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Trommeslagersken 
 

I verdenstoppen 

Evelyn Glennie er en av verdens mest 
anerkjente perkusjonister. Hun har turnert 
med noen av verdens største orkestre og 
artister i sitt 47-årige liv. Over 100 
konserter i året er ikke til å kimse av. Heller 
ikke samarbeid med Bjørk, Sting, Steve 
Hackett, Bela Fleck, Bobby McFerrin, Fred 
Frith, Ole Edvard Antonsen og mange 
andre. Hun spilte under åpningen av OL 
2012 i London – hvor hun ledet 1.000 

trommeslagere! I fjor sommer sto hun på 
scenen sammen med Norsk Blåseorkester 
under Olavsfestdagene i Trondheim og 
Festspillene i Elverum.   

Overalt hvor hun kommer trollbinder hun 
publikum med sin musikalitet og 
formidlingsglede. Det anbefales på det 
varmeste å få med seg en av hennes 
konserter. Det sies at du trygt kan møte 
opp med høye forventninger. Så hva nøler 
du med? 

Høreluren 
Ansvarlig redaktør: Stein Thomassen 
Ansvarlig utgiver: HLF Oslo (fylkeslaget) 
Neste utgivelse: ca 15/7-2014 
Frist for stoff: ca 10/6-2014 

Opplag: 5.500 
HLF Oslo, Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost: post@hlfoslo.no 
Tlf/sms: 97407430 (man+ons kl 1030-1330) 
Nettsider: www.hlfoslo.no 

Foto: James Wilson/© Evelyn Glennie 
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Skotte 

Evelyn Glennie vokste opp med en far som 
spilte trekkspill i et skotsk gammeldans-
orkester, og den skotske folkemusikken 
betydde mye for Glennies musikalske 
utvikling de første årene. Hennes første 

instrumenter var munnorgel og klarinett. I 
dag turnerer hun som slagverker over hele 
verden. Ofte når hun framfører musikk, 
spiller hun barføtt for å kunne "kjenne 
musikken" bedre.  

Utmerkelser 

Glennie har vunnet en rekke internasjonale 
priser og utmerkelser, bl.a.: 

 Grammy-prisen for beste framføring av 

kammermusikk (Best Chamber Music 

Performance) 1989 

 Tiårets skotske kvinne (Scotswoman of 

the Decade) 1990 

 Beste studio og live slagverker i Rhythm 

Magazine 1998, 2000, 2002, 2003 & 

2004 

Hun er æresdoktor ved 15 britiske 
universiteter, og har gitt ut fem CDer og 
deltatt på enda flere. 

Det er ingen tvil om at hun er slagverker på 
sin hals. Eller hvordan vil du beskrive en 

artist som eier over 1800 perkusjons-
instrumenter fra hele verden? Hun spiller 
også skotsk sekkepipe og har til og med sitt 
eget tartan (skotsk rutemønster) kalt "The 
Rhythms of Evelyn Glennie". 

Hemmeligheten 

Bak denne fantastiske suksessen skjuler det 
seg et menneske som ingen trodde skulle 
kunne nå til topps. Allerede som 12-åring 
var hun nemlig døv etter noen år med 
stadig forverring av hørselen. Men det har 
altså ikke hindret henne fra å drive med 
musikk på heltid og på et svært høyt nivå. 
Hun sier hun har lært å høre med andre 
deler av koppen enn ørene. 

Naturlig nok får hun en del oppdrag som 
foredragsholder om betydningen av 
motivasjon. 

Ønsker du å ta del i hennes fantastiske liv 
og kan engelsk, kan du lese hennes 
selvbiografi Good Vibrations, eller du kan 
se dokumentarfilmen Touch the Sound: A 
Sound Journey with Evelyn Glennie. 
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I can feel music  –  sweet, sweet music 
Kan vi oppfatte og faktisk 
nyte musikk med andre 
sanser enn øret?  

Ja, sier psykologiprofessor 
Frank Russo ved Ryerson 
University i Canada. Han har 
vært med på utviklingen av 
et spesielt redskap som gjør 
at døve og sterkt tunghørte 
kan føle musikk gjennom 
vibrasjoner.  

Det er mange historier om 
døve folk som kan føle 
musikk. Vi kjenner alle til 
Beethoven som skrev noen 
av sine mest berømte 
komposisjoner etter han ble 
døv. Og i vår tid har vi blant 
annet Evelyn Glennie, den døve per-
kusjonisten som ofte opptrer uten sko for å 
føle vibrasjonene i gulvet. 

Vibrerende stol 

Det spesielle redskapet kalles ”Emoti-
Chair” (følestol) og er en stol som kan 

overføre lydvibra-
sjoner til ulike deler 
av kroppen. De ulike 
tonene i musikken 
forårsaker vibra-
sjoner på forskjellige 
steder i stolen.  

Frank forteller at 
utfordringen er å få 
alle frekvensene til å 
vibrere like sterkt. 
Når du kjenner på 

en høyttaler eller et musikkinstrument for 
å føle vibrasjonene, dominerer de lavere 
frekvensene (mørke tonene) over de 
høyere (lyse). Dermed føles nesten bare 

brumlebass og rytmer. I vibrasjonsstolen er 
toneområdene skilt ut og ført til ulike deler 
av stolen. De lyse tonene sendes til øvre 
del av ryggen, og de mørke sendes til 
nedre. De ulike toneområdenes ”lydstyrke” 
justeres innbyrdes på en spesiell måte for å 
at kroppen best mulig skal kunne registrere 
musikkens totale toneområde. 

Musikk for døve 

En gruppe musikere har nå sammen med 
Frank Russo begynt å komponere musikk 
for døve. Musikk hvor vibrasjon og 
visualisering er musikkens viktigste egen-
skap. Dette åpner i følge Russo opp en del 
interessante artistiske muligheter for døve 
og tunghørte. 

Russo mener selv at deres forskning viser 
at den totale musikalske følelsen uttrykt av 
en som kan høre, kontra en døv som har 
oppfattet musikken gjennom vibrasjons-
stolen, er ganske lik. 
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Endring i hørselsbransjen ? 

En salgssjef i hørselsbransjen forsøker å 
se inn i framtiden. Geoffrey Cooling tror 
både produsenter og audiografer må 
være våkne og tilpasse seg et marked 
som er i endring. 

Morgendagens tunghørte er teknologi-
vante og vant til å hente inn kunnskap 
om sine helseproblemer. Med rushet av 
unge hørselsskadde (mp3- / iPod-gene-
rasjonen) vil endringer i høreapparat-
brukernes ønsker og behov komme 
raskere og tyngre enn tidligere. 

Geoffrey uttaler seg om bransjen i 
Irland og Storbritannia spesielt og 
mesteparten av Vesten generelt. Like-
vel er mange av hans synspunkter 
relevante også for norske forhold. 

Les hvilket tanker han har om sin egen 
bransje: 

Offer for vår egen dumhet? 

Visst pokker! 

I høreapparatbrukernes hode, spesielt de 
nye brukernes, har det å høre bedre blitt 
veldig produktorientert og ikke prosess- / 
tjenesteorientert. Som internasjonal 
bransje er vi ansvarlig for denne tilstanden. 
Vår markedsføringsstrategi og forretnings-
modell har oppmuntret til dette. Vi har 
faktisk skylden for vår nåværende situasjon 
fordi vi ikke har gjort det klart for kjøperne 
at å høre bedre handler om en prosess – 
om et produkt som leveres sammen med et 
godt håndverk og en pågående prosess 
som har i seg mye mer enn bare teknisk 
vedlikehold. Jeg er redd vi er offer for vår 
egen dumhet. 

Hvilken vei skal vi velge? 

Hvilken retning går vi i? Hvordan blir 
fremtiden? Jeg tror ikke vi kan si noe med 
sikkerhet, for det er så mange muligheter. 
Muligheter som vi allerede kjenner til, men 
også muligheter som vi ikke aner noe om. 
Etter hvert som teknologien forandres og 
utvikler seg, vil det dukke opp helt nye 
muligheter for levering av våre produkter 
og faktisk også våre tjenester. 

Justere apparatene selv? 

Selvjustering av høreapparater er i ferd 
med å bli virkelighet. Er det etterspørsel 
etter selvjustering i det brede kunde-
markedet? Muligens ikke akkurat nå, men 
det var ingen reell etterspørsel etter 
smarttelefoner da de først ble lansert 
heller. Hvis selvjustering faktisk blir 
populært, hva kommer da til å skje med 
yrkesgruppen vår? 

Skviset ut? 

Er det mulig at vi kan komme til å bli 
"kroppsmekanikere" som bare utfører 
hørselstester? Jeg tror ikke det. Selv om 
selvjustering skulle komme til å bli et stort 
forretningsområde, vil det fortsatt være 
mange som ikke vil følge en slik gjør-det-
selv trend. Det vil også være mange som 
kanskje vil forsøke å justere selv, for så å 
oppsøke profesjonell hjelp. Enten det går i 
den ene eller den andre retningen, har jeg 
ingen tvil om at vår yrkesgruppe på en eller 
annen måte vil være involvert i prosessen. 

Ny måte å jobbe på? 

Kanskje vi vil fortsette å arbeide på øre-
nese-hals-klinikker som ligner de vi jobber 
på i dag. Men det er også mulig at 
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klinikkene i fremtiden vil ligne mer på 
dagens mobiltelefon-butikker. På spørsmål 
om hvordan man i fremtiden vil skaffe seg 
høreapparater, svarte en selger noe sånt 
som "Høreapparatavdelingen sier at alt 
som finnes i det røde produktspekteret, 
passer for ditt hørselstap, og at de røde 
produktene er inndelt i 4 prisnivåer som 
gjenspeiler hvor avansert teknologien er. 
Hvis du kan være så vennlig å velge 
utseende og farge, så vil audiografen 
justere dem for deg."  

Teknologier smelter sammen 

Jo mer jeg tenker på det, jo 
mer jeg tror jeg det godt kan 
bli slik. Sammensmelting av 
teknologier flytter høre-
apparater over fra medisinsk 
utstyr til forbrukervare. Dette 
kombinert med hvordan vi 
opp gjennom årene har vært 
så dårlige til å sette oss i 
sentrum av høre-bedre-
prosessen, har bidratt til 
denne situasjonen. Spørs-
målene er: Hva skal vi gjøre 
med det? Bør vi gjøre noe med det? Kan vi 
gjøre noe med det? 

