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LITT OM KOMMUNIKASJONSVERKSTEDET

Normalthørende og hørselshemmede som står
hverandre nær – venner, familiemedlemmer eller
par – må lære seg å samhandle for å få til god
kommunikasjon. Dette var utgangspunktet for
Kommunikasjonsverkstedet, hvor et førtitalls
nærpersoner (i dette tilfellet par, pluss to familier
med voksne barn) satte hverandre stevne for
å tilegne seg forståelse og teknikker for god
kommunikasjon:

Godt verktøy er halve jobben! I dette heftet blir
erfaringene fra denne samlingen lagt frem. Slik
vil nærpersoner kunne få ideer til å bedre sin
kommunikasjon. Heftet er også egnet for hørselslag
som vil komme i gang med likemannsarbeid for
nærpersoner.

KAPITTEL 1:

BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET
I dette kapittelet forteller prosjektleder Inger Klæboe om noen av sine
tanker rundt prosjektet:
Ideen
Jeg er gift med en mann som er hørselshemmet.
Det er mine erfaringer som ektefelle som har
vært utgangspunktet for prosjektet som vi har kalt
Kommunikasjonsverkstedet.
Selv om man trenger det, er det ingen selvfølge å
bruke høreapparat. Og det er i alle fall vanskelig
å snakke om temaet, man ender lett opp i en låst
situasjon.
Det er klart at det er mange følelser involvert her, og
jeg savnet etter hvert et forum hvor jeg kunne snakke
om problemstillingen, uten at det føles illojalt. Dette
utløste ideen til Kommunikasjonsverkstedet.
Målet med prosjektet
Prosjektet har hatt som målsetting å bryte
ned kommunikasjonsbarrierer og å gjøre
kommunikasjonen bedre mellom hørselshemmede
og deres nærpersoner.

Dette er blitt gjort gjennom en helgesamling lagt
opp som et mestringsorientert verksted.
Nærpersonene fikk slik ny erfaring og kunnskap om
problemstillingen, slik at de kan organisere seg selv,
utdanne likemenn og bli en aktiv ressurs for seg selv
og andre nærpersoner.
Kommunikasjonsverkstedet ble gjennomført på
Klækken 1 - 3. september 2006.
Samlingen inneholdt blant annet gruppearbeid
hvor deltakerne fikk oppgaver som de skulle jobbe
med. Oppgavene var utformet slik at deltakerne
gjennom samtaler i grupper kunne gjenkjenne egne
problemstillinger og personlige erfaringer, i tillegg til
at vi reflekterte generelt rundt problemstillingene.

Ny samling
I november arrangerte vi en ny samling i Oslo
Hørselslag sine lokaler, og svært mange av dem som
deltok på samlingen på Klækken hadde anledning
til å komme. Temaet var det samme, men opplegget
var litt løsere. Vi nærpersoner fant et rom hvor vi
kunne være for oss selv for å snakke sammen. Det
ble etter hvert klart at mange av de problemene hver
av oss opplever i hverdagen, er felles. Allikevel er
det en markert forskjell, og det går på hvor lenge de
respektive partnerne har vært hørselshemmet.
Der hvor partneren har vært hørselshemmet
fra svært tidlig i livet er det en selvfølge at
hjelpemidlene blir brukt. Det er de som har fått
dårlig hørsel sent i livet, og kanskje gradvis, hvor
erkjennelsen sitter langt inne. Mange mener at de
kan bruke høreapparatet av og til, og at den dårlige
hørselen er deres personlige anliggende. Men når en
av partene i et forhold får dårlig hørsel, da er det et
felles anliggende, og det er det kanskje ikke så lett
for den som er hørselshemmet å ta inn over seg.

