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BAKGRUNN
HLF har flere studieopplegg som omhandler
hørselsrelaterte plager (tunghørt, tinnitus, ménière
og lignende), og der målgruppen er personer som
selv har hørselsrelaterte utfordringer i hverdagen.

Det har derfor vært en stor etterspørsel etter et
studieopplegg som omhandler nettopp dette temaet,
og HLF er derfor svært glad for endelig å kunne
tilby det til alle lokal- og fylkeslagene.

Dette studieopplegget tar utgangspunkt i at de aller
fleste har en eller flere nærpersoner. Det kan være
som ektefelle, samboer, barn, annet slektskap, nabo,
venn og lignende. Vedkommende har nær kontakt
med den som har en hørselshemming. Det er den
hørselshemmede selv som definerer sin nærperson.

Denne studieringen er utarbeidet med
bakgrunn i heftet, ”Godt verktøy er halve
jobben”, som igjen er resultatet av prosjektet
”Kommunikasjonsverkstedet”, finansiert av Helse og
Rehabilitering, med Inger Klæboe som prosjektleder.
Prosjektet hadde sitt utgangspunkt i en samling
over en helg på hotell. Deltakerne leverte skriftlige
besvarelser på oppgavene de fikk utlevert, og disse
besvarelsene danner grunnlaget for heftet ”Godt
verktøy er halve jobben”. Heftet omhandler samspill
og kommunikasjon mellom hørselshemmede og
deres nærpersoner. Det er lettlest og peker på mange
situasjoner og utfordringer som de fleste kan kjenne
seg igjen i.

Mange opplever store utfordringer i et
nærpersonforhold. Som regel har slike utfordringer
sitt opphav i kommunikasjon og samspill, og derfor
vil nærpersoner til hørselshemmede stå overfor større
utfordringer enn de fleste. Mange misforståelser,
tolking av det som blir sagt, skjer ofte i samspillet
mellom en nærperson og den hørselshemmede.
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I etterkant av hver samling skal nærpersonen
forhåpentligvis sprudle av nye ideer og
innfallsvinkler som har kommet fram i studieringen,
og sammen med ”sin hørselshemmede”, finne ut
om dette kan passe for oss, - eller er det et annet
problem som vi må løse? Det er også viktig å huske
at man ikke drar inn underliggende konflikter når
man jobber med oppgavene. Slike problemer må
man løse på annet vis, kanskje med profesjonell
hjelp. Gjør notater, og skriv ned alt som føles viktig
underveis. Det er veldig lett å glemme det som ikke
dB og man husker ofte feil.
er skrevet,

Samlingene
For hver samling er det satt opp et tema, og
samlingene er delt i 3 deler:
1. Beskrivelse av en mulig kommunikasjonssituasjon.
Eksemplene som er beskrevet i starten på hver
samling, omhandler Per, som er hørselshemmet,
og Kari, som er hans nærperson.
Deltakerne kan også gjerne komme med en
”brainstorming”, med eksempler hentet fra ens
egen hverdag, med utgangspunkt i det temaet
som skal diskuteres.
2. Noen spørsmål, som skal danne utgangspunkt i
egne refleksjoner
3. Forslag til spørsmålsstillinger som gruppen kan
drøfte.
Del 1 og del 3 er innrammet, mens del 2 bare er
noen punkter som man selv kan reflektere over i
noen minutter, før gruppen tar fatt på del 3.

Rollespill
Deler av denne studieringen egner seg veldig bra
som rollespill, der eksemplene som er beskrevet
danner utgangspunkt for rollespillet, og der
deltakerne spiller videre på den samme situasjonen.
På samlingene der alle er til stede, kan man gjerne
bytte om på rollene, d.v.s. at nærpersoner er
hørselshemmet og motsatt. På samlingene med bare
nærpersoner deler alle på rollene.
Ta utgangspunkt i de eksemplene på
kommunikasjon som ligger der, og spill videre på de
respektive situasjonene.
Møtested for samlingene
Erfaringsmessig er det en fordel om man møtes på
en nøytral plass.

