Forord
Erfaringskonferansen ”CI-det som det er” ble av stor betydning for både brukere, nærpersoner
og fagpersoner. Konferansen ble avholdt på Briskeby skole og kompetansesenter 21. og 22.
oktober 2010. Både brukernes, det vil si CI-opererte unge og voksne og fagpersoners, erfaringer
kom tydelig frem.
Prosjektet ”Erfaringskonferanse” har fått midler gjennom ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering
for å avholde en erfaringskonferanse og samle den dokumentasjon fra konferansen i en
konferanserapport.
I arbeidet med planlegging av konferansen var det tett samarbeid med CI-utvalget i HLF.
Markedsføring av konferansen ble gjort gjennom moderne markedsføringskanaler.
Markedsføringsarbeidet og dokumentasjon av konferansens forelesere med bilder, ble på en
utmerket måte gjort av Sindre Falk.
Vi er meget takknemlige for at CI-brukeren Ann Christin Cappelen, stilte opp som modell og
grunnlaget for vår grafiske profil. Hun har blitt brukt på omslagsbilder for trykksaker og i
annonser.
Både umiddelbare tilbakemeldinger og tilbakemeldinger som har kommet senere viser at alle
deltakerne har fått utbytte av konferansen. Fagpersoner tilbakemelder at de bruker kunnskapen
de fikk i sitt daglige arbeid.
Alle forelesningene har blitt gjennomgått og redigert. De blir samlet til et eget skrift som sendes
alle deltagerne på konferansen. Kvaliteten på innholdet i hvert enkelt foredrag var meget bra.
Briskeby har derfor stor glede av å trykke det opp som en egen konferanserapport. Arbeidet med
redigering av forelesningene og oversettelse av den engelske teksten har blitt gjort av rådgiver
Elisabeth Svindal.
Gjennomføringen av en så stor konferanse i Briskebys lokaler i Lier hadde ikke gått om det ikke
hadde vært for stor interesse, velvillighet og arbeidslyst hos alle ansatte på Briskeby. Skolen hadde
ordinær timeplan begge dager, med både støy og bruk av lokaliteter som skolens elever ellers
disponerer. Det har ikke blitt utrykt noe negativt om aktivitetene disse to dagene.
Takk til alle som var med på å gjøre disse dagene til lærerike, nettverksbyggende og minnerike.

