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I.

SAMANDRAG

Bakerunn for prosiellet: HLF Molde tok i 2007 initiativ til ein Temadag om rehabilitering av
hølrselshemma i HLF Molde sine 8 kommunar- Det lar eit hrngt tema å dra i gang. og resultatet var også nedslåånde. De1 stod verkeleg dårleg til med rehabilitering av hø)Tselshcmma
her vi bur, nesten ti ar etter lowerket vart stlrka på dette. Nesten ingen av kommunane hadde
kommunal hø'rselskontakt, dej få som var hadde ikkje lått avsett tid til å gjere jobben. Høyrselshemma var i stor grad overlatne til seg sjølve. HLF Molde utvikla difor ein modell for
korleis vi som bruharorganisasjon kan å fart på dette. Vi har desse åra arbeidd hardt lbr at
konmunane skal forstå kvifor vi treng rehabiliteringstilbod, og år stadig auka gehør utan at
det har skjedd så mykjo konkrct. For at høyrselshernma skal å den rehabiliteringa vi treng er
utfordringane så store at det er urealistisk å tlu at kommunane kjem i gang utan gjennom
prosjekl. Med pmsjektstøtte 6r Molde kommune det løftet som tengst for å komme i gcng,
og signal tyder på at dei også greier å dra med seg småLko1nmlrnane rundt. Prcsjektet vil også
passe inn i Samhandlingsreforma, og modellen vil kunne gje svar på eit nasjonalt behov for
slike kommunale rehabiliteringsmodellar for bøl.rselshemma som flcire sjukehus etterspør.

Målsetiinq: Prosjektet skal sikre at alle hø)'rselshemmå i [okre nærliggande kommunar får lik
tilgang til bade gode kommunale høyrselskontakttenester og heilskapleg rehabilitering slik at
dei kan meistre å leve så normalt som råd med høpselstapet sitt, på skule,.iobb, fritid og
privat. Prosjektet tek utgargspunkt i brukarbehovet og skal utvikle kompetanse, effektivitet og
tverfagleg/tvenetatleg samarbeid på kommunalt og interkommunalt systemnivå.
Målsruppe: Prosjektet skal rette seg både mot høyNelshemma, deira kommunale høyrselskontakter, pleie- og omsorgstenesta i kommunen, arbeidsplassar til høyrselshemma, dei som
har ansvar for å gje folk individuell plan og kommuneleiinga i Molde kommune og 2
småkornmurar rundt. Prosjektet vil komme høyrselshemma i alle aldrar til gode.
Kva prosieLlet vil ha å seie: Prosjektet skal prøve ut korleis ein kommunal "rehabiliteringsaudiopedagog" tilsett ved det kommunale vaksenopplæringssenteret i bykonxnunen i løpet av
2,5 ar ved hjelp av la legging og oppl@ring kan bygge opp eit kommunalt og interkommulnlt system for rehabilitedng av bø)Tselshemma. Systemet skal leve vidare etter prosjektslutt.
Audiopedagogen skal vere eit "nav i sykkelhjulef' som m.a. skal binde rehabiliteringa samat).
Prosjektet vil kunne gie svar på om modellen er ein modell til nasjonalt brukl
Framdriftsplan:
1: Velge ut dei to små prosiektkonrmunane. Oppstafi interkonrmunalt høyrselskontaldsamarbeid, opplæring og oppl'ølging av desse. Kafileggirg av kven i prosjellkommunane som
gjev bøyrselshemma individuell plan og kartlegge høyrselskompetansen både hos dei og
andre kommunale tenesteltarar. Bli kjend med brukarar og aktørane i rehabilileringsbiletet.
År 2: Oppfølging av høyrselskontaklene i Molde/interkommunalt held ftam. Opplæring i
korleis det er å leve med høyrselsvanskar av dei som skal gje høl.rselshemma individuell plan.
Starte opp utprøving av arbeidsplassopplæring rundt høyrselshenma som slit på
arbeidsplassen. Samarbeid med NAV. Fullføre kompetånsekarllegginga og lage prioritert
opplæringsplan for kommuneleiingane. Halde fram og utvide brukarkontakten. Vise ein
høyrselshemma i kvar prosjektkommune vegen til å få sin individuelle plan.
År 3: Halde fram oppfølginga av høyrselskonlaktene. Prøve ut arbeidsplassopplæring til både
kommunale og private arbeidsplassar. Samarbeid med bedriftshelsetenesta og attføringsbedrift. Lage oversikt over korleis tilboda kan følgast opp som sal av tenester til til kodnnunar,
private bedrifter og NAV. lnfomate ell til Iegar og andre "Lundehandsamatu" i konrmunen
om korleis vere obs i mø1e med hølrselshemma. Publisere fagartilikel om prosjektresultatet.

År

2.

BAKGRUNN FOR PROSJf,KTET

2.1

HLF Molde finn seg ikkje lenger i manglånde rehabilitering av høyrselshemma!
Eg som skriv søknaden heiter Elin Rermeldeiv (52). Eg er leiar i HLF Molde på 5.tuet. Eg har
lang erfaring som tillitsvald i HLF på fleire nivå. Ellesjobbar eg som spesialpedagog i den
kommunale vaksenopplæringa. Eg har vore høyrselshernma heile mitt yrkesaktive liv og har
sjølv opplevd det traumet det er å halde på å falle ut av arbeidslivet på grunn av høyrselsvanskar. Eg kjenner det kommunale systemet som tilsett og kjenner også utstø).tingsmekanismane frå arbeidslivet. Erfaringar frå alt dette har eg fått bruk for i prosjektprosessen.
HLF Molde er eit lokallag i Flørselshemmedes Landsforbund som har vakse frå eit passivl til
aktil-t lag på få år og omfattar Molde kommrme med ca 24.000 iDnbyggarar og 7 småkommurar rundt, det vil seie omlag 8.000 høyrselshemma. Lokallaget sitt viktigaste arbeid for å
gle hø1,rselshemma ein betre kvardag er den årlege Temadagen vi har teke initiativet til.
Komiteen består også av representåntar frå NAV, Nordmøre og Romsdal Helselbretak, Molde
kommune, bedriflshelsetenesta og næringslivet. Sjølve komiteen har i 5 år vore ein viktig
arena for tvenfagleg og tvenetatleg samarb€id, og kunnskapsformidling om omkring det å
leve med nedsett høyrsel lokalt har vore sentralt. I 2007 var temaet: "Rehabilitering av
hø1'rselshemrna i Lommunane". Søknaden er eit resultat av det nedslåande resultatet frå denne
Tenadagen, der det viste seg at hø),rselskontaLtfunksjonen i kommunane var bortimot
fråværande. HLF Molde har valt å glere noko med det! (Vedlegg nr l)
HLF Molde far stadig signal ftå høyrselshemma som etterlyser hjelp på rehabiliteringsfeltet. I
ti år har høyrselshemma hatt rett på kommunal rchabilitering! I lorwerk og forskrifter står det
m.a. om kommunale høyrselskontakter og retten til individuell plan. Rapportar lbftel at
manglande rehabililering fører 1il a1 høyrselshenrma velt sosialt isolefie, fell ut av a$eidslivet, får ein foninga livskvalitet og dårlegare helse. Seinast i 2009 bekrefta Buskerud Sentralsykehus, Telernark Sentralsykehus og Sykehuset Sørlandet (Arendal) ovedor IILF at mangel
på oppfølging av høyrselskontaktene i kommunane og opplæring av personeli i pleie- og
omsorgstenesta i Lonmunane er eit nasjonalt problem, også for sjukehusa. Dei tre sjukehusa
ettedyste unisont modellar og metodar for å rette på dette! HLF Molde meinar prosjektet By
og land vil vere ein slik modell som dei tre sjukehusa etterlyser og n.i prøvast ut! Dette året
har Samhandlingsreforma også kome til, det styrker søknaden berre endå meir.

2.2

Kommunekunsten er å arbeide heilskapleg når kommunalt ansvar er oppdelt
Prosjektet skal på ein systemretta måte prøve ut og forhåpentlegvis finne ein ny og effekliv
måte å 1å fart på den heilskaplege rehabiliteringa for bøy'rselshemma i kommunane på. Slike
imovative modellar er også KS (Kommunenes Sentalforbund) interesserte i. Vi har lenge
jakta på "the missing link", navet i sykkelhjulet, katalysatoren i rehabilitedngsarbeidet, og har
no funne svaret: Ein kommunalt tilsett audiopedagog, som ska.l binde all rehabilitering for
høyrselshemma saman. som skal kaltlegge og sjølv levere kompetarxe til ein god del av
tenesteltarane ! Vi tykkjer det er ørt at ingen har t€Dkt på dette før! F or oppl@ring et eit
stikkord som ofte går igjen i lover og forskrifter om temaet. Og byane har gode vaksenopplæringssentra der dette kan forankrast. Samarbeid mellom kommunal vaksenopplæring og
komrnunal rehabiliteri[g er lite utprøvd utanom logopedifeltet. Tre sjukehus på søraustlandet
ettedyser unisont metodar og modellar for å kurse og følge opp hø).rselskontaktene og lære
opp personell i pleie- og omsorgstenesta! Prosjektmidlane skal altså gå til å stimulere til ny
aktivitet innanlbr dei delinerte måla som stFemaktene har sett og løyse uløyste helse- og
rehabiliterirgsoppgåver i komnunane våre, i tråd med jntensjonen til Stiftinga HeJse- og
Rehabilitering og til applaus frå KS Møre og Romsdal. (Vedlegg nr 2)