Et felles problem
Noen ganger skjer det at det er nærpersonen som
distanserer seg fra hørselshemmingen. Han eller
hun mener at dette er partnerens problem, og
at det er opp til den som er hørselshemmet å ta
konsekvensen av sin hørselshemming. Det kan være
mange grunner til denne holdningen, det er selvsagt
ikke vond vilje som ligger bak. Men hvis man skal
fortsette å fungere sammen i et fellesskap, må man
altså erkjenne at en hørselshemming er et felles
problem, og at man må finne hensiktsmessige måter
å håndtere situasjonen på.
Under planleggingen av prosjektet kom jeg i
kontakt med flere hørselshemmede, og noen
kunne fortelle om nærpersoner som overhodet
ikke forholdt seg til sin partners hørselshemming.
De var negative til bruk av hjelpemidler, og ville
ikke at den hørselshemmede skulle bruke slike
i sosiale sammenhenger. Og det ble fortalt om
barn som aldri hadde tid til å stille opp for foreldre
som trengte assistanse når det skulle installeres
hjelpemidler hjemme.

Likemenn for nærpersoner?
Disse historiene får meg til å tenke på at det skulle
vært et likemannsapparat som står klart til å fange
opp den hørselshemmedes nærpersoner så snart
hørselshemmingen blir slått fast, og høreapparatet er
bestilt. Da vil man kunne starte holdningsskapende
arbeid fra dag en, slik at nærpersonene etter hvert
ikke bare ser begrensningene, men også mulighetene.
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Hvem skal ta ansvar i kommunikasjonen?
Tilbakemeldingene fra Klækken viser at hørselshemmede svært ofte føler seg tilsidesatt og utenfor
i sosiale sammenhenger, og trekker seg tilbake.
Mange mener at normalthørende selv må ta ansvaret
for at hørselshemmede skal være med i samtalen.
Hørselshemmede kvier seg for å si i fra fordi de
mener det skaper dårlig stemning. Andre igjen har
motsatt erfaring, de synes det er helt greit å si fra når
de ikke får med seg det som blir sagt, og de har også
møtt velvilje fra normalthørende. Jeg tror nok begge
disse erfaringene er riktige, men jeg tror likevel at
man kan legge forholdene til rette for at alle, både
hørselshemmede og normalthørende, skal føle seg
vel. For jeg tror ikke normalthørende mener de
hørselshemmede er en plage, det er nok heller slik at
mange føler seg usikre og ”satt på plass” når en
hørselshemmet sier at de må snakke klarere, ikke snu
seg bort og så videre. Dette er også problemstillinger
en likemannsgruppe kan snakke om. Jeg vil tro at
alle nærpersoner til hørselshemmede har kunnskaper
om hvordan man skal forholde seg når man skal
kommunisere med hørselshemmede i en sosial
sammenheng.

Når man skal formidle denne kunnskapen til
normalthørende, er måten det gjøres på viktig.
Normalthørende som ikke har erfaring med sterkt
hørselshemmede, vet jo ikke hvordan de skal
forholde seg. Min hørselshemmede mann er ikke
avhengig av munnavlesning og godt lys for å følge
med, han hører godt med høreapparat. Derfor har
heller ikke jeg noen særlig erfaring med å forholde
meg til sterkt hørselshemmede. Jeg har gjort alle
feilene, hånden foran munnen, snu bort ansiktet,
osv. Og jeg har følt meg ille til mote når jeg har blitt
”satt på plass”. For jeg har jo ikke gjort dette med
vilje. Og det tror jeg ikke noen andre gjør heller. I
en likemannsgruppe kan man dele sine erfaringer
med hvordan man kan formidle disse tingene
til ”fremmede”. Det er kanskje ikke nødvendig
at den hørselshemmede alltid skal gi denne
informasjonen selv. Man kan bli enig om hvordan
man skal gjøre det, og så kan nærpersonen ta litt av
informasjonsbelastningen av og til.