Lier, desember 2010

Aud Eli Thjømøe
prosjektleder
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Sammendrag
Bakgrunn for konferansen var å rette fokus mot unge og voksne CI-brukere. Disse bor spredt
rundt om i landet og mange har av den grunn små muligheter til å treffe andre C I- opererte. Det
er helt nødvendig for dem å treffe andre brukere i samme situasjon for å utveksle erfaringer og få
støtte til å takle sin hverdag. Vi ønsket at brukere, nærpersoner og fagpersoner skal kunne bygge
opp et nettverk, hvor de kan utveksle erfaringer og snakke om hvilke strategier de bruker for å få
best mulig utbytte av implantatet.
Målet var å samle CI-opererte unge og voksne, nærpersoner og fagpersoner til en to dagers
erfaringsutvekslingskonferanse. Etter konferansen skulle vi utgi en samling av den informasjon
som kom frem på konferansen ved å dokumentere dette i et skrift som alle på konferansen skulle
få.
Erfaringskonferansen ”CI-det som det er” ble gjennomført på Briskeby skole og
kompetansesenter as i Lier, 21. og 22. oktober 2010. Konferansen ble meget vellykket.
Arrangementet ble slik vi hadde planlagt og det innholdsmessige i form av forelesninger fra
fagpersoner og brukere var av en slik karakter at det gav en helhetlig kunnskap om CIimplanterte unge og voksne. I arbeidet med konferanserapporten ser vi at det er svært viktig å
kunne ta vare på all den informasjon som blir gitt i en slik konferanse, og å kunne bruke den både
i nåtid og ettertid for brukere og fagpersoner.
Konferansen fikk omtale i presse og radio under konferansen. I ettertid har konferansen blitt
omtalt i Din Hørsel, som er fag- og medlemsbladet til HLF.
Erfaringen Briskeby og prosjektmedarbeidere har gjort i arbeidet med konferansen har gitt en
forståelse av hvor viktig det er å samle brukere, fagfolk og andre i hørselsmiljøet på denne måten.
Briskeby planlegger derfor ny konferanse høsten 2011.
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1 Bakgrunn for prosjektet/Målsetting
Programmet Brennpunkt på NRK1 den 15. april 2008 tok opp spørsmålet om tale/lyttetrening til
CI - opererte barn og forskjellen på rettigheter dersom man velger oppfølging med eller uten
tegnspråk. I ettertid har debatten om pedagogisk oppfølging av CI - opererte stort sett dreiet seg
om oppfølging av CI - opererte barn.
Det er viktig også å rette fokus mot unge og voksne CI-brukere. Disse bor spredt rundt om i
landet og mange har av den grunn små muligheter til å treffe andre C I- opererte. Det er helt
nødvendig for dem å treffe andre brukere i samme situasjon for å utveksle erfaringer og få støtte
til å takle sin hverdag. Vi ønsket at brukere, nærpersoner og fagpersoner skal kunne bygge opp et
nettverk, hvor de kan utveksle erfaringer og snakke om hvilke strategier de bruker for å få best
mulig utbytte av implantatet.
Det er behov for kompetanseheving i talespråklig oppfølging av CI - opererte til fagpersoner som
er spredt rundt om i landet. Briskeby ønsker å spre denne kompetansen.
Konferansen ble utformet som en erfaringskonferanse. Det ble satt opp noen spørsmål som vi
ønsket skulle bli belyst i løpet av konferansen:
 Hvordan har oppfølgingen vært for den enkelte CI - opererte unge og voksne?
 Hvordan takler de sin situasjon?
 Hvorfor er det så store forskjeller i effekten av CI?
 Har dette noe med oppfølgingen å gjøre eller er det implantatet som ikke fungerer slik det
skal?
 Hvilke erfaringer har Rikshospitalet med re - operasjoner. Hvordan har brukerne tatt
dette?

Prosjektet ”Ungdom med CI i videregående opplæring” i regi av Briskeby skole og
kompetansesenter as og med midler fra Stiftelsen Helse og rehabilitering er gjennomført.
Prosjektet gav blant annet kunnskaper om hvordan man må arbeide for å videreutvikle den
oppfølgingen CI-operert ungdom bør ha.
ReSonare er et rehabiliteringsprosjekt for sterkt tunghørtblitte og døvblitte som har pågått i 5 år.
De har hatt mye fokus på oppfølging av CI - opererte, hvor det har kommet frem at
oppfølgingen etter en CI operasjon ikke alltid har vært like god. Brukerne sier at de selv ofte må
ta initiativet for å få det bedre.

I Nottingham (England) har de funnet ut at det er forskjeller i gruppen CI - opererte med hensyn
til nytten av CI, mye av dette kommer også an på når de fikk operert inn sitt implantat (Wheeler;
Archbold og Gregory, 2007). Derfor ønsket vi å trekke inn forelesere fra England, Tyskland
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eventuelt USA for å høre hva som blir gjort i de forskjellige landene. Hvor langt har de kommet
med for eksempel taletreningen? Hva stiller de som krav for at personer skal få operasjon?
Hvilken type rehabilitering fungerer hos dem? Det finnes mange spørsmål som både vi og
brukerne ønsker svar på. Derfor ble det viktig å invitere personer/forelesere fra andre land til å
komme på en konferanse.
I år 2000 ble det arrangert en CI-konferanse på Briskeby. Vi ønsket å se på de erfaringene som
kom frem der og belyse spørsmål om hva som er blitt gjort i Norge de siste 9 årene.

