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Bakgrunn og målsetting 

Cochleaimplantat (CI)- operasjoner som ble aktuelt i Norge for cirka 30 år siden, 

gjorde det mulig å gjeninnføre lyd i hørselssystemer med sterkt redusert funksjon. 

Siden den gangen har HLF Briskeby kompetansesenter deltatt aktivt i å utvikle et 

helhetlig rehabiliteringstilbud til unge og voksne CI-brukere. Blant annet har senteret 

utarbeidet en STARTPAKKE til hjemmebruk for nye CI-brukere, som en hjelp til å 

komme i gang med lyttetrening så raskt som mulig etter operasjon og lydtilkobling.  

Landets kommuner har et ansvar for å tilby CI-brukerne lyttetrening, men tilbudet 

blir vesentlig gitt i kommuner med tilgang til kompetente fagpersoner på området 

(audiopedagog, logoped).  Derfor er en stor andel CI-brukere nødt til å ta ene-

ansvaret for den daglige, intensive lyttetreningen som mange har behov for i 

startfasen. Startpakken skal ikke være en erstatning for tilbudet i kommunene, men et 

supplement.  

 

Startpakken inneholder fra før av de to infoheftene Et hørende liv med 

cochleaimplantat (CI) og Lær å høre med cochleaimplantat (CI). Mens disse 

heftene først og fremst gir informasjon og veiledning til brukerne selv, er 

informasjonen i det siste, nye heftet rettet mot brukernes familie, venner og 

nærpersoner, slik tittelen på heftet viser: 

 

Bli treningskompis – delta aktivt i lyttetreningen med cochleaimplantat. 

Hovedmålsettingen har vært å utarbeide et infohefte til nye CI-brukeres 

familie, venner og nærpersoner, for å motivere og kompetanseheve dem til dyktige 

treningspartnere i lyttetrening. Heftet skal informere om hvorfor det er så viktig at de 

deltar og støtter aktivt opp om lyttetreningen i startfasen, og hvordan de best kan 

bidra til et godt resultat. Det forutsetter at heftet gir tilstrekkelig faglig 

bakgrunnskunnskap, konkretiserer hva som er viktige mål og oppgaver for 

treningspartneren, og forslag til hvordan de kan gjennomføres i praksis. 

 

Derfor blir leserne informert om at å omstille seg til å høre med CI tar tid tar tid og er 

en læringsprosess - ikke bare for brukerne selv, men også for deres familie, venner og 

andre nærpersoner: når man innfører lyd ved hjelp av CI i et sterkt redusert 

hørselssystem, vil det endre måten lyden kodes på. Så snart strømmen er koblet til 

elektrodene i ørets sneglehus, skal hjernen lære å tolke det nye lydbildet som 

oppfattes forskjellig fra person til person, ut fra deres individuelle hørselsbakgrunn 

og historikk. Ved å lytte konsentrert og oppmerksomt til de nye lydinntrykkene og 

søke etter meningen med dem, vil hjernen etter hvert tolke dem riktig. Derfor er det 

svært viktig å komme raskt i gang med regelmessig og systematisk lyttetrening. I 

heftet blir familie og nærpersoner oppfordret til å hjelpe til med lytteøvelser så snart 

som mulig etter lydtilkoblingen, når brukerens motivasjon er på topp for å utforske 

og få mening i det nye lydbildet. Det vil gi dem en myk og inspirerende start på 

lyttetreningen, i kjente omgivelser og sammen med personer de er vant til å 

kommunisere med.  
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I starten kan brukerne oppleve de nye lydinntrykkene som meningsløse og vanskelige 

å tolke. Da trengs det «førstehjelp» fra en nærperson som forklarer hva de har 

oppfattet feil og hjelper dem å komme frem til riktig tolkning. Mange nærpersoner er 

ikke klar over den store utfordringen det kan være for nye CI-brukere å bryte med 

gamle vaner og innarbeidede måter å lytte og bruke hørselen på som ikke lenger 

fungerer etter hensikten. Nå skal de tilegne seg en ny strategi der de får større tillit til 

CI-hørselen og lærer seg å stole på den. Da er lyttetrening med venner og kjente i 

nærmiljøet et effektivt verktøy for å komme i mål, slik det argumenteres for i heftet.   

 

Mange nærpersoner har aldri fått faglig info om CI og hvordan de kan være til hjelp i 

læringsprosessen, og tror ofte at lyttetrening er en sak mellom bruker og fagperson 

som de verken har ansvar eller kompetanse til å blande seg inn i. Slike 

feiloppfatninger korrigeres i heftet. Der beskrives de positive ringvirkningene av å ha 

nærpersoner å lyttetrene med, slik at mange skeptikere har forandret innstilling og 

engasjerer seg aktivt som treningspartnere –  i heftet omtalt som treningskompiser. 

Målet er å gi aktuelle nærpersoner noen grunnleggende kunnskaper av både faglig og 

psykososial  karakter som de kan ha nytte av i lyttetreningen, hjelpe dem å definere 

sine oppgaver slik at de kan fylle sin rolle som treningspartner med innsikt og 

kompetanse.  