Min holdning 

Mine svar er at det er mange strategier vi 
kan følge. Jeg tror vi bør, men jeg frykter vi 
ikke kan. Jeg begynner å tro at fremtiden 
for vår bransje ligger i hendene på 
brukeren. Brukeren, godt hjulpet av og 
drevet av pågående teknologi-dreininger, 
vil ha en stor innvirkning på fremtiden til 
vår bransje. Vi kan ikke stoppe endringene 
som skjer innen teknologien. Det vil 
komme til å skje, og det vil påvirke vår 
bransje direkte. Spørsmålet er hva vi skal 
gjøre for å møte den. Jeg tror det er svært 
viktig at vi tar alle mulige skritt for å 

plassere oss selv midt i prosessen av å høre 
bedre. 

En ny generasjon av brukere 

Framtidens høreapparatbrukere er "baby-
boomerne", en generasjon som er ganske 
forskjellig fra vår tradisjonelle pasient-
gruppe. Baby-boomerne er mer kunnskaps-
rike og krevende enn pasienter vi er vant 
til. De er også vant til å bruke tekniske 
duppeditter. De kommer til å ønske å delta 
i alle helseforhold som angår dem selv. De 
har ikke den massive respekten for fagfolk 
som deres foreldre hadde, og de anser ikke 

fagfolkene som ufeilbarlige 
eksperter. 

Ønsker å bidra aktivt 

Baby-boomer-generasjonen har 
en tendens til å se på alle 
beslutninger som noe de selv 
må få lov til å ta standpunkt i. 
Men de ønsker å bli assistert av 
en ekspert som hjelper til i 
beslutningsprosessen. De vil 
gjøre forundersøkelser via både 

bekjente og Internett. Og de vil gjerne 
benytte en ekspert som kan veilede eller 
hjelpe med innhenting av kunnskap som 
trengs for å gjøre de riktige tingene. De vil 
ruste seg med så mye informasjon som 
mulig. 

Vår nye rolle 

Vi må tilpasse oss hvis vi skal nå opp til 
deres krav, ellers kan vi risikere å miste 
dem som kunde. For de vil gladelig lete til 
det dukker opp noen som kan gi dem det 
de har behov for - på deres premisser. 

Det er vanskelig å virkelig forutsi hva som 
vil endres, men det ser ut til at de yngre 
pasientene ønsker reelle valg, valg av 
høreapparater og valg av behandlings 
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opplegg. Det ser også ut til at de ønsker vår 
profesjonelle hjelp. Men vi vil trolig være 
mer som en informasjonskilde eller 
veileder, enn som den enerådende ekspert.  

Justere selv?  

Vi kommer til å måtte tilby dem høre-
apparater, justeringstjenester og rehabili-
teringstjenester på deres premisser. De vil 
også ønske å selv kunne forandre på 
enkelte innstillinger på apparatene sine, 
muligens justere de fleste parameterne i 
apparatene. Høreapparatprodusentene 
kommer til å ta hensyn 
til deres behov og 
deres ønsker. Det 
virker imidlertid som 
erfarne brukere i det 
minste ønsker at vi 
fortsatt skal finnes 
tilgjengelig. De vil 
ønske vår hjelp, våre 
råd og våre tjenester. 

Hva frykter vi? 

Nylig leste jeg en 
kommentar som i bunn 
og grunn avslørte en 
frykt for selvjustering. 
Kommentaren munnet 
ut i "Folk vil prøve 
selvjustering, rote det 
til og konkludere med 
at høreapparater ikke 
er noe for dem." Jeg tror ikke det. Hvis du 
går i gang med en gjør-det-selv jobb 
hjemme og roter det til, tenker du ikke 
"Dører er bare ikke for meg!" Du tenker 
heller "Idiot, jeg burde ha brukt en 
snekker!" Jeg tror ikke selvjustering vil 
skade bransjen vår. Jeg tror at folk kan gå 
fra selvjustering til assistert justering. Jeg 
tror at selvjusterere godt kan tenkes å 

oppsøke oss for våre tjenester og vår 
kontroll av justeringen. Jeg tror at når de 
innser begrensningene i selvjustering, kan 
de meget godt være klare til å gå for en 
annen løsning. 

Kundeorientert 

Det ser også ut til at behovene hos de ulike 
brukerne varierer temmelig mye. Det er 
ingen bestemt type pasient i fremtiden. 
Ulike mennesker ønsker ulike ting fra oss 
og fra høreapparatene. De kommer til å 
ønske ulike grader av våre tjenester, noe 

som gjør standard-
tjenester og 

standardapparater 
til en katastrofal 

forretningsmodell. 
En ting jeg vet 
sikkert, er at tidene 
forandres, akkurat 
som tidene alltid 
har forandret seg. 
Den teknologiske 
utviklingen kan ikke 
stoppes. Flere ak-
tører er interessert 
i selvjustering og 
finjustering. En del 
av markedet er 
sulten på ele-
menter av denne 
modellen. Denne 
delen vil bare bli 

større. Jeg føler at vi i framtiden kan bli til-
retteleggere, at vi kan bakke opp fram-
tidens brukere. Prosessen vil forandres, 
kravene til oss vil endres, den tilgjengelige 
teknologien vil forandres – og vi vil måtte 
forandre oss. 

Vi blir nødt til å se på våre forretnings-
modeller i lys av dette. 

 

  

Lær å bruke 

iPad 

Kurs for nybegynnere 
og viderekomne 

hos HLF Oslo 

Mer info side 30 
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Nedsatt hørsel gir ofte et psykisk problem 
Tekst:  Jarl Frode Bech  

For nesten 15 år siden hadde jeg en kronikk 
i Aftenposten: "Nedsatt hørsel fører til 
isolasjon". I kronikken kom jeg med min 
spissformulering: "Nedsatt hørsel er 10 % 
et akustisk, og 90 % et psykisk problem.  

I sin bok "Arkipelag gulag" beskriver 
Aleksander Solsjenitsyn hvilke metoder det 
tidligere Sovjet brukte for å tvinge frem 
tilståelser fra opposisjonelle. Fangen ble 
plassert i en trang celle langt under jorden, 
uten lys og fullstendig lydisolert. I denne 
lydløse tilværelsen var de fleste villige til å 
tilstå hva som helst etter ett døgn. Fravær 
av lyd var et effektivt torturmiddel, som 
ikke kunne spores på kroppen.   

Dette med at hørselsskader er 10 % et 
akustisk problem og 90 % et psykisk 
problem, tok jeg altså for mange år siden 
opp i en kronikk i Aftenposten. Dr. Eiichi 
Ishizuka fra Nagano, Japan, ble så opp-
ildnet av denne uttalelsen at han inviterte 
meg til sin klinikk der. Min forelesning for 
en stor pasientgruppe ble grundig oversatt 

til japanske tegn, en tolk oversatte samtidig 
forelesningen. Etter forelesningen tok det 
litt tid før samtalen med pasientene fikk 
dem til å åpne seg. Dette var første gang de 
fikk forståelse for at de psykiske be-
lastningene var noe som gjaldt alle, ved 
selv midlere hørselsskader. Dr. Ishizuka har 
gått bort nå, men han rakk å sette i gang 
pasientgruppen "Yamabiko-kai", med 
utgangspunkt i gruppesamtaler mellom 
pasienter og behandlere. Jeg har fremdeles 
kontakt med den japanske tolken Mihoko 
Nakayama, og fikk for et par dager siden en 
varm hilsen fra henne og hennes familie. 
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Hør hvordan jeg hører! 
Vanskelig å få folk til å forstå hvor vrient 
det er for deg å høre hva de sier? Prøv 
Starkey Hearing Loss Simulator for iPad!  

La en venn snakke inn noen setninger. Så 
velger du hvilken type hørselstap du vil 
kjøre lyden gjennom. Dermed får vennen 
et omtrentlig inntrykk av hvordan det 
høres ut for deg. 

Kun på iPad    

1. Last ned Starkey Hearing Loss Simu-
lator for iPad fra AppStore.  

2. La iPaden være i landscape mode, så er 
det lettere å få oversikt.   

3. Gjør en innspilling av det din venn sier. 
Innspilling skjer når du trykker på den 
lille firkanten med kule inni.   
Maks 15 sekunder  

4. Velg flat hørselskurve i venstre 
kolonne, og trykk på Your Recording i 
høyre halvdel av skjermen.  
Da hører vennen din seg selv slik 
normalhørende hører ham.   

5. Velg deretter et hørselstap som er i 
nærheten av ditt, og trykk på Your 
Recording i høyre halvdel.  
Nå hører vennen din seg selv omtrent 
slik du hører ham. 

 

Nyttig ? 

Siden audiografene nesten aldri utfører en 
hørselstest med høreapparatene på, vil 
denne appen dessverre ikke kunne 
demonstrere hvordan vi hører med 
apparatene på. 

Dessuten en det mange ting ved nedsatt 
hørsel som appen ikke tar hensyn til. 
Dermed må vi huske at dette verktøyet 
bare viser et veldig omtrentlig bilde av 
hvordan vi hører. 

En av vennene mine utbrøt: Oj! Hvordan 
klarer du å forstå de forskjellige ordene?  
Jeg svarte at uten høreapparater forstår jeg 
nesten ingen ting. 

Til en pris av ca 15 kr, nøler jeg ikke med å 
anbefale denne appen til folk som har iPad. 

Stein Thomassen 
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Zizis ører 
  

  

Hei! Jeg heter Zizi og er 9 år. 
Jeg elsker å lage pynt til høre-
apparatene mine. Jeg kan godt 
lære deg å lage din egen høre-
apparatpynt!  
Her kan du se noen av tingene 
jeg har laget.  
Hvis du vil lære hvordan du 
lager slike ting, kan du besøke 
nettsiden min. Men da må du 
kunne litt engelsk. 

www.zizisears.blogspot.co.uk 

http://www.zizisears.blogspot.co.uk/
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Utvikler hørselshjelp til lavpris 
Tekst: Christina Benjaminsen, redaktør i  
Gemini.no ( i  samarbeid med SINTEF)  

For fattige land 

Norske forskere utvikler et billig og enkelt 
høreapparat som tilpasser seg barns 
hørselstap uten hjelp fra spesialister. Målet 
er å hjelpe flere i den tredje verden.   

I dag går veien til å få hørselshjelp gjennom 
både lege, spesialist og audiograf. Dette er 
et omfattende og kostbart apparat, som 
hindrer mange fattige i å få hjelp. 

– For mange familier som lever på lands-
bygda i for eksempel Kenya, er selv en reise 
til hovedstaden for å komme til hørselslege 
en stor økonomisk belastning – større enn 
selve høreapparatet. Dette ønsker vi å 
gjøre noe med, sier initiativtaker og forsker 
i Sintef, Tone Berg. 

Ideen hun og hennes kolleger nå har 
realisert i samarbeid med bedriften Auris-
tronic, er å integrere både hørselstester, 
tilpassing og selve hørselshjelpen i et og 
samme headset. 

