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PASSION
Pernille har stor lidenskap for
katter og har tre selv. Passion gjør
det mulig for henne å høre sine
katter male - da vet hun at de har
det bra.

Brukerens behov og preferanser
oppfylles med Passion og integrert
signalbehanling.
Passion leverer fremragende
lydkvalitet. Høreapparatets unike
design gir muligheten til å oppleve
lyder mer detaljert, uansett
lyttemiljø.

Passion™ er tilgjengelig i flere
moderne og stilfulle farger
- et diskret og komfortabelt
høreapparat som kan bæres
med stil.

Passion - det ligger i detaljene.

Medisan AS - Tlf.: 22 59 90 40 -  medisan@medisan.no - www. medisan.no
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Medlemsblad for Norsk Audiografforbund 
– tilsluttet Delta

Vi er i juni og noen stikker straks på
ferie, mens andre må holde ut noen
uker til. Ja, det blir deilig med fjorten
grader, nordlig bris og litt regn. Det
blir endringer, folkens. Helst til det
bedre. Hørselsomsorgen er jo også i
endring. Etter at jeg har fått lest litt
og bladd litt tilbake skjønner jeg at
dette går lenge føre min tid i
miljøet. Prosesser tar tid, men det
har kanskje kommet enda et skritt
nærmere realisering ved å føre det
videre til Region Helseforetakene. 
Vi får vel bare smøre oss med
tålmodighet, og håpe også det også
blir en forbedring. Man kan faktisk
vinne Færder’n uten vind, det tar
bare veldig mye lenger tid. 
Håper farten blir raskere på de som
har tenkt å løpe for hørsels-
omsorgen. Jeg for min del satser 
jeg heller på å stå på sidelinja, de

trenger nok en heiagjeng og vann. 
Så jeg oppfordrer alle til å ta turen til
Oslo-området i september. Du kan
lese mer om hvilket løp det dreier
seg om uti bladet.
Kappløpet om pensjonsutbetaling har
også nylig avsluttet. Du vil her få en
god oversikt over hvilke valg man
står ovenfor nå. Sånn som tida suser
av gårde om dagen kan den nærme
seg rimelig raskt for alle og enhver,
selv den som nettopp har kommet
seg uti arbeidslivet (selv om vi også
lurer på om det blir igjen noe etter
eldrebølgen?). 
Det er vanskelig å si hva fremtida
bringer. Og de hadde ikke trodd oss
for hundre år siden om vi hadde 
fortalt de om hvilke forandringer 
som skulle til å skje. Og tror du meg
at ved enkelte konserter kan man få
alle til å høre, uansett hørsel?
Dette er fremtiden, men hva med
historien som har vært? Deler av den
er blitt samlet i Bispegata 9B i 
Trondheim, her holder nemlig Norsk
Døvemuseum til. Så er du av den
som ikke har alle planene klare for 
sommeren, her er et forslag. 
Da setter vi på feriemodus. Håper
alle får noen fortreffelige dager. Til
neste gang:

God sommer!
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NAF
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Sekretær
Nina Farstad
Johanne Borgens veg 5 b, 2040 Kløfta
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Mobil: 41 14 85 90
E-post: nina@audiograf.no

Arbeidsgiver: Akershus Universitetssykehus
Tlf. arbeid: 67 96 00 30
Tlf.dir: 67 96 00 19     

Kasserer:
Åshild Monsvik
Austrevigå 28a, 4085 Hundvåg
Mobil: 94 80 01 20
E-post: aashild@audiograf.no

Arbeidsgiver: Stavanger Universitetssykehus
Tlf. arbeid: 51 51 83 61
Tlf.dir: 51 51 83 55  

Styremedlem
Tonje Dybsland
Schwensens gate 5, 0170 Oslo
Mobil: 47 02 13 37
E-post: tonje@audiograf.no

Arbeidsgiver: Oticon AS
Tlf.dir: 23 25 61 26 

Varamedlem
Renate Berg
Skadbergbakken 1, 4050 Sola
Tlf: 51 88 22 45
Mobil: 90 18 03 73
E-post: renate@audiograf.no

Arbeidsgiver: Stavanger universitetssykehus
Tlf. arbeid: 51 51 83 61
Tlf.dir: 51 51 83 55 

Styret
informerer
”De fleste motstår forandringer, og likevel er det 
bare forandring som skaper framgang.”

Resultatet av proppeanbudet er et
tilbakevendende tema, spesielt nå hvor
NAV Drift og Utvikling har prolongert 
avtalen med ett år. NDU mener å kunne
gjøre dette da det er relativt få klager på
produktene. Dersom beslutningsgrunnlaget
for forlengelsen er feilaktig, er det nå det
bør reageres. Ansvaret her ligger hos den
utøvende audiograf, som sammen med
bruker må vurdere om produktet er 
tilfredsstillende eller ikke. 

Med fjorårets proppeanbud friskt i minne,
venter vi i spenning på årets høreapparat-
anbud. Først til høsten vil vi få oversikt over
tilgjengelig sortimentet. La oss håpe – både
på vegne av fagmiljøet og på vegne av
brukerne, at det forblir en bredde i apparat-
utvalget og at det fortsatt skal være mulig
å tilby apparater av det siste innen 
utviklingen. Det er en forutsetning innen
faglig forsvarlig hørselsomsorg. 