2.3 Samhandlingsrcfoma - kvå har den å seie for søknaden?
Stofiingsmelding ff.47(2008-09) vart lagt fram l9juni 2009 og heiter "Samhandlingsrefomen rett behandling på rett sted til rett tid". I{else- og omsorgsminister Anne-Grete
Strøm-Erjchsen sa 27.04.10 i eit nyhendeoppslag på intemett, etter at Stoftinget same dag
hadde vedteke Samhandlingsreforma:
"Vi skal gi pasientene bedre hjelp der de bor Vi skal satse mer på forebygging og behandling
av sykdom ien tidlig fase. Med samhandlingsrefotmen videreutvikler videt norske
helsevesenet' slik at' vi kan møte befolkningens behov på en bedre måte. Både i dag og i
fremtiden."
Den samme ministeren sa også i ein tale på SOR-konfera:rsen (Samordningsrådet fbr arbeid
for menneskcr med utviklingshemning) 08.02.10 at dersom Samhandlingsrelbrma ikkje
skulie vere for folk med koniske sjukdommar og lidingar, kven skulle den vere for då? Sjølv
om talcn var for SOR, så cr innhldet i talen generelt om Samhandlingsreforma. Ho sa vidare
i same talen at hennar påstand er at habilitering og rehabilitering er" sanhandling. Ho sa også
at ein iklje kan luklast med god rehabilitering om ein ikkje lulikast med Samhandlingsreforma. Målgruppene for habilitering og rehabilitering er dei same som for Samhandlingsreforma. Ho sa vidare i same talen at habilitedng og rehabilitering ikkie er ei teneste eller ei
handling. men ein prosess som skjer over kortare eller lenger tid. ein prosess som krev
samarbeid mellom mange instansar og personar for å nå målet. Habilitering og rehabilitedng
skal i,t{Je vere sæfienester i helse- og omsorgstenesta i kom unen.

KS skreiv på nettstaden sin unlr\,.ks.no 21.04.10 om Samhandlingsrefbma:
"Den politbke styingen av aheidet skal styrkes. Defte skal skje med sterkere medvirkning fra
brukerorganisasjonene. Brukemedvikningen skalstyfues. Btukeren skalværc senttal iegen
rehabilitering."

Det står vidare å lese at KS er oppteken av å betre kommunehelsetenesta, betre koordinering
og samhandling mcllom toncstctilbydarane, tilby rehabililedng på lavast mogleg nivå (LEONprinsippet), bruk av individuell plan etter hensikten og systematisk utvikling av kvaliteten på
dcsse tenestene slik at eldre kan klare seg lengst moglcg sjølv og flest mogleg kan vere aktive
deltakarar i daglegliv, arbeidsliv og samfunnsliv. Den brukarutvikla prosjektsøknaden beskriv
altså den heilskapleg rehabliteringa i modellen på kommunenivå som sarnlandling - i tråd
med Samhandlingsrelbrma. Samhandlingsrelbrma legg også opp til at kommunane skal overta
den opplæringa som Lærings- og Meistringssentra gjer i dag. Prosjektet kan kanskje bane veg
for også dctte, mcd sitt fokus på opplæring, meistring og kompetanseheving på lågaste nivå.
2.4 Gode føresetnader for å lukkast med prosiektet!
Våt iherdige arbeid gjev resultat! Vi opplever at kunnskap og haldningar frå kommunane er i
l'orsiktig endring til det positive. Likevel opplever vi at dette er eit så stort område fbr
konrmunane å komme i gang med at det ikkje skjer noko konkel Kommunane slit framleis
med å få på plass komnunale høyrselskontakter, og dei få som finst har ikkje fått avsetl tid til
jobben. Vi trur at de1 må eit prosicll som dette til for å få eit giennomgripande løft på
området. Prosjektet både viser veg og øver eit mildt "press" på kommunane. Måten modellen
skisserer rehabilitering på er ein heilt ny, konkret måte å tenkje på, grensesprengande på
mange måtar med sirle mange "på tvers"-element som br,-t med vanleg kommunal- og
interkomrnunal p@ksis. H LF Molde trur at ei gjennomføring av prosjektet vil verke som ei
vitamininnsprø1ting på tilsette både i Molde konmune og etterkvafi småkommrmane rundt.
Vi ser at dei siste åra har vore ein god modningsprosess, og no er tida altså innc. Molde
kommune cr den kommunen som har vist mest aktiv interesse for modellen, men ordfør:r- og
rådmannskollegiet i alle Romsdalskommunane (RoR-samarbeidet, som omfatlar alle dei
aktuelle kommundne i prosjektet) støttar søknaden, (Vedlegg nr 3)

3.

KVA ER DET PROSJEKTET }'IL UTRETTE?

3.1

Målsetjing

Prosjektet skal sike at alle høyrselshemma i noke nærliggande kommunar får lik tilgang til
både gode kommtmale hø'.rselskontakttenester og heilskapleg rehabilitering slik at dei ka:r
meiste å leve så normalt som råd med høyrselstapet sitt, på skule, jobb, laitid og privat.
Prosjeklet skal altså frå brukamivå, gå mot å utvikle kompetanse. effektivitet og
tvenlågleg/tveretatleg samarbeid på kommunalt og interkommunalt systemnivå.

3.2

Målgruppe

Prosjektet skal rette seg både mot høyrselshemma, deira komnunale høyrselskontakter,
pleie- og omsorgstenesta, ånsvarlege for individuell plan og kommuneleiinga i Molde
kommune og 2 småkommunar rundt. Molde kommune er frå 01.08.07 organisefi som fleire
"småkommunai" med sine 6 sjølvsq'rte omsorgsdistrikt inkludert eitt omsorgssenter kvar.

3.3

Metode

Metoden er å bruke ein kommunalt tilsett audiopedagog i ein heilt ny funlsjon i 100% stilling
i 2,5 år. Oppstaft 01.08.1l. Audiopedagogen skal ve.e administrati\,t tilsett ved Molde
Voksenopplæringssenter og vere ein naturleg del av det spesialpedagogiske I'agmiljøet der, på
sam€ tid som audiopedagogen i deler avjobben er t'agleg underlagt helsesjefenikoordinerande
eining for rehabilitering og fagsjeffor pleie- og omsorg/ leiar for områdeleiarane i Molde
kommtsne Interkommunalt sdmarbeid i ptosjektet er seDtialtl Det passar godt til Molde
kommune som regionleiande i det såkalla ROR-samarbeidet under mottoet: "Molde stikker
seg ut!" og "Molde med hjerte for regionen" Personen har vi ikkje, men vi trur at denne
jobben vil vere så ny og spennande at det ikkje skal stå på kvalihsefi audiopedagog!

3.4

Avgrensing
Utviklirga av eit kompetansenettverk for hø)Tselskontaktene og ei kartlegging av høyrselsfagleg kompetanse i prosjektkommunane kjem både, bam, unge, )akesaktive og eldre høyrselshemma i kommrmen til gode. For Molde kommune avgrensar vi kartlegginga til eiø
sjukeheirnbydel samt aktuelle sakshandsamarar for individuell plan. Når det gjeld heilskapleg
rehabilitering og oppstart av individuell plan avgrensar vi prosiektet til å gielde I vaksen
høyrselshemma i yrkesaktiv alder i kvar prosjektkonmune. Arbeidsplassopplæring i samband
med a.rbeidsplasstilrettelegging vert avgrensa til å gjelde 1 privat og I kommrmal arbeidsplass
i kvar av dei 3 prosjektkoomunane. Prosjektet skal prøve ut dette med tanke på sal av slike
tenester etter prosiektperioden. Vi avgrensar prosjektet til ikkje å gjelde spørsmal som direkte
vedkjem opplæring i bmk og stell av hø)Teapparat, men til tekniske hjelpemiddel og den
psyLososiale biten.

3,5

MoldeVoksenoppheringssenter
Molde Voksenopplæringssenter er Molde konrmune sin orgalfsasion for opplæing av alle
vaksne i Molde kommrme med lovfesta rett til opplæring 'på grunnskulens område", og fleire
av småkommunane rundt kjøper slike tenester hos Molde Voksenopplæringssenter. I noko
grad tiibyr også Molde Voksenopplæringssenter sal av L-urs på andre onuåde. Molde Voksenopplæringssenter har 40 tilsette og ca 450 elevar ftå ca.50 nasjonar og er rcgionsleiande som
vaksenopplæringssenter mellom Ålesund og Kristiansund. Senteret tilbyr i prinsippet våksenopplæring innanfor alle spekter som Opplæringslova beskriv at kommunen har ansvar for, og
har i dag stor breidde. Men den opplæringa som prosjektet beskiv kjem utanom dagens tilbod
og utanJbr det som elevar etter Opplæringslova har gratis rett på. Molde Voksenopplæringssenter fl),'tta inn i splitter nye, tilrettelagde lokale 01.01.10 og har kontorplass for prosjektleiar.

4.