Målet er at barn i skolealder skal få hjelp i 
sitt eget lokalsamfunn. Og det skal være 
billig. 

– Det vi ser for oss, er å gi lokale lærere 
opplæring i å tilpasse dette utstyret. Dette 
skal skje enkelt via en smarttelefon. Klarer 
vi å få ned produksjonsprisen til det vi tror, 
nemlig rundt 300 kroner per headset, er det 
en realistisk løsning, sier Berg. 

Har modellen klar 

På kontoret til forskeren ligger allerede en 
modell som inneholder alt som skal til av 
elektronikk. Selve teknologien som må til, 
får faktisk plass på en mikrochip på 5 x 5 
millimeter. 

Forskerne har jobbet med avanserte løs-
ninger for blant annet hørselsvern i flere 
år, og har derfor mye kunnskap om hvor-
dan dette kan løses. Designet, derimot, 
ønsker de å få hjelp til: 

– Vi ønsker at utstyret skal få et stilig og 
kanskje fargerikt utseende, slik at ungene 
gjerne vil ha det på, forklarer Tone Berg. 

Tilpasses med spill 

I dag tilpasses høreapparater ved hjelp av 
et lydoppsett der brukeren markerer når 
han eller hun hører ulike lyder som 
kartlegger hørselstapet, et såkalt audio-
gram. 

– Vi vurderer å ta i bruk nye metoder for å 
kartlegge hørselstapet. Målet er at dette 
skal være morsomt, slik at ungene ikke går 
lei. Kartlegging av hørselstap krever kon-
sentrasjon, og da er det nyttig å koble dette 
til noe som ikke oppleves som kjedelig, 
understreker Berg. 

  

Boksen på bildet inneholder det som skal erstattes 
av elektronikk i headsettet, og selve programmet 
som kommuniserer med bruker under hørsels-
testen. Dette programmet skal bli en App. Mikro-
fonen skal også implementeres i headsettet.   
(Foto: Sintef) 
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Prioritert helsehjelp 
Jarl Frode Bech står i ventekø for CI-
operasjon. Der har han tid til å fundere på 
hva "prioritert helsehjelp" betyr. 

4 måneder etter at Jarl Frode mistet sin 
kjære livspartner, ble han plutselig døv. 
Nesten hele sitt liv har han brukt høre-
apparater og klart seg bra med dem. Nå var 
de imidlertid ikke til noen hjelp lenger. 

Ørelegen bestilte straks skanning av hodet 
for å finne ut om det var muligheter for å 
kunne dra nytte av CI (cochlea implantat, 
altså innoperert "høreapparat"). Det var 
det. Dermed ble det rekvirert CI-operasjon. 

Brev fra OUS 

Fra Oslo Universitetssykehus (OUS) kom et 
hyggelig brev om at han var berettiget til 
prioritert helsehjelp: 

"Din prioritet og frist til nødvendig helse-
hjelp: 

Det er foretatt en medisinskfaglig vur-
dering av din helsetilstand ut fra opp-
lysningene i henvisningen. Vurderingen er 
gjort av en spesialist. Du har rett til priori-
tert helsehjelp innen 19.06.2013 (pasient-
rettighetsloven § 2-1 annet ledd).  
Dersom fristen overskrides, kan du 
kontakte HELFO Pasientformidling på tlf. 
815 33 533. De vil da finne et annet tilbud 
til deg.  
Dersom du er uenig i fristdatoen du har 
fått, har du rett til å klage.  
Som pasient har du rett til fritt sykehusvalg. 
Informasjon om denne rettigheten og 
ventetider kan du få på grønt telefon-
nummer 800 41 004 eller på nettstedet 
www.frittsykehusvalg.no". 

Overraskelse 

En drøy uke før fristen var Jarl Frode inne 
til CI-utredning, og hadde et utmerket 

Velkommen til båttur 

HLF Oslo SydVest inviterer HLF- og HLFU-medlemmer i Oslo og Akershus med følge  
til en båttur med M/S Festival søndag 25. mai 2014 kl 12.00-15.00. 

Vi tilbyr rekelunsj eller pastasalat med/uten kylling for de som ikke tåler sjømat. Husk å gi 
beskjed hvis pastasalat med/uten kylling ønskes. Drikke må du betale selv.  
Bindende skriftlig påmelding må være oss i hende innen fredag 16. mai   
2014 til en av disse: 

 Brev: HLF Oslo SydVest, Inkognitogt 12, 0258 Oslo 

 SMS (tekstmelding): 413 35 455 

 Epost: fjordtur@hlfoslo.no   

OBS ! Husk å oppgi navn, adresse, tlf og matønske.  
Oppmøte senest kl 11.40 på Akershusstranda 11, skur 33 (vis-a-vis Aker Brygge).  
Egenandel: kr 300,- per deltager betales ved fremmøte betales ved fremmøte. 
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møte med audiopedagog, audiograf og 
kirurg. Etter en grundig samtale som 
foregikk ved hjelp av skrivetolk, ble man i 
fellesskap enige om valg av CI-utstyr, 
samtidig som han fikk nødvendig informa-
sjon om behandlingen. 

Pussig nok fremkom det at "rett til prio-
ritert helsehjelp innen 19.06.2013" ikke be-
tydde annet enn at CI-utredningen måtte 
skje innen fristen. "Prioritert helsehjelp" 
hadde altså fint lite med CI-operasjonen 
(altså selve behandlingen) å gjøre. Opera-
sjonen kunne ikke forventes gjennomført 
før 4-5 måneder senere fordi det ikke ble 
foretatt operasjoner i ferietiden. Dessuten 
var barn prioritert. 

Etter klage til Fylkesmannen fikk Jarl Frode 
dette svaret fra OUS:   

"Ved vår vurdering av henvisning er 
pasienten vurdert til å ha rett til prioritert 
helsehjelp, og "frist for start av utredning" 
er satt til 19.06.13. Fristen er satt til når 
utredningen skal starte. Dette grunnet ut 
fra de opplysningene som forelå i hen-
visningen, kreves det at pasienten må 
utredes for indikasjon for CI. …." 

Med et trylleslag er rett til prioritert 
helsehjelp innen 19.06.2013 blitt revet fra 
hverandre. Den prioriterte helsehjelpen 
har ikke lenger noen frist. Nå er fristen 
plutselig koblet til utredningen. 

Isolasjon 

Nå er det drøye 6 måneder etter fristen, og 
etter flere henvendelser har Jarl Frode fått 
vite at operasjonen ikke er tidfestet. Den 
skyves lenger og lenger frem i tid. Siste svar 
var "9 måneder etter utredning", og det 
betyr mars 2014. 

Døvblitt og overlatt til seg selv er mulig-
heten for sosial kontakt svært begrenset. 
Dobbelt mentalt nedbrutt fører dette til at 
han isolerer seg. Astrid Nøklebye Heiberg 
som holdt et foredrag under Psykiatri-
dagen, fremholdt at å ta vare på sine 
sosiale kontakter er vesentlig for bevaring 
av helsen og for å unngå for tidlig demens. 
Hvordan dette skal foregå når man med ett 
har blitt døv, sa hun for øvrig ingenting om. 

Hva bringer framtiden? 

Etter hva Høreluren har forstått på andre 
voksne CI-opererte, er det relativt vanlig 
her til lands at operasjonsdatoer utsettes 
gang på gang. 

Rett før jul sendte Jarl Frode en hen-
vendelse til senteret for CI-operasjoner i 
Hannover i Tyskland. De opererer 2000 
pasienter årlig. Spørsmålet er hva det vil 
koste, hvor lang ventetiden er, og om de i 
det hele tatt behandler utlendinger. Det 
skal bli spennende å lese svaret. 

Når man har passert 75 og har lyst til å ha 
et liv, har man ikke tid til å kaste bort år 
etter år i påvente av en operasjon som er 
så vidt avgjørende for livskvaliteten. 

  

Nucleus 5 Cochlear Implant 
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Hvordan tackler du din kommunikation ? 
Tekst: Aïda Regel Poulsen, dansk audio-
pedagog og høreapparatbruker 

 Hvem er du?  

 Hvad har du? 

 Hvordan gør du? 

Disse 3 spørgsmål kan man med rette stille 
sig selv, når man overvejer at præsentere 
sig selv med sit høretab.  
Det handler om at begå sig. 

Gamle råd 

Igennem mange år har vi fået at vide, vi 
hele tiden skal huske at bryde ind, bede om 
at få gentaget og ikke tøve med at gøre 
opmærksomme på, at vi er hørehæmmede 
eller døve og har behov for at blive taget 
hensyn til.  
Når vi alligevel ikke altid har gjort det, har 
vi ofte fået at vide, vi har acceptvanskelig-
heder. Vi tør ikke stå ved, at det er os der 
er det. 

Nye råd 

Nu kommer så nye vinde omkring han-
dicappsykologi, handicapsyn og menneske-
syn. Det handler om sprogligheden. Vi skal 
ikke sige, vi er hørehæmmede. Vi vil ikke 
omtales som at vi er hørehæmmede. Det 
er stigmatiserende. I øvrigt er alles høretab 
ikke ens, og derfor er vi ikke ens i gruppen 
af hørehæmmede. 

Sprogligt bliver der her set på, at vi ikke 
kun har identitet i forbindelse med høre 
 

tabet, derfor ER vi ikke identiske med vores 
høretab. Det er noget vi har. Vi har 
høretab. 

Nå ja… høretab… det er måske ikke noget, 
vi alle har tabt, eller hvordan? Nogle, som 
er født døve, vil argumentere, de ikke har 
tabt deres hørelse, dersom de aldrig har 
haft den. Således ligger der nogle identi-
tetsmæssige faktorer i, at man måske kun 
identificerer sig som en person med høre-
tab, hvis det er noget, der er opstået.. eller 
hvis ens høretab ligger i en kategori, hvor 
man alligevel udvikler et brugbart talesprog 
– altså på en måde, så man også kan lytte 
til andres talesprog og føre en talesproglig 
samtale. 

Men alligevel går der noget galt. Både hvis 
vi definerer os som hørehæmmede eller 
hvis vi beskriver os selv som personer med 
høretab. I hvert fald hvis vi snakker med 
nogen, så misser vi et eller andet og siger 
så: 

”Undskyld, men jeg er jo 
hørehæmmet, jeg forstod 
ikke lige… ” 

Eller vi siger: 

”Undskyld, men jeg har jo 
høretab, jeg forstod ikke 
lige…”  

Hvad er det, der går galt? 