   

Både brukeren selv og nærmiljøet er opptatt av hvilke endringer CI kan føre med seg 

for relasjonene i deres familie og omgangskrets, og eventuelt arbeidsmiljø. I heftet 

understrekes betydningen av at brukeren og treningspartneren snakker sammen om 

dette, og at brukerne forklarer hvilke forventninger det er realistisk å ha ut fra deres 

individuelle hørselsbakgrunn og situasjon. Dermed blir lettere å legge lista for 

lyttetreningen passe høyt i forhold til den enkelte brukerens ståsted. 

  

Hva bør lyttetreningen inneholde?  I heftet vises det til anerkjente forskningsmiljøer i 

inn- og utland som slår fast at fortolkning og bruk av lydinformasjon ikke kan oppnås 

av seg selv. Det må foregå læringsprosesser, og et vellykket resultat avhenger av de 

samme forholdene som vi vet er grunnleggende for å lære i andre situasjoner. I 

praksis vil det si at lyttetreningen må være allsidig og inneholde nøye utvalgte 

elementer som utfyller hverandre og setter fart i læringsprosessen: Motivasjon, 

mestringsopplevelse, at læringen foregår på ens egne premisser, og ikke minst at 

læringen har tilstrekkelig intensitet og varighet. Alle disse elementene må være til 

stede og samkjøres for å få en god start på hjernens bearbeiding og tolkning av 

lydinformasjonen, slik at det fører til bedre lyd- og taleforståelse. I dag kan ofte flere 

av disse elementene være uteglemt eller nedprioritert i lyttetreningen. Derfor er det 

vel verdt å merke seg forskningsresultater som viser at jo flere av disse elementene 

som inngår i lyttetreningen, jo bedre er brukernes sjanser for å oppnå gode resultater.  

Infoheftet ønsker å bidra til at nærpersoner og fagfolk samkjører disse elementene i 

en helhetlig lytte- og læringsprosess med CI.   

 

Når nærpersonene har fått tilstrekkelig informasjon om muligheter og begrensninger i 
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CI-brukernes læringsprosess, har de et godt utgangspunkt for å takle utfordringer og 

vansker underveis, og hjelpe brukerne over kneiken. De får vite mer eksakt hva deres 

oppgaver som treningspartnere går ut på i praksis, og at de vil variere ut fra den 

enkelte brukerens situasjon og behov. Det gjør at treningspartnerne vil fylle sin rolle 

på ulike vis, og dessuten ut fra sin personlige væremåte, kunnskap og motivasjon.   

I infoheftet får de idéer og forslag til øvelser og forskjellige fremgangsmåter som kan 

være aktuelle å bruke eller videreutvikle etter behov.   

 

De praktiske øvelsene er spesielt rettet inn mot CI-brukere i startfasen, og er 

systematisk oppbygd etter tema og vanskegrad.  De gir en grunnoppskrift på hvordan 

viktige øvelser kan gjennomføres skritt for skritt. For eksempel kan det være viktig å 

trene på å lytte uten å se ansiktet til den som snakker, for å bli mindre avhengig av 

munnavlesning og stole mer på sin CI-hørsel. Det er viktig at bruker og 

treningspartner ikke føler seg bundet til å følge øvelsene slavisk, men lager sin egen 

«vri» med nye variasjoner etter egne ønske og smak. Ingen hører likt med CI, men 

nærpersoner/treningspartnere kan bidra til at den enkelte brukeren utnytter 

kapasiteten i sitt CI best mulig. 

 

For nye brukere er det viktig at treningspartnerne gir dem tilbakemeldinger om både 

«feilhøringer» og riktige tolkninger på en konstruktiv måte. Brukeren skal erfare at 

«treningskompisen» er en støttespiller på godt og vondt, uansett resultatet.  
 

At det kan tappe en for energi å øve for ivrig og lenge om gangen, er en gjengs 

erfaring. Derfor har treningspartneren en viktig oppgave i å foreslå pauser underveis, 

og i god tid før brukeren rekker å bli sliten. Det bør alltid settes av tid til pauser med 

avspenning og noen enkle øvelser for å lade opp batteriene og få påfyll av energi og 

overskudd.  

 

En siste målsetting med prosjektet var å prøve ut nytteverdien av heftet hos familier 

og nærpersoner, ved bruk av spørreskjema.   

  

 

Prosjektgjennomføring og metode 
Heftet er utarbeidet av audiopedagog Siri Skollerud og psykomotorisk fysioterapeut/ 

CI-bruker Inger Anita Herheim.  I skriveprosessen ble innhold og tekst drøftet 

fortløpende dem imellom, og etter behov diskutert med enkelte CI-brukere, 

nærpersoner og audiopedagoger.  Det er lagt vekt på en enkel og populær fremstilling 

av stoffet, slik som i Startpakken forøvrig.  
 

Fordi infoheftets målsettinger og gjennomføringen av disse er nært forbundet og 

hører naturlig sammen i heftets tekst, er de også slått sammen og redegjort for i 

sluttrapportens første kapittel (Bakgrunn for prosjektet og målsetting).  

Forøvrig er prosjektet gjennomført i samsvar med søknadens fremdriftsplan, med 

noen mindre tilpasninger.  

 



4. 