I skrivende stund er det også svært aktuelt
å følge med på det som skjer mellom Ar-
beids- og inkluderingsdepartementet (AID)
og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
og de 4 regionale helseforetakene (RHF).
De regionale helseforetakene har et ”sørge-
for- ansvar” i sin region, og representerer
HOD i så måte. I løpet av kort tid skal det
inngås en avtale mellom AID og RHF’ ene.
Dennes formål er å sikre samhandling 
mellom RHF og AID, og at det skal være
mulig å yte et helhetlig rehabiliteringstilbud
av god kvalitet. Deretter skal de regionale
helseforetakene jobbe internt videre med å
etablere god praksis, slik at det er mulig å
bedrive en såkalt faglig forsvarlig hørsel-
somsorg.
Styret vil oppfordre medlemmene til å
være våkne og forsøke å være der det skjer
i egen region!

Styret har også fridd til øre - nese- hals-
spesialistene (ØNHF) denne våren.
Dessverre ser ikke de seg noen anledning
til å støtte vår kamp for selvstendig 
refusjonsrett. Det positive er at kontakt er
etablert, for det finnes nok av andre felles
interessefelt hvor vi kan ha god nytte av
hverandre. 

I møte med Helsedirektoratet har vi fått
forståelse vedrørende endringene innen ISF,

og det er sendt ut medlems-
informasjon pr. e- post. Ta kontakt om noe
er vanskelig eller uklart. Det er svært viktig
at konsultasjoner blir registrert på rett 
behandler.
Vi benytter anledningen til å minne dere
om at dere selv må ta ansvar for at styret
sitter på rett kontaktinformasjon. 

Lønnsoppgjøret i år var et mellomoppgjør.
Det innebærer at lønningene skal 
reguleres i forhold til pris- og lønns-
utviklingen det første avtaleåret, den
økonomiske situasjonen og utsiktene for
det andre avtaleåret. Den 5. juni kom
partene til enighet i lønnsoppgjøret for de
sykehusansatte.  Oppgjøret innebærer et
generelt tillegg på 9000,- for alle, og en
heving av minstelønnssatsene. Leder av
YS- Spekter helse, Erik Kollerud, sier i en
pressemelding at det var avgjørende å få
et lønnsnivå på linje med ansatte i andre
deler av offentlig sektor. Det er avtalt at
det ikke vil gjennomføres lokale lønns-
forhandlinger i helseforetakene i år. Ifb
med pensjon var det i fjor enighet om å
følge resultatet i stat og kommune. Siden
det ikke var grunnlag for å finne frem til
en ny pensjonsmodell som alle kunne
enes om, ble dagens bruttoordning og 
AFP i off. sektor videreført. 

Europeisk standard for Tjenester som tilbys
av profesjonelle høreapparatformidlere
er nå ute på høring. Vi håper dere tar dere
tid til å lese denne, samt komme med 
innspill til Standard Norge. Høringsfristen
er 19. juni.

Det er Stortingsvalg til høsten og styret vil
oppfordre dere til å benytte egne nettverk
og påvirke politikere lokalt til å følge med 
i hørselsomsorgen: Eldrebølgen er rett om
hjørnet – og nettopp du som audiograf 
kan bidra vesentlig i de endringene vi går 
i møte! 

..men først er det sommer!! 
Ønsker dere alle en fantastisk ferietid ☺

Hilsen oss i styret
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Mer power

Oticon AS  Wergelandsv.7  Postboks 404  Sentrum 0103 Oslo  Tlf: 23 25 61 00   Fax: 23 25 61 10   E-post: info@oticon.no  www.oticon.no

Vigo Pro er et høreapparat i toppklassen med spesielt god lydkvalitet. 
En kombinasjon av riktig lydbehandling, den beste teknologien og åpne 

løsninger skiller Vigo Pro fra andre produkter i denne prisklassen.

For mer informasjon ta kontakt.

Vigo Pro 
Rite Power 

på kontrakt
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Konsert för döva