FAGLEG BAKGRUNN OG STÅSTAD FOR PROSJEKTET

4-l Kor mange høyrselshemma er det i prosjektområdet?
lrin reknar at 14.5% av befolkninga har eit betydeleg hørselstapr. For småkommunane som
kan vere aktuelle lbr prosjektet slår det slik ut (2007-tal, men talet er beskrivande nok i 2010):
Molde har 24.254 innbyggarar, og av desse er 3.263 høyrselshemma
Eide har 3.365 imbyggarar, derav cr 480 høfselshemma
Vestnes har 6.402 innbyggarar. derav er 914 høyrselshemma
Gjemnes har 2.636 imbyggarar (2008), derav der 382 høyrselshemma
Aukra har 3 . I 42 imbyggarar, og 298 høyrselshemma
Midsund har 1.910 innbyggarar, derav er 272 høyrselshenma

Av

detle er 54Yo unde," 65 fu, og altså i yrkesaktiv alder, altså over halvparten! Forholdsvis 1å
er under 20 år. Det er gfl.mn til å tru al talet på høyrselshemma vil stige kraftig i åra som kjem.
SINTEF har publisert at det i 2020 vjl vere I million høyrselshenma i Noreg2 (ca 18-19% av
befolkninga), mot ca 600.000 i dag (14,5%).
4.2

Kor mange høyrselskontakter er det i det aktuelle prosjektområdet?
Molde har 1, men som er kn)'tta til det komrnLmale hjelpemiddellageret. Altså ingen
høyrselskontakter i dei 6 sjølvstfte bydelane pr.01.06.10
Eide har I som har gjennomgått opplæring hos Hjelpemiddelsentralen 2007
Vestnes har tilsett ergoterapeut som også er høyrselskontalt frå 1. mars 2008
Aukra har 2 høyrselskontakter, men berre I som har gjennomfirr alle kurs
Midsund og Gjemnes kommunar har i dag ingen bøyrselskontakt

4.3

Kva seier lovverk og forskrifter om rehabilitering?
Det siste tiaret ha. de1 kome mange lover og forskrifter som seier at høyrselshemma har like
mykje krav på rehabilitering som andre med funksjonsnedsetjingar, og at dette er heilt
Dødvendig lbr at hø).rselshemma skal kunne leve så normalt som råd.

4.3.1

Om rett til rehabiliterine:
Sitert 1iå "FIelhetlig rehabilitering av tunghørte", 2007:
'l lav on spesialisthelsetenenesten og lov om helsetjenesten i konmunen" med tilhørcnde
forsknftera gi tunghørte samme reLt tit rehabilitering som personer med andre funksjonhemminger.
Det vektlegges dessuten at tilbudet skalvære helhetlig ag koordinei, slik at det fanger opp og
målrefter all innsats for å "oppnå best mulig funksjon6- og mestringaevne, selvstendighet' og
deltakelse sosialt og i samfunnet" .

4.3.2

Om rett

til individuell plar:

Sitert frå "lJclhetlig rehabilitering av tunghørte", 2007:
"Alle innbyggere son hat "langvaig ellet samensafte behov" hareftet S.juni 2001 retttilåfå
utarbeidet en helhetlig "individuel plan'. l flerc komnuner hat det viat aeg at slike planer, om de
får rctt fokus og afteidet' rundt dem blit organisert godt, har iboende storc mulighetet fot
kvalitat'iø bedre og mer nålreftet tenesteyting og for betre utnt4ting av kommunale ag andte

Helseundersøkelsen i Nord-TrøRdelag 1995-97. Jlr Å høre og bli høft,200?:10

I' Headng Impaiment Among Adults (HIA),
I Konmunehelsetjenest€loven. 1982
a

'

Senter for medisinsk metodevurdering. Sintef(2001)

Forskrift om habilitenng og rehabililcring, 2001. Forskift om individueUe planer.
Sitert fra definisjonen av håbilitering og rehabilitering i Fonkrift om habilitering og rebabilileting

4.3.3

Om kommunale hø)'rselskontakter:
Sitat liå "Kommunal plikt eller helhetlig rehabilitering?":
"l Hebedepaftementet og Sosialdepaftementets fe æ handlingsplan "Et helhetlig
rehabiliteingstilbud til hørselshemmede (2002:24)" står det at opryaven til en hørcelskontakt 6kal
være å vudere om brukerc har behov for hjelpemidler, og videre sørye for at disse hjelpenidlene
blir installeft. De skal også gi opplæing i bruk og stell av hielpemidlene ved behov Opplæing av
hørselskontaktene gis av Hjelpemiddelsentrclen . Hørselskontaktene er som regel ansafte som har
helsefaglig gru nnutdanning innen pleie og omsorgssektoren.6 "

4.,1 Kva seier rapportar om korleis rehabilitering av høyrselshcmma har gått?

4.4.1

Helhetliq rchabiliterinq av tunshø.te". Rehab-Nor 2007:
Denne rapporten har sett på kva som må til om høyrselshemma i kommunane verkeleg skal {å
seg ein heilskapleg og lenleg individuell plan. Prosjektet har avdelika at tilsette ved koordinerande eining i prosjektkommunane må, i tillegg til å ha ein viss generell koordinatorkompetanse, også ha spesifikk høl.rselskompetanse for å kunne lage ein god individuell plan for
høyrselshemma:
"s.40:Rehab-Not nenq det frcmgår tydelig av mateialet vi har sanlet fra prosjektarbeidet at
grcden av genercll koordinatotkompetanse og --eiaing hos hørselskoordinatorene har
påvirket i hvilken grad de har fåft rcalisetT "den gode avklaingssamtalen". Vi mener defior
'

foftsatt at den generelle koordinalofuompetansen et en viktig basis for denne typen arbeid. Vi
menet imidletTid også at eiaringen harvist at rollen som hørselskoordinator itillegg krever
mer spesifikk hørselskompetanse enn den kofte innføingen som ble gitt i prosjektets regi.
Avklaingsprosessen i forhold til å leve ned hørselsnedseftelse kan berøre følsomme og
kanskje psykisk smeftefulle området for personen. For å få den oversikten som et ønskelig
som grunnlag for eventuelle individuelle prasesset og eventuelle tiltak er detviktig både
med Wgghet i relasjonen, tid og at koordinator hat kunnskap om å "leve med nedsalT
hørsel". En kan si at koordinator bør vite en del om hva nan eventuelt skal lete ettet. Uten
detle har ikke Roordinatot god nok bakgrunn til å nøte og forstå brukercn, til å lnformere
brukeren. til å ta opp ktistiske lahold vedrctende det å leve ned hørselsnedsettelseL og
viøioc el-amcnlar kån avcrscs

4.4.2 "KJmmunal plikt

eller helhetlig rehabilitering?" v/Audiogratutdanninea 2007
Trc studentar i to tylke har sett på kven som er kommunale hoyrselskontakter. kva utdanning
dei har, kva dei kan om hø]Tsel og høy$elstekniske hjelpemiddel, kva arbeidsoppgåver dei
har og om hø1'rselskontaktstillinga lar seg kombinere med anna arbeid. FTøyrselskontaktene
kjem m.a. inn under forskrift om habilitering og rehabiltedng i kommunane.

Dei fleste hø)rselskontaktene i studien har fast stilling i 75-100%, og kvinner i alderen 46-65
er overreprcsentert. Dei er utdanna hjelpepleier, sjukepleier, ergoterapeut eller fysioterapeut. I
det eine f'ylket var flest høyrselskodtakter hjelpepleiarutdanna mens i det andre var Ilest
ergoterapeuter. Fleire informantar svarte at dei hadde fått jobben som eit palegg ftå
kommunen, men at det ikkje følgde med tid til å giere jobben. Difor va. det uklart for
høyrselskontaktene kor mykje dei jobba som høyrselskontakt. Dette var ugreit!
Høyrselskontaktene opplevde at "i en rehabiliteringsfase er det ikke nok kun å dele ut
hjelpcmidler. Hørsclskontaktcn bør også være kompetent til å forstå hvordan en
hørselshemmet har de1 i hverdagen8". Informantane oppgav at dei visste meir om
hø1'rselstekniske hjelpemiddel enn om lrø1rsel. Studentane avsluttar studien med å peike på at
kommunane bør gjere tydelegare tidsrdma og stillingsprosenten til høFselskontaktene. "Det
6

ll

Kommunal plikt eller helhetlig rehabilitering? 2007:
Helhetlig rehabiltering av tunghørte. Rehab-Nor, 2007:4 I
3
Kommunal plikt ellerhelhetlig rehabiliterine? 2007:38
7

bør med andre ord være entydige føringer fta ledelsen på tidsfordeling, arbeidsoppgaver og

opprænng

4.4.3 "Å

høre og bli hørt

-

Anbefalinser for en bedre høreapparatromidline". Sosial- oe

Helsedirektoratet. 2007
Styresmakene har teke inn over seg at alt ikkje er som det skal overfor bøyNelshenma og har
fitt laga denne rapporten. Mandatet er gieve av departementa og krev at rappoden skal "gi
konlcele anbelalinger og løsninger/tiltak som skal sikre en god formidling og oppfølging av
høreapparater og andre hørselstekniske hjelpemidler i et helhetlig rehabiliteringsperspektiv"
(brev av 07.07.06). Rapporten låg føre hausten 2007. Her kjem noke relevante sitat:
"l følge Sosia! og helsedirel<tontets rundskiv lS-1/2O07 skal alle kommuner ha en
høtselskontal<t uten at funksjon og afueidaoppgavet er beskrevet. De fleste kommuner har i dag
en hørselskontakt ellet har utpekt en son skal være ansvalig fot rchabiliteing av
hørselshemmede, men tilbudene er av meget vaietende karakteL" (side 30)

handhngsplanen ,Et helhetfig rehabilitetingstilbud til hørselshemnede, (2002) antas det at vel
100.000 av landets 600.000 hørcelshemmede hat behov for langvaige og koordinede tiltak som
gir reft til individue plan. (Side 31)
"1

4.5 Kva

seier rapportane om høyrselshemma i arbeidslivet?
"Å
I
høe og bli hdt" står defte:

"Afå innpass i arbeidslivet efter endt utdanning og å beholde jobben gpnnom ytkesal<liv alder
oppleves som svætt utfordrende fot mange høtselshenmede " (side 21)
"Mange høtselshennede et ikke foftrolige

ned eget hørselstap, mens åpenhet nevnes son et

sukiesstuitetium fot vellykket aheidsplasstihettelegging. Apenheten må gjelde både den
hørselshemnede selv og arbeidsnarkedet (inklusiv offentlig sektor) og den enkelte bedtift." (side
22)
"NAV lokalt har i de fleste tilfeller liten kunnskap og erfaing på onrådeL He et ikke
bednftshelsetjenesten har vanligvis høÆelsfaghg konpetanse, og mange høÆelshenmede kvler
seg for å kontakte tjenesten når problemene melder seg." (side 22)

4.6

Kva er største fåren med manglande rehabilitering?
Hølrselshemma viser seg å ha større prosent fråfall frå arbeidslivet og bli uføretrygda enn
andre. Dei har lett for å trekkje seg tilbake liå samankomster, isolere seg i heimen, ber alle
børene med høyrselstapet sjølv. lir i det stille, utviklar angst og depresjon, samlivsvanskar.
Defte er fårar mange høyrseshemma kjenner seg att i. Mange rapportar understøttar dette.

