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Ny film: HLF Briskeby
kompetansesenter er nå ute med
filmen «Fra øre til øre» om
hørselshemmede i arbeidslivet.

Fra øre
til øre
HLF Briskeby kompetansesenter
as har nå lansert opplysningsfilmen «Fra øre til øre», en
opplysningsfilm om
hørselshemmede i arbeidslivet.
Tekst Tor Slette Johansen

Dette er den fjerde filmen i en serie
opplysningsfilmer om hørsel i ulike
livssituasjoner. Tidligere filmer er «Null
sus» om å forebygge støyrelatert
hørselsskader hos ungdom, «Glem det»
om å være hørselshemmet elev i
videregående skole, og «Hørsel hele
livet» som gir informasjon til helse- og
pleiepersonell som jobber med eldre
hørselshemmede.

Enkle grep
Og nå altså «Fra øre til øre» om hvordan
det oppleves å ha nedsatt hørsel i
arbeidslivet, og hva som skal til av enkel
tilrettelegging for å lette
kommunikasjonen. Filmene er produsert
med prosjektmidler fra Extrastiftelsen.
– I «Fra øre til øre» møter vi
hørselshemmede, deres kolleger og
fagfolk innen hørselsfeltet. Gjennom
eksempler og intervjuer fra ulike yrker og
arbeidsgrupper får vi innblikk i hva det
innebærer å ha et hørselstap, og vi ser
hvordan man med enkle grep kan legge
til rette for bedre kommunikasjon på
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arbeidsplassen. Filmen har også en
animasjonsdel som simulerer ulike typer
hørselstap, sier Ellen Dannevig Straube
som har vært leder for dette prosjektet.

Åpenhet
Filmen er spilt inn på ulike arbeidsplasser
i Oslo, Bærum og Tønsberg.
Hovedtyngden av rolleinnehaverne er
hørselshemmede som spiller seg selv,
men det er også leid inn noen
skuespillere.
– Det er en viktig målsetning for
samfunnet at flere står i arbeidslivet
lengst mulig – og på en god måte. Å
være åpen om hørselstapet på
arbeidsplassen er første skritt på veien til
gode tilretteleggingstiltak, både
hørselstekniske og holdningsmessige.
Når kolleger og ledelse får en forståelse
av, og hvilke konsekvenser det har for
kommunikasjonen, blir det enklere å

komme frem til gode løsninger som letter
kommunikasjonen for alle.

Rive
barrierer
1

– I filmen synliggjør vi hvilke situasjoner i
arbeidslivet som preges av både
fordommer, skam og uvitenhet. Vi ønsker
å bidra til å bygge ned barrierer samt
bidra til at den hørselshemmede i
samarbeid med sine kolleger kan legge
til rette for en bedre og smidigere
kommunikasjon på arbeidsplassen, sier
Ellen Dannevig Straube.

PS
«Fra øre til øre» og de tre andre filmene kan
ses på YouTube og på www.hlfbriskeby.no, og
der kan også filmen bestilles i dvd-format.