Emoti-stolarna är en del av det kanadensiska 
universitetet Ryersons Alternative Sensory Information
Displays (ASID) projekt. En dator inuti stolarna 
analyserar ljudfrekvenser och översätter dem till 
vibrationer, rörelser och luftpuffar. Varje enhet är 
utrustad med 16 vibrerande spolar, så kallade voice
coils, som är jämnt fördelade över stolens rygg och
armstöd. Musik leds in i stolen och bryts ned i olika 
frekvenser. Dessa kanaliseras sedan in i spolarna och
fångas upp av användarens rygg. Högre frekvenser 
aktiverar spolar högst upp på stolen, medan de lägre
frekvenserna aktiverar de som sitter längst ned i stolen.
Med andra ord blir kroppen, eller snarare huden,
mottagare av den auditiva informationen istället för
öronen.
- Tekniken är inspirerad av den
mänskliga hörselsnäckan, säger 
Dr. Frank Russo, som är en av 
forskarna bakom projektet tillika
chef för Ryersons Science of Music,
Auditory Research and Technology-
laboratorium, och förklarar:
- Stolen imiterar snäckans sätt att
dela upp musik i flera, separata
paket av ljudsignaler vilka sedan tar sig uttryck i 
vibrationer.
Han och de övriga forskarna i teamet bestämde sig
tidigt för att en konsert kunde vara ett lämpligt sätt att
presentera projektet för den hörselskadade och döva
målgruppen och ikväll är det äntligen dags. Ett
hundratal personer har infunnit sig när det första
bandet äntrar scenen. Under kvällens lopp uppträder
ytterligare fem lokala band som täcker in ett brett
spektrum av musikgenrer - allt från rock, hip-hop och
country till techno. Målet är att ge publiken tillfälle att
uppleva de olika känslorna och vibrationerna 
associerade med respektive stil. 
Ryerson-forskarna har riggat upp fem olika stolar, 
uppkopplade mot bandens instrument, som publiken
får turas om att prova. En av de första som vågar sig
fram är Ellen Hibbard. Hon är döv från födseln och är till
en början helt överväldigad av stolens vibrationer. Efter
att ha suttit tyst en lång stund förklarar hon varför 
upplevelsen gjort ett så starkt intryck på henne.
- Hela mitt liv har jag undrar varför mina hörande
vänner tycker så mycket om musik och nu börjar jag för
första gången förstå. Med den här stolen kan vi döva ta
del av levande musik precis som alla andra.
Hon berättar att hon tidigare har försökt uppleva musik
genom att sätta sina händer mot en högtalare, men
skillnaden mellan det och Emoti-stolen är ”som dag och
natt”.  
- Med en högtalare blir alla olika ljud samman-
blandade. Stolens olika kanaler däremot gör så att jag

kan känna igen och urskilja vilket instrument som
spelar och veta om jag till exempel lyssnar på pop eller
techno. 

En annan som är snabb att prova stolen är David
Fourney, gravt hörselskadad sedan födseln. Fourney
berättar att han ibland går på konsert med sina
hörande vänner men att han då får en helt annan 
upplevelse än de. När rockbandet The Dufraines nu går
på scen och dundrar fram de inledande riffen i “A glass
or two” sprider sig ett stort leende över hans ansikte.
- Om du är hörselskadad hör du oftast bara de låga
tonerna, som basen. De höga missar du helt. Men när
jag sitter i stolen kan jag plötsligt uppleva alla tonerna,
känna pianot i en kanal, gitarren i en annan och basen i
en tredje!  
Dr. Russo, som har stått bredvid och lyssnat, instämmer:
- Emoti-stolen är en milstolpe i musikutvecklingen ef-
tersom det är första gången som döva kan ta emot och
känna musik genom flera olika vibrationskanaler. För
att kunna skilja mellan olika instruments ljud behöver
du få en känsla för hela spektrumet, inte bara den lägre
delen. Teknologin bakom stolen gör så att användaren
upplever samtliga frekvenser och kan känna både 
topparna och dalarna.
- Min drivkraft är att göra musik tillgänglig för alla. Det
är en viktig kommunikationsform människor emellan
och ska inte ses som en lyx eller något som enbart är
förbehållet hörande, avslutar Russo.  
För närvarande finns det dock ingen kommersiell
version av stolen ute på marknaden och Russo tror att
det ligger åtminstone ett år framåt i tiden.
Ellen Hibbard hoppas att Emoti-stolen en dag blir en
självklarhet i samhället.

- Jag vill kunna köpa en biljett till en konsert och ta del
av hela upplevelsen precis som alla andra. 
Enda skillnaden är att jag då använder min hud istället
för mina öron för att “lyssna” på musiken. 

Den trånga konsertlokalen i Toronto är fullsmockad och
det ligger förväntan i luften. Ikväll ska den uteslutande
hörselskadade och döva publiken få uppleva rockmusik
på ett för dem helt nytt sätt. Genom att sitta i speciella
stolar, så kallade Emoti-chairs, kommer de att kunna
”höra” musiken genom sin hud.

Av Jennie Dehlen
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Leve med CI

Jeg vil her skrive litt om tanker jeg har gjort meg rundt
min egen cochlea-implantat-operasjon. Det er viktig å
vite at vi som er døve er en like uensartet gruppe som
de som er hørende. Det jeg skriver her handler om meg
og mine erfaringer. Andre CI-døve kan ha helt andre
tanker og erfaringer enn meg.

Jeg er født døv (høretap på rundt 105 dB i talefrekvens-
området) og begynte med høreapparater som treåring.
Hørselsresten ble utnyttet maksimalt, så jeg hadde
endel ”lyderfaring” før jeg fikk innoperert cochlea im-
plantat (CI).