4.7

Kva er hjelpemiddelsentralen sitt ansvar?
"Å
I
hørc og bli bøl" står dette om hjelpemiddelsentraleir si rolle. Kva er så deira ansvar
ovedor kommrmen?
'Hjebemddebentrcbne har et overcrdnet og koordinerende ansvar for formidling av
hjelpenidlet til funkjonshenmede. De skal bidrc til likevedig og helhetlig ptoblemløsning for
funqsjonshemnede gjennom tekniske og ergonomiske tiltak og være ef /'essur"s- og
kompetansæentet fot offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse
fun4sjoæhennedes prcblemet og hvor tekniske og eryonomiske løsninger kan væte aktuelt.
Hjelpemiddelsentrclene hat en radgivnings- og veilednngs{unksion oveior helsetjenesten i
kommunen og fylkeskommunen på hjelpemiddelomådet "

' Kommur al plrh eller hedrerhg rehabilrlering"00 / 4J
" I ork-riR om hielpemiddel'enrmlene. virksomher og an.va S L l
l0

,1,8

Kva er fylkesaudiopedagogen sitt arbeidsområde på kommunenivå?
Dette er Syns- og audiopedagoglenesta i Møre og Romsdal sitt ho\,udmål, sitert frå
fusmeldinga 2007:
" I nd ividoie nte ft ve rksemd :
Syns- og audiopedagogtenesta skal hielpe til med utgrciing og katllegging av syns- og
høyrselshemma bom, unge ag vaksne og medvetke til fuemål'tenleg tihettelegging i
opplæingstiltak.
ste m o i e n te tl ve r kse m d :
Syns- og audiopedagogtenesta skal medverke til langsiktig planlegging av opplæingstiltak og

Sy

kompetanseheving ikonnunale og fylkeskommunale einingarsom har ansvat for opplæring
av born, unge ag vaksne med syns- og høyt'elshemming. Syns og audiopedagogtenesta
skal også medverke til at neftverket rundt den einskilde får auka innsikt og fo,ståing"

Det går fram av den same årsmeldinga at det finst ei 100%o-stilling som audiopedagog for
Region Romsdal, son dekl€r omtrent same området som HLF Molde. Det seier seg sjølv at
denne audiopedagogen ikkje kan følgje opp alle 8.000 hø)rselshemma i defte området, og at
fylkesaudiopedagogen i praksis har meir enn nok å gjere med å følgje opp barn og Lrnge i
deira opplæringssituasjon. Det ser vi av aktivileten i årsmeldinga. Det sternmer også med det
vi har frtt bekrella munnleg tidlegare. Det positive som vi likevel må merke oss frå
fusmeldinga er at tenesta er nær brukarane og dei får god kjennskap til lokale forhold, og at
tenesta fungerer heilskapleg i fylket. Både HLF Molde og Molde Voksenopplæringssenter har
alt eit godl samarbeid med llkesaudiopedagogano, og det er natuleg å halde flam med deftc i
avgrensinga mot ein kommuneaudiopedagog.

4.9.1 Kva

plass har ein kommuneaudiopedagog innanfor rchabilitering

oppsummering
Kommunen har atså ansvar for å gje alle høyrselshernma i kommunen god helseteneste, og
gje dei som øns(er det individuell plan. Det står også i kommunelova at korrnnunen står fritt
til å organisere tenestene sine slik den sjølv ser det best. Det er altså iklje noko som hindrat
kommunen i å gje hjelpa som beskreve i prosjektsøknaden. Heller tvert i mot!
Fljelpemiddelsentralen har ansvar for å vere rådgjevarar overfor kommunen, og dei helsar eit
slikl tiltak velkommen! Fylkesaudiopedagogtenesta skal fyrst og fiemst konsentrere seg om
høynelshemma i opplæringstiltak (skular), men vil vere ein viktig støftespelar for prosjektet
og vere viktig å ha god dialog med. Dei er kjend rned søknaden og støttar søknaden munileg.

Ein kommrmeaudiopedagog vil altså ikkje "trakle i bedet" verken til Hjelpemiddelsentralen
(vedlegg nr 4) eller rylkesaudiopedagogen, men vere deira forlenga arm. Difor er det viktig
med eit godt samarbeid og avklarte genseoppgangar me11om kommuneaudiopedagogen og
desse viklige 2.linjeaktørane. Det er viklig med samarbeid også med Hø$elsentalen, som
også er 2.linjeteneste, men det samarbeidet er meir [yttig enn at grensene mel]om dei er
uklare, sidan prosjeltet ikkje skal omfafte høyreapparat direke (vedlegg nr 5). Prosjektet
helsar derimot ein "fylkesaudiografl' velkommen, dersom det endeleg blir vedteke etter
anbe1ålnga r _4\ nøre og oll lløl't
lntemsamarbeidet innad i ein oppdelt bykommune og småkommunar imellom har derimot eit
forbetdngspotensiale som vi her skal beskrive korleis kan gjerast på ein strategisk og effektiv
måte, sett iå både kommunen og alje høynselshenna si side!
I' Årsmelcling. Syns- og audiopedagogtenesta i Møre og Rornsdal2007: 4
r'z
Å }øre og bli hø . Anbefalinger for en bedre høreapparatfomidling, 2007:60

ll

5.

PROSJEKTGJENNOMFØRINC
Kva skal audiopedagogen giere i prosjektet bo.tsett frå prosjektleiing?

5-l

Audiopedagogen skal kafilegge, heve den kommunale høyrcelskompetansen og binde saman
ulike samarbeidspartar slik at systemet vel1 effektivt, forutsigbart prega av breitt samarbeid og
relasjonar vert hygge for hø1'rselshemma. Audiopedagogen skal gjere følgande i løpet av 3 år:

5.1.1

Overforhøyrselshemma:
Kn''te kontakter med høyrselshemma gjennom Yrkesalli\,1 Forum
Kn)'te kontakter med høyrselshemma kommunetilselte giennom personalsjelen r
kommunane
Knyte kontakter med bøyrselshemma gjennom ReSonarekurs på Lærings- og
Meistdngssenteret ved Molde Sjukehus 2 gonger i åre1
Andre innfallsvinlld:Hørselsentralen. Intemett? I{eimesida til HLF Molde?
lange opp hø1'rselshemma som treng individuell plan og leie dei vidare direkte tilre11
vedkommande i kommrmen som skal gje den aktuelle høyrselshemma ein individuell
plan. Ingen hø1'rselshemma har i dag individuell plan i våre kommunar

5.1.2

Overforhøyrselskontaltene:
Cjennomgå Hjelpemiddelsentralen sitt opplæringsprogram på tekniske hjelpemiddel,
eller på annan måte skaffe seg oversikt over innhaldet i den hjelpemiddeltelniske
opplæringa høyrselskontaktene 1år der
Rettleie og lære opp høy$elskontaktteamet i Molde kommu're på korleis det er å leve
med eit høyrselstap, t.d. ei samling i månade4 supplere med det Hjelpemiddelsentralen ikkje driv opplæring på. Evaluere undervegs
Lære opp bøyrselskontaktene i småkommunane i korlcis det er å lev€ med nedsett
høFsel og bygge opp eit intcrkommunalt høyrselskontaktnettverk som dei føler er
nyttig og lærerikt forjobben dei skal gjere. Evaluere Lmdervegs
Kalle saman og gjennomføre interkommunale hø)Tselskontallsamlingar (ca 2-6 pr år)
Vere tilgjengeleg for høyrselskontaktene og bistå dei i vanskelegare brukarsaker

.

.

5.1.3 Overfor

r
.
o

5.1

.4
r

5.1.5

helsesiefen ,4<oordinerande

eilins

og faesieflplqig:

ae!q!a!Llkq!qqu!14!9i

Kartlegge kven i kommunen som skal giere kva for rehabilitering av høyrselshemma
Heving av høyrselskompetansen (opplæring) hos dei som koordinerer individuell plan
Sikre samarbeid vedrørande heilskapleg rehabilitering av høyrselshen]ma, m.a. om
høyrselskontaktene og individuell plan for høyrselshemma

Overfor kommuneleiinsa i alle prosiektkonmunane
Kartlegging av kommunal høy'rselskompetanse hos kommunetilsette
Utarbeide plan for korleis høl.rselskompetansen skal hevast på bakgrunn av
kartlegginga og gje råd om korleis dette i prioritert rektefølge skal følgjast opp
Avklare evt. uklare tilhøve når det gjeld oppgåver, inr$ald og tidsramme/
stillingsstorleik for den eioskilde hryTselskontakl
Overlbr høvrselshemma i arbeidslivet oe arbeidspl4$q!9dqi&
Supplere Hjelperniddclsentralen si arbeidsplasstilrettelegging med høyrselsopplædng
av leiarai og kollegaer for 3 høyrselshemma kommunalt tilsette (l pr kon.)
Prøve ut sal av opplæringslenester til private arbeidsplassar (1 sak i kvar kommune)
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5.2

Samarbeidskart
til kommune-rehabiliterings-audiopedagogen kan skisserast slik:

Samarbeidspartane

Kornmuneleiingane

Høyrselskontaktene i Molde komnlune.
Inkludert teknisk rådgjevar på høpsels\elpc
middel ved hielpemiddellageret i Molde
H ø)$elskontaktane i
Aulca og koordinerande
eining

Koordinerånde
eining,4relsesjefen og

fagsjefpleie/omsorg i
Molde kommune

"Rehabiliteringsaudiopedagogen"

NAV
I

HLF Molde /
Yrkesakti!.t Forum

Ijelpeniddelsentlalen

NAV S)'ns- og
audiopedagogtenesta
Møre og Romsdai

Høyrselskontakten i
Vestnes og
koordinerande eining

Einskilde
høyrselshemma

i

Slatped

Helse Nordmøre og

v/Møller

Romsdal,
HørselsentElen i
Molde

kompetånsesenter

NAV

Helse Nordmøre og

Arbeidslivssenter

Romsdal
Lærings- og
Meistringssenteret
Bedriftshelsetenesta

5.3

idsDlan

Kva skal audiooedasosen giere?
(Det skal annonserast og tilsetjast audiopedagog.)

