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BAKGRUNN
Seniorer 67 + har fortalt at de har utfordringer med å mestre hver- 
dagen med redusert hørsel selv etter tilpasning av hjelpemidler.  
De ytret ønske om å ha en arena for å få informasjon om de  
psykiske aspektene med redusert hørsel, samt dele erfaringer med 
andre i samme situasjon. 
I 2017 startet brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Lands- 
forbund (HLF), Høresentralen, St. Olavs hospital og Trondheim  
kommune ved Ressurssenter for hørsel og syn og Enhet for  
ergoterapitjeneste et samarbeidsprosjekt. Prosjektet er støttet  
av extra stiftelsen. 

MÅLSETTING
Prosjektet har utviklet et lærings- og mestringstilbud for seniorer  
67 + med hørselstap. Pårørende kan også delta. Tilbudet gir  
informasjon, råd og veiledning slik at deltakerne blir bedre i stand  
til å mestre hverdagslige aktiviteter med redusert hørsel. Dette inn-
befatter også erfaringsutveksling med andre i samme situasjon. Det 
utarbeides en kursmanual for at andre i fagmiljøet kan gjenbruke 
materialet og etablere lignende kurs. Kursmanual ferdigstilles ved 
årsskiftet 2021-2022.

GJENNOMFØRING
Kurstilbudet som nå er utviklet, består av en individuell helse- 
samtale med hver deltaker og 3 kurskvelder a tre timer. Kurset  
arrangeres 2 ganger i året. 

Tema på kurset
• Hva er hørsel? Konsekvenser ved hørselstap
• Hvordan påvirker redusert hørsel hverdagsaktivitetene?
• Bruk av høreapparat, forventninger og tilvenning til bruk 
• Informasjon om lyttetrening, høretaktikk og mestringsstrategier
• Hvordan påvirkes psykisk helse av hørselstap?
• Behov og mulige løsninger
• Informasjon om ulike tilbud, oppfølging og  

brukerorganisasjonen HLF
• Erfaringsutveksling og diskusjon. 

 
 
 

 

RESULTAT
I oktober 2021 har i overkant av 70 brukere og deres pårørende har 
deltatt på lærings- og mestringskurs. Lærings- og mestring hørsel er 
i 2021 et av mange tilbud som driftes på Olavsgården mestringshus. 
Kursmanual er under utarbeidelse.

BRUKEROPPLEVELSER 6 MÅNEDER ETTER ENDT KURS
Tidligere var jeg nedstemt og var sjelden i sosiale sammenhenger.  
Nå har jeg verktøy jeg kan bruke for å være sosial!
Pårørende: Jeg har mer forståelse for kona som har redusert hørsel 
og benytter tips og råd fra kurset for å bedre kommunikasjon i  
hverdagen.