Mellomøret
Mellomøret er et lite luftfylt kammer med trommehinnen i den ene enden
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KAPITTEL 2:
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Kunsten å gripe inn…
Men det er selvfølgelig viktig at den som er
hørselshemmede og nærpersonen på forhånd er blitt
enig om når, og i hvilken grad man skal bryte inn.
Har man opplevd noen situasjoner, vil nærpersonene
etter en tid ha oversikt over hvilke situasjoner
man skal gå inn i. Jeg har ikke mange personlige
erfaringer fra slike situasjoner fordi mannen min
hører godt med høreapparat, men det er klart at det
av og til likevel oppstår misforståelser i møte med
andre mennesker. Da er kunsten å gripe inn på en
måte som ikke virker påfallende. Noen ganger kan
det jo være nok at nærpersonen bare spør en gang til,
for selv å få bekreftet at det som blir sagt er forstått
riktig.
Alle har sin måte å takle kommunikasjonsproblemer
på. Jeg har sett at nærpersonen har stoppet den som
snakker, og så forklart sin hørselshemmede partner
hva som foregår. Den andre samtalepartneren har
selvfølgelig også blitt informert om situasjonen.
Dette har vært gjort meget elegant. Her har således
partene helt klart en avtale seg imellom at slik gjør
vi det.

Andre er litt mer usikre på når og hvor, og om man
skal bryte inn. Det er tydelig at man ikke helt har
avklart seg i mellom hvordan man gjør det.
Sammen
Hørselshemmingen rammer begge parter i et
forhold, og det må også nærpersonen forholde seg
til. Man må forsikre seg om at partneren har den
beste muligheten til å følge med i alle situasjoner.
Men også stille krav til sin partner om at denne
virkelig benytter disse mulighetene. Her er det ikke
bare snakk om hjelpemidler, det dreier seg om å gi
informasjon til andre, unngå å svartmale situasjonen,
og i tillegg bruke humor i situasjoner som oppstår.
Det går heller ikke an for nærpersonen å distansere
seg fra problemet, snu ryggen til og satse på at
partneren klarer seg: ”Man kan jo alltids prate om
det senere”. Er man ute blant folk er det viktig at
man holder et øye med sin partner for å forsikre seg
om at det går bra. I et forum med mange fremmede
mennesker, kan det føles godt for den som er
hørselshemmet at partneren tar på seg ansvaret for
å fortelle de som står i nærheten at her er det en
høreapparatbruker ute og går.

Ulike forhold, forskjellige krav
Jeg mener også å ha observert at en som har fått
hørselshemmingen tidlig, eller er født med den,
takler situasjonen helt annerledes enn en som har
blitt hørselshemmet gradvis og sent i livet. En som
har brukt høreapparat nesten hele sitt liv erkjenner
sin avhengighet av hjelpemiddelet for å fungere,
mens den som opplever hørselstapet sent og gradvis
kanskje har vanskeligere for å erkjenne situasjonen
og ta de grep som er nødvendige. Disse forholdene
stiller forskjellig krav til nærpersonene. Det er greit
når man møter en person som allerede er bruker, da
må man få informasjon og ”opplæring” av partneren
sin. Men man må også hele tiden følge opp og
sammen med partneren sin legge forholdene til rette
for at kommunikasjonen skal fungere.
Når man opplever at partneren gradvis får dårligere
hørsel, blir problemstillingen en annen. Man blir
den personen som sier fra at ”nå hører du dårlig”
hvis ikke andre (for eksempel på jobben) gjør det.
Og erkjennelsen hos partneren om at nå er det
høreapparat neste, kan sitte langt inne. Da savner
man en likemann som man kan snakke med og få
råd hos hvis man trenger det.

KAPITTEL 3:

Audiopedagogen
Audiopedagogen kan gi deg informasjon om å leve
med hørselstap. Du kan blant annet få tips om
kommunikasjonstrening for deg og familien.
Hvis du har behov for tilrettelegging på for eksempel
arbeidsplass eller skole, kan audiopedagogen hjelpe
deg med dette.

SAMLING PÅ KLÆKKEN -

KOMMUNIKASJONSVERKSTEDET
Hjelpemiddelsentralen
I dette kapittelet forteller prosjektleder om samlingen
på Klækken, høsten 2006.
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kan
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Noen
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venner
skalog
forstå
mer av hørselstapetfor
ditt.
også kurs
undervisningsopplegg
voksne
hørselshemmede.