 

Tilrettelegging av målgruppe 

Målgruppen for infoheftet var fra starten av den nye CI-brukerens familie og 

nærpersoner. Underveis i prosjektperioden konstaterte vi at også mange andre i 

nærmiljøet kunne bidra til å gjøre lyttetreningen lærerik og inspirerende. Derfor 

beskriver infoheftet hvordan alle i brukernes nære omgivelser som i større eller 

mindre grad har kontakt med dem - både folk i nabolaget, nærbutikken, kaféen, 

fastlegen, frisøren, kolleger, venner og bekjente – er med på å gi dem nyttig 

lyttetrening gjennom uformelle samtaler og småprat, kommentarer og en munter 

bemerkning i forbifarten. Å få med seg ord og lange setningsperioder fra folk som 

snakker fort og utydelig, krever intens lytting og konsentrasjon. Desto større er 

mestringsfølelsen når man kommer i mål og har oppfattet det riktig. - Med mange 

uformelle møter og improviserte samtaler i nærmiljøet blir brukerne tryggere på sin 

hørsel og hvordan de best kan takle ulike kommunikasjonssituasjoner. Systematisk 

lyttetrening sammen med faste treningskompiser, kombinert med uformell trening 

med andre i nærmiljøet, gir også brukeren større kontaktradius og 

kommunikasjonsmuligheter i lokalsamfunnet. Derfor fremheves den uformelle 

lyttetreningen i nærmiljøet som en viktig treningsarena, og gjør at målgruppen også 

inkluderer folk i lokalsamfunnet som gjerne bidrar til improvisert og uformell 

lyttetrening.   

 

Tilrettelegging av spørreundersøkelse om nytteverdien av infoheftet  

En gruppe CI-brukeres vurderinger av infoheftets nytteverdi kommer frem i en 

spørreundersøkelse sist i prosjektperioden. Den opprinnelige planen var å utprøve og 

vurdere nytten av heftet hos 5 familier og deres nye CI-brukere. Fordi det var 

vanskelig få tak i så mange som 5 nye brukere med familier til en relevant utprøving i 

den korte tiden som var igjen av prosjektperioden, og fordi vi også ønsket en mer 

sammensatt gruppe respondenter, tilrettela vi undersøkelsen ut fra disse forholdene.  

Vi utarbeidet et spørreskjema som ble sendt 100 CI-brukere, i tillegg til infoheftene 

og følgeskriv med oppfordring om å vurdere nytteverdien av heftet ut fra deres egne 

erfaringer som CI-brukere. De fleste av dem hadde deltatt på Briskebys CI-kurs 

(2012 – 2015) for brukere som hadde hatt CI en stund - noen av dem i flere år, andre 

en kortere periode; noen med alene-ansvaret for treningen, andre med litt drahjelp av 

familien. Enkelte hadde fått timer med audiopedagog /logoped i sine hjemkommuner.  

Bare et par brukere hadde nylig fått tilkoblet lyd på til sitt nye CI.  

 

Vi oppfattet dem som en kvalifisert respondent-gruppe nettopp fordi deres 

lyttetrenings-bakgrunn og erfaringer fra startfasen var svært forskjellige, og ga dem 

en allsidig erfaringsbakgrunn å bygge sine vurderinger av nytteverdien på.  

 

Distribusjon og markedsføring 

Infoheftet med et tilhørende lyttetreningskort som legges løst inni heftet, er trykt i et 

opplag på 2000 eks. Treningskortet («Lyttetrening med dagligdagse setninger - 

sammen med en treningskompis») kan tas ut av heftet og brukes fritt etter behov, både 

av CI- og høreapparatbrukere, eller familie /nærpersoner som har lyst til å lyttetrene 
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på dagligdagse setninger i skiftende omgivelser og støyforhold. Det kan også brukes 

av audiopedagoger / logopeder som gir timer i lyttetrening    

 

Infohefter og lyttetreningskort ble sendt til følgende instanser/personer, med  

utfyllende info og oppfordring om å dele dem ut til aktuelle brukere og familie 

/nærpersoner:   

 HLF: CI-utvalget, fylkeskontakter, likepersoner, brukere  

 HLF Briskeby skole og kompetansesenter: Fagpersoner, deltakere på CI-kurs.  

 HELSE: Sykehus som foretar CI-operasjoner Hørselssentraler, aktuelle ØNH-

leger 

 AKTUELLE OPPLÆRINGS- OG REHABILITERINGSINSTANSER 

 HØREAPPARATFIRMAER 

 FAGPERSONER (off. ansatte og privatpraktiserende) 

 CI-BRUKERE (kursdeltakere på Briskebys kurs for CI-kandidater og brukere),   

 NAV komptansesenter for tilrettelegging og deltakelse. 
 

Prosjektet og infoheftet er forøvrig markedsført gjennom HLF og omtalt i en artikkel 

i HLF sitt fagtidsskrift Din Hørsel (november 2015) (Vedlegg 2)   

 

Resultater og resultatvurdering  
Resultatet foreligger i form av det nye infoheftet og tilhørende lyttetreningskort 

(Vedlegg 1) 

I heftets første del får leserne bakgrunnskunnskap om læringsprosessen med CI, og 

behovet for lyttetrening og treningspartnere: (Lær å lytte med CI - Innføring i 

læringsprosessen med CI- Nytteverdien av lyttetrening - Aktiv lytting - Lyttetrening 

med treningskompis(treningspartner) - Treningskompisens rolle, ansvar og 

begrensninger - Realistiske forventninger til CI - Hvordan starte lyttetreningen? ) 
 

