Èn av fire oppgaver for spesialisthelsetjenesten er å gi pasienter
opplæring (Spesialisthelsetjenesteloven). Opplæringen vil for mange
utgjøre starten på en lengre læringsprosess, og har som formål å «…
styrke helse og livskvalitet, gi støtte til mestring ved sykdom og/eller
funksjonsnedsettelse..» (Helse Sør-Øst 2013:6). En overordnet hensikt
med Pasient og pårørende opplæring (PPO) er økt mestring,
myndiggjøring og tilegnelse av kunnskap.

Har du nedsatt hørsel?

Kurslokalet:
Lovisenberggata 17, hovedinngang, trapp eller heis til 2. etasje.
Auditoriet ligger nederst i gangen til venstre.

Adkomst:
Buss 37 til Lovisenberg.
Buss 20 og 28 til Fayes gate.
Buss 34 og 54 til Arkitekt Rivertz plass.

Kontakt
Har du eller dine pårørende spørsmål om opplærings- og
veiledningstilbudet?
Audiograf Tone Midthjell, tlf. 905 93 584, tone.midthjell@lds.no
Audiopedagog Jorunn Solheim, tlf.: 905 92 861, jorunn.solheim@lds.no

Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberggaten 17
Pb 4970, Nydalen
0440 Oslo
Tlf.23 22 50 00

Vi vil gjerne bidra til en god start
med høreapparat!

Til nye og øvede høreapparatbrukere
Vi ønsker å invitere høreapparatbrukere og deres
pårørende til et utvidet opplærings- og veiledningstilbud
ved sykehuset. Dette er et supplerende tilbud til den
ordinære oppfølgingen som gis ved hørselssentralen.
Målsettingen er å bygge opp kunnskap og kompetanse
rundt mestring av hørselstap.
Tema vil berøre mange aspekter ved det å få nedsatt
hørsel. Du vil få informasjon om hvilke tjenester vi kan
tilby deg, eksterne ressurser og fagmiljø, hva man kan
forvente av høreapparatet samt annen informasjon som
kan være nyttig for deg som hørselshemmet og
høreapparatbruker.
Representanter fra Hørselshemmedes Landsforbund
likepersontjeneste, Rådgivningskontoret for syn og
hørsel, Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og
psykisk helse, Signo Rycon AS samt hørselssentralen
ved sykehuset vil stå for det faglige programmet.
•
•
•
•

Tilbudet er gratis
Vi oppfordrer til å ta med pårørende
Teleslynge i lokalet
Påmeldte vil motta presentasjonene pr.mail noen
dager i forkant av kursdagen

Faglig program
Når hørselen svekkes
Betydningen av å bruke høreapparat
Kommunikasjon og mestringsstrategier
Hørselstap og arbeidsliv
Likepersonordningen
Hørselstekniske hjelpemidler

Råd og veiledning
Fagpersonene er disponible for spørsmål og supplerende
informasjon om det enkelte tjenestetilbud etter det faglige
programmet.
Enkel demonstrasjon av utvalgte hjelpemidler.

Påmelding gjøres hos audiograf

……………………………………….
Neste kursdag; ………………………………..
Tlf……………………………… (tlf.tid kl.11.30-12-00)