Jo, for det første sker der det, at hvis vi 
snakker om vejret, og nu skifter det fra 
sommer til efterår, og pludselig siger jeg så, 
at jeg er hørehæmmet eller jeg har høre-
tab…  
SÅ ER DET ET STORT SKIFT I SAMTALEN.  
Det kører min samtalepartner totalt på 
afveje, så store emneskift laver man bare 
ikke. Især skifter man ikke bare emne fra at 
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snakke om vejret til at snakke om store, 
dybe ting omkring sig selv. 

Det er hele grundkonceptet for samtale og 
kommunikation, der kører ud på et 
sidespor her.  
Det er adfærd, som vi er blevet trænet i i 
årevis, og det er typisk adfærd for personer 
med høretab, som er med til at give os et 
yderligere prædikat af, at vi er selv-
centrerede, snæversynede, svære at holde 
en samtale i gang med, taler altid selv mm. 

Men hvad virker mon så? 

Hvis vi i stedet for koncentrerer os om, 
hvad emnet for samtalen er, og så holder 
os til emnet, når vi bliver i tvivl om, hvad 
der bliver sagt…  
Altså man kan spørge: 

”Undskyld, men sagde du 7 grader eller 20 
grader?” 

”Sagde du blæst eller hest?” 

”Sagde du vinde eller inde?” 

Så understøtter man interessen for den 
samtale, der er i gang.  
Hvis man ingen idé har, kan man sige: 

”Undskyld, det hørte jeg ikke… det fik jeg 
ikke fat i”. 

Det er kommunikationstekniske værktøjer. 
Kommunikationen skal hænge sammen i 
emne, tid, tråd og forløb. Og i spørgs-
målene guider man på denne måde sam-
talepartneren i, hvordan vi kan hjælpes.  

Ikke bare høretab 

Vi har ikke bare fået de høretab, vi nu har. 
Vi har med høretabet også fået opgaven 
hele tiden at sælge os selv som nogen, det 
er værd at være sammen med, vi er værd 
at samtale med, vi er værd at fortælle ting, 
vi er værd at spørge til råds – også om 
andet end høretab. 

Vi kan også godt snakke om vores høretab, 
men det skal ikke komme som en af-
brydelse af noget andet, vi er i gang med at 
snakke om. Og det skal ikke være det 
eneste, folk tænker om os – men det må 
naturligvis gerne være det første, de er klar 
over – altså at her skal lige lidt anderledes 
kommunikative strategier til for at løfte 
samtalen i fællesskab. 

 

Teleslyngeproblemer 
Mange teleslyngeanlegg har trøbbel med 
lyden – hvis de i det hele tatt fungerer. 

Skurrende lyd 

- Jeg synes lyden i slyngen har dårlig 
kvalitet. Den skurrer og er grumsete! 

- Det er nok i så fall støy fra det elektriske 
anlegget her i konferansesalen. Eller dårlig 
telespole i høreapparatene dine. 

- Lyden var ganske bra sist gang jeg brukte 
teleslynge. Og flere av de andre høre-
apparatbrukerne klager også på skurrete 
lyd. 

- Jeg har målt magnetfeltet, og det ser bra 
ut selv om det er svakt. Det er ikke noe jeg 
kan gjøre med dette. 

 - Neivel? 
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Da teknikeren gikk for å hente noe i bilen, 
rullet jeg ut resten av teleslyngekabelen 
som var kveilet opp på en rull. Da ble lyden 
mye renere og klarere. Hele teleslynge-
kabelen bør nemlig være utrullet for å gi 
teleslyngeanlegget korrekte arbeids-
forhold. Jo mer som er kveilet opp på 
kabelrullen, jo dårligere lyd. 

Sjekke lydkvaliteten 

- Vi teknikere har jo ikke høreapparat, så vi 
kan jo ikke høre hva som er i slyngen, vet 
du. 

- Nei, det er ikke like lett, nei. Kanskje dere 
skulle fått dere høreapparater. 

 - Hehe… Det skulle ha sett ut. 

Teleslyngeteknikeren visste åpenbart ikke 
at en billig liten dings med hodetelefoner 
ville gitt ham muligheten til å høre lyden 
som er i teleslyngen. 

Svak lyd langs veggene 

- De som sitter langs veggene, påstår at de 
må lene hodet ganske mye over til siden for 
å høre lyden i teleslyngen. 

 - Rommet er stort, vet du. Dermed svak lyd 
i ytterkantene. 

- Blir ikke lyden sterkere jo nærmere 
teleslyngekabelen man sitter? 

 - Nei, den er sterkest midt i rommet. 

Rett over teleslyngekabelen som vanligvis 
ligger på gulvet, er magnetfeltet vannrett. 
De aller fleste høreapparater har pro-
blemer med vannrett magnetfelt. Det 
normale er et loddrett magnetfelt. Jo 
lenger unna kabelen man sitter, jo mer 
loddrett er magnetfelter, og jo bedre tar 
høreapparatene inn magnetfeltet. 

Men samtidig blir magnetfeltet svakere jo 
lenger vekk fra kabelen man sitter. Dermed 
hender det ofte at den sterkeste lyden er 
et par meter ved siden av slyngekabelen. 
Men rett over kabelen er det nesten alltid 
praktisk talt dødt – så sant man ikke bøyer 
hodet kraftig. 

Forstyrrende lyd fra naborom 

- Når jeg setter høreapparatet på T, høres 
prating fra naborommet. De har teleslynge 
der også. 

 - Ja, det er sikkert lekkasje fra de trådløse 
mikrofonene deres. De burde ha brukt gode 
gammeldagse mikrofoner med lang ledning 
i stedet for trådløse. 

 - De bruker gammeldagse mikrofoner med 
lang ledning. 

- Da er det ikke godt å si hva som er 
årsaken. 

- Kan det være fordi noe av magnetfeltet 
fra teleslynga i naborommet smitter over til 
vårt rom? 

 - Neppe, det ville blitt for svakt. 

- Jasså? 

Også utenfor teleslynge-sløyfen blir det et 
magnetfelt. Riktignok svekkes det ganske 
mye for hver meter. Men ofte kan det 
være forstyrrende både 3 og 4 meter 
utenfor. Hvis slyngeledningen ligger helt 
inntil veggen i et rom, vil man altså i 
naborommet kunne bli forstyrret selv om 
man sitter flere meter unna veggen. 

OBS 

De fleste teleslyngeteknikere er heldigvis 
ikke så feilinformert som dette. 

Stein Thomassen 
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Litt av hvert 

Kirkens teleslynger - 1 

Leser om høreslynger i kirkene i Høreluren 
nr. 1, 2013, og vil fortelle om høreslyngen i 
min kirke, Oslo Katolske Domkirke. Jeg 
satte frem en klage for Biskop Bernt Eidsvig 
om at prestene "mumlet", straks ble det 
montert høreslynge i kirken, og den er 
skikkelig god, mange ganger er det så mye 
folk i kirken at vi blir nødt til å stå utenfor 
kirken, men for meg, med høreapparater 
gjør det ingenting, signalene går langt 
utenfor på gaten. Gjett om jeg er fornøyd! 

Med hilsen fra Willy og Wanda Nyhagen  

Kirkens teleslynger - 2 

Gladmelding fra Kirkelig Fellesråd i Oslo:  
Pr 1. november 2013 har følgende kirker 
fått installert nye teleslyngeanlegg: 

Bøler, Domkirken, Fagerborg, Frogner, 
Grorud, Grønland, Hasle, Høybråten, 
Iladalen, Kampen, Lilleborg, Majorstuen, 
Nordberg, Oppsal, Romsås, Røa, Sagene, 
Sofienberg, Torshov, Uranienborg, Vestre 
Aker, Vålerenga.  

Kirkenes teleslyngeprosjekt har pågått i 
snart halvannet år og vil fortsette i 2014. 
Stort sett har alle kirkene våre en form for 
teleslynge, men enda finnes det gamle og 
dårlige anlegg som vi etter hvert vil skifte 
ut. 

Spebarn 

I forrige nummer av Høreluren rapporterte 
vi at 25 % av de som besto nyfødt-testen, 
senere fikk plutselig sensorinevralt hørsels-
tap. Dette tallet er trolig fremkommet pga 

feiltolking av tallmaterialet. Det som 
imidlertid er fakta, er at av 923 barn med 
hørselsproblemer i alderen 4-5 år, hadde 
78 passert nyfødt-testen, altså 8,5 %. Men 
siden ikke alle 923 hadde blitt testet som 
spedbarn, er det reelle tallet høyere enn 
8,5 %. Uansett viser undersøkelsen at 
hørselsproblemer relativt ofte oppstår i de 
4-5 årene etter nyfødt-testen.  

God lyd i skolen 

Det finnes en lærerik nettside som heter, 
www.godlydiskolen.no. Der ligger fem 
filmer om god lyd og hørsel i skolemiljøet. 
Filmene legger vekt på det å vise hva god 
tilrettelagt undervisning er for hørsels-
hemmede elever og hvordan de fleste av 
tiltakene også gavner de andre elevene i 
klassen. Alle foreldre, lærere og skole-
politikere burde se disse fem filmene! 
Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført 
av HLF i 2010. 
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Diktet bort tinnitus 

Jeg aner ikke hva som har skjedd i 
hørselssystemet mitt – men tinnitusen er 
forsvunnet! 

Per Olav Solbakken forteller at han også 
har sluttet med medisinene han trengte. 

For 3-4 år siden 
deltok han på et 
3 ukers opphold 
på Landaasen 

rehabiliterings-
senter sitt 
tinnitusopplegg. 

Der forsøkte 
man bl.a. å sette 
ord på følelser, 
tanker og situa-

sjoner. Etter hvert begynte han å pusle litt 
med rim og dikt.   

I 2011 opprettet han en blogg hvor han la 
ut diktene sine. Noen av dem havnet også i 
lokalavisen. Nå har det blitt 500 dikt og 
bloggen er lest 6.000 ganger. Ikke verst for 
en som ikke har noe markedsførings-
apparat. I disse dager er han representert 
med 5 dikt i diktsamlingen Grenseløse 
forfattere, der 43 forfattere viser hva de 
duger til innen lyrikk. 

Etter hvert som jeg har skrevet stadig flere 
dikt, har tinnitusen bare trukket seg sakte 
tilbake. Jeg har et helt annet liv nå. 

Sliter du med tinnitus? 

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse 
(NSHP) skal holde kurs om mestring av 
tinnitus. Kurset er basert på teknikker 
hentet fra kognitiv terapi. 

For å delta trenger du henvisning fra lege. 
Oppstart er 4. mars kl. 13-15. Det vil bli 
holdt åtte ukentlige samlinger. For mer 

informasjon, ta kontakt med spesial-
sykepleier Jenny Meling Hansen, 
jemeha@ous-hf.no, mobil 941 54 472. 