Studiemateriell
Som studiemateriell brukes heftet ”Godt verktøy er
halve jobben”, som kan bestilles hos HLF. Heftet er
gratis, men porto må betales. Deltakerne anbefales å
lese igjennom hele heftet først.
Under hvert tema i heftet, er det sitater fra
hørselshemmede og nærpersoner som deltok på
Kommunikasjonsverkstedet, og her er det mye
erfaring og visdom å hente.
I denne studieringen vil de ulike diskusjonstemaene
ta utgangspunkt i spesielle deler av heftet.
”Godt verktøy er halve jobben” bør være tilgjengelig
på informasjonsmøtet (første samlingen), og
det forutsettes at alle, både hørselshemmede og
nærpersonene, gjør seg kjent med stoffet.

HLF vil med dette takke Inger Klæboe, som har gått
videre med dette prosjektet, ved at hun nå legger
til rette for at nærpersoner får mulighet til å drøfte
sine erfaringer og meninger, med fokus på å løse de
utfordringer som mange opplever, på en best mulig
måte.
Vi ønsker dere lykke til med denne studieringen, og
vi håper at den kan bidra til en økt bevisstgjøring
på betydningen av god kommunikasjon mellom
nærpersoner og hørselshemmede.
		
		
		
		
		

Oslo, 30.08.08
Eva Halvorsen
studiekonsulent

INNLEDNING VED INGER KLÆBOE
Som dere kan lese i heftet ”Godt verktøy er
halve jobben” er bakgrunnen for prosjektet,
”Kommunikasjonsverkstedet”, at jeg har en mann
som bruker høreapparat, et forhold som kan by på
mange utfordringer. Ikke bare kan, det oppstår
faktisk problemer oftere enn man liker å tenke
på. De samme problemene oppstår selvsagt også
mellom en som har ménière, tinnitus, og andre
hørselslidelser, og deres nærperson. Skal vi som
nærpersoner finne ut av hvordan vi takler dette,
trenger vi noen ”i samme båt” som vi kan dele
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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.
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1.SAMLING (Fellessamling for hørselshemmede og nærpersoner)
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øker
Dette
signalets
inkluderer
erfaringer
Trygdekontoret
intensitet,
behovsutredning,
her, før
er det
signalet
fint.
hørselshemmede.
Dette inkluderer
behovsutredning,
deg
- Kanskje
videre blir
til høreapparater
din
Karinærmeste
sint fordiog
hørselssentral.
hun
har dårlig
tilpasning
Man
omformes
fra
kanHjelpemiddelsentralen.
være
av
igjen
høreapparater
trygg,
via enfordi
høyttaler.
deltakerne
og tekniske
Det
Deretter
erhar
en
hjelpemidler,
sendes
blitt enig
tilpasning
av
tekniske
hjelpemidler, eller
samvittighet
for at hun og
ikkehørselsforebyggende
gadd å gå inn i
Hjelpemiddelsentral
veiledning,
om
signalet
et tillitsbasert
innundervisning
i øregangen.
taushetsløfte.
i hvert
og fylke.
hørselsforebyggende
Du kan lese
veiledning,
undervisning
Hørselssentralen
rommet til Per?
/ Høresentralen
mer
tiltak.
om Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke og
tiltak.
De
- Kanskje
aller fleste
blir Kari
sykehusene
sint fordi
harhun
en hørselssentral
har glemt at Per
hørselstekniske
Veien til bedre hørsel
hjelpemidler på Trygdeetatens
som
bruker
en del
høreapparat?
av øre-nese-hals-avdelingen. Her stilles
hjemmesider
Det tar tid å venne
på internett:
seg til www.trygdeetaten.no
å bruke høreapparat.
diagnose
- Burde Kari
og måles
ha skjønt
hørsel
det?
- og du kan få prøvd
Du skal bli vant til et nytt lydbilde og en ny
ut
- Burde
høreapparater.
Per ha beklaget?
På hørselssentralen møter du
Kommunal
teknologi.hørselskontakt
Det er viktig at du ikke gir opp og legger
blant annet øre-nese-hals-spesialist, audiografer,
Alle
høreapparatet
kommunerinnerst
har ansvar
i skuffen,
for å ha
selvenom
hørselskontakt
det ikke
audiopedagoger
Her kan det væreogrom
audioingeniører.
for mye konflikt, dersom man
som
svarer
kan
tilhjelpe
forventningene
deg med blant
dine annet
med en
søknadsutfylling,
gang.
ikke gir de riktige tilbakemeldingene.
utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidlene.
Per (hørselshemmet) og Kari (nærperson)