Aetat / Trygdeetat
Hvis du får problemer med arbeidssituasjonen din
på grunn av hørselshemmingen, kan du ta kontakt
med arbeidsgiveren din, som i samråd med Aetat /
Trygdeetat formidler videre kontakt med arbeidsrådgivningskontoret (ARK) i ditt fylke. Du kan også
selv ta kontakt med Aetat / Trygdeetat og ARK.
Høreapparatleverandørene
Høreapparatleverandrøene kan gi deg informasjon
Øre-nese-hals-spesialisten
om forskjellige høreapparater og andre hjelpemidler.
Det
Se kontaktinformasjon
er som regel fastlegen
bakerst
som henviser
i boken. til øre-nesehals-spesialist (ØNH-lege). Her undersøkes ørene
dine.
Hørselshemmedes
Noen ØNH-spesialister
Landsforbundhar
(HLF)
ansatt audiograf
som
HLF
tilpasser
er interesseorganisasjonen
høreapparater, mensfor
andre henviser
deg
hørselshemmede,
videre til din nærmeste
døvblitte,hørselssentral.
CI-opererte,
yrkesaktive, foreldre til hørselshemmede barn og
Hørselssentralen
tinnitus- og ménièrerammede.
/ Høresentralen Du kan lese mer
De
omaller
HLF
fleste
i kapittel
sykehusene
6.
har en hørselssentral
som en del av øre-nese-hals-avdelingen. Her stilles
diagnose
Du finner
ogkontaktinformasjon
måles hørsel - og dutilkan
deler
få prøvd
av dette
uthjelpeapparatet
høreapparater.bakerst
På hørselssentralen
i boken.
møter du
blant annet øre-nese-hals-spesialist, audiografer,
audiopedagoger og audioingeniører.

KAPITTEL 4:

HVA ER ET HØREAPPARAT?
I dette kapittelet blir du bedre kjent med hva et høreapparat er, og
hva som er forskjellen på de ulike typene apparater.
DEL 1: OPPGAVER I SEPARATE GRUPPER
Deltakerne ble delt inn i små separate grupper,
hørselshemmede og normalthørende for seg. Vi
ga dem i oppgave å drøfte problemstillingen i de
forskjellige oppgavene de fikk utdelt. Deretter skulle
de svare på spørsmålene ut i fra egne erfaringer,
og de tankene de gjorde seg etter drøftingene i
gruppene. Det skulle ikke gis noe felles gruppesvar.
Gruppene fikk følgende oppgaver:
1. Hva skaper et godt klima for kommunikasjon?
2. Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går greit?
3. Hvordan kan ulike følelser påvirke kommunikasjonen?
Dette svarte gruppene:
1. Hva skaper et godt klima for kommunikasjon?

Respons fra gruppene med hørselshemmede
For å skape et godt kommunikasjonsklima mener
de hørselshemmede deltakerne at det er viktig med
Hva
viljeertiletåhøreapparat?
forstå hverandre. Det kreves god kjemi
Et
mellom
høreapparat
partene,erog
et vilje
lydanlegg
til empati,
i miniatyr.
for å bygge
Det består
bro
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over
energikilde,
misforståelser.
mikrofon,
Det blir
forsterker
lagt storogvekt
høyttaler.
på at det
Høreapparatet
er trygghet partene
brukes
i mellom.
for å forsterke
En deltaker
lydbildet
påpeker
og
dermed
at den man
forbedre
snakker
kommunikasjonen.
til må være interessert i å høre
Lyden
på, menfanges
at også
opp
den
gjennom
hørselshemmede
mikrofonen,
selvogmå
lydbølgene
lytte til denomformes
som snakker.
til elektriske
Dersom man
signaler.
kan En
bruke
liten
humor
forsterker
som ”våpen”
øker er
signalets
det lettintensitet,
å snu en negativ
før signalet
omformes
stemning til
igjen
noevia
positivt,
en høyttaler.
men det
Deretter
avhenger
sendes
jo av
signalet
om hørselshemmede
inn i øregangen.
selv klarer å se humoren i
en situasjon. Det legges også vekt på de tekniske
Veien
forutsetningene
til bedre hørsel
som lys (munnavlesning), fravær av
Det
bakgrunnsstøy
tar tid å venne
og god
seg akustikk.
til å bruke høreapparat.
Du skal bli vant til et nytt lydbilde og en ny
teknologi.
Jeg er hørselshemmet
Det er viktig
på grensen
at du ikke
til døv
gir–opp
ja, egentlig
og legger
er
høreapparatet
jeg vel døv, meninnerst
fungerer
i skuffen,
såpass bra
selv
at om
folkdet
rundt
ikke
meg
svarer
glemmer
til seg.
forventningene dine med en gang.
				