Siden jeg er født i 1970 ble det lite fokus på viktigheten
av at jeg burde lære meg tegnspråk. Foreldrene mine
hørte på ”ekspertene” og gjorde maksimalt for at jeg
skulle kunne lære å uttale norske ord. Moren min fant
ut at for å kunne kommunisere godt med meg, så
måtte hun ty til litt hjemmelagede tegn i tillegg til å
”undervise” meg hver eneste dag. Heldigvis var hun
den fødte pedagog, og jeg et rolig barn. I motsatt fall
kunne dette nok blitt katastrofalt ;-)

Jeg gikk integrert i hørende grunnskole fra 1.-8.klasse.
Med bruk av FM-utstyr i klassen, kombinert med
munnavlesning klarte jeg meg godt faglig på skolen.
De første skoleårene fungerte også det sosiale ganske
godt, men etter hvert som jeg ble eldre kjente jeg at
jeg savnet noe mer, noe jeg ikke helt kunne sette
fingeren på. I 6.klasse fikk jeg for første gang tilbud 
om en måneds opphold på Vikhov skole for hørsels-
hemmede i Trondheim. Dette var en fantastisk 
opplevelse og jeg ville ha mer! 

Jeg var på korttidsopphold på Vikhov en måned hver
høst til og med åttende klasse. I åttende klasse skreik
jeg meg til et ekstra opphold på våren også… Etter
dette var jeg helt klar på at jeg skulle bo fast på Vikhov
det siste skoleåret av grunnskolen. Det ble mitt mest
fantastiske og mest lærerrike år noensinne, kanskje
ikke faglig (det hadde jeg ikke tid til, siden jeg hadde
så mye annet å ta igjen), men sosialt. Jeg fant meg
selv og dette skoleåret bidro sterkt til at jeg i dag er
den jeg er.

Etter Vikhov skole reiste jeg til Oslo for å begynne på
Briskeby videregående skole for hørselshemmede. Et
flott tilbud for meg som ikke var god nok i tegnspråk til
å kunne klare meg på videregående skole for døve,

eller på videregående skole for hørende (der måtte jeg
nok hatt tolk).

Jeg bestemte meg for å bli lærer og tok et år på 
Universitetet etter allmennfag. Deretter kom jeg inn på
lærerskolen og nå hadde jeg heldigvis lært såpass godt
tegnspråk at jeg kunne nyttiggjøre meg tegnspråktolk i
undervisningen. Jeg tok tilleggsutdanning i spes.ped. og
mellomfag i norsk tegnspråk. I løpet av studietiden traff
jeg mannen min som jeg nå er gift med, og vi har etter
hvert fått tre flotte døtre ☺

Siden jeg aldri har fokusert på manglende hørsel som
noe problem, så var CI egentlig uaktuelt for meg i
mange år. Jeg trivdes med den lille hørselsresten jeg
hadde og lyd hadde ikke særlig betydning for meg.
Hvorfor savne noe man ikke vet noe om? Etterhvert
som flere døve venner fikk CI, begynte jeg å bli litt 
nysgjerrig på denne ”hørselen”. Venner fortalte for 
eksempel om lyder jeg ikke visste eksisterte. Hva jeg
skulle med de lydene var jeg riktignok ikke sikker på,
men men...

Mannen min bestemte seg for å ta CI-operasjon over et
år før jeg tok bestemmelsen. Han kunne fortelle at han
hørte vannet renne fra vannkrana på kjøkkenet når han
satt på stua! Dessuten laga det lyd når noen vred om
nøkkelen i dørlåsen! Snodige greier... Det verste var
igrunnen å få vite at det laga lyd når man tissa!

Mannen min var ”prøvekanin” og han var veldig 
fornøyd med operasjonen. Plutselig ble han ”avhengig”
av å høre lyder rundt seg. Han som aldri før hadde
brydd seg om dette!

De siste årene hadde jeg vært svært plaget av eksem i
øregangen. Dette førte til streptokokkinfeksjoner og
mye ubehag. Det var helt tydelig at det var øre-
proppene som forårsaket problemet siden det ble fuktig
og varmt i øregangen. Bakteriene blomstret… 
Fordelen med CI er at man slipper ørepropper, så jeg
begynte å tenke at dette kanskje kunne være noe for
meg.

Jeg bestemte meg for å bli vurdert for operasjon.
Innerst inne hadde jeg nok et bittelite ønske om at jeg
skulle få nei. Da trengte jeg ikke å tenke mer på dette.
Jeg var jo fornøyd med livet. Hvorfor endre noe som
faktisk var bra? Jeg var frisk og rask og forbanna 

Tove Glomset Iversen er en dame på 39 år som fikk operert inn CI for 1 1/2 år siden. Hun
mistet sannsynligvis hørselen i løpet av første leveår uten at man har funnet årsaken. 
Avgjørelsen om å få operert inn CI har vært en lang prosess og vi får her høre litt om tankene
hun gjorde seg før og etter operasjonen.

Av Tove Glomset Iversen

Da jeg fikk Cochlea Implantat
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egentlig de som oppfant CI’en. Det var jo hørende som
hadde bestemt at vi døve ikke kunne ha det særlig bra
med manglende hørsel?! Hvorfor ikke spørre oss om vi
virkelig ønsket oss dette her? Var vi ikke gode nok som
døve?