2.SAMLING (For nærpersoner)
Tema:
Kriterier for god kommunikasjon

Per (hørselshemmet) og Kari (nærperson)

- Bør han sette på seg apparatet før hun kommer
inn, slik at hun kan få respons med det samme,
Kari (kommer inn døra):
eller er det ikke så nøye?
I dag hendte det noe merkelig på jobben...
Audiopedagogen
- Er det ok at nærpersonen starter en diskusjon med
Per:
Audiopedagogen
”du bruker aldrikan
høreapparatet!”
gi deg informasjon
i stedetom
for å leve
???				
med
kanskje
hørselstap.
å spørre
Duhvorfor
kan blant
høreapparatet
annet få tips
ikke
omsitter
Kari-Ann og Ivar var to av deltagerne på Kommunikasjonsverkstedet
Klækken
i
kommunikasjonstrening
der det skal, nemlig i øret?
forpå
deg
og familien.
Ingen
reaksjon,
Per Hun
har tatt
av høreapparatet, og mens
Hvis
- Hvordan
du har
behov
manforfåtilrettelegging
diskutert denne
for
eksempel
september
2006.
er høreapparatbruker,
han
erskal
normalthørende.
Depåersituasjonen,
i 50glemt
å
sette
det
på
plass
igjen,
før
Kari
kommer
arbeidsplass
uten
at
det
eller
blir
katastrofestemning?
skole,
kan
audiopedagogen
årene og bor sammen. Etter samlingen på Klækken
laget de en liten oppsummering hjelpe
hjem.
deg med dette.

KAPITTEL 4:

DELTAKERERFARINGER

av deres opplevelser fra Kommunikasjonsverkstedet. I dette kapittelet deler de sine
Kari
er sliten og
fordimen
Per ikke
henne,
Hjelpemiddelsentralen
Diskuter:
erfaringer:
Vi skuffet,
er på vei,
ikkehører
i mål!
Blilegger
kjent med
detetnye
høreapparatet
og
an til
skikkelig
oppgjør fordi han nok en
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Øre-nese-hals-spesialisten
Når er
du
fårertilpasset
får
du entil øre-nesegang
Det
ikke
som
regel
tilkoblet
de hørendes
som
henviser
verden.
Mørke
Audiografene
harfastlegen
enhøreapparat
sentral
rolle
innenfor
gjennomgang
av ihøreapparatets
reguleringer,
skyer
hals-spesialist
samler seg
(ØNH-lege).
horisonten,
Her
og
undersøkes
Per kan vente
ørene
seg
hørselsomsorgen.
De
viktigste
arbeidsoppgavene
batteriskifte,
bruk
og stell,
og hvordan
en
skyllebøtte…
er
dine.
utredning
Noen ØNH-spesialister
av
hørsel
og (re)habilitering
har ansattduaudiograf
avfår satt
høreapparatet
på plass
tatt
ut avandre
øret. henviser
Pass på
som
tilpasser høreapparater,
mens
hørselshemmede.
Detteog
inkluderer
behovsutredning,
at duvidere
får prøve
dette
mens du
er
hos audiografen.
deg
til høreapparater
din
nærmeste
hørselssentral.
tilpasning
av
og
tekniske
hjelpemidler,
Mange
synes
kan være
greit
å hahos
med
segenkelt
en
Noen
tanker
ogdet
spørsmål
tilogrefleksjon
hver
veiledning,
undervisning
hørselsforebyggende
person fra familien
eller nærmeste omgangskrets,
Hørselssentralen
deltaker:
/ Høresentralen
tiltak.
at nå,
flere
fårsykehusene
denne
informasjonen.
Alt og
som
De
-slik
Hva
aller
fleste
skal
man
diskutere
hardette
en hørselssentral
i fred
ro, eller
audiografen
med deg,
også
i
som
er det
en del
kjeft
avgjennomgår
og
øre-nese-hals-avdelingen.
beskyldninger
somskal
er kuren
Her stå
denne
stilles
bruksanvisningen
kommer
høreapparatet.
diagnose
gangen og
også?
måles som
hørsel
- og dumed
kan få
prøvd
du lurt
likevel
erPå
usikker
gjennomgangen
ut
-Hvis
Er
høreapparater.
det
å vente
hørselssentralen
litt ogetter
roe ned,
før
møter
mandu
tar hos
audiografen,
kan du få hjelp av en likemann
i
blant
oppannet
denneøre-nese-hals-spesialist,
problemstillingen?
audiografer,
(lesavmer
om HLFs likemannsordning
audiopedagoger
-nærmiljøet
Han tar ofte
oghøreapparatet
audioingeniører.
når han er alene, i
kapittel
3).vet jo når hun kommer!
men han