1.1 Objektmål (kortsiktig)
Vi ønsket å samle ca. 200 CI-opererte unge og voksne, nærpersoner og fagpersoner til en to
dagers erfaringsutvekslingskonferanse.
Det vil bli utgitt en artikkelsamling i etterkant av konferansen. Målet er at denne skal innholde 810 artikler skrevet av brukere og fagpersoner. Artiklene skal omhandle emner som er belyst på
konferansen og bidra til at prosjektet kan få en fortsettelse ut over de to dagene med konferanse.

1.2 Effektmål (langsiktig)
Vår erfaring er at brukere har behov for kontakter innenfor fagfeltet og andre brukere de kan ta
kontakt med. Utveksling av erfaringer gjør at brukerne selv får større tro på at dette skal de kunne
klare hvis alt ikke fungerer optimalt fra starten.
Nærpersoner bør få kjennskap til de strategier brukerne ofte bruker for å få med seg hva som
skjer både faglig og sosialt. Brukerne opplever at det kan være vanskelig å få med seg alt som
skjer rundt en – derfor har de lett for å lage seg sine egne strategier.
Fagpersoner trenger å få kunnskap om hvordan det fungerer ute i de forskjellige kommunene/
fylkene. Ofte er det slik at fagfolk tror at alt fungerer bra ute hos den enkelte dette har nok med
at de ikke får høre hva den enkelte sliter med. På denne konferansen kan kanskje noe av dette
komme frem slik at de kan stille de rette spørsmålene.

1.3 Målgruppe
Vi ønsket å nå alle unge og voksne CI-opererte i Norge. Ofte blir fokuset i media satt på nyfødte
og småbarn. Derfor anser vi på Briskeby det som vår viktige oppgave å fokusere på ungdom og
voksne.
For å kunne sende ut invitasjon til alle CI brukere ville vi samarbeide med Rikshospitalet, St.
Olavs hospital i Trondheim og Haukland sykehus i Bergen.
Det var viktig å få sendt ut informasjon til flest mulig fagpersoner og samarbeidspartnere om
konferansen. I denne sammenhengen ønsker vi lærere spesielt velkommen. Dette fordi de skal
undervise elever med CI og trenger kunnskap om CI og viktigheten av god tale/lytte trening.
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2.
Prosjektgjennomføring/Metode
Prosjektet inneholdt to deler:
Erfaringskonferanse
og
Konferanserapport

Navnet på erfaringskonferansen ble:

CI DET SOM DET ER!
-ERFARINGSKONFERANSEFOR CI-OPERERTE UNGE OG VOKSNE, NÆRPERSONER OG FAGPERSONER

2.1 Planlegging og gjennomføring av konferansen
2.1.1 Samarbeid
I planleggingen og gjennomføringen av konferansen samarbeidet vi med CI-utvalget i HLF,
bestående av fem representanter som selv er CI-operert.
2.1.2 Deltakere på konferansen
I prosjektbeskrivelsen var det antatt at konferansen skulle ha 200 deltakere. I samarbeidet med
CI-utvalget i HLF antok og beregnet vi at dette var et altfor stort tall.
Det var flere grunner til at tallet 200 var for stort:




Antall opererte og derved også fagpersoner som arbeidet med fagområdet.
CI-opererte unge og voksne er spredt over hele landet.
Det kunne derfor være vanskelig for noen å få fri fra arbeid og også selv måtte dekke
kostnader til overnatting og reise.

For å få flest mulig brukere til konferansen ble det derfor gjort en innsats for å få kostnadene til
brukeren så lave som mulig. Et av tiltakene ble å holde konferansen på et sted hvor kostnadene til
lokalet var minimale. Derved kunne vi også ha en lav konferanseavgift. For å imøtekomme
brukernes behov for lave kostnader tok vi en differensiert konferanseavgift. Det vil si at
fagpersoner betalte det dobbelte av hva brukerne betalte.
Påmelding forsøkte vi å gjøre ved moderne metoder med elektronisk påmelding og betaling
samtidig. Dette var ikke helt vellykket med årsak i et par faktorer. Først og fremst var noen
avhengige av at arbeidsgiver skulle dekke kostnadene, følgelig var faktura nødvendig. Den andre
årsaken var gammel og ikke oppdatert programvare på deltakernes maskiner, noe som medførte
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kompatibilitetsproblemer med bankens nettsider og påmeldingsfunksjonaliteten. Deltakerne
opplevde forvirrende tilbakemeldinger fra påmeldingssiden og var usikre på om de faktisk var
påmeldt, eller ikke. Banken fikk omsider løst denne problemstillingen, om enn noe sent. Samtidig
ble det også lagt til et valg på påmeldingsskjemaet for å få tilsendt faktura.
Totalt ble det 100 eksterne påmeldte, som fordelte seg på omtrent halvparten fagpersoner og
brukere.