Jeg pratet med foreldre og venner om CI. Meningene
var delte. Hørende venner mente jeg hadde fått en
fantastisk mulighet. Døve venner mente dette var mitt
valg og at jeg måtte gjøre det som føltes riktig for meg,
men hva føltes riktig for meg? Kanskje jeg burde ha CI
for å kunne følge med i utviklingen? Jeg jobbet som
lærer for døve elever. Hva når disse sluttet i grunn-
skolen og flyttet for å gå på videregående skoler
sammen med andre døve. Døveskole finnes ikke på
vårt hjemsted. Kanskje jeg måtte undervise hørende
elever? Kunne dette være en mulighet om jeg fikk CI?
Tankene og spørsmålene var mange...

Noe som gjorde godt var at foreldrene mine egentlig
ikke var superentusiastiske mht CI-operasjon. De var
nok litt engstelige for selve operasjonen, samt at de
syntes jeg klarte meg fint uten CI. De var fornøyde med
meg som jeg var. En god følelse som faktisk fikk meg til
å tenke at dette var ene og alene mitt valg!
Etter CI-vurderingen ble jeg godkjent for operasjon...
Nysgjerrigheten seiret og jeg takket omsider ja. 

Operasjonen ble foretatt på St.Olavs hospital i
Trondheim i oktober 2007. Selve inngrepet gikk fint og
jeg våknet frisk og rask, bare litt svimmel.
Noen timer etter operasjonen begynte marerittet! Jeg
som aldri hadde tålt karuseller ”lå” nå i en karusell som
gikk i rasende fart, uten stopp! Det var mildt sagt
grusomt. Svetten hagla og jeg led meg gjennom de
første par døgnene, før jeg så vidt klarte å stå opp av
senga for å gå på do, dusje osv.
Det viste seg at balanseorganet mitt nok hadde fått en
skade under operasjonen. Fortsatt sliter jeg med
ettervirkninger, men hverdagen går nå rimelig greit.

Rundt fem uker etter operasjonen var jeg tilbake i
Trondheim for lydpåsetting. Mannen min og mine tre
barn var med meg oppover. Vi var alle ganske spente.
Lyden ble påkoblet og det eneste jeg hørte var en
blokkfløytelignende lyd. Når folk prata hørte jeg tut-tut,
når bilene kjørte hørte jeg tut-tut, når vannkrana sto på
hørte jeg tut-tut osv. Heldigvis var jeg forberedt på at
lyden ville være helt merkelig i starten. Nå skulle min
hjerne plutselig lære seg å tolke alle de nye lydene den
ikke hadde jobbet med før, så jeg var klar over at dette
kunne ta tid.

Lyden ble satt så høyt at den lå akkurat på tålegrensa,
så her var det bare å holde ut. Familien min og jeg 
bestemte oss for å ta en tur på et kjøpesenter for å
prøve ut lydene der. Ganske vågalt i grunnen ;-) Jeg
hørte ikke det kvekk av hva folk sa og savna høre-
apparatet mitt. Jeg hørte tross alt forskjell på stemmer
og biler gjennom høreapparatet… Etter noen lange og
slitsomme timer var jeg tilbake på sykehuset for 

oppjustering av lyden. Nå opplevde jeg at jeg hadde
strukket meg til å tåle enda høyere lyder enn jeg gjorde
noen timer før. 

Vi dro ut på restaurant for å spise. Her gjaldt det å være
i lydmiljøer for å lytte og kanskje etter hvert kunne
skille lyder fra hverandre. Midt under måltidet oppdaget
jeg den første lyden jeg klarte å skille fra andre lyder!
Jeg oppdaga at min yngste datters stemme var
annerledes enn storesøstrenes stemmer. Hennes tut-
tut-lyder var lysere ;-) Vel, det var i alle fall noe å gripe
fatt i!

I bilen på vei fra restauranten kvapp jeg skikkelig når
mannen min blinka til høyre. Kunne blinklys lage lyd!?
Og det en skikkelig irriterende lyd også! Når man får CI,
vil man i starten ta inn absolutt alle lyder ukritisk.
Hjernen har ennå ikke lært evnen til å sile ut
”unødvendige” lyder. Dette er slitsomt og man føler
man lever i et uendelig lydkaos.

Hver dag i fire dager var jeg innom sykehuset for å 
justere opp lyden. Den lyden jeg helst brukte første
dag, var etter fire dager altfor lav til at jeg kunne
nyttiggjøre meg den. Det var merkelig å oppleve at
hjernen etter hvert ble tilvent høyere og høyere lyder!

To uker etter operasjonen var jeg kommet dithen at jeg
følte jeg nå kunne skille bedre på lydene enn jeg gjorde
med høreapparatet. Jeg hørte forskjell på stemmer,
ulike biltyper osv. Det gikk veldig raskt framover selv
om jeg ikke akkurat satt og trente bevisst på lyd mer
enn en gang i uka. Da var jeg hos logoped som trente
meg i lydoppfattelse. Ellers trente jeg i naturlige
settinger. Hjemme kommuniserte vi selvsagt som vi 
alltid har gjort, på tegnspråk eller talespråk eller noe
midt imellom. 

Det provoserer meg når forstå-seg-påere kommer med
uttalelser om at nå må man slutte å bruke tegnspråk.
Det ville man aldri våget å si til noen andre minoritets-
grupper i Norge. Man ber rett og slett ikke folk om å
slutte å prate morsmålet sitt! Norsk tegnspråk er et
akkurat like rikt og nyansert språk som ethvert annet
språk. Det viser all forskning!