Alle
Hvordan
har
kunne
et varig
dennehørselstap,
kommunikasjonen
omforegått
å få
Audiografen
Startsom
tilvenningsprosessen
rolig kan søkeha
låne
Audiografene
på
Høreapparatet
enhjelpemidler
positiv måte?
har
vilgratis
en
forsterke
sentral
fra Hjelpemiddelsentralen.
lyder
rolle som
innenfor
du ikke har
Søknad
hørselsomsorgen.
Spill
hørt på
gjerne
må
mange
skrives
en slik
år,De
eller
på
situasjon
viktigste
egen
kanskje
skjema
i form
arbeidsoppgavene
aldrifra
avhar
rollespill
hørt før,
Folketrygden.
ogutredning
det vil ta tid
å venne
skjemaene
til dette.
kan du
Det
blant
er fint
er
avDisse
hørsel
ogseg
(re)habilitering
av
annet
hørselshemmede.
Hva
om du
erfådet
får
påerbrukt
Hørselssentralen,
viktighøreapparatet
Dette
å være bevisst
inkluderer
Trygdekontoret
på
såimye
enbehovsutredning,
kommunikasjon
som mulig i
eller
tilpasning
mellom
startfasen,
fra en
Hjelpemiddelsentralen.
nærperson
av
men
høreapparater
det eroglov
en åmed
og
ta en
hørselshemming?
tekniske
Det
pause
er en
når
hjelpemidler,
du blir
Hjelpemiddelsentral
veiledning,
sliten. For åundervisning
tilvenne iseg
hvert
lyder
og fylke.
hørselsforebyggende
burde
Duman
kan minimum
lese
mer
tiltak.
Hvilke
gå med
omfallgruver
høreapparatet
Hjelpemiddelsentralen
er det3-4
lett timer
å gå i?
i iditt
løpet
fylke
av en
og dag.
hørselstekniske
Det kan også være
hjelpemidler
lurt å begynne
på Trygdeetatens
i rolige omgivelser
hjemmesider
Finnes
hjemmedethos
noen
deg
på”lure
internett:
selv.triks”?www.trygdeetaten.no
Kommunal hørselskontakt
Alle kommuner har ansvar for å ha en hørselskontakt
som kan hjelpe deg med blant annet søknadsutfylling,
utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidlene.

3.SAMLING (For nærpersoner)
Tema:
Hvem har ansvaret for at kommunikasjonen går greit?
KAPITTEL
4: og Kari (nærperson)
Per
(hørselshemmet)