2.1.3 Forelesere
Erfaringskonferansen ble gjennomført ved at man hentet inn forelesere som beskrevet i
prosjektsøknaden. Både fagfolk, brukere og nærpersoner ble forespurt om å holde innlegg på
konferansen. Fagfolkene var både fra Norge og fra England. I Norge har vi ikke vært dyktige eller
konsekvente i å dokumentere kunnskapen og de erfaringer som CI-opererte og fagfolk erverver.
Det var derfor nødvendig å hente denne dokumentasjon fra et annet land som vi visste hadde
kommet lenger enn oss i dette arbeidet.
Den andre målgruppen, i forhold til forelesere som vi arbeidet hardt for å få på banen var
nærpersoner. Dette lyktes vi ikke med. Derimot inkluderte en av brukerne sin(e) nærpersoners
erfaringer i sitt foredrag.

2.1.4 Tolking
På konferansen hadde vi både skrivetolker og tegnspråktolker. For at tolkene skulle være mest
mulig forberedt ba vi om at foreleserne sendte inn sine innlegg i god tid før konferansen.

2.1.5 Markedsføring av konferansen
I planleggingen av en slik konferanse blir det påtrengende med et grundig blikk på markedsføring,
aktuelle kanaler, metoder og taktikker sett i forhold til kostnader. Ett hovedmoment var ønsket
om en helhetlig grafisk profil med gjennomgangstema, uavhengig av om det gjaldt digitale så vel
som analoge annonser, brosjyrer, program eller plakater. Valget falt på et foto av en ung kvinne i
halvprofil med et uthevet CI-apparat synlig. I tillegg fikk konferansen et eget navn som også
fungerte som et slags slogan – ”CI det som det er”.
Vi valgte å benytte flere ulike markedsføringskanaler, men hovedsakelig sentrert rundt moderne,
såkalt sosiale medier på Internett, spesielt Facebook, interne og eksterne blogger, samt våre egne
nettsider og på Statped sine sider. HLF og CI-utvalget brukte sitt nettverk på en lignende måte.
Vår erfaring er at denne moderne varianten av ”munn-til-munn” metode er meget spennende i
markedsføringsøyemed og at vi helt klart hadde positive erfaringer og resultater, uten at de er
direkte målbare.
Ut over disse noe utradisjonelle kanalene, benyttet vi en annonse i Din Hørsel, HLF sitt fag- og
medlemsblad. Andre tidsskrifter av faglig karakter innenfor hørselsfeltet ble vurdert, men med
årsak i deadlines og utgivelsesdatoer, passet ingen i forhold til promoteringen av konferansen.
Videre ble såkalte ”handouts”, små informasjonsbrosjyrer med informasjon om konferansen, delt
ut av våre medarbeidere på møter og tilstelninger, e-poster med samme informasjon ble sendt ut
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til vårt nettverk av fagpersoner og brukere, samt plakater hengt opp på noen sentrale steder hvor
hørselshemmede ferdes.
Våre IT-medarbeidere samarbeidet for øvrig med prosjektgruppen om markedsføringen, spesielt i
forhold til design og den digitale delen av prosessen.