Videre inneholder heftet forslag til konkrete øvelser og fremgangsmåter de kan bruke, 

eller videreutvikle etter behov: (Trening med omgivelseslyder - Trening på 

setningsforståelse og større rytmebevissthet - Trening med telefon.- Trening i å høre 

på lang avstand.- Uformell lyttetrening. - Lyttetrening med både CI og høreapparat  - 

Lyttetrening med CI nummer to- Pauser og avspenning )     

    

Resultater av spørreundersøkelsen om heftets nytteverdi 

Et spørreskjema og to info-hefter ble sendt omlag hundre CI-brukere sammen med et 

følgeskriv. Der understrekes det at nettopp som CI-brukere over lengre tid, har de 

gode forutsetninger for å vurdere innholdet og nytten av heftet. De blir også 

oppfordret til å gi heftet til en i familien eller annen nærperson, og drøfte innholdet 

med dem.  

 

Den enkle svarskalaen ja - til en viss grad – nei  ble brukt , og det ble satt av et eget 

felt for kommentarer.  
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Spørreskjemaet inneholdt følgende spørsmål: 

 

 
 

1. Mener du/dere at heftet er et nyttig redskap for å involvere nærpersoner og 

familie i lyttetreningen? 

 

2. Gir heftet dere forståelse av lyttetreningens betydning for å utvikle god CI-

hørsel? 

 

3. Mener dere at heftet bidrar til at en større del av nærmiljøet og det lokale 

nettverket blir trukket inn i lyttetreningen? 

 

4. Gir heftet nyttige råd og veiledning om treningskompisens rolle og ansvar? 

 

5. Hjelper heftet dere med å få realistiske forventninger til CI-hørselen? 

 

6. Er treningsoppgavene motiverende og aktuelle for dere? 

 

7. Har dere nytte av lyttetreningskortet? 

 

8. Gjør lyttetrening med ulike treningskompiser at kommunikasjonen med andre 

blir tryggere? 

 

9. Hjelper avspenningsøvelsene dere med å stresse ned og fornye energien? 

 

  

Det kom inn 35 besvarelser på det totale antallet utsendte skjemaer (100).  

Respondentene ga overveiende positive svar på spørsmålene. Nesten alle svarte ja på 

spørsmål 1 – 5, men med forbehold om at nye brukere kanskje ikke ville våge å be 

folk i nærmiljøet om å hjelpe til med lyttetreningen.  

 

Det var også en del som svarte «til en viss grad» på flere av spørsmålene. Det tyder   

på en mer moderat og blandet holdning til nytteverdien av infoheftet på enkelte 

områder.  Variasjonene vi så i besvarelsene, kunne også tyde på at svarene varierte i 

forhold til brukernes fartstid med CI. Fordi de fleste respondentene var vant til å høre 

med CI og hadde praktisert mye lyttetrening, er det sannsynlig at en del av temaene i 

infoheftet var mindre nyttige for dem enn de ville vært for nye CI- brukere. Dette kan 

sees som en svakhet ved undersøkelsen. På den andre siden gjorde nettopp deres 

lange erfaring det mulig å gi en mest mulig innsiktsfull og objektiv vurdering av 

nytteverdien.    

 

3-4 respondenter hadde fått lyttetrening hos audiopedagog, og mente derfor at de 

hadde fått tilstrekkelig informasjon og trening.  
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Spørreundersøkelsen i sin helhet ga oss nyttige og konstruktive tilbakemeldinger om 

en ganske erfaren og sammensatt brukergruppes umiddelbare oppfatning av heftet, og 

innsikt i nytten de hadde av ulike temaer. 

 

Det ville gitt oss verdifull informasjon å gjøre den samme undersøkelsen med nye CI-

brukere som er i startfasen med lyttetrening, for å sammenlikne besvarelsene  og se 

om denne gruppens vurderinger faller annerledes ut. 

 

Resultatvurdering av infoheftet i sin helhet  

På bakgrunn av den positive responsen fra brukere, nærpersoner og faginstanser vi 

har sendt infoheftet til, er vi tilfredse med et resultat som målgruppen ser ut til å sette 

pris på. Vi ser også verdien av å ha utviklet en Startpakke som nå er blitt en trilogi 

med tre hefter som på hver sin måte gir nyttig informasjon og veiledning til nye CI-

brukere og deres nærmeste.   

 

I det nye heftet settes fokus på CI-brukernes familie, nærpersoner og venner - på 

deres behov for mer kunnskap om CI og hvordan den nye hørselssituasjonen kan 

virke inn på kommunikasjonen hjemme, på jobb og i andre sosiale situasjoner.  

- Hva kan de som familie og nærpersoner gjøre for at resultatet skal bli best mulig? 

De får informasjon om læringsprosessen som settes i gang når hjernen skal tolke det 

nye lydbildet, og hvordan regelmessig lyttetrening sammen med en nærperson gir 

hjernen trening i å bearbeide de nye lydinntrykkene og tolke dem riktig. Derfor er det 

så viktig at familie og venner tilbyr seg å samarbeide og hjelpe til med lyttetreningen, 

slik at brukeren får en god start på læringsprosessen.  

  

Selv om vi er klar over behovet for slike infohefter, er vi i tvil om de nye heftene vil 

bli tatt godt nok i bruk, eller i likhet med mye annet info-materiale bli «liggende i 

skapet» uten å bli videreformidlet til målgruppen. 