Med CI må man selvsagt også trene på å lytte, men det
ene utelukker ikke det andre. Man kan fortsatt bruke
tegnspråk (tegnspråk er ikke noe ”hjelpespråk” slik
mange later til å tro. Tegnspråk er noens morsmål).

Nå er det nesten 1 ½ år siden operasjonen. 
Noen ganger tenker jeg at hvis jeg hadde visst at jeg
skulle bli så dårlig etter operasjonen, så hadde jeg 
aldri tatt den! 
Nå som jeg er så vant til å høre såpass godt, så ville jeg
nok savna det om ”hørselen” plutselig skulle forsvinne.
Jeg har altså blitt mer lydfokusert enn før. Det er ikke
alltid like positivt… Jeg har blitt mer sårbar for tekniske
problemer rundt CI’en min. Med høreapparater fikk det
ikke så store konsekvenser dersom apparatet ble defekt
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og jeg måtte vente noen dager på å få et nytt. Jeg
munnavleste jo bra og klarte meg fint uten lyd.

Munnavlesningsevnene mine er fortsatt gode, men jeg
merker at jeg har blitt litt sløvere på det området. Hvis
CI’en min nå går i stykker, må jeg sykemeldes fra jobb
til jeg får tilsendt et nytt apparat. Jeg jobber i et 
hørende miljø der jeg er nødt til å kommunisere på
talespråk hele dagen. Fordelen med CI er at jeg nå har
flere jobbmuligheter. Jeg  jobber dette året på en skole
med tunghørte elever og på en skole med hørende
elever. I grupper på 2-3 hørende elever klarer jeg fint å
kommunisere når jeg har CI. Dette hadde vært mye
vanskeligere før når jeg hadde bare høreapparat.

Noe som er litt snodig, er at jeg aldri har levd i en mer
lydstille verden enn etter at jeg fikk CI. Høreapparatet
mitt tok jeg på med det samme jeg sto opp om
morgenen og det var det siste jeg tok av før jeg la meg
for kvelden. 
Med CI har jeg en tendens til å utsette lyden til lagt på
dag (om jeg har fri fra jobb). Det er vondt å slå på
lyden hver morgen. Jeg vil sammenligne det med det å
plutselig bli utsatt for flomlys når man har sittet i et
bekmørkt rom i mange timer. Man kan da holde for
øynene og gradvis venne seg til lyset.
Når CI’en settes på, kommer lydene for fullt med det
samme. Man irriteres av lyden av sin egen pust, av
lyden av fottrinn etc. 
Heldigvis går ubehaget fort over ☺

Etter jobb gleder jeg meg til å ta av CI’en. Jeg er sliten
og ønsker fullstendig stillhet. Deilig ☺
Når kvelden kommer og jeg setter meg
foran TV’en, setter jeg på CI’en igjen.
Jeg liker å ha på teleslynge. Nå kan jeg
høre alt som sies på TV dersom det
ikke er bakgrunnsstøy som musikk og
lignende i tillegg til stemmene.

Jeg kan ellers også nå oppfatte tale
veldig godt uten å munnavlese, men
med det samme det kommer litt 
bakgrunnsstøy er jeg 100 % avhengig
av munnavlesning igjen. Lydene
blander seg og man klarer ikke å fange
opp nyansene.

Som døvfødt har jeg fått mye bedre 
utbytte av CI enn det jeg trodde på 
forhånd. Jeg tror nok at jeg kan høre
lyder omtrent like høyt som en som
hører normalt, men mitt lydbilde blir
allikevel annerledes. De få elektrodene
et CI har kan ikke sammenlignes med
et hørende øres ”elektroder”. I gitte
sammenhenger kan nok vi med CI
fungere omtrent som ”hørende”, mens
vi i andre sammenhenger fungerer
som ”døve”. 

Det som skremmer meg litt er å se at så mange 
hørende foreldre med CI-døve barn velger å fokusere
på at barna deres skal kun skal lære talespråk. For
mange av barna vil nok talespråklig kommunikasjon
fungere godt så lenge barna får tilrettelagt 
undervisning i grunnskolen osv. Hva når barna blir
eldre? Hva om de ønsker å studere på universitet eller
høyskole? Kan de da klare seg optimalt uten bruk av
tegnspråktolk? Det taes ikke spesielt godt hensyn til
hørselshemmede elever når man kommer lengre opp i
skolesystemet. Alle undersøkelser viser at tospråklighet
er et gode. Barn suger til seg språk hver eneste dag. 
I USA melder velstående, hørende foreldre seg på 
tegnspråkkurs sammen med sine hørende babyer. De
vet at tegnspråk er et visuelt språk som babyer tilegner
seg mye tidligere enn auditive språk (talespråk). Man
har sett at barn som lærer tegn i babyalder, lettere også
tilegner seg talespråk tidlig. Hvorfor tror man dette er
annerledes for døve CI-barn? La barnet lære tegnspråk
parallelt med talespråk. Da sikrer man at barnet i alle
fall har minst et språk de kan få en utvidet begreps-
verden med. Mye tid går tapt dersom man skal ”vente
og se” om barnet klarer å tilegne seg talespråk. 