Sammenheng mellom tinnitus og ned-
satt hørsel 

Nesten alle personer som lider av tinnitus, 
har også nedsatt hørsel.  
En fransk undersøkelse fra 2002 viser at 
kun en av 123 med tinnitus ikke har 
nedsatt hørsel. For de fleste var det en 
sammenheng mellom graden av hørselstap 
og hvordan tinnitusen opplevdes. 

Forskerne undersøkte graden av hørsels-
nedsettelse hos de med tinnitus, og 
årsakene til den nedsatte hørselen. 
Resultatene ble sammenlignet med test-
personenes beskrivelse av hvordan de 
opplevde sin tinnitus. 

Resultatene viser at personer som lider av 
støy- eller aldersrelatert hørselstap, ofte 
har en tinnitus som oppleves som en lys 
hyletone. Personer med hørselstap som er 
forårsaket av menières eller lignende 
sykdommer, opplever sin tinnitus som en 
mørk brumming. Dette indikerer at det er 
en sammenheng mellom tinnitus og 
hørselsnedsettelse. 

Det ble også funnet en sammenheng 
mellom graden av hørselstap og de 
hørbare mørke toner. Frekvensen på 
tinnitusen var som oftest relatert til den 
målte frekvensen på hørselstapet. Lyd-
styrken på tinnitusen svarte også til graden 
av hørselstap. 

Forskerne mener at forskjellige hørsels-
målinger kan være en enkel og indirekte 
måte å evaluere tinnitus. 

Kilde: www.hoeresiden.dk 
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Den lettfattelige PC 
Tekst:  Grethe Hejer  

Det er nesten ikke til å tro! At min gamle 
drøm om en forenklet datamaskin virkelig 
er realisert! Men det påstår i hvert fall 
Inger Agathe Clasen (85), der vi sitter og 
prater sammen under et av Seniortreffens 
møter. Siden februar 2013 har hun vært 
ivrig bruker av sin dukaPC – den forenklede 
datamaskinen. Hun anbefaler den sterkt til 
alle som ønsker en databasert kontakt med 
familie og venner, men som ikke klarer å 
mestre de vanlige datamaskinene.   

Inger Agathes entusiasme resulterte i at 
Seniortreffen tok kontakt med dukaPC i 
Grimstad og avtalte at de kommer 19. mars 
2014 til Inkognitogaten 12. De tar bl.a. med 
seg 4 maskiner som interesserte kan prøve 
seg på. 

Men la oss først - her og nå - få høre litt 
mere om Inger Agathes erfaringer: 

 

Hvordan fikk du vite om denne forenklede 
maskinen? 

Den var annonsert i et av våre ukeblader. 
Jeg hadde jo lenge hatt lyst på en PC men 
syns de som mine barn og barnebarn har 
virker så kompliserte i bruk. Den annon-
serte virket ganske grei, så hvorfor ikke 
prøve. PC-en ble bestilt, kom i posten, og så 

var det var bare å følge oppfordringen fra 
firmaet: ”Sett kontakten i, og din dukaPC er 
klar til bruk.” 

Så enkelt var det vel ikke? 

Jo – det var faktisk det. Men jeg hadde på 
forhånd diskutert med min datter hvilke 
modell jeg skulle velge og hvilke pro-
grammer. Og at jeg ønsket tastaturet på 
skjermen og pekepinne i stedet for vanlig 
tastatur. Dette på grunn av mine giktiske 
fingre. 

Hvilken modell valgte du? Det finnes 2 
forskjellige: stasjonær og bærbar. 

Jeg valgte den stasjonære fordi jeg også er 
interessert i film og musikk. Liker å spille 
operaer.  
Jeg er fra Tønsberg og leser naturligvis 
Tønsberg Blad på skjermen. NRK nyheter, 
værmelding – de helt lokale værmeldingene 
er nyttige når jeg skal besøke venner 
utenfor Oslo. Og så er det naturligvis 
utveksling av kakeoppskrifter og bilder, 
bank- og andre tjenester, reiser, teater-
billetter, facebook, spill, quiz ---- 

Du bruker ikonet HJELP for å løse enkle 
problemer som kan dukke opp. Hva gjør du 
når du står fast med større problemer? 

Ringer kontoret i Grimstad der firmaet 
holder til. Telefonnummeret står nederst på 
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skjermen. Opprinnelig er dukaPC et dansk 
produkt. En bruksanvisning følger naturlig-
vis med. På norsk og med bilder som viser 
hvordan alt skal gjøres. 

Hva med Skype? Jeg har venner som stadig 
ringer gratis fra utlandet via Skype. 

Ja - Skype er med. Skype er ikke bare 
navnet på gratistelefonen. Et lite film-
kamera er plassert øverst på dataskjermen, 
både på min PC og på PC-en til den som 
ringer. Når familien ringer via skype kan 
også andre ting dukke opp på min 

dataskjerm. Pusekatten som de nettopp 
har anskaffet eller julepresangen fra meg 
som kom frem i tide. 

Denne måten å kommunisere på må jo 
være midt i blinken også for hørsels-
hemmede. Skal vi foreslå kurs i dukaPC? 

Ja, hvorfor ikke? 

Men først må vi minne om møtet den 19. 
mars kl 12.00 i Inkognitogaten 12.  

VELKOMMEN TIL LÆRERIKE TIMER! 

  

Meld deg inn  
i HLF, foreningen for hørselshemmede 

Det enkleste er å melde seg inn via nettsidene www.hlf.no  
Eller send inn denne kupongen til HLF, Boks 6652 Etterstad, 0609 Oslo 

Eller epost til hlf@hlf.no 
 

Pris: 450 kr pr år    (OBS: ungdom under 25 år / familiemedl.: kun 290 kr) 
 

Navn:   ___________________________________________________________________ 

Adresse:   _________________________________________________________________ 

Epost:   ___________________________________________________________________ 

Født: ____________________  Telefon: _________________  Mobil: _________________ 

 
Sett ring rundt en eller flere: 

Høreapparatbruker        CI-operert         Tinnitusrammet         Menièrerammet 

Foreldre til hørselshemmet barn         Sterkt tunghørt / døvblitt         Yrkesaktiv 

http://www.hlf.no/
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HLF Oslos tilbud til deg 
 

Datakurs, språkkurs, batterisalg, praktisk 
hjelp med høreapparatene, foredrag, råd 
og hjelp, kunstutstillinger, filmvisninger, 
billedvev, bridge, omvisninger osv. Alt 
dette tilbyr vi – og mere til. 

Du finner oss i Inkognitogt 12 (rett bak 
Slottet). Her foregår de fleste av våre 
aktiviteter. Både buss og trikk stopper på 
Riddervolds plass som ligger 3 kvartaler 
unna. Vi har også aktiviteter ute i bydelene.  

Likemenn er erfarne hørselshemmede som 
har gått kurs for å lære hvordan de kan 
være til nytte for andre. Praktisk talt alle 
onsdager, unntatt i skoleferiene, er en 
hørselshjelper, altså en likemann for 
høreapparatbrukere, tilgjengelig hos oss 
fra kl 11 til 14. Timeavtale ikke nødvendig, 
bare kom. Om du har veldig vanskelig for å 
komme til oss, kan vi komme hjem til deg. 
Tilbudet er gratis. Våre hørselshjelpere 
besøker også mange av seniorsentrene og 
sykehjemmene en gang i måneden. 

Forskning viser at hørselshemmede oftere 
enn andre føler seg ensomme, og at vi 

oftere er plaget av mistrivsel og diffuse 
plager. Dette henger blant annet sammen 
med at vi har vanskeligere for å delta i det 
sosiale livet. Så kom på våre kurs og sosiale 
aktiviteter. Det er inngangsbilletten til et 
rikere liv og dermed større tilfredshet i 
hverdagen. Hos oss er det lov å si hæ? om 
igjen og om igjen. 

HLF Oslos medlemsblad, Høreluren, sendes 
ut til alle medlemmer i Oslo ca 20 juli og ca 
20 desember. 

Vi selger billige batterier over disk i 
kontortiden. Dessuten får du kjøpt 
batterier av våre hørselshjelpere når de er 
på besøk på seniorsentrene. Ønsker du 
batterier rett i postkassen, må du bruke 
tilbudene du finner i bladet Din Hørsel. 

Vi er til for deg, så bruk tilbudene våre! Det 
er bra for foreningen, og det er bra for deg. 

Hjertelig velkommen! 

  

Kontakt-info 

Tlf / sms: 974 07 430  
(bemannet mandag og onsdag kl 
1030-1330, ellers SMS/tekst-
melding) 

Post: Inkognitogt 12,  0258 Oslo 

Epost:  post@hlfoslo.no 

Besøk:  Inkognitogt 12, 1 etg.  
(rett bak Slottet)  
Nærmeste holdeplass:  
Riddervolds Plass 

www: www.hlfoslo.no 

OBS! 
Nye åpningstider for kontoret 

(Inkognitogt 12): 

MAN + ONSdager kl 1030 - 1330. 

Dessverre kan vi ikke motta  
beskjed på telefonsvarer. 

Men SMS (tekstmelding)  
går greit. 
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Trenger du en prat om din hørsel og hjelp  

med høreapparatene? 

 

Da kan du stikke innom Veiledningskontoret i Inkognitogt. 12  

som har åpent  

hver onsdag kl 11.00 – 14.00 

 

En likemann/hørselshjelper vil med sin skolerte brukerkunnskap  

kunne hjelpe deg med høreapparatene dine samt gi informasjon om  

de fleste hørselsrelaterte forhold. 

 

Her følger noen eksempler på hva en likemann/hørselshjelper kan hjelpe 

deg med: 

 Hvordan få øreproppen/høreapparatet på riktig plass i øret 

 Hvordan rengjøre øreproppen/høreapparatet 

 Hjelp til å bytte slanger, filter 

 Tips om hvordan gradvis venne seg til god utnyttelse av høreapparatet 

 Hva finnes av tekniske hjelpemidler i tillegg til høreapparater 

 Hva er høretaktikk og hvordan påvirker hørselstapet hverdagen 

 Hvordan forholde seg til støyende, sosiale sammenkomster 

 Hvordan spille på lag med normalthørende nærpersoner/familie/ektefelle 

 Hva er grunnleggende rettigheter og hvilke offentlige instanser skal 

hjelpe 

 

Likemannen/hørselshjelperen har taushetsplikt og  

kan eventuelt komme på hjemmebesøk. 

 

Hjelpen er gratis! 