 

Vi funderer også på hva mer som kan gjøres for å sikre at fagpersoner innenfor 

områdene helse, opplæring og rehabilitering deler ut heftene, informerer brukerne om 

hvordan de kan være til nytte, og oppfordrer dem til å spørre en venn / nærperson om 

å bli deres «treningskompis» i den første tiden med CI. Dette kan føre til spennende 

og lærerik lyttetrening for både brukeren og «kompisen», og fornye og styrke 

kommunikasjonen mellom dem.  Ofte er motivasjon og oppmuntring fra fagpersoner 

det lille ekstra som skal til for å få brukeren til å ta grep om læringsprosessen på egen 

hånd. 

   

Videre vil HLF Briskeby inkludere infoheftet i kursopplegget for både nye CI-

brukere og de som har hatt CI en stund, la brukerne studere og drøfte det i fellesskap, 

og lage nye lytte-øvelser ut fra forslag og tips i heftet. Vi ønsker å motivere 

deltakerne til å ta med heftet hjem og lyttetrene der sammen med en nærperson i 

perioden frem til neste kurssamling. Der møtes deltakerne på nytt og deler erfaringer 

fra hjemmetreningen. På den måten kan de samle og utveksle nye lytte-øvelser til 
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felles nytte. Forslag til gode øvelser kan også deles på Facebook.    

 

Oppsummering og konklusjon  
Vi er kommet i mål med å lage et infohefte til nye CI-brukeres familie og 

nærpersoner.  Design og illustrasjoner gir et tiltalende inntrykk og innbyr til å studere 

heftet nærmere. Heftet er trykket i 2000 eksemplarer, og sendt til aktuelle instanser 

innenfor områdene helse, opplæring og rehabilitering, høreapparatfirmaer, 

brukerorganisasjoner,  fagpersoner og først og fremst til brukerne selv. 

 

Ut fra den positive responsen å bedømme, ser heftet ut til å fylle et stort behov for 

informasjon om læringsprosessen den nye CI-brukeren går inn i, og for praktisk 

veiledning og forslag om hvordan familie og nærpersoner kan fylle sin rolle som 

treningskompiser med innsikt, humør og kompetanse.  

 

Hovedutfordringen er nå å få infoheftet distribuert og tatt i bruk av familier, venner 

og nærpersoner, slik at det blir til reell nytte i den daglige lyttetreningen med CI. 

- Èn mulighet er å lage en liten «verktøykasse» som skal følge med startpakken og 

inneholde forskjellige materiell og velegnet verktøy til lytteleker og spill, rebusløp i 

lytting, lyttekonkurranser osv. sammen med familie og venner.  
 

Flere brukere har spurt etter en CD med enkle lytteøvelse (lyder inne og ute, samt 

dagligdagse setninger med barnestemmer, kvinne- og mannsstemmer.)- Enkel å 

bruke, og morsomt for hele familien å prøve seg sammen på under ulike støyforhold.  

En slik CD fulgte tidligere med i Startpakken, og var svært populær blant eldre CI-

brukere.  
 

Vår konklusjon er i alle fall at infoheftet r et nytt, friskt tilskudd til Startpakken for 

nye CI-brukere, som nå er en trilogi med tre infohefter som utfyller hverandre i et 

allsidig tilbud til brukere som venter på CI-operasjon, nye CI-brukere og deres 

familie/nærpersoner.  

 

 

 



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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SAMMEN MED EN 
TRENINGSKOMPIS
Du skal ikke se ansiktet til kompisen mens dere 
trener på setningene. Kompisen kan f.eks. holde et 
ark foran ansiktet, se en annen vei, eller dere kan 
sitte rygg mot rygg. Kompisen sier setningene klart 
og tydelig, og du prøver å gjenta dem riktig. Hvis 
du er usikker på hva du hører, gjentar kompisen setnin-
gen. Hvis du fortsatt ikke hører får du mulighet til 
å munnavlese. Hvis du har behov for det, kan du se 
gjennom setningene før dere starter.

Hallo
Hei
God dag
Takk for idag
God natt
Sov godt
Hyggelig å se deg
Morna
Vel hjem                            
Hils familien                    
God morgen
Ha det fint
God sommer
Gratulerer med dagen       
God jul
God morgen                    
Adjø
God helg
God middag

   HILSENER

Jeg skal på jobben
Jeg skal på konsert
Jeg skal på skolen
Jeg skal gjøre mitt beste                        
Jeg skal sykle til byen                          
Jeg skal kjøpe nye joggesko                 
Jeg skal være ute i god tid                    
Jeg skal ha yoghurt uten sukker           
Jeg skal slappe av foran TV`n               
Jeg skal være hjemme alene                 
Jeg skal legge meg tidlig
Jeg skal klippe og farge håret                

   JEG SKAL PÅ.....

Hvordan står det til?
Har du låst døren?
Har du satt på alarmen?
Har du satt på kaffe?
Blir du med på kino?
Må du gå allerede?
Har du satt på kaffe?  
Vil du hjelpe meg å dekke bordet?
Har ingen hentet avisen?                                                                       
Hva skal vi ha til middag?
Er du ferdig på badet?
Er det sant at de vant kampen?

   SPØRSMÅL



Når kommer du hjem i dag?
Kommer du rett fra jobben?
Jeg har lyst på havregrøt idag.
Vi har ikke flere egg igjen.
Jeg liker ikke makaroni, men 
ris og pasta.
Jeg skulle ønske det var  
sommertid hele året.
Ser du mye på TV?