- Hva gjør man i sosiale sammenhenger, når man går
i butikken eller på offentlig kontor?
Per og Kari har invitert et par venner som vet at han
Audiopedagogen
- Er det ”de andre” som har ansvaret for at den
hører dårlig, men denne gangen har vennene med
Audiopedagogen
hørselshemmedekan
blirgimed
deg iinformasjon
kommunikasjonen?
om å leve
seg et par de ikke har møtt før, og som ikke har noen
med
- Skalhørselstap.
alle andreDu
gjette
kanatblant
de har
annet
medfåentips om
Kari-Ann og Ivar var to av deltagerne på Kommunikasjonsverkstedet
pådegskal
Klækken
i
erfaring med hørselshemmede. Det går ikke så bra.
kommunikasjonstrening
hørselshemmet å gjøre,for
eller
ogden
familien.
september 2006. Hun er høreapparatbruker, mens
han
erbehov
normalthørende.
Depåerfor
i 50Hvis
hørselshemmede
du har
for
og/eller
tilrettelegging
nærpersonen
ta
eksempel
Per
sier
ingenting
om
at
han
ikke
får
med
seg
alt
arbeidsplass
informasjonsansvaret?
eller
skole,
kan
audiopedagogen
årene og bor sammen. Etter samlingen på Klækken laget de en liten oppsummering hjelpe
som blir sagt, vil ikke gjøre de nye vennene brydd.
deg
- Skal
med
dendette.
hørselshemmede og nærpersonen avtale
av deres opplevelser fra Kommunikasjonsverkstedet.
I dette
kapittelet
desegsine
på forhånd
hvordan
de skal deler
forholde
til nye
Men
Bli kjent
nårmed
alledet
er nye
gått,
høreapparatet
sin inærperson
Hjelpemiddelsentralen
Start
og fremmede
tilvenningsprosessen
mennesker?
rolig
erfaringer:
Vi
er
påbebreider
vei, menPerikke
mål!
Kari,
Når du
forfårattilpasset
hun ikke
høreapparat
stilte oppfår
mer,
du en
at hun ikke
Øre-nese-hals-spesialisten
Alle
Audiografen
Høreapparatet
som har et vil
varig
forsterke
hørselstap,
lyderkan
somsøke
du ikke
om åhar
få
Audiografen
gjentok
gjennomgang
for regel
ham,
av fastlegen
høreapparatets
og
at hun
ikke
reguleringer,
sa noetiltiløre-nesede nye
Det
er som
som
henviser
låne
Audiografene
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hørter
hjelpemidler
pådet
mange
greit
har
år,
å gratis
snakke
en
eller
sentral
kanskje
fra
om
Hjelpemiddelsentralen.
rolle
tekniske
aldri
innenfor
har
hjelpemidler,
hørt før,
Audiografene
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rolle
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vennene
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om hvordan
bruk
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stell,
måtte
ogHer
hvordan
forholde
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segfår
tilørene
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ham.
hals-spesialist
(ØNH-lege).
undersøkes
Søknad
hørselsomsorgen.
men
og det
bare
vil
må
for
taskrives
tid
å presisere
å venne
De
på viktigste
egen
at
seghøreapparatet
skjema
til arbeidsoppgavene
dette.
fraDet skal
er fint
sitte i
hørselsomsorgen.
De
viktigste
arbeidsoppgavene