2.1.6 Invitasjon til konferanse
Invitasjon med informasjon til konferansen ble sendt ut i juni. Da hadde vi alle foreleserne på
plass, tid og sted for konferansen var også bestemt. (se vedlegg)
2.1.7 Program
Program ble sendt ut i august. Umiddelbart etter at program ble gjort kjent, med mulighet for
påmelding, ble de første påmeldingene registrert i banken.
Under utarbeidelsen av programmet til konferansen samarbeidet vi med CI-utvalget i HLF. De
kom med gode innspill til selve programmet og også forslag til brukere som kunne bidra med
sine erfaringer. Erfaringskonferansen ble gjennomført 21. og 22. oktober 2010. Tilbakemeldinger
som kom umiddelbart etter konferansen og som har kommet i ettertid er at det var en vellykket
konferanse.
Det største savnet i forhold til prosjektets målsetninger var mangelen på nærpersoner som
forelesere. Til tross for mange forsøk og initiativer mislyktes vi med å finne noen som var villige
til å stille opp.
Fokus på detaljer i et program til en slik konferanse er svært viktig. Det er flere hensyn som må
tas, blant annet må forelesningene ikke være for lange, både av hensyn til de hørselshemmede og
til tolkene. Begge gruppene må ha pauser for å yte optimalt i slike situasjoner. Dessuten var de
firmaene som forhandler CI-apparater og tekniske hjelpemidler til bruk for CI-opererte til stede,
representert ved informasjonsstands og personale. Tanken var at brukerne kunne besøke
standsene for få informasjon og tips om hva som finnes av hjelpemidler og muligheter. Generelt
hadde både brukere og fagpersoner behov for interaksjon og utvekslinger i pausene. (program: se
vedlegg)

2.1.8 Innkvartering
For at brukerne skulle ha lavest mulig kostnader og mulighet til deltagelse på konferansen gjorde
vi avtaler med to hoteller i Drammen. Vi fikk den laveste døgnpris de kunne gi når
konferansedeltakerne bestilte hotell og oppgav at de skulle på Briskeby på CI-konferanse.

2.1.9 Transport
Da det var mange som bodde på hotell i Drammen, ble det chartret buss som kjørte mellom
hotellet i Drammen og Briskeby i Lier. Dette var svært praktisk for konferansedeltakerne som
slapp å forholde seg til offentlig transport eller å måtte ta taxi, men isteden kom seg direkte til
Briskeby.
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2.1.10 Teknisk utstyr
For at konferansedeltakerne skulle få mulighet til å dele sine erfaringer på det tekniske området
var det også utstilling av teknisk utstyr. Forhandlere av CI-utstyr og annet hørselsteknisk utstyr til
bruk for CI-opererte hadde stands på konferansen.

2.1.11 Medieomtale
Under konferansen hadde vi besøk av journalist fra Drammens Tidende som skrev en artikkel
om konferansen med hovedvekt på en av brukerne som også var foreleser på konferansen. NRK
Østafjells hadde intervju både med bruker og med foreleser som ble sendt på radio. Konferansen
ble omtalt i Din Hørsel nr.7/10, videre var Din Hørsel nr. 8/10 et temanummer om CI hvor
flere av foreleserne fra konferansen uttalte seg om CI, dessuten var en av forelesernes artikkel
gjengitt i bladet.