Vær så snill å kjøre innom 
mor med et ferskt grovbrød.
Kan jeg få en kronesis med 
sjokolade og nøtter?
Kan vi ha hjemmelaget pizza 
på fredag?
Joggeskoene mine er helt 
utslitte.
Er du ferdig med leksene?

   HVERDAGS-SNAKK

(meg/deg/seg/oss)             
Jeg gledet meg
Han skyndtet seg
Vi koste oss                       
Hun moret seg
Hun sminket seg                
Vi pyntet oss
Han gruet seg
Hun kjedet seg                   
Jeg la meg for sent             

Sterk som en bjørn                                  
Rask som et lyn                          
Sulten som en skrubb                  
Stille som mus                                                   
Frisk som en fisk                    
Sleip som en ål                                
Sta som et esel                             
Glad som en lerke                       
Stolt som en hane                                        

Skynd deg              
Tull og tøys
Det haster 
Takk for praten                       
Takk for maten 
Sees snart                   
Ikke stress
Ta det rolig
Cheese.... smil!           

Husk å vanne blomstene              
Husk å bestille togbilletter
Husk å fylle bensin   
Husk å ta med paraply                        
Husk å sette på alarmen     
Husk å låse døren                   
Husk å sortere søppelet
Husk å stille vekkeklokka
Husk å rydde i kjellerboden           

Hvordan skal været bli?             
Hvilken sjokolade vil du ha?                    
Hvorfor erter du meg ?                             
Hvilken vei skal vi kjøre?                                                
Hvem venter du på?                                  
Hvor er nærmeste Taxiholdeplass?                           
Hvorfor ble han så hissig?                        
Hva synes du om filmen?                         
Hvem var det som ringte?                                            
Hva vil du ha å drikke?                                        

Er svaret ja eller nei?                           
Jeg er et ja-menneske                                  
Jeg sa nei til invitasjonen                                    
Jeg sier ja takk til en kaffe        
Nei og nei, så fin du er!                                  
Det er jo blitt langt på natt                         
Nei takk, jeg er forsynt                        
Jeg lovet jo å hjelpe dem                        
Jeg stemmer ja til bilfri by                                        

   JEG HYGGET MEG

  FOLKELIGE UTTRYKK

  KORTE UTTRYKK

  HUSK

   SPØRREORD

   JA/NEI/JO

Jo mer regelmessig du øver,
dess bedre blir resultatet.
Gjør lyttetreningen til en
daglig rutine der hjernen
lærer å tolke ord og
setninger riktig.

God trening!

HLF BRISKEBY 
kompetansesenter as
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Du kan lese mer om prosjektet på  
www.hlf.no/infonarpersonci

PS

Tekst Tor Slette Johansen
Foto Morten Langrind

Det er audiopedag og Siri Skollerud og 
psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita 
Herheim som har skrevet heftet, som er 
et HLF-prosjekt og finansiert med midler 
fra Extrastiftelsen. Skollerud takket nylig 
for seg etter en lang yrkeskarriere ved 
HLF Briskeby, men er fortsatt høyst aktiv 
som tillitsvalgt i HLF. Herheim har sin 
praksis på Voss og har flere 
engasjementer ved HLF Briskeby. I vår 
ga hun ut boken Vågestykke som 
omhandler hennes til tider vanskelige liv 
som tunghørt til et velfungerende liv som 
CI-bruker.

en Myk sTArT
Målgruppen for det nye heftet er nye CI-
brukeres familie og nærpersoner, for å 
motivere og heve kompetansen deres til 
å bli dyktige samarbeids- og 
øvingspartnere i høretreningen med CI.

Heftet vil vektlegge betydningen av å 
involvere nærpersoner og familie i den 
daglige høretreningen så fort som mulig 
etter lydpåsettingen, slik at høretreningen 
får en myk start i velkjente omgivelser, og 
sammen med personer CI-brukeren har 
et trygt og tillitsfullt forhold til. 

Det vil også gi råd og veiledning om 
nærpersonenes rolle, ansvar og 
begrensninger under høretreningen, som 

alltid bør tilrettelegges ut fra CI-brukerens 
egne behov. Heftet skal dessuten gi idéer 
og konkrete forslag til øvelser og 
ulike fremgangsmåter som CI-brukeren 
og øvingspartneren kan benytte seg av 
eller videreutvikle etter behov.

JO FLere JO BeDre
– Det er viktig å få dette heftet ut til så 
mange som mulig. Vi vil sende det til 
sykehus, audiopedagoger, ønh-leger, 
helsepersonell innen rehabilitering, 
skoler – ja, til alle som kommer i kontakt 
med nye CI-brukere. Og vi skal bruke 
Facebook aktivt for å spre denne 

informasjonen, som er så viktig for at CI-
brukere skal få best mulig utnytte av 
implantatet. 

– Men de viktigste i denne omgang er 
CI-brukerens nærpersoner, enten det er 
familie, venner, naboer eller arbeids-
kolleger. Jo flere trenings-kompiser jo 
bedre er det, sier Siri Skollerud.

Heftet skal inkluderes i den allerede 
eksisterende Startpakken for nye CI-
brukere, slik at denne får større nytteverdi 
også for nærpersoner/familier og 
fagpersoner innen helse, opplæring og 
rehabilitering.