CI er et flott hjelpemiddel som har kommet for å bli. 
Pr. i dag kan jeg si at jeg er glad jeg tok sjansen og lot
meg operere. Det har gitt meg flere muligheter, spesielt
mht jobb. Jeg trives også nå bedre i kommunikasjons-
sammenhenger med hørende ikke-tegnspråkbrukere.
Jeg blir ikke fullt så sliten når jeg kommuniserer med
hørende, men til gjengjeld blir jeg mye mer sliten av
lydverdenen jeg nå er en del av ;-)

Tove Glomset Iversen
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Bakerst fra venstre:
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Arne Vik, 
Kim Fredrik Haug, 
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Helge Fyrileiv 
Guldvik, Jørn Almberg, 
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Berit Wold Fjelle, 
Stine Anette Brøndbo, 
Kristina Daland, 
Veronica Nilsen, 
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Eline Lello, 
Elin Barrock, 
Anne Marie Kjeka
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Hege Strandhval, 
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Norsk Døvemuseum åpnet
28. mars åpnet Norsk Døvemuseum i de gamle døveskolelokalene 
i Bispegata. Norsk Døvemuseum er en avdeling under Trøndelag
Folkemuseum, og konservator Hanna Mellemsether har ledet
arbeidet med å utvikle museet. Det er et nasjonalt museum for
hørselshemmedes kultur og historie. Museet ligger i det 
tradisjonsrike Rødbygget i Bispegata 9b i Trondheim. Dette bygget
sto ferdig i 1855 og her holdt Norges eldste spesialskole,
Trondheim offentlige skole for døve, til i over 130 år. Rødbygget er
et kjent landemerke for hørselshemmede i hele Norge.

En gruppe entusiaster bygde opp en gjenstands- og 
foto-samling i hovedsak knyttet til undervisning av
hørselshemmede. I 2002 ble samlingene overtatt av
Trøndelag Folkemuseum. I 2009 ble Norsk Døvemuseum
gjenåpnet i ombygde lokaler med en ny spennende 
utstilling. Norsk Døvemuseum er et moderne nasjonalt
museum med tilbud til ulike grupper. 

Det meste av gjenstandsmaterialet stammer fra 
døveskolen i Rødbygget, men noe er også hentet inn 
fra andre deler av landet. De har også en samling av
hørselstekniske hjelpemidler, mye av dette kommer fra
Vikhov skole for hørselshemmede. En kan også se
hvordan den teknologiske utviklingen har bidratt til en
enklere hverdag for hørselshemmede. Utstillingen viser
ulike typer høreapparater og CI. Kreative innretninger av
vekkerklokker, og et eksempel ser du på  forsiden av
dette nummeret av Audiografen. 

Andreas Christian Møller grunnla den første døveskolen i
Norge i 1825. Han ble døv som 2-åring, og var 14 år da
han begynte på døveskolen i Danmark. Møller var den
første i Norge en vet om som gikk på døveskole. 
Da Andreas Christian Møller var ferdig på skolen, dro han
hjem til Trondheim og underviste noen få døve barn.
Møller fikk også muligheten til å utdanne seg ved å
jobbe som lærer sammen med Peter Atke Castberg i 
København i 5 år. Møller lyktes i å få etablert en 
døveskole i Trondheim i 1825. Skolen fikk navnet 
Døvstummeinstitutet i Trondhjem. Helt fram til midten 
av 1800-tallet var det bare denne ene døveskolen i
Norge. Skolen brukte tegnspråk og hadde flere døve
lærere i denne perioden.
En stor mengde foto og gjenstander fra døveskolene i
Norge forteller om historien til døve barn. Gjennom
tablåer, montere og digitale bilderammer formidles
emner som internatliv og skolehverdag. Vi får kjennskap
til yrkesopplæringen som foregikk på døveskolene– i
særlig grad ble barna lært opp i de såkalte S – yrkene:
skredder, skomaker og snekker. Utstillingen viser mange
produkter som barna selv har laget.
Utstillingen gir innblikk i døves kultur og forteller om 
organisasjonsliv, om idrett og Døves kulturdager. 
Språk er viktig i alle kulturer. Utviklingen av tegnspråk
som et eget språk startet i Paris på 1700-tallet. 
Utviklingen av tegnspråket stoppet opp omkring midten
av 1800-tallet, da talespråket fikk framgang i 
undervisningen av døve. Først på slutten av 1960-tallet
ble igjen tegnspråk døves viktigste språk.

I utstillingen 
benyttes inter-
aktive tou-
chskjermer der 
innholdet
presenteres på 
tegnspråk og 
gjennom lyd og
tekst. Skjermene
inneholder 
utfyllende 
informasjon om
temaene som
presenteres i 
utstillingen og en får møte døve som formidler hvordan
det er å være døv i dag. En kan blant annet lese om
internatliv, lære tegn og lese om kjente døve personer. 
Her kan du selv klikke deg inn på de temaene du synes
er spennende.