(hørselshemmet)

KAPITTEL 4:

HVA ER ET HØREAPPARAT?
I dette kapittelet blir du bedre kjent med hva et høreapparat er, og
hva som er forskjellen på de ulike typene apparater.
Respons fra gruppene med normalthørende
De som er normalthørende gir uttrykk for stor
vilje til å legge til rette for den hørselshemmede
Hva
partneren
er et høreapparat?
sin. De legger vekt på toleranse og
Et
empati,
høreapparat
og at man
er etmå
lydanlegg
velge en ipassende
miniatyr.anledning
Det består
av
nårenergikilde,
man tar opp
mikrofon,
problemstillinger.
forsterker Her
og høyttaler.
er det viktig
Høreapparatet
med gjensidig forståelse
brukes forfor
å forsterke
at en hørselshemming
lydbildet og
dermed
krever spesielle
forbedregrep
kommunikasjonen.
i kommunikasjonen. Det krever
Lyden
at begge
fanges
parteropp
mågjennom
være villig
mikrofonen,
til å gjøre en
og innsats
lydbølgene
for at det skal
omformes
fungere.tilNormalthørende
elektriske signaler.
må En
sikre
liten
seg atforsterker
den som øker
er hørselshemmet
signalets intensitet,
virkelig
førersignalet
med i
omformes
samtalen, og
igjen
at hun
via en
eller
høyttaler.
han harDeretter
forstått det
sendes
som
signalet
blir sagt.inn
Deti øregangen.
gis også uttrykk for at man i blant
må akseptere at det oppstår en ”god dag – mann
Veien
økseskaft-situasjon”.
til bedre hørsel
Det tar tid å venne seg til å bruke høreapparat.
Du skal bli vant til et nytt lydbilde og en ny
teknologi. Det er viktig at du ikke gir opp og legger
høreapparatet innerst i skuffen, selv om det ikke
svarer til forventningene dine med en gang.

2. Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går greit?
Alle har et ansvar når en hørselshemmet er i nærheten.
Men også den hørselshemmede har ansvaret for å få med
alt som har betydning – selv om den hørselshemmede må
bryte inn i en samtale. Bare den hørselshemmede vet hva
det vil si å høre dårlig. Hørende kan også ”høre dårlig”
(- men hva vet vi om det?). De kan si fra uten å være
engstelig (tror jeg). Svært ofte foregår samtalen i grupper
på hørendes premisser. For at den gode stemningen skal
vedvare, kan ikke den hørselshemmede avbryte for ofte.
Da trenger den hørselshemmede en nærperson som kan
gjenfortelle hva som er sagt, på et senere tidspunkt.
Problemet er nærpersonens hukommelse. Selv om
den hørselshemmede samler på stikkord – er det ikke
alltid det hjelper. Hukommelse er så forskjellig for de
forskjellige mennesker.
				