TrEnIngSkOMpiser
Nye CI-brukere trenger all den lyttetrening de kan få, og nå kommer det et 

nytt hefte som også involverer familie og andre nærpersoner. treningskompiser 
skal gi CI-brukeren en best mulig start.

Lyttetrening. Inger Anita Herheim (til venstre) og Siri 
Skollerud er klar med et nytt hefte om lyttetrening med 
CI, rettet mot familie og andre nærpersoner.
Startpakke. Det nye heftet inngår i startpakken «Lær å 
høre med Cochleaimplantat».
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Auris Vestfold er et nytt tilbud for 
hørselshemmede og deres nærpersoner, 
og tilbyr hjelp for å møte utfordringer i 
hverdagen. Veiledningstjenesten er et 
resultat av at NAV tolketjeneste erfarte at 
deres tolker ofte fikk spørsmål ikke bare 
av hørselsrelaterte, men også 
hverdagslige spørsmål i møter med 
hørselshemmede. 

perMAnenT kOnTOr
Med NAV som fødselshjelper er nå 
tjenesten kommet i gang etter en 
prosjektsøknad fra HLF og med 3,39 
millioner kroner fra Extrastiftelsen til å 
bygge opp tjenesten over tre år.

– Vårt arbeid fremover ligger i å 

demonstrere og synliggjøre nytten i 
tjenesten, slik at Vestfolds kommuner blir 
interessert og gjør sitt til at det blir et 
permanent tilbud. Det samsvarer jo helt 
med intensjonene i såvel Kommunere-
formen som Folkehelsemeldingen og 
Primærhelsemeldingen, som er rett rundt 
hjørnet, sier spesialrådgiver Gunnar Horn 
i NAV og veiledningstjenestens daglige 
leder Diana BS Habecker.

Habecker har bakgrunn som lærer for 
døve barn, åtte år i Statped og tar nå 
master i audiopedagogikk parallelt med 
full jobb som veileder. Hun er CI-bruker.

kLAre BeHOV
Gunnar Horn sier det var etterspørselen 

Disse er rådgivningskontoret til for:
>>  for deg som har et hørselshemmet barn 

Vi gir deg informasjon om hørselshemming, 
og hvor du kan henvende deg for å få hjelp

>>  for deg som synes hverdagen kan være litt 
kjip og vanskelig 
mange opplever utfordringer knyttet til 
både skole og fritid, og synes det kan være 
vanskelig å snakke med andre om det, og 
tar gjerne en prat med lærer, trener eller 
foreldre.

>>  for deg som opplever utfordringer på jobb 
eller i dagliglivet 
En jobbsituasjon kan oppleves som 
vanskelig hvis det ikke tas hensyn til 
din hørselshemming. mange døve og 
hørselshemmede kan også oppleve at 
kommunikasjonen ikke fungerer.

>>  for deg som har fått nedsatt hørsel 
Har du fått nedsatt hørsel på dine eldre 
dager, kan dette bidra til mye fortvilelse 
og frustrasjon. Hos oss kan du få gode råd  
og hjelp til hvordan du kan takle din nye 
hverdag.

DH-FAKTADH

GODe råD i 
vestfold
Godt over 20.000 personer 
i Vestfold som har daglige 
utfordringer på grunn av 
nedsatt hørsel får nå tilbud 
om gratis veiledning i 
spørsmål om hverdagens 
mange praktiske gjøremål.

Tekst og foto Tor Slette Johansen

Veiledning. Diana BS Habecker er daglig leder og Gunnar Horn er prosjektleder for Auris
 – Hørselsveiledning -Vestfold.
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LærinGspris 2015 TiL
HLF øVre rOMerike
HLF Øvre Romerike er blitt tildelt 
Voksenopplæringsforbundets 
Læringspris for 2015 i Akershus. 
Utdelingen fant sted i Bjørvika 
Konferansesenter i Oslo i slutten av 
oktober.
Det var HLF Øvre Romerikes 
nestleder Terje Willy Andersen 
(bildet) og Irene Engeskaug som tok 
imot prisen.  
Ottar Aasen, Terje W. Andersen og 
Turid Bergquist, med 
organiseringshjelp av Irene 
Engeskaug i Eidsvoll Frivilligsentral, 
har de siste årene gjennomført 79 
12-timers kurs for våre medlemmer 
og andre eldre. Hvert kurs har bestått 
av seks-åtte elever og tre lærere. 
Cirka 600 personer har deltatt på 
kursene.
Temaer på kursene har vært 
tekstbehandling, internett, mail og 
bank, digital fotobehandling og 
slektsgransking. 
HLF Øvre Romerike fikk også mye 
ros for sitt engasjement for 
kommunens hjemmehjelpstjeneste 
og ansatte på bosentra/sykehjem i 
rensing og stell av høreapparater, og 
for opplæring av personer i fylkets 
lokallag i bruk av hørseltestings-
utstyret i «vogna». (DH)

Ti JernBAnesTAsJOner
UniVerseLT UTFOrMeT
2015 har vært et rekordår for 
universell utforming av landets 
jernbanestasjoner, skriver 
Jernbaneverket i en pressemelding.
En kartlegging i 2012 ga 97 stasjoner 
status som tilgjengelig, to som 
universelt utformet. I år har 103 
stasjoner status tilgjengelig, og ti 
som universelt utformet. (DH)

fra hørselshemmede som var kimen til 
dette prosjektet.