 

Dersom du  ønsker å bestille hjemmebesøk, kan du  

ringe kontoret på tlf: 974 07 430 mandag og onsdag kl. 10.30-13.30  

eller sende e-postmelding til 

post@hlfoslo.no 

mailto:post@hlfoslo.no
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Seniortreffen 

Formiddagstilbudet 

Seniortreffens styre vil takke alle som med 
så stor glede og entusiasme har deltatt på 
våre arrangementer i 2013. Også turen til 
Blaafarveværket var så godt besøkt at den 
fra nå av blir et fast innslag hvert år.  
Vårt program for våren 2014 står i 
eventyrets tegn: Starter med HC Andersen 
og slutter med Th. Kittelsen. Også bak den 
nøkterne tittelen om en ny digital hverdag 
skjuler det seg et eventyr. Eventyret flere 
har drømt om, som nå er blitt virkelighet. 

Kjære alle sammen! Vi ønsker dere vel-
kommen til VÅRENS TILBUD! 

Beste hilsener Liv, Inger, Kari, Grethe, Knut 
og Thor. 

* 

De første 4 møtene er i Inkognitogaten 12 
kl. 12. De siste 2 er turer til Botanisk hage 
og Blaafarveværket. 

* 

Ons 22 januar Birgitte Grimstad: HC 
Andersen – eventyrstund for voksne. 

HC Andersens eventyr er, nest etter 
Bibelen, den litteratur som har hatt størst 
utbredelse i verden. Han puster liv og 
personlighet i alle skapninger. Fra stoppe-
nål og grantrær til gamle gatelykter og 
tinnsoldater. 

Vi ønsker påmelding innen 20. januar. 

Ons 19 februar Ingrid Sahlin-Sveberg: 
Som plommen i egget – en pirrende 
reise under eggeskallets overflate. 

Om eggets plass i myter og sagn. Om 
gullegg, fuglesang og mye mer.  
Ingrid Sahlin-Sveberg har vært knyttet til  
 

NRK i en årrekke og ledet også den tradi-
sjonelle sendingen ”Som julekveld på 
kjerringa” hver lille juleaften. 

Vi ønsker påmelding innen 17 februar. 

Ons 19 mars Alf S. Aanonsen: En PC 
alle kan bruke. Vi vil få demonstrert 
den nye ”dukaPC”. 

En PC som inneholder akkurat det du har 
bruk for, e-post, internett med mer. Står 
man fast er det bare å ringe leverandøren – 
supporttjenesten er noe av det viktigste 
ved hele konseptet. Les mer om den 
forenklede PC-en i intervjuet med Inger 
Agathe Clasen, side 8.  
Alf S. Aanonsen tar bl.a. med seg 4 dukaPC-
er som interesserte kan prøve seg på. 

Vi ønsker påmelding innen 17 mars. 

Kontakt-info 

Tlf:  974 07 430   
(man og ons kl 1030-1330)  
OBS: ingen telefonsvarer  
 

Post: Inkognitogt 12, 0258 Oslo  
 

Epost:  seniortreffen@hlfoslo.no 
 

SMS:  974 07 430  
 

Møtested:  Inkognitogt 12, 1 etg.  
(rett bak Slottet)  
Nærmeste holdeplass:  
Riddervolds Plass 

Tekst TV: side 774 – 776 
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Ons 23 april Tone Ringen: Ville vekster 
på verseføtter – en opplevelsesreise i 
Herman Wildenvey’s diktning. 

”Disse vers er ville vekster i en sommer 
drysset hen  
Hver gang gleden over livet var meg sterk 
og nær og ny….”  
Tone Ringen er skuespiller, forfatter og 
sanger og har vært tilknyttet Det norske 
teatret i en årrekke. Bl.a. fra opplesningene 
i ”Lunsj og lyrikk” 

Vi ønsker påmelding innen 12 april. 

Ons 21 mai. Omvisning ved Kristina 
Bjureke: Blomstrende busker og trær. 

Etter ønske fra deltakerne gjentas besøket i 
Botanisk hage  
Vi møtes 1145 ved inngangen vis á vis 
Munch museet. Etter omvisningen kaffe-

pause på Tøyen hovedgård (det gule 
huset). 

Vi ønsker påmelding innen 19 mai. 

Ons 18 juni Tur til Blaafarveværket: Th. 
Kittelsen. 

I 2014 er det 100 år siden Th. Kittelsen gikk 
bort. Dette markerer Blaafarveværket med 
en stor jubileumsutstilling av hans verker. 

Vi møtes på Bussterminalen 0945 for å ta 
Finn Carlsens buss kl 1000. Deltakerne 
betaler selv bussturen ca kr. 220.- mens 
inngangsbillettene til utstillingen dekkes av 
midler fra studieforbundet FUNKIS. 

Vi ønsker påmelding innen 11 juni. 

 

VEL MØTT TIL ALLE ARRANGEMENTENE! 
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HLF Oslo Nord-Øst/Groruddalen 

 

Det nye laget, som omfatter bydelene Alna, 
Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, 
Sagene, Nordre Aker og Stovner, har nå 
lagt bak seg et år med en rekke aktiviteter. 
Mange av dem har vært svært godt besøkt, 
andre noe mindre. Vi har hatt møter og 
aktiviteter på Veitvet, Vålerenga, Grønland 
og i Inkognitogaten 12 i tillegg til en 
busstur til Koster. 

Men vi ser at vi nok har hatt størst 
deltakelse fra medlemmene i det gamle 
HLF Groruddalen. Vi oppfordrer derfor 
sterkt medlemmene i det gamle HLF Oslo 
Nord-Øst til å delta på våre arrangementer 
i 2014.  

Og selvfølgelig er Åpne møter nettopp det 
som sies, åpne for alle interesserte! 

Vel møtt til vårens arrangementer! 

Vårens program: 

Januar: 

Onsdag 29.01. Åpent møte i Veitvet nær-
miljøsenter kl. 18.00. Hvert øre teller: En 
film om å leve med nedsatt hørsel. Quiz. 

Februar: 

Onsdag 12.02. i Inkognitogt. 12. kl. 18.00. 
Oslo før og nå i bilder. I tillegg avholdes 
årsmøte. 

Mars: 

Onsdag 26.03. Åpent møte i Veitvet nær-
miljøsenter kl. 18.00. Besøk fra Enklere liv. 

April: 

Onsdag 30.04. Åpent møte i Inkognitogt. 
12 kl. 18.00. Om nedsatt hørsel og 
moderne høreapparater. 

Mai: 

Torsdag 22.05. Busstur. Det er foreløpig 
ikke bestemt hvor turen går. 

 

Alle arrangementene blir annonsert i Akers 
Avis Groruddalen , på TekstTV og på vår 
hjemmeside.  
Veitvet nærmiljøsenter ligger i Veitvet 
senter med inngang fra siden mot T-banen 
mellom inngangen til Restaurant Villa 
Veitvet og inngang til senteret. 

Kontakt-info 

Leder:  Wivi Garthe   
sms / tlf 906 98 065 

Brev: Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost:  nordost@hlfoslo.no 

Nettside: www.hlfoslo.no 



Høreluren  2014  nr 1  side 26 
 

HLF Oslo SydVest 

Program våren 2014  

Årsmøte (åpent for alle medl.) 

Mandag 10/2 kl 1800 i Inkognitogt 12. 

STUDIERING I BRIDGE  

Studieringen støttes av Funksjons-
hemmedes Studieforbund FUNKIS.  
Info og påmelding: studieleder Pi Joner, 
sms 901 20 176, epost: pi.joner@hlfoslo.no 

Start: fredag 10. januar. Slutt: 20. juni.  
Sted: Inkognitogata 12. Tid: kl 10.30-15.30 

Undervisning på nivå "Litt Øvet" hver 
tredje uke, første gang 24. januar. 

Lokalene har teleslynge.  
Mål for studieringen:  
Å kunne prinsipper for meldinger, bruk av 
Stayman og overføring, opplysende 
dobling, sperremeldinger og spilleføring. 

KURS I FILMKUNNSKAP 

Kurset støttes av Funksjonshemmedes 
Studieforbund FUNKIS. 

Ansvarlig: studieleder Pi Joner, sms: 901 20 
176 epost: pi.joner@hlfoslo.no 

Fire filmvisninger tilrettelagt for hørsels-
hemmede i tiden 30. januar til 24. april.  
Sted: Inkognitogata 12. Tid: 17.00-22.00. 
Dag: siste torsdag i måneden bortsett fra 
april.  
Lokalene har teleslynge. Enkel servering 
etter filmen. Ingen påmelding. 

Denne våren ser vi fire av de fem 
nominerte filmene til Nordisk Råds filmpris 
for 2013.  
Vi gjør oss kjent med juryens begrunnelser 
og diskuterer filmene etter visningen. 

Filmene, som alle har norske tekster, er: 

30.01. Som du ser meg. Regi: Dag Johan 
Haugerud, Norge.  
Hva skjer med oss når folk slutter å oppføre 
seg slik de forventes å gjøre? En film om 
dilemmaer som hvem som helst kan opp-
leve i dagliglivet. Tildelt Amandaprisen for 
beste norske kinofilm mm. 

27.02. Äta Sova Dö. Regi: Gabriela Pichler, 
Sverige.  
Når Rasa mister jobben, møter hun 
systemet for arbeidsledige. Hun har ikke 
eksamen fra videregående, og er plutselig 
på kollisjonskurs med samfunnets mot-
stridende verdier og forventninger. Tildelt 
fire Gullbagger mm. 

27.03. Djúpid (Dypet). Regi: Baltasar 
Kormakúr, Island.  
Filmen er basert på en virkelig hendelse 
som fant sted i 1984, og ble spilt inn under 
tøffe forhold ute i Atlanterhavet for å gjøre 
den så ekte som mulig. 11 Edda-priser for 
beste film, beste regissør og beste skue-
spiller mm. 

24.04. Jagten. Regi: Thomas Vinterberg, 
vinner av Nordisk Råds filmpris 2013, 
Danmark.  

Kontakt-info 

Leder:  Dan Erik Løvås,   
tlf / sms: 938 06 019 

Kontortid: Onsdager kl 11-14 (unntatt i 
skolens ferier) 

Adresse: Inkognitogt 12, 1 etg.  
(rett bak Slottet)  
Nærmeste holdeplass:  
Riddervolds Plass 

Brev: Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost:  sydvest@hlfoslo.no 
Nettside:  www.hlfoslo.no 
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Mistenksomheten tar overhånd i et lite 
samfunn. Snart er alle i en kollektiv 
hysterisk tilstand, mens Lucas må kjempe 
med alt han har for å bevare sitt liv og sin 
verdighet. Mads Mikkelsen, som har 
hovedrollen, fikk prisen for beste skue-
spiller i Cannes i fjor. 