(hørselshemmet)

KAPITTEL 4:

ULIKE TYPER HØREAPPARATER
Det finnes flere typer høreapparater. Audiografen
din vil hjelpe deg med å finne det apparatet som
passer best for deg og ditt hørselstap. Her er en
oversikt over de forskjellige høreapparatene:

HVA ER ET HØREAPPARAT?
I dette kapittelet blir du bedre kjent med hva et høreapparat er, og
Bak-øret-apparater
hva som er forskjellen på de ulike typene apparater.
Respons fra gruppene med hørselshemmede
Det er mange meninger om hvem som har
ansvaret for at kommunikasjonen går greit, noen
Hva
hørselshemmede
er et høreapparat?
mener at det er de selv som har
Et
ansvaret
høreapparat
for å informere
er et lydanlegg
sine nærmeste
i miniatyr.
ogDet
resten
består
av
av energikilde,
omverden. Men
mikrofon,
så er det
forsterker
partneren
og og
høyttaler.
andres
Høreapparatet
ansvar å følge opp.
brukes
Den
forhørselshemmede
å forsterke lydbildet
opptrer
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dermed
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sammenhenger, og da er det
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lydbølgene
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det er
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har ansvaret for å informere sine samtalepartnere om
Veien
sin hørselshemming.
til bedre hørsel
Det tar tid å venne seg til å bruke høreapparat.
Du skal bli vant til et nytt lydbilde og en ny
teknologi. Det er viktig at du ikke gir opp og legger
høreapparatet innerst i skuffen, selv om det ikke
svarer til forventningene dine med en gang.
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bak
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rett
styrkekontroll.
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Man
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(normalthørende)

3. Hvordan kan ulike følelser påvirke kommunikasjonen?
Det kan være lurt å forsikre høreapparatet ditt,
I FORBINDELSE MED TILPASNINGEN AV
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(hørselshemmet)
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HVA ER ET HØREAPPARAT?

dag får CI var for noen år siden ikke kandidater.

DEL 2: OPPGAVER I BLANDEDE GRUPPER
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svarer til forventningene dine med en gang.

KAPITTEL 5:

EN GOD START MED
HØREAPPARAT

Det kan være lurt å forsikre høreapparatet ditt,
ettersom det er du som har ansvar for det dersom det blir
ødelagt
1. Diskuter:
eller mistet.
Å gi og Som
ta imot
medlem
tilbakemeldinger
i Hørselshemmedes
på måten
Benforankret
Landsforbund,
å kommunisere
høreapparat
fårpå.duMine
HLFs
reaksjoner
Høreapparatforsikring
og partnerens
inkludert
i medlemsskapet.
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reaksjoner.
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høreapparat
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fremmer er
kommunikasjon?
et to
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Tilbakemelding
settes inn i skallebenet
er en utfordring!
bak øret,
Misforståelse
og selve gjør
høreapparatet
at det er lett åsom
reagere
settes
feil.
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på denne
det er skruen.
viktig å gi
Høreapparatet
tilbakemelding,omformer
enten de akustisk
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lydeller
til vibrasjoner
negative.
ved
Forhjelp
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av tilbakemelding
en vibrator sommå
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melding.
vibrasjonene
For at meldingen
overføresskal
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øret via
må
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til avstand,
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lydnivå ogforlignende.
denne typen
høreapparat
Reaksjoner kan
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være tilbaketrekking,
av det ytresure
øretminer,
og ved
langvarige
Hva
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et høreapparat?
kroniske
Man måmellomørebetennelser.
ikke gi opp kommunikasjonen,
Et
høreapparat
er et
lydanlegg
i miniatyr.
Det består
altså:
ikke reagere
med
å være stum!
Tålmodighet
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av
spesielt
interesserte:
mikrofon,
forsterker
og høyttaler.Man
ogenergikilde,
gjensidig
respekt
fremmer
kommunikasjon.
Cochlea-implantat
Høreapparatet
brukes
(CI)for ådet
forsterke
må gi positive reaksjoner,
må ikkelydbildet
bli slik atogden
Et
dermed
forbedre
implantat
kommunikasjonen.
er et lar
medisinteknisk
eneCochlea
snakker,
og den
andre
være å reagere. Det
instrument
Lyden
kan blifanges
lett som
å reagere
opp
består
gjennom
feil
av på
to mikrofonen,
grunn
deler. En
av misforståelser.
innoperert
og
mottaker
lydbølgene
“implantatet”
omformes
tilmed
elektriske
elektroder
signaler.
i En
snegleVi må rydde
opp i misforståelsene,
ellerinn
diskutere
huset,
liten
forsterker
og en taleprosessor
økerog
signalets
medintensitet,
mikrofon.
før
Lyden
signalet
meningsforskjeller
begrunne,
være klare
og
fanges
omformes
oppTaigjen
avhensyn
envia
mikrofon
en
som omformer
Deretter
de
tydelige.
til høyttaler.
hverandre.
Man måsendes
gi positiv
akustiske
signalet
signalene
i øregangen.
i taleog aktivinn
respons
påtil
at elektriske
budskapetsignaler
er oppfattet.
prosessoren. Taleprosessoren sender signalene videre
til
Veien
til bedre
under
huden,lett
viafor
en åspole
somhøres
holdes
Vedmottakeren
prating
harhørsel
min partner
si at jeg
sint
på
Det
plass
tar
tid å implantatet
venne seg tilmed
å bruke
en magnet.
høreapparat.
Mottakeren
eller
sur.over
sender
Du
skalsignalene
bli vant til
videre
et nytt
til elektrodene
lydbilde (normalthørende)
og en
somny
				