– Tolketjenesten fikk stadig spørsmål 
knyttet til praktiske problemer i 
hverdagen, som å gå i banken, hvem 
man skal henvende seg til i kommunen 
og andre ved offentlige kontorer og 
andre typer praktiske spørsmål. I 2011 
startet en gruppe ved tolketjenesten i 
Vestfold å se konkret på utfordringene, 
men det ble ikke fart i saken før vi et par 
år senere fikk ressurser fra NAV 
kompetansesenter for tilrettelegging og 
deltakelse til et forprosjekt.

– Vi satte ned et panel med fem 
grupper med ulike hørselsutfordringer, 
og spurte hvor skoen trykker. 
Konklusjonen var at brukerne savnet et 
fast sted hvor de kunne få hjelp til å 
orientere seg om tilbud tilpasset egen 
situasjon, og som en ikke måte søke seg 
inn til eller få tilgang til via henvisninger 
fra lege etc.

– Vi fikk veldig god input på hva 
brukerne i Vestfold ønsker; 
informasjonsarbeid om hørselshemming, 
informasjon om hvor du får hjelp med 
hørselshjelpemidler, veilede foresatte om 
barnehage- og skoletilbud for 
hørselshemmede barn, yrkesveiledning 
til hørselshemmede elever og 
arbeidssøkende, samt hjelp i kontakt 
med offentlige instanser om enkeltsaker 
– for eksempel NAV, bank og forsikring.  
Tønsberg og Sandefjord er fremmet som 
de to byene det er viktigst å være hyppig 
til stede. Vi skal også reise rundt i fylkets 
per i dag 14 kommuner og snakke med 
hørselshemmede der de bor, sier Horn 
og Habecker.

FeLLes FOrsTåeLse
Begge understreker at veilednings-
tjenesten fortsatt er i støpeskjeen.

– Grunnlaget for prosjektet er lagt, men 
vi har en lang vei å gå for å få alle 
brikkene på plass. Ikke minst med tanke 
på å få en permanent tjeneste forankret i 
kommunene. Vi hadde nylig et veldig 
positivt møte med Fylkesmannen som 
koblet vårt arbeid til arbeidet med 
folkehelse. I tiden fremover skal vi jobbe 
med de ulike kommunene med sikte på å 
oppnå en felles forståelse for behov og 
nødvendige tiltak rettet mot en 
permanent tjeneste. 

– Én av våre oppgaver nå blir å 
synliggjøre at det er samfunnsøkonomisk 
bra å satse på denne tjenesten, som 
med små kostnader utgjør en forskjell for 
veldig mange personer, sier de.

inGen kOnkUrrenT
Både Horn og Habecker er veldig klare 
på at veiledningstjenesten ikke skal være 
en konkurrent til andre hørselsinstanser i 
fylket.

– Vi ønsker er tett samarbeid med de 
hørselsfaglige miljøene i fylket, enten det 
er den kommunale hørselskontakten, 
hørselssentralen, NAV eller HLFs 
likepersoner. Derfor er det viktig at vi nå i 
startfasen finner ut hvor vi ikke kommer i 
konflikt med andre fagmiljøer. Jeg er 
imidlertid overbevist om at vi kan utfylle 
hverandre på en veldig god måte. Det er 
viktig å ha en bredest mulig kompetanse 
innen hørselsomsorgen, og at vi sammen 
kan gi de hørselshemmede et best mulig 
tilbud, sier Habecker, som allerede har 
møtte flere hørselsinstanser, og hun har 
flere på listen.

OppsøkenDe VirksOMHeT
Veiledningstjenesten skal i starten ha 
åpent i Tønsberg hver tirsdag og torsdag, 
med langdag torsdag, de nøyaktige 
åpningstidene vil bli lagt ut på kontorets 
hjemmeside. 

– De andre dagene i uken kan tjenesten 
nås for å gjøre avtaler om møter og 
oppsøkende aktiviteter. Da må brukerne 
ringe, sende sms eller email. Vi tar  
bestandig kontakt tilbake, sier Habecker.

– Langdag er viktig med tanke på at også 
de yrkesaktive skal kunne få hjelp og råd 
hos oss. Det er den nest største potensielle 
brukergruppen, i henhold til 
brukerundersøkelsen vi gjennomførte.  I 
tillegg vil jeg stille opp der det er ønskelig, 
det være seg møter i lokale HLF-lag, på 
seminarer, i det store og hele der 
hørselshemmede møtes. Vi kan selv 
arrangere treff, og jeg drar gjerne også hjem 
til folk etter ønske og behov, sier Habecker. 

– Veien blir til mens vi går. Vi har god hjelp 
av HLFs nesteleder og leder i HLF Vestfold 
Jan Joakimsen som leder styringsgruppen 
vår, og mange andre gode hørselskrefter, 
blant andre fra Vestfold Døveforening. 
Uansett vil vwi gjøre det som står i vår makt 
for at veiledningstjenesten skal bli en 
suksess og en viktig hjelp i 
hørselshemmedes hverdag, sier Gunnar 
Horn og Diana BS Habecker.

Du kan lese mer om tilbudet og åpningstider 
på www.aurisvestfold.no

PS