KURS I KULTURHISTORIE 

Kurset støttes av Funksjonshemmedes 
Studieforbund FUNKIS.  
Info og påmelding: studieleder Pi Joner, 
sms: 901 20 176, epost: pi.joner@ 
hlfoslo.no 

Del 1 Onsdag 14. mai med 
bindende påmelding senest 
tirsdag 6. mai:   

Universitetets kunstsamling 
omfatter mer enn 1500 verk; 
portretter, enkeltverk i ulike 
teknikker, uteskulpturer og 

kunstneriske romutsmykninger.  
HLF Oslo SydVest 
har vært så heldige 
å få både foredrag 
og omvisning av 
kunstforvalter Ulla 
Uberg ved Universi-
tetet Blindern kl 
12.00. Fremmøte 
15 min før.  
Deltakerne får til-

sendt kart over området der møtestedet er 
avmerket.   

Etter en kaffepause vil seksjonssjef Turid 
Høiberget Nilsen kl 14.00 starte om-
visningen av Georg Sverdrups hus. Huset er 
oppkalt etter Universitetsbibliotekets 
første leder og åpnet i 1999. Dette er 
Norges største fag- og forskningsbibliotek 
med plass til 2.800.000 bøker.   

Når dagens program er over ved 15 tiden, 
møtes vi til et måltid på campus og deler 
opplevelser. 

 

Del 2 Torsdag 19. juni med bindende 
påmelding senest onsdag 11. juni: 

På oppfordring besøker vi Lystslottet 
Oscarshall anno 1852, et av Norges vik-
tigste nasjonalromantiske minnesmerker. 
Der får vi omvisning i første og andre etasje 
kl 12.00. Fremmøte 15 min før. "Air" av Arnold Haukeland 



Høreluren  2014  nr 1  side 28 
 

I tillegg besøker vi Galleri Dronning 
Joséphine som Dronning Sonja åpnet i juni 
2013.  

Hvorfor ta toget til Eidsvoll når vi har 
stortingssalen 1814-1854 på Bygdøy? 

Da det ekstraordinære Stortinget trådte 
sammen i oktober 1814, skjedde det i 
Katedralskolens store auditorium som er 
bevart på Norsk 
Folkemuseum. I 
anledning grunn-
lovsjubileet har 
historiker 
Monica Mørch 
laget en utstilling 
som hun vil 
presentere for 
oss kl 14.00.   
Pris kr 100 pr 
deltaker betales på stedet.   

Når dagens program er over ved 15 tiden, 
spaserer vi til Lille Herbern der vi utveksler 
synspunkter i vannkanten. 
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Andre lag 
 

 

 

 

Fylkeslaget 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Foreldreforeningen 
Se  www.foreldre.hlfoslo.no  

Ungdomslaget 
Se  www.hlfu.hlfoslo.no  

HLF Oslo 

Fylkesleder: Knut Magne Ellingsen   
mobil 468 63 109 

Kontor:  Inkognitogt 12, 0258 Oslo  
(rett bak Slottet) 

Tlf:  974 07 430 
Post: Inkognitogt 12, 0258 Oslo 
Epost:  post@hlfoslo.no 
Nett:  www.hlfoslo.no 

Fylkeskontakter 

Tinnitus:  Kari Falck, tlf 415 63 224  
tinnituskontakt@hlfoslo.no 

CI:  ULF Nagel, tlf 938 06019  
cikontakt@hlfoslo.no 

Yrkesaktiv: Wivi Garthe   
sms / tlf 906 98 065  
yrkesaktivkontakt@hlfoslo.no 

HLF Oslos hovedsponsor: 

http://www.foreldre.hlfoslo.no/
http://www.hlfu.hlfoslo.no/
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Hørselsfaglige kurs 

Mestre tinnitus og lydfølsomhet 

Årsaker, virkemåte, behandlingsmåter.  

Kursleder: Stein Thomassen, fast foreleser 
på Landaasen rehab siden 2007 

Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Tirsdag 28/1, kl 1730 
Varighet: 4 tirsdager à ca 2,5 timer 
Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart 

Naboens høreapparat bedre enn mitt? 

Hensikten er å sette deg i bedre stand til å 
kommunisere med sin audiograf for å opp-
nå bedre innstilte høreapparater. Noen av 
de viktige temaene vi fordyper oss i: 

 Viktige hørselsfunksjoner som typisk er 
skadet 

 Hvordan moderne høreapparater for-
søker å kompensere for dette 

 Hvordan justeres apparatene og hvor-
dan sjekkes at innstillingen ble bra 

Kursleder: Stein Thomassen, ingeniør og 
selvjusterer 

Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Tirsdag 4/3, kl 1730 
Varighet: 4 tirsdager à snaue 2 timer 
Påmeldingsfrist: 1 uke før kursstart 

 

 

Lær å bruke iPad / internett 

Fordeler hos oss: 
 Små klasser (max 8-9 deltakere) 

 Rolig tempo og mye repetisjon 

 Holder oss til det som er viktig 

 Bruker lettfattelig hverdagsspråk 

 Prater høyt, tydelig og rolig 

 Bruker teleslynge 

 Alt vises på lerret 

 Tålmodig kursinstruktør 

Kursinstruktør 
På alle datakursene: Stein Thomassen, 
dataingeniør og kunnskapsformidler.  
 

iPad tr 1 - Senior 

Slutt å famle! Lær å bruke iPad skikkelig. 

Hva du lærer:  

 Grunnleggende bli kjent med iPad 

 Nøyaktig bruk av fingrene 

 Tastaturbruk og retting av skrivefeil 

 Ta bilder og videoer, og vise dem fram 

 Koble seg til internett (WiFi) 

 Legge inn apper (programmer) 

 Bli litt kjent med noen apper, f.eks. 
nyheter, værmelding, tlf-opplysning. 

Kurssted 
Inkognitogt 12 (bak Slottet) 

Påmelding og info 
Stein Thomassen, tlf / sms 400 48 393, 
epost  stein@hlfoslo.no 

Kurssted 
Inkognitogt 12 (bak Slottet) 

Påmelding og info 
Stein Thomassen, tlf / sms 400 48 393, 
epost  stein@hlfoslo.no 
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Forutsetning: I tillegg til punkt a) og b) 
nedenfor, må du ha lyst til å bruke iPad og 
lyst til å øve litt hjemme. 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre. 

Oppstart: Velg mellom flere muligheter: 

 Tirsdag 28 januar, kl 1500  
(8 tirs a snaue 2 t) (ikke 18/2) 

 Onsdag 29 januar, kl 1100  
(8 ons a snaue 2t) (ikke 19/2 og 12/3) 

 Torsdag 30 januar, kl 1500  
(8 tors a snaue 2 t) (ikke 20/2) 

iPad tr 2 - Senior 

Hva du lærer:  

 Surfe på internett (Safari) (inkl bruk av 
faner og bokmerker) 

 Bruke den innebyggede epost-appen 

 Rutetider + kinobilletter 

 Lese bøker på iPad 

 Facetime (Apple sin video-telefon) 

 Oppdateringer og viktige innstillinger 

Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) til venstre, må du være omtrent på nivå 
med vårt kurs "iPad tr 1". 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: Velg mellom flere muligheter: 

 Mandag 27 januar, kl 1300  
(8 man a snaue 2 t) (ikke 17/2,) 

 Onsdag 29 januar, kl 1500  
(8 ons a snaue 2 t) (ikke 19/2 og 5/3) 

 Torsdag 30 januar, kl 1100  
(8 tors a snaue 2 t) (ikke 20/2) 

iPad tr 3 - Senior 

Fortsettelse fra trinn 2. Nå lærer du litt om 
mange forskjellige ting. Dette blir mer en 
oppdagelsesferd for å få en smakebit på 
mange av iPadens flotte muligheter. 

Hva vi berører: 

 Påminnelser og Kalender 

 Skype (universell video-telefon) 

 Vise bilder (inkl importere) 

 e-bøker (iBooks) 

 TV og Podcast 

 Facebook 

 Diverse annet 

 

  Forutsetning nr 1  

 

På ALLE iPad-kurs kreves det at: 

a) du har en iPad av fabrikat Apple.  
 

b) din iPad må være klargjort slik at du 
kjenner din Apple-ID og tilhørende 
passord. Uten dette passordet er 
iPaden til liten nytte. 

Hvis punkt b) ikke er i orden, kan vi 
hjelpe deg følgende dager:  
Man 20/1 kl 11-15, Ons 22/1 kl 11-15, 
Tors 23/1 kl 11-15. 

Hjelpen koster 250 kr.  
OBS: Avtal tid på forhånd. 

 

 

  Forutsetning nr 2  

 

På alle iPad-kurs UNNTATT "Trinn 1" 
kreves det at: 

c) iPaden din er satt opp til å sende og 
motta epost, og at dette fungerer. 

Hvis punkt c) ikke er i orden, kan vi 
hjelpe deg følgende dager:  
Man 20/1 kl 11-15, Ons 22/1 kl 11-15, 
Tors 23/1 kl 11-15. 

Hjelpen koster 250 kr.  
OBS: Avtal tid på forhånd. 
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Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) på forrige side, må du være omtrent på 
nivå med vårt kurs "iPad tr 2". 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: Velg mellom flere muligheter: 

 Onsdag 29 januar, kl 1300  
(8 ons a snaue 2 t) (ikke 19/2 og 12/3) 

 Torsdag 30 januar, kl 1300   
(8 tors a snaue 2 t) (men ikke 20/2) 

iPad tr 4 - Senior 

Vi går i dybden på ting vi tidligere har lært, 
og vi lærer nye ting. Her blir temaene i stor 
grad påvirket av deltakernes ønsker. 
Ting det kan bli aktuelt å fordype seg i: 

 Holde orden på bilder 

 Bildestrøm / import 

 Søke etter informasjon (Google) 

 Bestille billetter 

 e-bøker / Bokskya 

 Nettbank 

 Facebook 

 Aviser, magasiner 

 Skype 

 Kalender 

 Diverse annet 

Forutsetning: I tillegg til punktene a), b) og 
c) på forrige side, bør du være omtrent på 
nivå med vårt kurs "iPad tr 3". 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: 

 Mandag 27 januar, kl 1500  
(8 man a snaue 2 t) (men ikke 17/2) 

 

Internett senior - tr. 6/7 (vanlig PC) 

Temaene formes etter deltakernes ønsker. 

OBS: Vi bruker Windows 7 og Vista. 

Forutsetning: Her må du være rimelig 
fortrolig med PC, f.eks. lett veksle mellom 
flere vinduer / faner. 

Pris: 800 for HLF-medl, 1.200 for andre.  
Oppstart: 

 Mandag 27 januar, kl 1100  
(8 mandager à snaue 2 t) (men ikke 
17/2)

Hva er de typiske feil hørsels-
hemmede gjør? 