stimulerer
teknologi. nervene
Det er viktig
i sneglehuset,
at du ikkeoggir
pasienten
opp og legger
hører.
Indikasjoner
høreapparatet
Man må ha etfor
åpent
innerst
denne
sinn,
i typen
skuffen,
og prøve
implantat
selv
å forstå
om er
det
problemet.
døvhet,
ikke
men
svarer
til forventningene
grensen
flyttesdine
stadig
med
ogen
personer
gang. som i
Dettedenne
gjelder
begge parter.
				
(normalthørende)

I FORBINDELSE MED TILPASNINGEN AV
HØREAPPARAT, BØR DU FÅ..
2. Konfliktløsning:
..anledning til åMine
prøve
erfaringer
ut flere typer
med ulike
høreapparater.
metoder for
konfliktløsning
..anledning til
henimot
å treneetpå..
kompromiss.
..å sette apparatet på plass.
Her ..å
handler
ta det det
av. om åpenhet, ærlighet, forståelse
og enighet.
..å skifteMan
batteri
må. bli enige om problemløsning,
sette..�����������������������������������������������������
seg
å håndtere
et mål.høreapparatets
Man må endre
ulike
påbetjeningsmuligheter.
fastlåste mønstre,
og sjekke ut eventuelle feiltolkninger. Diskuter deg
fram
..informasjon
til løsninger.
om..
Man må jenke seg mot hverandre.
Misforståelser
..hvordan høreapparatet
er lik konflikt.
fungerer.
Man må finne ut av
hva misforståelsen
..rengjøring og vedlikehold
/ konfliktenavbestår
apparatet.
i, man må
kompromisse,
..hva man gjør
det vil
hvis
si det
ingen
ikkevinner
virker./ ingen taper
– og..hvor
på den
man
måten
kjøper
kanskje
batterier.
to vinnere…? Det kan
audiogramforklaring.
være..egen
lurt åhørselstilstand
benytte seg avmed
familierådgiving,
og ikke
..andre
hørselstekniske
og eventuelt
minst
å godta
at man har hjelpemidler,
forskjellig meninger.
Man
utprøving
av disse.og vise hensyn.
må bruke
tålmodighet
..hvordan man gradvis venner seg til å bruke
Beggehøreapparatet.
parter må bidra for å løse en konflikt.
Trekke seg unna er ikke konfliktløsning.
..opplysninger
om.. er heller ikke konfliktløsning.
Å ta
over hele ansvaret
Man..interesseorganisasjoner.
må våge å diskutere vanskelige temaer.
..kurs
i kommunikasjonstrening
Det er
viktig
med gjensidig respekt. og hvilken effekt dette
Tørre åkan
spørre:
ha på”Hva
taleoppfattelsen.
er det som er feil?”
..andre
aktuelle instanser
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søkeomhjelp.
Få felles
problemforståelse
og tilderslutt
blikan
enige
hva
man skal gjøre.
..anledning til å komme tilbake til(hørselshemmet)
kontroll/oppfølging..
				