2.2 Artikkelsamling/Konferanserapport
I prosjektsøknaden sto det at det skulle utgis en artikkelsamling i etterkant av konferansen. Det er
en stor oppgave å skrive artikler hvis de skal skrives slik som kravene er til artikler i
fagtidsskrifter. Ut fra det som beskrives i prosjektsøknaden er det heller ikke det som er
intensjonen. For at det ikke skal by på noen misforståelser har vi valgt å kalle det skriftet vi lager
for en konferanserapport.
Det som ble fremført på konferansen av faglige forelesninger og brukeres egne erfaringer er
samlet i en konferanserapport. En slik rapport mener vi er den mest hensiktsmessige måten å
konsentrere og tilgjengeliggjøre materialet som kom frem på konferansen.
Konferanserapporten vil bli presentert i form av en praktisk paperback-type bok og vil bidra til å
være et fundament og startpunkt for videre arbeid med dokumentasjon av målgruppens og
fagpersoners erfaringer. Den umiddelbare hensikten med opptrykket er at alle som var på
konferansen skal få hvert sitt eksemplar og at vi i tillegg kan formidle den til interesserte som ikke
var på konferansen. Dette vil bidra til langvarig nytte av materialet som ble presentert på
konferansen, spesielt er det sannsynlig at brukernes egne opplevelser vil være meget nyttig for
fagpersoner og besluttende myndigheter innenfor fagfeltet.
I brev til alle foreleserne, vedlegg nr.3, informerte vi om to ting i forhold til deres forelesning. En
var at skrivetolkene hadde behov for manus før konferansen, det andre var at vi skulle utgi en
rapport som samlet alle forelesningene etter konferansen.
Mange av foreleserne sendte inn et skrevet manus. I vår moderne tid med elektroniske
hjelpemidler, også i pedagogisk sammenheng, bruker forelesere ofte ”Power-Point”presentasjoner og har derfor ikke laget noe skriftlig manus direkte for opptrykk. Dessuten hadde
vi en engelsk foreleser som leverte sitt manus på engelsk.
Arbeidet vårt for å kunne lage en helhetlig konferanserapport her derfor vært av betydelig
omfang.
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Det er laget skriftlige forelesninger ut fra innleverte ”Power-Point”-presentasjoner. I tillegg er alle
forelesninger gjennomgått i forhold til tegnsetting, skrivefeil og muntlig fremstilling.
Det største arbeidet har vært oversettelse av de tre store engelsk-språklige forelesningene. I disse
brukes også faguttrykk som vi i Norge ikke har tilsvarende begreper til. Arbeidet har derfor vært
krevende.
Konferanserapporten vil bli tilgjengengelig elektronisk og så langt det er teknisk mulig tilpasset
universell utforming. Rapporten har fått ISBN nummer: 978-82-92997-01-7

3.

Resultater og resultatvurdering

3.1 Beskrivelse av konferansen
Erfaringskonferansen ”CI det som det er!” Ble gjennomført i lokalene til Briskeby skole og
kompetansesenter as i Lier. Stedet har en sentral beliggenhet med lett adkomst for alle.
Lokalene er velegnet til formål for hørselshemmede, da alt teknisk er tilrettelagt. Alle
forelesningene ble holdt i senterets auditorium. Der er det teleslynge, talestyrte mikrofoner i
salen, og lydanlegg med høyttalere. I tillegg til det hørselstekniske utstyret er rommet også
tilrettelagt for skrivetolking. Vi brukte skrivetolking begge dagene og dette var spesielt vellykket
under de engelskspråklige forelesningene, hvor skrivetolkene oversatte direkte til norsk. I tillegg
til skrivetolkingen hadde vi også tegntolk, som også oversatte direkte fra engelsk til norsk.
Lokalet konferansen ble holdt i var godt egnet til denne type erfaringskonferanse fordi auditoriet
er utformett slik at det gir tilhørere nærhet til foreleserne. Nærhet til foreleserne er av stor
betydning for hørselshemmede og var det også under denne konferansen. Det ble en naturlig
dialog med av foreleserne, brukere og fagpersoner.
Når det er enkelt å stille spørsmål, er det også lett for foreleseren å få kontakt med sitt publikum!