2011- 2011- 2012- 2012- 2013- 20131. del 2. del l. del 2. del 'I. del 2. del
X

Oppstart kn)4e kontakter mcd "alle" aklørar

x

Kartlegging av kven i kommunane son har ansvar for kva
når detgjeld rehabilitering av og individuell plan for

x

oppståri holrselskontaktteamet Molde konlmune og det
interkommnnale reamet
Bli kjend med Hjelpemiddelsentmlen si opplæring av
konmunale hdBelskontåkter
Katlegjaing av kommunal hoyn€lskompelåns€

x

x

X

x
x

Møic med styringsgruppe, referansegruppe og
Rapportcring ti1 Hclse og rehabiliiering
Inierkommunale høyrselskontaksamlinsar m/opplærins

x
x

Leie og lære opp høyrs€lskonrakteamet i Molde kommune
Bistå høyrselskontaktene i vanskelegåre brukarsaker

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

Lage priodtet komp€tansehevingsplan Ibr

oros;ekrkommmare

Då

oaknunn a\ kd.uess,rla

Lage oggjennomførc kurs for alle som skal lage individxell
Dlan for hø\rselshemma i Drosieklkomnunane
Leie minst i hø]rselsbemnå (rep.esentet Ii{ all€ prosjektkommunar) til relt Derson som kan eie dei individuell Dlan
Delta på Resonåre-kurs på Lærings- og Meistringssenteret
Då Motde Shrkehns 2 sonqer br år tånpe onD brukanr

Arbeidsplassopplæring for 3 kommmunetilsette
høyrselshemma. 1 kommunetilsett i kvar prosiektkommune
for 3 høyrselslemma i private
^rbeidsplassopplæring
hedrifter
,'lhrøvinq for sal av renesre
Lage os spreie infonnasjonsbrosjyre lil legane, NAVtilsefte m.fl. i prosjekkonnunane om kolleis ein skal te
se!: overfor eil1 høvlselshelnlna DasieDt/kunde
t-age fagartiktel om prosjektefdrnrgane. Spreie den til
samarbeidsakørane, denatkes- og nasjonall neftve*, lil
fl est nooleo siennom de;ra Duhliserinosverktøv
Katlegging av tenester for sal/abonnement ettcr prosjeklslutt med fastsetjing av plis ti I nabokomm unar og privål
nærinesliv. Fastsetiins av oDDfølsine 1iå Molde kommme
Sluttrappot til Helse- og rehabiliternrg

5.4

x

x

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x

Kva kommunane bidrar med

5.4.1 Molde kommure:
Molde Voksenopplæringssenter held kontorplass og har arbeidsgjevar- og penonalansvar for
audiopedagogen. Komrnunen bi&eg med 1id til høyrselskontakter, kurs. opplæring, moter. I
tillegg vil fagsjefog områdeleiarane lbr pleie- og omsorg, helsesjefen, personalsjefen og
kommunalsjefen kunne bruke noko av tida si påprosjellet. (Vedlegg nr 6 og 7)

5.4.2 Småkommunane rundt Molde
Dei småkommunane som ligg rundt Molde konmune og som er aktuelle til å vere med i
prosjektet er dei som har ein ganske fersk hø)aselskontakt eller held på å fi seg ein. Felles for
desse konmunane er at dei er små (1.500-10.000 innbyggarar), og at høyrselskontaktene

l4

dermed blir ståande åleine i jobben. Dei er også for småtil å ha eigne fagfolk på høyrsel og er
i stor grad avhengig av å kjøpe tenestq frå større kommunar. I denne modellen skal dei i
prosjektperioden bidra m(-d litt tid, slik at høyrselskonlakten og i noko grad kommrmeleiinga
kan vere med i prosjektet for å få hjelp til ei utvikling av tenestcn€ til hø)Tsclshemma i
kommunen. Eitt av prosjeLtområda som kan nemnast er tid til å finne ein kommunålt tilsett
med høyrselsvanskar som ønskjer opplæring av leiarar og kollegaer. Ugifler utover tidsbruken
vert for prosjektkommunen stort sefl reiseutgifter til å delta på interkommunale samlingar og
prosjektmøter. I tida etter vil dei f;i tilbod om å kjøpc seg im i eit fiamhald av
rettleiingstenesta for eit forhåpentlegvis overkommeleg pengebeløp sjølv i magre tider.

Dei kommunane som er aktuelle til å vere med i prosjektet kan kanskje vere to av desse:
Vestnes, Aukr4 Eide, Midsund og Gjemnes kommunar. RoR-kommunane (ordførar- og
rådmannskollegiet i regionen) har gjort vedtak 31.05. 2010 at dei støttar prosjektsøknaden.
Molde Voksenopplæringsselter har også søkt om fylkeskommunale skjønsmidlar for 2010 til
kartlegging av kommunane sitt totale behov for tenester frå senteret ftaoover då Molde
Voksenopplæringssenter også er eit regionalt vaksenopplleringssenter.

I'rosiekthudsiett

5.5

Årl

- Hånst

Utsift€r

Budsiettoostrr
Lønn audjopedagog inkl sosjale utgifter,

Ar2-

20ll

Itrntekter

Utsifter

250 000

2012
År 3 - 2013
lnntekter Utgifter

612 000

643 000

feriepensar, arbeidssievanvsift
30 000

30 000

34 000

l8

18 000

000

5 000

34 000
l0 000

Diverse konlontsiller

7 000

r5 000

l5 000

lnfomateriell "/annonsering

8 000

5 000

t0 000

l0 000

Konrorutstyr: mobilieli, pc, skivar o.l.

20 000

?0 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Kommuml tidsbruk knytta til

80 000

80 000

240 000

2,10 000

252 000

252 000

høyrselskontaktcr . mø1er. oDplærinq, kurs
Velferdstiltak, n)øte

2 000

3 000

Ku$ audiopedasog

7 000

5 000

1

5 000

rygderefusjon audiopedagogisk behandling

:15

000

40 000

til andre: arbeidsplassopplærins, kurs, ol

t0

000

30 000

90 000

120 000

Sal

Sal av spesialpedagogiske tenester ri1 Molde
Voksenopplæringssenter for å konme inn i
fagleg og sosialt miljø, I5% år l, deretter lift
forsiktis auke

DEI,SI IM

35 000

409 000

165 000
244 000

929 000

434 000
495 000

981 000

485 000
496 000

409 000

409 000

929 000

929 000

981 000

981 000

SøKNADSSUM
Balanse

Total søknadssum: kr 244.000 + kr 495.000 + kr 496.000 =

'3

'i 000

Det er behov for ein brosjyre

til

kr

1.235.000

legar og andre kommunalt tilsette "kundehandsamaraf' om

ko

eis dei skal te

seg overfor ein høyrselshemma

'' N,qv ,qrbeidstivsenterer kan gje srøtre ril IA-bedrifter giennorn tilreueleggnlgstilskot. Dei behandlar deite som
ein søknad for "systemreita tiltak/ gruppe", og vil derfor ikkje ha avgrensn ingar før ein nårein sum på34.800 kr.
Arbe idsgjevar til den høynelshenma og den høytselhemma må samån ba ein plan for tilrettelegging og søke om
dekling av menkosinader/ meirarbeid. (vedlesg nr 8)
15
Asrero erei ardirringsbedrill, og sel m.a. lA-renester til NAV (vedlegg nr 9)
r6
Molde Bedrifrshelsetien€sie dokumenterer behovet for arbejdsplassopplæring (vedlegg nr l0 )
r5

5.6

.Erfaringsspreiing
Ein viktig del av prosjektet er å gjere prosjekterfaringane kjent både i fylket, regionen og
nasjonalt. Molde har ein typisk norsk bykommunestorleik med sine 25.000 innbyggarar, og
dei fleste av kommunane i Norge er små og ligg rundt ein slik bykommune eller tettståd.
Desse bykommunane har alle gode, Lommunde vaksenopplæringssenta som ein slik modell
kan foranlrast hos. Difor trur vi denne nrodellen for rehabilitering av høyrselshemma vil ha
overføringsverdi til mange stader i landet. Og kommuneøkonomien er her verken betre eller
verre enn elles i landet. Heller ikkje statusen når det gleld rehabilitering av høyrselshemma i
kommunane er ulik mange andre korrmunar rundt om i landet. Det har eg oppfatta giennom
verva mine i HLf sentralt.
Dei to mest aktuelle måtane å spreie prosjekterfaringane våre på er ved at det veft utarbeidd
og spreidd ein skriftleg afiilhel om resultat og metode ved prosjektets slutt, og ved mrurnlege
presentasjonar på sominar og konferansar. Dej sentrale aktørane våre i prosjektet har sine
regionale og nasjonale lettverk som både artikkelen og presentasjonane naturleg og effektivt
kan gjerast kjent gjennom. Det er meleg å uu at eit så samansett og stofi prcsjekt som dette
vil ha varierte og samansette prosjellerfarjngar. Noko har kans\je gått svæfi bra mens anna
har kanskje gått mindre bra. Korleis vil landets økonomi bli dei neste fi åra med ein usiklcer
verdensøkonomi? Kva vil Samhandlingsreforma medføre? Vil slike samflrnnsstraumningcr
påverke prosjektprosessen var lokalt? Vil det korrme noko nltt frå NAV og fagmiljøa når det
gjeld oppfølginga av "Å høre eller bli hørt"? Eller er drlt lokalo tilhøve som kan gje oss
overraskelsar i prosjektprosessen? Vi veit at uansett vil prosjekterfaringane ha nasjonal
interesse. jarnfør dei tre sjukehusa på søraustlandet som etterlyser modellar og metodar for
opplæring av personell i pleie-og omsorgstenesta og oppfølging av dei kommunale
høyrselskontallene! Arbeidet med prosjektsøknaden og samtalar med aktørane om
prosjektmodellen viser alt at prosjekterla ngane verl spetuunde stoffl Av sentrale aktør:f
som truleg er inleresserle i prosjektresultatet neinner vi:

5.6.1

Hørselshemmedes Landforbund
HLF som innsøkarorganisasjon er svært interesserl i desse prosjekterlaringane og
å spreie resultatet både innanfor eigen organisasjon og mot sq.resmaktene.

vil bidra til

5.6.2 KS KommunenesSentralforbund
KS er likeverdig part med staten i forhold til San*mndlingsrefoirna. Med deira forholdsvis
nye fokus på imrovasjonsmodellar og støtte til Fosjektet cI det grunn til å tru at prosjektresultatet kan bli publisert på deira nettstad og i deira andre fora. I tillegg har dei eiga nettside
innanfor Ks-Bedrift som heiter "Helse og velferd". Der publiserer dei stoffom m.a.
rehabilitering i konmrnane. Dei hal ei anna neltside under Ks-Bedrift som heiter "Kultur og
undervisning". Begge stader legg dei ut relevante altiklar om nltt som skjer i kommuneNorge. I tillegg giev dei ut eit månadleg, elektronisk nyhendebrev.
5.6.3 IKVO

-Interesseorqanisasion for kommulal voksenopplæring
"Oppdragsundervisning" er eitt av områda den kommunale vaksenopplæringa arbeider
innanfo.. Å bidm til opplæring innanfor kommunal rehabilitering for hø1'rselshemma er eit
n'4t oppdragsfelt for dei kommunale vaksenopplæringssenba, og svært aktuelt å lbrmidle her.

5.6.4 Møllerkompq!qts9s9d!9! &AtBq!!
Møller kompetansesenter er ein del av det statlege spesialpedagogiske systemet, Statped.
Senteret gjev tenester til tunghøyrte og døve med ulike språk- og konmunikasjonsbehov og
med ulike behov for tekniske hlelpemidler, høyreapparat og cochleaimplantal. Tenestene
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omfattar opplæring, rådgjeving, utgreiing. kurs, infomasjon, læremiddelutvikling og FoUarbeid. Dei er 3-linjetenesta vår i Møre og Romsdal, held til i Trondheim, og er interessert i
resultatet av å flytte ein del grunnkompetanse så langl ned i systemet som råd, slik som dette
prosjektet skal pløve ut. Deijobbar nred dei aller mest tengande av dei tunghøyrte og døve,
og er difor interessert i å sjå kva prosjektresultatet år å seie for deira saker på lokalt nivå. Vi
har eit godt samarbeid med Møller og veit at dei ønskier meir kompetanse lokalt. Dei bidreg
også til dette nar kommtmar spør. Drli vil naturleg spreie prosjekterlaringane gjemom sitt
ncttverk.

5.6.5 Bedriftshelsetenesta
Molde Bedrillshelsetjeneste melder om desse som er aktuelle å fomidle prosjektresultatet til i
deira samanheng: STAMI Statens arbeidsmiljøimtitutt (for heile landet) som giev ut
publikasjonar. Arbeidstils).net i Midt Norge, 'frondheim, har heimeside
5.6.6 NAy

NAV

er representert i prosjektet både med Hjelpemiddelsentralen og Arboidslivssenteret i

Møre og Romsdal. Dei har giennom sine to støtteerklæringar gieve tydeleg uttrykk for at dei
ser med glede fram til prosiektgjennoml'øinga og er spenl på prosjektrest tatet. NAV har
gode høve gjennom sine inteme netlverk å spreie prosjekterfaringane over heile landet. Dei
har sine inteme nettsider, og rehabiliteringsmagasinet BRIS har vore utgjeve av Rikstrygdeverket med vanligvis to utgåver i aret sidan 1998. BRIS iineheld både fagstoff og repofiasjar
om menneske som har efaring med rehabilitering.

5.6.7

Nettstaden sansetaD.no nettstaden om syns- og høvrselstap hos eldre
Nettstaden er retta mot pleie- og omsorgstenesta i komnunane og inneheld inlbmasjon med
om hjelpemidlar, tiltak, mobilitct, rettar og hjelpeapparatet, alt med tante på kommtmikasjon
med eldre. Nettstaden er utvikla med midlar frå Helse- og Rchabilitedng, orens det er
Regionsenteret for døvblinde ved Skådalen kompetaDsesenter som er ansvarleg for innhaldet.
Dersom prosjektresultatet vert av oppsiktsvekkande betydning for dei høyrselshemma eldre i
prosjektkommunane kan det vefte akluelt å legge ut informasjon om dette som eit tiltak
overlbr pleie- og omsorgslenesta i kommunane på deone sida. Uansett cI sida så god at den
kan inngå i undervisningspakken som kjem ettcl kartleggilga av kompetansenivået om
hø1.rsel hos pleie- og omsorgspersonell i prosiektet.

5.7

Styringsgruppeogreferansegruppe
5.7.1 Stwineseruppa vil bestå av:
Prosjektleiar, rektor Helge Ramstad ved Molde Voksenopplæringssenter, søknadsskrivar Elin
R-ønnekleiv, HLF Molde, fagsjeffor helse og rehabilitering og fagsj ef for plcie- og oms()rg j
Molde konmune.

5.7.2 Referanse(samarbeids-)qruppa vil bestå av:
Konrmunalsjel', personalsjef, ein områdeleiar i pleie- og omsorg, lagsjefskole i Molde Lommune og representantar frå kommuneleiinga i småkommunane. NAV Hjelpemiddelsentral
Møre og Romsdal v/formidlar Monica G.Myklebust, NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal v,4Gistin Øien, Molde bedriflshelsetjeneste v/leiar I(a Mathisen, HLF Molde v/styrerepr.

5.8

Kvifor vil dette prosjektet lukkast?
Prosiektet kjem i rett tid til rett stad - 3 års arbeid med søknaden

har fullmodna prosiektet.
Kommuneleiinga i Molde kommune helsar prosjehet vclkomo, og Molde Voksenopplæringssenter er godt rusta til å ta imot audiopedagogen i sin velfungerande organisasjon. Det
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interkommunale såmarbeidel er alt etablert og er noko alle kommunar i området ønskjer å
vidareulvikle for å gje imbyggarane dei beste tenestene som dei er i stand til å gje. Dagens
økonomiske ranrmer for kommunane og samfunnets helsetenesteutford ngar medfører at
kommunane også øri samarbeide på tvers av kommunegrcnsene for å iå mest mogleg utav
konene.
Det etablerte, gode tvenfaglege og tvedetatlege samarbeidet mellom HLF Molde, Molde
Voksenopplæringssenter og 2- og 3.linjetenesta er ein vesentleg gruDn til at vi føler oss trygge
på at FosieLlet vil lukkast. Og når Molde konmune ved rådmann og ordførar har sagl så
tydeleg Iiå at dette vil dei vere med på, det same har RoR-sana.rbeidet, så er prosjektet tygt
foranlra. Eventuelle skjønsmidlar ftå rylkeskommunen til å gjere grundig katlegging om
behovet for langsiLtig samarbeid hos alle srnåkommunane rundt når det g]eld vaksenopplæring, ville passe ekstra godt og lette arbeidct vårt nokol Men uansett er søknaden godt
foranka i vedtaket i RoR-sama$eidet, og det giev oplimisme for det interkommunale
samarbeidet i "By og land hand i hand".

6.
6.1

TIDA ETTER PROSJEKTET - VIDAREFøRING
Audiopedagogen vil framleis rcttleie høyrselskontaktene, både i Molde og

interkommunalt
Audiopedagogen vil halde fram som rettleiar for høyrselskontaLlene i kommunane og leie det
interkommunalo høyrselskontaktteamet for dei kommunane som har gått inn på ci
abonnementsordning for dette. Abonnementsordninga bør også innehalde audiopedagogeos
fagleg support på tclefon og akti!.t på heimebesøk i eit visst tal brukarsaker pr år.
Småkommunar som ønskjer det må no få høve til å kjøpe seg inn i tenesta via
abonnementsordninga. Det må setjast av fast tid til dette i audiopedagogens arbeidstid justefi
etter kor mange småkommunar som vil vere med på det.