..hvis det er noe du ikke er fornøyd med.
..så lenge du har behov for ytterligere informasjon.
..hvis du trenger mer praktisk trening i bruk av
høreapparatet.

KAPITTEL 4:

DELTAKERERFARINGER
Kari-Ann og Ivar var to av deltagerne på Kommunikasjonsverkstedet på Klækken i
september 2006. Hun er høreapparatbruker, mens han er normalthørende. De er i 50årene og bor sammen. Etter samlingen på Klækken laget de en liten oppsummering
av deres opplevelser fra Kommunikasjonsverkstedet. I dette kapittelet deler de sine
Bli kjent med det
Start tilvenningsprosessen rolig
erfaringer:
Vi nye
er høreapparatet
på vei, men ikke i mål!
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på plass og tattpåut
avansatt
øret.høsten
Pass på
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2006:
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høreapparater,
mens
andre
henviser
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synes
det nærmeste
kan
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å ha
med seg en seg
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videre
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til din
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fraDe
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nærmeste
omgangskrets,
iperson
mellom.
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ble sagt, og
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Hørselssentralen
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-audiografen
Det
blefleste
en slags
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stillingskrig,
med
deg,
forteller
skal også
Ivar. stå i
De
aller
sykehusene
har en
hørselssentral
Hørselshemmingen
bruksanvisningen
som
varkommer
Kari-Anns
med”greie”.
høreapparatet.
som
en del av øre-nese-hals-avdelingen.
Her stilles
Hvis du likevel
er hørsel
usikker- etter
diagnose
og måles
og dugjennomgangen
kan få prøvd hos
audiografen,
kan På
du hørselssentralen
få hjelp av en likemann
ut
Ivars
høreapparater.
grublerier
møter dui
•nærmiljøet
Hvordan
(les jeg
mervidereformidle
om HLFs likemannsordning
hva
som sies i
blant
annetskal
øre-nese-hals-spesialist,
audiografer,
kapittel
3).med at
audiopedagoger
samtidig
ogjeg
audioingeniører.
skal få med meg resten
(ved TV-titting, på reiser etc.)?

Audiografen
Høreapparatet vil forsterke lyder som du ikke har
Audiografene
hørt på mangehar
år, en
eller
sentral
kanskje
rolle
aldri
innenfor
har hørt før,
hørselsomsorgen.
og det vil ta tid å venne
De viktigste
seg til arbeidsoppgavene
dette. Det er fint
er
omutredning
du får brukt
av hørsel
høreapparatet
og (re)habilitering
så mye som
avmulig i
hørselshemmede.
startfasen, men det
Dette
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behovsutredning,
når du blir
tilpasning
•sliten.
Hvor For
sterkt
av
å tilvenne
høreapparater
skal jeg seg
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lyder
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tekniske
i sosiale
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minimum
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sammenhenger
med høreapparatet
undervisning
for å sikre
3-4ogtimer
at
hørselsforebyggende
Kari-Ann
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Det
- Stoppe
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hos parallellkommunikasjon
deg selv.
- At en snakker om gangen
- Sjekke at Kari-Ann har fått med det som sies
- Gjenta når det er behov for det
• Skal jeg blande meg bort i samtaler Kari-Ann har
med andre når jeg registrerer at hun hører feil?

Det sa jeg jo til deg i går.

Det har jeg ikke hørt noe om...

Hør nå hva jeg sier.
Hører du etter eller...

Det var da ikke det du sa...
Du har visst ikke skjønt at jeg
hører dårlig.
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med
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som
krever
rennende
litt
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en
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følge
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•Begynn
telefonringing.
Bevisstehjemme
nærpersoner
I starten
hos
De deg
viktigste
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