3.2 Forelesere
Foreleserne ble hentet fra inn og utland. Norge har ikke mye forskning og dokumentasjon på
områdene ennå og av den grunn må vi søke erfaringer fra andre land. For å få en helhetlig
informasjon og erfaring for CI-opererte, var det nødvendig å ha forelesere fra de instansene
brukerne møter på sin vei i prosessen med å få et cochlea implantat. Forelesernes
bakgrunn/profesjon var fra helsevesenet, spesialpedagogikk, helsedirektoratet og brukere. Dette
gav et spenn av erfaringer som for deltakerne gjorde konferansen meget verdifull. Vi ervervet ny
kunnskap og fikk innsikt i de av og til små, men viktige detaljer gjennom brukere og fagpersoners
erfaringer fra hverdagsliv, helsevesen og forskning. Dette har gitt viten og grunnlag til å bygge
videre på kunnskapsregisteret man har for denne gruppen.
I Nottingham (England) har de funnet ut at det er forskjeller i gruppen CI - opererte med hensyn
til nytten av CI, mye av dette er også avhengig av når de fikk operert inn sitt implantat (Wheeler;
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Archbold og Gregory, 2007). Derfor ønsket vi å trekke inn forelesere fra England, Tyskland
eventuelt USA for å høre hva som blir gjort i de forskjellige landene. Vi sendte forespørsler til
flere om de ville bidra med forelesninger i konferansen. Vi fikk positivt svar fra The Ear
Foundation i England. Briskeby har ved flere tidligere anledninger hatt kontakt med Ear
Foundation. De er ledende i verdenssammenheng når det gjelder pedagogisk utviklingsarbeid
med CI-opererte. Flere av instituttene i Europa har også vært der og hentet kunnskaper.
De er også gode på dokumentasjon og har gjennomført undersøkelser på ungdom med CI. Da de
ble forespurt av oss i mai 2010 var de i ferd med å avslutte en undersøkelse om voksne CIimplanterte. Av den grunn tilbød de seg å forelese både om ungdom og voksne, noe vi var
spesielt glad for.
Med den erfaringen de har gjort seg og presenterte, kan vi lære av deres arbeid både i forhold til
helse og pedagogisk oppfølging av CI-implanterte. Dette samarbeidet er av uvurderlig betydning
for Briskeby, hvor målgruppen er ungdom og voksne. Det er ingen andre sentre i Norge som kun
spesialiserer seg på disse to målgruppene.
Ut fra de forelesningene som ble holdt på konferansen fikk man bakgrunnskunnskap og ikke
minst detaljinformasjon som man i senere veiledningssituasjoner vil ha meget god nytte av.

3.3 Praktisk gjennomføring
Av hensyn til lokalets størrelse og med så mange mennesker til stede var programmet lagt opp
med jevnlige pauser.
Pausene ble, både av brukere og fagfolk brukt til innhenting av informasjon. Vi hadde utstilling
med sju forhandlere av CI-produkter, og andre hørselstekniske hjelpemidler. Dessuten en stand
for Briskebys egne produkter.
Utstillerne var organisert i et eget stort rom, hvor også kaffe, te med litt frukt og kjeks ble servert
i pausene.
Ved å ha forfriskningene i samme rom som utstillerne fikk man en synergieffekt i forhold til
informasjon, nettverksbygging og møteplass for alle. Ulempen ble at det ble mye støy i rommet,
et moment vi vil ta hensyn til ved lignende anledninger senere.

3.4 Medieomtale
Medieomtalen konferansen fikk både under selve konferansen med avisomtale og radioinnslag og
i ettertid gjennom fag- og medlemsbladet til HLF, gjør at CI brukerne som i denne sammenheng
er unge og voksne virkelig kom i fokus med sine spesielle utfordringer og behov.

4.

Oppsummering/Konklusjon/Videre planer


Erfaringskonferansen for CI-opererte unge/voksne, nærpersoner og fagpersoner
ble gjennomført på en måte som involverte alle, både deltagere og forelesere.
12.



Lokaliteter, teknisk ekspertise, kunnskapen om hørselshemming som er på Briskeby i alle
ledd har svært mye å si for at en slik konferanse skulle bli vellykket.



Umiddelbare tilbakemeldinger både fra fagpersoner og brukere var gode.



Kunnskapen som ble tilført både brukere og fagpersoner gjennom disse to dagene var av
uvurderlig nytte.



Brukerne har stort behov for informasjon som kan bli gitt på en tydelig måte.



Alle hadde god kontakt med foreleserne hele tiden.