6.2

Audiopedagogen skal framleis vere tilsett ved Molde Voksenopplæringssenter
Nar prosjektet er over er måiet at Molde Voksenopplæringssenter skal vere i stand til å
"hauste av det som er sådd" i prosjektperioden, og på den måten gleie å halde
audiopedagogen med arbeid i 100% slilling som er tenkt finansiefi slik:

.
o
.

delvis giennom retten høyrselsbenrma og andre vaksne har til gratis vaksenopplæring etter
opplæringslova.
delvis sal/abonnemenl til andre konmunar rundt Molde, næringslivet, NAV m.m.
delvis gjennom Molde kommune til høf'rselskontaktarbeidet og kommunale bøyrselskurs
(nohe timar i aret)

Fagartikkelen som skal giere greie for utprøvinga av prosjektetmodellen og erfaringar med
dette, skal skivast og så langt det er råd publiserast mot slutten av prosjektperioden og innanfor prosjektbudsjottet. Vi ser derimot føre oss at det i tida etter prosjektslutt vil komme forespørslar om audiopedagogen kan delta på seminar og konferansar og fortelje om prosjekterfaringane i lange tider e1te1på, som eit otterarbeid etter prosjektet utover prosjektkommunane.
Det vil prosjektet legge opp til, men ikkje økonomisk. Sidan prosjektet har nasjonal overføringsverdi ser vi det som naturleg at Molde Voksenopplæringssenter etter prosjektslutt vil
måtte få dekka koslnadane ved å sende audiopedagogen mndt i landet for å bdnge ut prosjekterfaringane frå dei som inviterer. Det vil også vise seg i løpet av prosjektperioden om det
heller er grunr ag for ein ny prosjektsøknad som handlar om overføring av
prosjekterfarin gane.
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Vedtrgg r.r.

HLF Motde

a

Nestteder Håkon Leikarnes

Forhtelten 28
6411 Motde
MoLde, 3.iuni 2010

TiL

Hetse- og Rehabititering
UTTALELSE TIL PROSJEKTSøKNADEN "BY OG LAND HAND I HAND"

Det dokumenteres med dette at rehabititeringsmodetLen i prosjektbeskrivelsen og
søknaden er godt forankret i hele organisasjonen HLF Motde, og at styret helt fra
begynnetsen står bak arbeidet med søknaden. Vi har futt tittit tit leder Elin
Rønnekleiv når det gjetder utformingen av søknaden siden hun setv er
hørsetshemmet, erfaren tittitsvatgt fra HLF i en årrekke, arbeidsaktiv i sin "beste
alder", spesiatpedagog i kommunaI voksenopptæring gjennom en årrekke og
kjenner kommunesystemet godt. Hennes styrke er evnen tit nytenkning,
systemtenkning, organisering og å formidte dette stik at andre forstår.

Styret stitter seg bak beskrivelsen av det skrikende behovet for rehabititering av
hørselshemmede i våre 8 kommuner. Vi mener at vi som brukerorganisasjon med
søknaden viser vei for hvordan et hethetlig rehabititeringstitbud på kommunenivå
kan gis på en kostnadseffektiv og brukernaer måte, og der interkommunalt
samarbeid er sentratt. Vi har tro på at de aktuette kommunene ved hjetp av et
stort prosjekt som dette vil føte seg mitdt presset på en positiv måte til å sette
igang den hethetl.ige rehabititeringsmodelten, men at utfordringene på systemnivå
er så store for å komme i gang at vi ser det som urealistisk at kommunene får
startet uten prosjektmidter i en oppbyggingsfase. Et prosjekt-ja tror vi derimot yil
virke inspirerende, gi rehabiliteringsmodetLen gode viLkår i en oppbyggingsperiode
mens alle deLer av prosjektet blir gjennomført etter beskriveLsen. søknaden er i
tråd med Samhandtingsreformen, men vi frykter at rehabititering for
hørse{shemmede vr't komme langt bak i køen ved innføring av reformen, så et
prosjekt-ja viL medføre et Løft for hørsetsområdet også i den sammenheng og det
viL forhåpenttjgvis også inspirere kommunen etter prosjektslutt til å videreutvikte
modellen.
Styret i HLF Motde er etterhvert kjent for å arbeide aktivt og måtrettet. Det er
god grunn tiL å tro at den gode diatogen og respekten vi har opparbeidet spesielt
overfor Molde kommune vit medføre at vi både under prosjektperioden og etterpå
vil fremstå som aktive, positive "vaktbikkjer" som føtger med på at den hethetlige
rehabititeringsmodetten i kommunene btir futgt opp også etter prosjektperioden.

Fol3lyret,
.l
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Håkon Leikarnes, nestteder

,,;ii;;",,!i"..f --.

Biørn Viken
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Til
HLF Molde
v/F.lin Rønnekleiv
Sollivn 10la
6414 Molde

Molde. 4.1uni 2010

Støtteerklæring til hørselsrehabilitcringsprosjcktet "By og land hand i hand"
KS Møre og Romsdal har i sry,remøte i dag sluttet seg til prosjektsøknaden om utprøving av en ny
modell for helhetlig rehabilitering av hørselshemmede i kommunene. Vi erpåjakt ctter innovative
modeller som kan fomye tenkring og praksis i kommunene for å løse store oppgaver få nye,
effektive måter uten at det skal gå ut over kvaliteten på tje[estene, heller tveft i mot.

HLF Moldes (Hørselshemmedes Landsforbund) prosjektsøknad "By og land hand i hand" virker på
oss som en spennende, enkel og effektiv modell som vi vil gi vår tilslutning ti1 skal prøves uf i
Molde og omliggelde småkommuner. Det cr spesielt interessant at både initiativet og modellen
konmer fra en brukerorganisasjon, et samarbeid som også Samhandlings refomen legger vekt på.
Brukcrorganisasjonene vet best hvor skoen trykker, hvilke behov som i dag er udekkede. Kan
denne modeilen for helhetlig rehabilitering av hørselshemmede på kommunenivå, og som ct
samarbeid mellom kommuner, løse behovct på sikt vet vi at god rehabilitcriDg vil gjøre folk
Aiskere. Og et godt samarbeid mellom kommuncr vil forhåpentligvis både gi god rehabilitering for
den enkelte uansett i hvilken kommune folk bor i, god økonomisk uttelling for kommunene som
dcltar og en samfunnsøkononrisk gevinst, som kanskje er Sanhandlingsreformens viktigste mål
slik at veldferdsstaten kan opprettholde og videreutviklc sitt tilbud tii a1le som trcngcr det.
RådmamNutvalget i KS Møre og Romsdal drøftet også saken i møte 27.mai og støtter opp under
prosj ektsøknaden.

Amc Svcrre Dahl
Leder av rådmannsutvalget

Ved:lag
^i(Jia

w

Romsdal

l1t

HLF Molde
v/Elin RøMekleiv
Sollivn 101a
6414 Molde
Molde, 7. ju(li 2010

STøTTEERKL,IERING TIL PROSJEKTSøKNADEN BY OG LAND SAIID I EAND
RoR-samarbeidet er et saflarbeidsorgan mellom kommudene i RomsdalsrcgioteD ved
ordføemo og rådmenn. Bykoftmuden Molde er dsn støste med fiange mindæ kofimun€r
som ligger forholdwis nær hverandre. ROR samarbeider innen etr rekke ulike områder og det
vurd€res stadig flere odråder å samarbeide om,

M

$eot med at HLF Molde, som er et lokallåg i Hørselshemrnedes Landsfoirund for de
særme tommunene som RoR-kortrmuneoq har utviklet ed ny og spennende modell for
helhetlig rehabfitering av høselshemmede på kol'munedvå. Vi er klar over at de
hørselshemmede og deres nærpeNoner ikke får et optimalt tilbud i kommunone våre i da& og
at vi har et aoslrar vi de neste åreæ ikke kan se bort fra. Vi ser også a1 samhandlings-refometr
aktMlise.er dette. Vi støtter med dette søknaden og hilser prosjektet velkornmen. RORstunafteidet er positive til at våre korrnunGr vil delta både i prosjektet og i tiden etter
er

prosjektslutt de.som Fosjektre,sultatet blfu en suksess.

Sekrcbnaf Mold€ Nædnasforum, rorcei:1,

6.113 lvlolde

e-post: p!st@nrolde0i,i Q
www.rornsdalreaionråd.no
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HLF Molde v/Elin Rønnekleiv
Sollivn 101A
6414

Deres ref:

Vår ref:

Vår

dato:

31 05 10

Støtteuttale til hørselsprosjektet By og land hand i hand
NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal er ei spesialeining i NAV. Vi har etter forskrifta
som regulerer vårt arbeid, ansvar for formidlingssystemet i fylket, kompetanseoppbygging
overfor '1. linje/kommunehelsetenesia og forvalting av dei ressursane som vert ytt gjennom
folketrygda på dette området. Vi har i dei siste åra intensivert arbeidet våft med å organisere
eit nettverk av hørselskontaktar ikommunane. Hørselskontakten si hovudoppgåve er å
avdekkje, kartlegge og følgje opp hørselshjelpemidla som er lånt ut frå oss.
Hjelpemiddel er nødvendige, men ikkje tilstrekkelege tiltak, for å sikre god rehabilltering. Vi
ser på dette prosjektet som ei muligheit til å løfte fram dei andre, og viktigare faktorane. Ein
audiopedagog vil kunne heve kompetansen både i tenesteapparatet og hos nærpersonar i
dei deltakande kommunane slik at tilrettelegging, universell utforming og tilgjengelegheit vil
verte betre. Vi helsar eit slikt prosjekt spesielt velkommen, ut frå at vi ser eit stort behov for
tilrettelegging av hørselshemma i arbeid. Vitrur at både arbeidsgjevarar, lokale NAV-kontor
og bedriftshelsetenester vil kunne hente mykje kompetanse frå eit slikt prosjekt.
Når det gjeld opplæring i bruken av utlånte hjelpemiddel så er dette i hovudsak eit
kommunalt ansvar. Det er ikkje aktuelt for oss å leige tenester hos Molde
Voksenopplæringssenter/Prosjektei for slik opplæring.

lvled venleg helsing
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NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal
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Støft€erklæring, Prosjekt Rehabilitering i kommuncne: "By og land, hand i hand".