høreapparatet
plassog
og(re)habilitering
tatt ut
øret. audiograf
Pass
dine.
Noen ØNH-spesialister
haravansatt
Folketrygden.
er
øret,
omutredning
du
ikke
fårligge
brukt
avDisse
ihørsel
skuffen!
høreapparatet
skjemaene
og (re)habilitering
så
kan
mye
du som
blant
avmulig i
er
utredning
avpå
hørsel
av på
at dutilpasser
får prøve
dette
mens
du
er hos
audiografen.
som
høreapparater,
mens
andre
henviser
annet
hørselshemmede.
startfasen,
få på men
Hørselssentralen,
det
Dette
er lovinkluderer
å taTrygdekontoret
en pause
behovsutredning,
når du blir
hørselshemmede.
Dette
inkluderer
behovsutredning,
Mange
synes
detspørsmål
kan væretilgreit
å ha med
seg
en
deg
Noen
videre
tanker
til høreapparater
og
din
nærmeste
hørselssentral.
refleksjon
hos
hver
eller
tilpasning
sliten.
fraFor
Hjelpemiddelsentralen.
av
å tilvenne
høreapparater
seg lyder
og burde
tekniske
Det er
man
en
hjelpemidler,
minimum
tilpasning
av
og
tekniske
hjelpemidler,
persondeltaker:
fra familien
eller nærmeste
omgangskrets,
enkelt
Hjelpemiddelsentral
veiledning,
Diskuter:
gå med høreapparatet
undervisning
i hvert
3-4ogtimer
fylke.
hørselsforebyggende
i løpet
Du kan
av lese
en dag.
veiledning,
undervisning
og hørselsforebyggende
denne
informasjonen.
Alt som
Hørselssentralen
-slik
Er at
detflere
denfår
hørselshemmede
/ Høresentralen
eller nærpersonen/e
mer
tiltak.
Hvem
Det om
kan
bør
Hjelpemiddelsentralen
også
ta ansvaret
være lurt for
å begynne
å informere
i ditt
i rolige
fylke
omomgivelser
og
at en av
tiltak.
audiografen
gjennomgår
med
deg,
skal også går
stå i
De
som
aller
har
fleste
ansvaret
sykehusene
for at kommunikasjonen
har en
hørselssentral
hørselstekniske
deltakerne
hjemme hos
i etdeg
selskap
hjelpemidler
selv.har en hørselshemming
på Trygdeetatens
bruksanvisningen
som kommer med høreapparatet.
som
greit?
en del av øre-nese-hals-avdelingen.
Her stilles
hjemmesider
(Hører dårlig,påhar
internett:
en konstant
www.trygdeetaten.no
øresus/tinnitus som
likevel
er hørsel
usikker
etter
diagnose
-Hvis
Skaldu
nærpersonen
og måles
alltid-ta
oghensyn
dugjennomgangen
kantilfåden
prøvd hos
forstyrrer kommunikasjonen og lignende)?
audiografen,
kan På
dueller
få hjelp
likemann
ut
hørselshemmede,
høreapparater.
hørselssentralen
skal av
denenhørselshemmede
møter dui
Kommunal hørselskontakt
nærmiljøet
(les mer om HLFs likemannsordning
blant
selvannet
ta ansvaret?
øre-nese-hals-spesialist,
audiografer, i
Alle
Hvordan
kommuner
bør slikhar
informasjon
ansvar forfungere
å ha enihørselskontakt
praksis i dette
3).
audiopedagoger
-kapittel
Skal nærpersonene
og audioingeniører.
stille krav til sine
som
tilfellet?
kan Bruk
hjelpegjerne
deg med
rollespill
blant annet søknadsutfylling,
hørselshemmede?
utprøving og opplæring i bruk av hjelpemidlene.
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4.SAMLING (For nærpersoner)
Tema:
KAPITTEL
4:

Hvordan kan dagsformen og ulike følelser påvirke kommunikasjonen?

DELTAKERERFARINGER

Audiopedagogen
Audiopedagogen kan gi deg informasjon om å leve
med hørselstap. Du kan blant annet få tips om
Kari-Ann
og Ivar var
to av(nærperson)
deltagerne på Kommunikasjonsverkstedet
Klækken
Per
(hørselshemmet)
og Kari
kommunikasjonstrening
- Er det lurt å starte en diskusjon
forpå
deg
ognår
familien.
den iene eller
Hvis
denhan
du
andre
har
parten
for
er lei
tilrettelegging
seg av en De
eller
påer
annen
for
eksempel
september 2006. Hun er høreapparatbruker, mens
erbehov
normalthørende.
i 50Per:
arbeidsplass
grunn?
eller
skole,
kan
audiopedagogen
årene og bor sammen. Etter samlingen på Klækken
laget
de en liten oppsummering hjelpe
Våkner til en dårlig dag.
deg
- Ermed
det lurt
dette.
for nærpersonen å komme med nye
av deres opplevelser fra Kommunikasjonsverkstedet.
I dette
deler
sprudlende
ideerkapittelet
uten å sjekke
om de sine
Kari:
Hjelpemiddelsentralen
samtalepartneren er i form til å ta imot nye
erfaringer: Vi er på vei, men ikke i mål!
Bli kjent
med det
høreapparatet
Hun
Øre-nese-hals-spesialisten
derimot,
ernye
i strålende
humør, og tenker at nå
Alle
Audiografen
Start
impulser
som
tilvenningsprosessen
har
akkurat
et varig
derhørselstap,
ogrolig
da? kan søke om å få
Audiografen
Når er
dudet
fårfint
tilpasset
høreapparat
får
du en
passer
Audiografene
Det
som
regel
har
å tafastlegen
en
den
sentral
diskusjonen
som
rolle
henviser
innenfor
om
attilhan
øre-nesesvært
låne
Audiografene
-Høreapparatet
Skal
hjelpemidler
man starte
har
vilen
gratis
en
forsterke
diskusjon
sentral
fra Hjelpemiddelsentralen.
lyder
rolle
omsom
innenfor
hørselsrelaterte
du ikke har
gjennomgang
av høreapparatets
reguleringer,
ofte
hals-spesialist
tar av høreapparatet,
(ØNH-lege).
ogHer
atarbeidsoppgavene
han
undersøkes
heller ikke
ørene
vil
Søknad
hørselsomsorgen.
hørt
“problemer”
på må
mange
skrives
når
år,De
man
eller
på viktigste
egen
er
kanskje
sint
skjema
for
arbeidsoppgavene
aldri
noe
frahar
helthørt
annet?
før,
hørselsomsorgen.
De viktigste
batteriskifte,
bruk
og stell,
og hvordan
bruke
er
dine.
utredning
Noen
andre ØNH-spesialister
hjelpemidler
av
hørsel
og (re)habilitering
i tillegg.
har ansattduaudiograf
avfår satt
Folketrygden.
er
ogDet
utredning
detervilvel
ta små
tid
avDisse
hørsel
åsjanser
venne
skjemaene
ogfor
seg
(re)habilitering
at
til man
dette.
kan er
du
Det
saklig
blant
av
er fint
når man
høreapparatet
på plass
tatt
ut avandre
øret. henviser
Pass på
hørselshemmede.
som
tilpasser høreapparater,
Detteog
inkluderer
mens
behovsutredning,
annet
hørselshemmede.
om
er du
opprørt
fåfår
påbrukt
Hørselssentralen,
overhøreapparatet
et
Dette
ellerinkluderer
annetTrygdekontoret
som
så mye
behovsutredning,
egentlig
som mulig
ikke i
at duvidere
får ikke
prøve
mens
du
er
hos
audiografen.
Kari
deg
ser
til høreapparater
din
atdette
Per
nærmeste
er i dårlig
hørselssentral.
humør,
og prøver
eller
tilpasning
startfasen,
angår
fra hørselsproblematikken.
Hjelpemiddelsentralen.
av
men
høreapparater
det er lov å og
ta en
tekniske
Det
pause
er en
når
hjelpemidler,
du blir
tilpasning
av
og
tekniske
hjelpemidler,
Mange
det kanom
være
åmen
ha med
åveiledning,
starte synes
en undervisning
samtale
temaet,
det seg
gårenikke
Hjelpemiddelsentral
veiledning,
sliten. For åundervisning
tilvenne iseg
hvert
lyder
og fylke.
hørselsforebyggende
burde
Duman
kan minimum
lese
oggreit
hørselsforebyggende
person fra familien
eller nærmeste omgangskrets,
bra…
Hørselssentralen
/ Høresentralen
mer
tiltak.
gå med
om høreapparatet
Hjelpemiddelsentralen
3-4 timeri iditt
løpet
fylke
av en
og dag.
tiltak.
slikaller
at flere
fårsykehusene
denne informasjonen.
Alt som
De
fleste
har en hørselssentral
hørselstekniske
Diskuter:
Det kan også være
hjelpemidler
lurt å begynne
på Trygdeetatens
i rolige omgivelser
audiografen
med deg, skal også
i
som
en del avgjennomgår
øre-nese-hals-avdelingen.
Her stå
stilles
hjemmesider
Hvordan
hjemme hos
kunne
deg
på internett:
denne
selv. kommunikasjonen
www.trygdeetaten.no
ha foregått
bruksanvisningen
som
kommer
høreapparatet.
diagnose
Noen
tanker
og måles
og spørsmål
hørsel
til- refleksjon
og dumed
kanhos
få
prøvd
hver enkelt
på en positiv måte?
Hvis
du likevel erPå
usikker
etter gjennomgangen
ut
deltaker:
høreapparater.
hørselssentralen
møter du hos
Kommunal
Bruk gjerne
hørselskontakt
rollespill
kan
du få påvirke
hjelp av kommunikasjonen,
en likemann
i
blant
-audiografen,
Hvordan
annet kan
øre-nese-hals-spesialist,
følelser
audiografer,
Alle kommuner har ansvar for å ha en hørselskontakt
nærmiljøet
(les
mer
omkomme
HLFs likemannsordning
audiopedagoger
og hvordan
kan
ogman
audioingeniører.
ut av en negativ i
som
Hvordan
kan hjelpe
kan man
deg med
få tilblant
en god
annet
kommunikasjon,
søknadsutfylling,
til
kapittel
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