Mange hørselshemmede tror at 
hørende vet hvilke problemer hørsels-
hemmede har 

Mange hørselshemmede kan ikke 
forstå at hørende ikke begriper hvilke 
vanskeligheter hørselshemmede har 

Dessuten tar hørselshemmede ofte for 
lite ansvar for kommunikasjons-
situasjonen sin 
 

Dersom hørselshverdagen skal bl i  mye 
bedre og enklere for den hørsels -
hemmede, betinges det av at den 
hørselshemmede selv tar ansvar for s in 
egen hørsel,  ved å bidra til  å skaffe seg 
best mulig  t ilpassede høreapparater og 
annet teknisk utstyr,  som fungerer 
optimalt under de forskjell ige lytte -
forholdene som de hørselshemmede har  
i  hverdagen sin.   
L ike viktig  er det at man i hverdagen 
bruker høreapparatene hele dagen.  

Ovenstående påstander er nyttige og 
enkle knagger for tanken, basert på ti l -
bakemeldinger fra høreapparatbrukere 
gjennom f lere år .   
Tilsvarende erfaringer har kommet fra  
psykologer, hørsels leger, audiografer 
og famil ier med hørselshemmede.  

Så sånt sett, skulle det være enkelt for 
den hørselshemmede å ta vare på seg 
selv! Eller, hva mener du?  
 

Hørselshjelper Dan Erik Løvås  
E-post: danerik@hlfoslo.no 
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Lær deg språk 

Fransk øvet 1/2014 

Nivå: Godt øvet. 
Lærebok: Civilasation du Francais 
Kursleder: Birgitta Lie 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Tirsdag 14/1, kl 1100 
Varighet: 8 tirsdager à 2,5 timer   

(2 ekstra dager) 
Påmeldingsfrist: 6. januar 

Fransk øvet 2/2014 

Nivå: Godt øvet. 
Lærebok: Civilasation du Francais 
Kursleder: Birgitta Lie 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Tirsdag 11/3, kl 1100 
Varighet: 6 tirsdager à 2,5 timer 
Påmeldingsfrist: 1. mars 

Turist-spansk – nybegynner (forts.) 

Lærebok: El Mundos 
Kursleder: Astrid Hernholm 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Torsdag 27/3, kl 1300 
Varighet: 7 torsdager à 2 timer 
Påmeldingsfrist: 10 dager før kursstart 

Turist-spansk – litt øvet (forts.) 

Lærebok: El Mundos 
Kursleder: Ruth Enersen 
Pris: 700 for HLF-medl, 1.100 for andre 
Oppstart: Torsdag 16/1, kl 1500 
Varighet: 7 torsdager à 2 timer 
Påmeldingsfrist: 10 dager før kursstart 

   

Fint for tunghørte 
Våre klasser er små, bare 4-8 personer. 
Vi bruker teleslynge, slik at alle som har 
T-innstilling på høreapparatene, får 
bedre lytteforhold. 

Kurssted 
Inkognitogt 12 (bak Slottet) 

Påmelding og info 
Hvis ikke annet er oppgitt:   
Kontakt kontoret (se side 21)  

høretrøbbel.no 



Høreluren  2014  nr 1  side 34 
 

Diverse kurs 
 

Billedvev (1/2014) 

Nivå: Nye / øvede. 
Sted: Inkognitogt 12, kursrommet. 
Lærebok: Billedvev i rammevev (M Hauger) 
Lærer: Torunn Syversen, tlf: 916 05 867. 
Pris: 800 for HLF-medl, 1.600 for andre. 
Oppstart: Tirsdag 14. januar kl. 10.00. 
Varighet: 10 ganger à 4,5 t, tilsammen 45 
timer inkl. kaffepause og en gang uten 
lærer a 4,5 t, dvs totalt 50 t kurs. 
Påmeldingsfrist: 6. januar. 

Billedvev (4/2014) 

Nivå: Øvede. 
Sted: Inkognitogt 12, kursrommet. 
Lærebok: Billedvev i rammevev (M Hauger) 
Kursleder: Ada Spæren, tlf/sms: 95058677, 
ada.sparen@gmail.com. 
Pris: 200 for HLF-medl, 500 for andre. 
Oppstart: Tirsdag 1. april kl. 10.00. 
Varighet: 8 ganger à 5 t, (ca ut mai måned), 
tilsammen 50 timer inkl. kaffepause. 
Påmeldingsfrist: 25. mars. 
 

Kunsthistorie 

Omvisninger i kirkene Margaretakyrkan, St. 
Olav`s kirke og i Uranienborg kirke samt St. 
Dominikus er avtalt. Pr skrivende stund 
ventes svar fra Oslo Domkirke. Det kan 
avtales flere besøk etter interesse og 
programtilbud hos den enkelte kirke. Det 
er også avtalt omvisning i Munch-museet 
på Tøyen med Sigrun Rafter (kunst-
historiker) og temaet er "Edvard Munch på 
papir". 

Varighet: 4-6 ganger a 1-2-3 t, etter 
interesse/avtale (kom gjerne med forslag / 
ønsker) 

Kursleder: Ada Spæren, 950 58 677 / 
ada.sparen@gmail.com 

Kurspris: Gratis entrè, kollekt/gave eller 
lignende kan forekomme, inngangsbilletter 
/ omvisning Munch-museet, i alt ca kr 100,-
/ kr 200,- 

Lærebok: Generell litteratur innen kunst og 
kirke (ikke inkludert) 

Påmeldingsfrist: 6. jan 2014 (hvis kurset 
kommer i gang, er det trolig god plass også 
til "etternølere"). Påmelding er ønskelig til 
hele kurset, også fra de som ønsker deler 
av dette. 

Arrangør: HLF Oslo 

1)  

Uranienborg kirke, Uranienborgveien 28 / 
Daas gate 17 (menighetshuset), 0259 Oslo 
(uranienborgkirke.no). Omvisning ved 
sogneprest Jan Oskar Utnem. 

Dato / tidspunkt: oppgis senere / ta 
kontakt! (sannsynlivis onsdag inkludert 
frivillig messe), fra ca 1,5 t til 3 t. 

Fremmøtested: Uranienborg kirke, på 
høyden mellom Uranienborgveien og 
Uranienborg skole / Briskebyveien, hoved-
trappen. 

Tema: bl.a. Glassmalerier ved Emanuel 
Vigeland og kirkebyggtegning ved arkitekt 
Balthazar Lange samt interiør ved Arnstein 
Arneberg. Navnet Uranienborg låner sitt 
navn fra det greske ordet Uranos som 

Påmelding og info 
Hvis ikke annet er oppgitt:   
Kontakt kontoret (se side 21)  
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betyr himmel, som gir betydningen 
"Himmelborgkirken". Konsertorgel. Klokke-
spill. Vigslet 22. des. 1886. Sitat fra Utnem: 
"Vandring i kirkerommets idé og historie. 
Kirken er bygget over en visjon om at 
besøkeren vil møte en foreløpig himmel. 
Møblering og bilder tydeliggjør dette." 

2)  

St. Dominikus (kloster), Dominikanerne, 
Neuberggaten 15, 0367 Oslo.   

Pater Jon Atle tar oss med inn i kirken hvor 
han forteller om dominikanerordenen, og 
om etableringen av kirke og kloster i Norge 
etter reformasjonen, og om kirken og 
kirkens utsmykning, og om liturgien 
(messer og bønneliv) som daglig foregår i 
kirken. 

Dominikanerne er fra starten av tigger-
brødre, en ny form for munker etablert i 
byene for å preke sannheten om 
evangeliet. De de kunne derfor ikke drive 
jordbruk slik munkene på landet tradi-
sjonelt. Slik er det fremdeles. 

Dato / tidspunkt: torsdag 6. februar kl 
11.00. 

Fremmøtested: Neuberggaten 15, hoved-
inngangen. Kollekt er ønsket, som takk for 
omvisningen. 

3)  

Svenska Margaretakyrkan i Oslo, 
Hammersborg Torg 8 B, 0179 Oslo, 
www.svenskakyrkan.se / Oslo. Omvisning 
ved Per Anders Sandgren. Kollekt gjerne 
som innsamling til ny flygel. 

Dato / tidspunkt: torsdag den 20. mars kl 
13.00, en times visning. 

Fremmøtested: Svenska Margaretakyrkan, 
Hammersborg Torg 8 B, hovedinngangen. 

4)  

St. Olav`s katolske kirke, Akers vei 12, 0177 
Oslo (oslo-st.olav@okb.katolsk.no). 

Kontaktperson / omviser: Olav Verpe. 

Dato / tidspunkt: torsdag 10. april 2014, kl 
12.00. 

Fremmøtested: St. Olav`s kirke, Akers vei 
12, hovedinngangen. 

5)  

Oslo Domkirke, Karl Johans gate 11, 0154 
Oslo. 

Dato / tidspunkt / fremmøtested: oppgis 
senere, hvis avtale om omvisning. 

6)  

Munch-museet, Tøyeng. 53, 0578. Kunst-
omvisning ved Sigrun Rafter, kunst-
historiker. 

Tema: Edvard Munch på papir. 

Dato / tidspunkt: bestemmes / oppgis 
senere, ca 1-2 t. 

Fremmøtested: Munch-museet/Tøyen. 
Inngangspenger til billett og omvisning. 
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Returadresse:  HLF Oslo 
Inkognitogt 12 
0258 Oslo 

 

Årsmøte 2014 for HLF Oslo 
SydVest 

HLF Oslo SydVest ønsker velkommen til 
årsmøte 

mandag 10. februar 2014 kl. 1800 i 
Inkognitogt. 12. 

Før selve årsmøtet begynner, får vi en 
presentasjon i ord og bilder fra HLF`s 
utviklingsprosjekt i Malawi 2013. En 
audiograf og en spesialpedagog fra 
Briskeby vil fortelle om hva de har 
opplevd. Det gleder vi oss til. 

Sakspapirer til årsmøtet 2014 kan 
hentes i Inkognitogt. 12 fra 13. januar 
2014. Årsmøtet er åpent for alle. Men 
bare de som har betalt kontingent for 
2013, har stemmerett ved personlig 
fremmøte eller gjennom fullmakt. 

Vel møtt ! 

Årsmøte for  
HLF Oslo Nord-Øst 

/Groruddalen 

Avholdes onsdag 12. februar kl. 1800 
i Inkognitogt. 12. 

Først får vi foredraget "Oslo før og nå i 
bilder", deretter følger selve årsmøtet. 
Sakspapirer fås i Inkognitogaten 12. 

Husk 

 Årsmøtene 

 Nye kontortider 

 17.mai-kafeen er avlyst 

 Sommerfesten er avlyst 
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