Vi ved Hørselssentralen Molde sjukehus stiller oss bak prosjeklsøknaden til HLF Molde ved Elin
Røtu1ekleiv. Å få dette på plass vil være til stor hjelp for oss også, da vi få.r samarbeispartnore ute
kommrmene og kompet€nte personer ute i kommrmene vi kan henvise videre til.

Med hilsoa..
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May Krikin Me$ingser
Audiograf, HørselssentraLen (sign.)
Molde sjukehus.
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Prosjektsøknaden By og land hand i hand
Rådmannen er kjent med prosjektet og dens innltold som vil vise vei for hvordan
rehabilitering for hørselshernmede i kommunene kan bli bedre, og støtter med dette
søknaden.

Hørselshemmede er en gnrppe innbyggere som med sine skjulte vansker kan gi særskilte
utfordringer når kommunen tenker rehabilitering. Gruppen er mye støre enn hva vi har lett
for å tro. HLF Molde ha.r bidratt til å sette fokus på denne saken. Det er med interesse vi har
satt oss inn i det som lokallaget beskriver som gode tiltak for dem det gjelder. Søknaden
beskriver en spennende modell som er verdt et forsøk. Det å prøve ut denne
rehabiliteringsrnodellen med prosjektstøtte er betydelig enklere å sette ut i livet enn uten,
både fordi utfordringene er safimensatte og storc. Det vil være svært vanskelig å komrne i
gang ellers. Alle delområdene prosjektet tar for seg er viktige områder for Molde kommune å
fi et løft på, både innenfor hørselskontakt-funksjonen, kompetansekaltlegging av ansatte som
skal hjelpe hørselshernmede og i arbeidslivssituasjonen for hørselshemmede ansatte. Her får
vi giort det samlet.

Molde Voksenopplæringssenter er veleg[et for å forankre en kommunalt ansatt
"rehabiliteringsaudiopedagog ', både når det gjelder personalansvarlig oppfølging og faglig
tilhørighet. De hal nettopp fl]'tlet inn i sentxumsnære og tidsriktige voksenopplæringslokaler.
De har et stort faglig miljø med ca 450 elever og 40 ansatte. Det ligger nye muligheter i
grensesnittet mellon rehabiliterilg og voksenopplæring, så vi ønsker å prøve ut en slik
forankring. Molde kommune vi1 bidra i prosjektet med positiv vilje, tidsbruk til bl.a.
st).ringsgruppe og prosjektgruppe, kontorplass og delvis ddftsutgifter for prosjeLlleder.
Molde kommune vil også arbeide for at erfaringene lia prosjektet vil bli videreføt etter at
prosj ektperioden er over.
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Rådmann
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Støtteerklæring til prosjektsøknaden "By og land hand i hand"
Jeg er kjent med innholdet i prosjektsøknaden "By og land hand i hand - mot ei
heilskapleg rehabilitering av høyrselshemma ikommunane" som HLF lvlolde har
utviklet over flere år, og støtter med dette søknaden på vegne av lvlolde kommune.
Det er ikke å komme forbi at ca 3.500 moldensere med betydelig nedsatt hørsel er et
høyt tall, og at rehabiliteringstilbudet til disse i stor grad er forsømt. Det fratar likevel
ikke N,4olde kommune for ansvaret og kommunen hilser med dette initiativet fra
HLF lvlolde velkommen, slik at vi kan få et løft for dette feltet og få hevet
tjenestetilbudet vesentlig. Det er prisverdig at en brukerorganisasjon kommer med
slike innspilltilforbedringer, og siden modellen virker både gjennomarbeidet og
spennende er den verdt å prøve. Molde kommune har som motto: "Molde stikker seg
utl". Det er klart at prosjektstøtte bidrar til at det blir mulig å prøve ut modellen
prosjektet beskriver i nær fremtid, men det fritar ikke Molde kommune fra ansvar
verken under prosjektet eller etter prosjektslutt. Det blir spennende for både
kommuneansatte og politikere å se prosjektresultatet, og det blir spennende å se
hvordan prosjektet skal utvikle seg sammen med samhandlingsreformen. Kanskje
kan prosjektet bidra til at l\ilolde kan nå visjonen om å stikke seg ut ved å vise veg for
andre bykommuner i landet når det gjelder rehabilitering av hørselshemmede i
kommunen?
Molde kommune har et annet slagord: "lvled hjerte for regionen". Prosjektet handler
om et samarbeid mellom en bykommune og mindre kommuner rundt. l\,4olde
kommune har et nedfelt ønske om å tilby kommunene rundt som ikke har samme
mulighetene som en større kommune ulike tjenester, at det skal utvikles levedyktige
og fremtidsrettede samarbeidsformer mellom disse og resultatet skal bli at
innbyggerne skalfå det samme tilbudet isamme hvilken kommune man bor i her i
området. Prosjektet "By 09 land hand i hand" vil passe perfekt med samarbeidstanken bak slagordet. Jeg hilser med dette prosjektet hjertelig velkommen!
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Uttalelse til prosj ektsøknad
NAV Arbeidslivssenter siden august 2002 harjeg opplevd utfordringene
ved å lctc ctter dktig kompetanse for å kunne gi hørselshemmede et bedrc tilbud i
arbeidslivet. Mange av mine ko11eger, vi er til sammen 24 radgivere i hele fylket, hal gitt
uttykk lbr de samme utlbrdringene, og de har henvendt seg til meg fordijeg har fått en rolle
som ressursperson for hørsel ved Arbeidslivssenteret her i fylket.
Som rådgiver ved

Dettc har medføfi sanarbeid med det som firures av fagressurser og brukerforening lokalt. og
jeg mener at.ieg har god oversikt over hva som finnes i fylket, og hvilke spesialister vi kan
bcnltte oss av regionalt.
Vi opplever likevel ofte at den fagiige bistanden ut på arbeidsplassene ikle er tilgiengelig.
I l.jelperniddelsentralen har begrensede ressurser og deres bistand dreier seg i hovedsak om
anskaffelse av hjelpernidler. I noen saker har vi fått bistand fra Møller kornpetansesenter i
Trol1dheim til opplæring av ledere og kolleger på arbeidsplass. Da er kompetansen langt unna,
og det er ullbrdrcnde med oppfirlging fbr å vedlikeholde tilrettelegging, gi råd og veiledning
ang hjelpemidler osv. Det har også vært noen tilfeller der audiopedagogtjenesten i fylket har
bidratt på en arbeidsplass, men det har da vært svæn lang ventetid, opp til et haht å-r. De må
prioitere skoler og barnehager, og arbeidsgivere/arbeidstakere kan ikle regne ned deres
bistand.
Om Molde Voksenopplæringssenter ansetter en audiopedagog som har kapasitet til å komme
ut på den enkelte arbeidsplass og drive med opplæring/ holdningsarbeid/ gi faglig støttc, så vil
det imøtckomme behov som finnes på mange arbeidsplasser. En arbeidsgiver, både med og
uten IA-altale, vil kunne søke on] bistand 1ia Nav for å kompensere for merkostnader i
forbindelse med tilrettelegging av arbeidet for en hdselshenmet arbeidstaker. På vegnc av
Arbeidslivssenteret i Møre og Romsdal viljeg stølte prosjektsøknaden.
Med lennliq hilsen
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HELHETLIG REHABILITERING AV HøRSELSHEMiIIEDE
Jeg viser til den tilsendte prosjektbeskrivelsen for prosjeKet Helhellig rehabilitering av
hørselshemmede som er utarbeidet av HLF Molde.
Astero AS har som arbeidsmarkedsbedrif som mål å arbeide for et inkluderende
samfunn, et inkluderende arbeidsliv og et velfungerende arbeidsmarked.

Vår hovedmålgruppe er arbeidssøkere som har behov for bistand til å finne sin plass
arbeidsmarkedet. Vi oppfatter det derfor slik at prosjektet Helhetlig rehabilltering av
hørselshemmede til dels har sammenfallende målgruppe som vår bedrift.

i

Målet med prosjektet, å sikre et godt faglig rehabiliteringstilbud og gjennom en
kommunalt ansatt audiopedagog sikre tilgang til en god fagtjeneste til
hørselshemmede.

Vårt hovedfokus er å gi et yrkesrettet tilbud til mennesker som har vansker med å
komme inn på arbeidsmarkedet gjennom ordinære kanaler. Mange av våre deltakere
har stort behov for individuelt tilrettelagte tilbud og mange har fysiske og psykiske
funksjonsvansker. Hørselshemmede som får yrkesrettede tiltak gjennom vår bed.ift
har sædige behov. For at også vi skal kunne gi et best mulig tilbud til høFelshemmede,
vil vi ha god nytte av samarbeidet som dette prosjeKet legger opp til.
Vi støtter derfor prosjeKsøknaden og ønsker et samarbeid med prosjektet når det
kommer i gang.

Med vennlig hilsen
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Ad "Bv og
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laurd hand

ca 5 år har Molde

i hand"

BHT v/t'agpersoner deltatt I den tverlåglige arbeidsgruppen firr

hørselshcrnmede.

I vful arbeid inngår det å foreta audionetri steste hørsel) på vårc medlernmer. Vi har hådc
private og oll'entlige bedriftcr som mcdlemner. Det vi avdekkcr er at mange går med reduseft
hørsel og at personer med støyskader blir stadig )'ngre.
Mange kviei seg ibr å snakke om dette i bedriftene med de ulempene dette medfører både
personlig og i fbrhold til arbeidsplassen.
Mer åpenhct og forståelse lbr denne Dpen problem er det viktig å arbeide for'
Det å kunne gå til en faginstans som har kunnskaper og mulighet for å komme ut i bedriften
for innlbmasjon, opplæing og tihettelegging vil ha stor betydning lbr alle parter. Sannslnlig
også spare samfunnet for trygdeytelser på sikt.
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