir bedre etter hvert som de øker 
lydstyrken på CI-apparatet.   
For å utvikle og bli trygg på avstandshørselen 
trengs det stadig vanskeligere treningsoppgaver 
som kan mestres med litt strev. Lag selv  
oppgaver der dere bruker avstandshørselen i 
forskjellige situasjoner.
Øv for eksempel på å gi en beskjed fra stua til 
kjøkkenet og mellom etasjene, og på å opp- 
fatte hva som sies på flere meters avstand i 

støyende utemiljø. Å trene opp avstands- 
hørselen gir bedre oversikt og kontroll over 
det som skjer i nærmeste omkrets.

Uformell lyttetrening
Har dere lagt merke til hvordan forståelsen 
øker jo mer oppmerksomt vi lytter til samtale- 
partneren, og ikke er så opptatt av våre egne 
prestasjoner og av å «få det til»?     
Det meste av lyttetreningen går for seg i 
sosialt og uformelt samvær i familien og 
lokalsamfunnet. Her får CI-brukeren store 
lytteutfordringer, men også påfyll og inspira- 
sjon til å gå videre. 



Folk i nærmiljøet kan i høy grad bli brukernes 
supportere som tar kontakt i mer uformelle 
former, slik som i disse forslagene:  

• Som nabo kan du slå av en prat med   
 CI-brukeren over hagegjerdet.
• Som venn /venninne kan du rett som  
 det er stikke innom brukeren for en   
 prat om løst og fast.  
• Du kan foreslå kafébesøk rusletur, kino,  
 konsert, shopping og andre aktiviteter,  
 eller invitere til kaffe, vennebesøk og  
 selskap.  
• Du kan organisere kjekke aktiviteter i  
 familien som setter i gang praten og   
 gjør lyttetreningen morsom.
• Du kan få med flere på kortspill,   
 diverse ordleker, tegnestafetter og   
 andre inne- og uteleker.

Lyttetrening med CI i kombinasjon med  
høreapparat
Hvis brukeren kombinerer sitt CI med et 
høreapparat på det andre øret, kan det være 
nyttig å ta ut høreapparatet under deler av 
lyttetreningen. Det vil intensivere treningen 
med CI.

CI nummer to
Hvis brukeren også får CI på sitt andre øre, 

gjelder stort sett det samme treningsopplegget 
som for det første. Men det kan være viktig å 
ta av sitt første CI under lyttetreningen, slik at 
den nye CI-hørselen på motsatt side får  
tilstrekkelig trening.

Pauser og avspenning
Når dere merker at lyttetreningen gir gode 
resultater, får dere overskudd og nye krefter. 
Likevel kan det være krevende å lyttetrene 
med konsentrasjonen på topp dagen lang. Etter 
cirka tjue minutters trening trenger bruker og 
kompis en pause. Intens konsentrasjon over tid 
gir muskelspenninger som det er viktig å løse 



Forslag til øvelser dere kan gjøre:

•  Stå, rulle og gå på pinne. Pinnen lager du ved 
å kutte 30 cm av et kosteskaft. Start med å 
rulle på pinnen med den ene foten, fra tærne 
til helen. Gjør det samme med den andre  
foten. Tråkk opp og ned på pinnen med begge 
føtter, fra tærne til midt under foten, og  
tilbake. 

•  Trekk skuldrene opp mot ørene, slipp rolig 
ned. Trekk skulderbladene sammen, og slipp.   
Rull med skuldrene.

•  Klapp med litt kraft og med flat hånd på hele 
kroppen, fra øverst til nederst. Fortsett med 
samme øvelse, men nå skal du i stedet kna 
med begge hender. Øvelsen får deg til å våkne.

•  Enkel pusteøvelse som gir god tilgang til  
oksygen - når og hvor som helst: Pust naturlig 
inn og ut. På slutten av ut-pusten svelger du, og 
lar deretter resten av pusten slippe ut.

•  Legg dere på ryggen med hendene på magen. 
Finn en god hvilestilling for hendene og la 
fingerspissene så vidt berøre hverandre. Kjenn 
bevegelsen og rytmen du har under fingrene.  
Aksepter det du kjenner uten kontroll eller 
tvang. La pusten komme og gå akkurat slik det 
faller seg.



Ønsker dere mer informasjon om CI og lyttetrening,  
kan dere ta kontakt med HLF Briskeby kompetansesenter 

www.hlfbriskeby.no

Se våre hjemmesider med tilbud om kurs og rehabilitering for CI-brukere
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