Konferansens innhold blir foreviget ved et skriftlig produkt, en konferanserapport. I målet for
prosjektet står det at det skal skrives et antall artikler, men av flere grunner har vi valgt å utgi
forelesningene slik som de ble gjennomført på konferansen. Den største grunnen til dette er at
brukerne med sine innlegg var så gode at de fortjener å bli trykket slik som de ble fremført. Bare
brukerne selv kan gi en rettferdig og subjektivt riktig fremstilling av egen situasjon og egne
erfaringer.
Måten denne konferansen ble gjennomført på med de bidragene som ble holdt fra brukerne gjør
at Briskeby nå planlegger å ha en konferanse hvert år med forskjellige temaer, men hvor et
hovedmoment er at brukerne skal og må slippe til med sine erfaringer. CI-erfaringskonferansen
bekrefter nok en gang vår erfaring fra snart 60 år med undervisning av hørselshemmede elever,
kurs og konferanser – at konstruktiv dialog og erfaringsutveksling mellom brukere og
fagpersoner er alfa og omega for videreutvikling og forbedring av tilbud og metoder. Fagpersoner
kan anta og tro, bare en bruker kan fortelle hvordan det er.
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1. Invitasjon, e-post/brev

Erfaringskonferansen vil bli holdt i lokalene til Briskeby Skole og Kompetansesenter AS i Lier.


Vi har bl.a. et auditorium med plass til 80 personer, utstyrt med hørselsteknisk utstyr og teleslynge.



Skrivetolker vil oversette direkte fra engelsk til norsk.

Dagene vil inneholde forelesninger av:


Education tutor Mrs. Diana F. Harbor, Ear Foundation, Nottingham, England



Audiofysiker Ole Tvete Øre-nese-halsavdelingen på Rikshospitalet



Prosjektleder Marion Eriksen fra prosjektet ”CI-det du hører”



Psykomotorisk fysioterapeut og bruker Inger Anita Herheim



Audiopedagog Wenche Helsingeng, Briskeby Skole og Kompetansesenter AS



Spesialpedagog Anne Elisabeth Strøm, Briskeby Skole og Kompetansesenter AS



Overlege dr.med. Marie Bunne Øre-nese-halsavdelingen på Rikshospitalet



Audiograf Gøril Haukøy, Medisan AS



Brukere og nærpersoner

Temaer:


CI-brukere og deres erfaringer med rehabiliteringssituasjoner i Norge
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Nærpersoners kunnskap og opplevelser



Medisinsk oppdatering - hva er nytt?



Tekniske nyheter - hvordan kan vi ta i bruk tekniske hjelpemidler?



Pedagogisk rehabilitering



Høretrening

Konferansen starter med registrering og kaffe 21. oktober kl 09:00. Forelesningene starter kl 10:00. Konferansen
avsluttes 22. oktober kl 15:00.
Pris
Pr. person inkl. lunsj begge dager:
Kr 400,- for CI-brukere og nærpersoner.
Kr 800,- for fagfolk.
NB! Deltagerne på konferansen må selv bestille hotellrom
Briskeby har imidlertid reservert rom på følgende hoteller:
Best Western Globus Hotel (tlf: 32 89 04 00)
-

750,- per enkeltrom per natt.

-

950,- per dobbeltrom per natt.

Rica Park Hotel (tlf: 32 26 36 00)
-

795,- per enkeltrom per natt.

-

1045,- per dobbeltrom per natt.

For å få disse prisene må du oppgi at du skal delta på CI-konferanse på Briskeby.
Reisealternativer til eller fra Briskeby
-

Buss nr. 169 (link til høstrute) fra Oslo til Drammen over Tranby. Stopper rett ved Briskeby.

-

Tog 440 mot Drammen, 450 mot Kongsberg, R20 mot Skien fra Oslo (rutetider på nsb.no) og buss nr. 63
(link til høstrute) til Sjåstad/Syllingen fra Drammen til Lier/Briskeby.

Kontaktperson:
Aud Eli Thjømøe
Telefon: 32 22 65 21

Mobil:

91 78 73 70 E-post:

aud-eli.thjomoe@statped.no
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2. Invitasjon, engelsk foreleser.
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3. Faksimile av avisartikkel, Drammens Tidende (23.10.2010)
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4. Takkebrev/informasjon, norsk foreleser
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5. Program
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6. Faksimile, Din Hørsel nr .7/2010
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7. Faksimile, Din Hørsel nr.8/2010
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