I rom X vil hørende oppleve en annerledes verden der
døve vil være guider. Hørende får utlevert hørselsvern før
de går inn i rommet. Rollene er byttet om – døve har de
nødvendige midler til å kommunisere gjennom 
tegnspråk og kan være ambassadører i en lydløs verden..
Hørende vil erfare hvordan de kan gjøre seg forstått
gjennom visuell og non-verbal kommunikasjon.

En av personene som undertegnede fant svært 
fascinerende, var Ragnhild Kåta. Ragnhild Kåta var en av
de første i verden som var døvblind fra barneårene, men
likevel lærte et språk og lærte å fungere relativt bra med
sitt handikap.
Kåta ble født under fattige kår i Norge i 1873. 
Som fireåring ble hun alvorlig syk og mistet både syn og
hørsel. En lærer fattet interesse for Kåtas historie og fikk
trykket den i Verdens Gang. Gjennom veldighet fra folk
som ble grepet av hennes historie fikk hun utdanning
ved Hamar Institutt for Døve. Dette var så nytt og unikt
på den tiden at det ble kjent utover Norges grenser, og
Helen Kellers lærer reiste til Norge for å finne mer ut om
Kåtas erfaringer til opplæringen av Keller. 

Døvemuseet gir et godt inntrykk av døves og hørsels-
hemmedes historie. Jeg vil anbefale de som har 
anledning å ta turen innom.

Kilder: Museets hjemmeside, Adresseavisen, internett.

Interaktiv oversikt over Rødbygget 
og dets fasiliteter.

Av Wenche Fredagsvik
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— Slik har vi det —
Hallo fra Finnmark!

Vi som jobber her på Spesialistlegesenteret i Karasjok er
Åse Alstad (urinnvåner) og Annema Boberg
(skaptrønder). Annema har vært her siden 1991 og Åse
siden 1996, så vi kan vel skryte på oss stabile tilstander.
Spesialistlegesenteret startet opp som privat praksis på
slutten av 80-tallet, men er i dag en offentlig poliklinikk
underlagt Hammerfest Sykehus, Helse Finnmark HF. 
Vi har flere spesialiteter i tillegg til ØNH-tilbud, de fleste
på ambulant basis. Totalt er vi syv fast ansatte ved
senteret. Vi skal primært yte tilbud til den samiske be-
folkningen i indre Finnmark (de samiske kjernekom-
munene er Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og
Nesseby – der fikk vi med litt voksenopplæring ☺),
men vi tar selvfølgelig inn alle som ønsker behandling
hos oss – uansett hvor de kommer fra!

I dag har vi ikke fast ansatt ØNH-lege hos oss, men har
avtale med ønh-lege Inger Hvidsten som kommer hit og
jobber 12 uker pr. år, med ekstra uker hvis behov. Tiden
uten lege fyller vi med kontroller, kontorarbeid og
ambulering. Åse reiser både til Vadsø og Kirkenes, og
har drøyt 1 uke ambulering pr. mnd.. Annema
ambulerer ikke nå om dagen, siden hun bare er ”halvt”
audiograf og resten av tiden holder styr på poliklinikken,
men planen er å bli fullstendig audiograf igjen, og da
blir det sannsynligvis ambulering til Hammerfest igjen
etter hvert.

Vi trives godt på jobb (med unntak av Annema’s små
flyttekriser i ny og ne), og har mange flotte og
tålmodige pasienter. Ikke at de trenger å vente så lenge
på time – ventetida er relativt kort – men avstandene er
desto større og en liten justering eller avtrykk til propp
blir fort en hel dagsreise…. Særlig når vinterstormene
herjer og gradestokken kryper under -30.

MEN nå er det heldigvis vår i lufta, isen på elva er
akkurat gått! Og selv om det var frost i natt, og fortsatt
ikke er fnugg av grønt, så har vi faktisk midnattssol om
ei ukes tid – i midten av mai!

Vi ønsker alle våre kolleger land og strand rundt en
fantastisk sommer, med mye sol og is – og lite mygg!

Åse & Annema.

Så var det vår tur til å skrive i denne spalten, 
etter lenge å ha bedt tynt om utsettelse….

Annema og Åse
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Avisene sliter med opplagene. 
Forlagene selger mindre bøker, Tv
mister seere, men internettbruken når
nye høyder. Og det hotteste for tiden er
twitter mener IT-bransjen. Der må du i
sannhet fatte deg i korthet – nærmere
bestemt 140 tegn. Selv kortere enn en
petit som denne. For pratmakere, som
undertegnede, er dette definitivt en 
utfordring.
En komprimert samtale er midt i løypa
for en halvgrå trønder. Ikke mye plass
til ”sjøø” og ”ehhh”
På den annen side får man utrolig mye
info hvis du skriver på dialekt. 
Noe språkmafian neppe definerer som
lovlig. For eksempel denne 
smaksprøven på trøndersk
kortfattethet; - Æ e i a æ å, noe som
for uinnvidde betyr at jeg går i A
klassen på skolen. En annen klassiker
er Grong-bjørnen som sjekket en lekker
binne i Lierne: Eig eig eit hi oppiheim.
(Jeg eier et hi opp i lia). Det betyr at
man gjerne vi ha med seg binna hjem
til hiet.) ”Hi, hi, I hi eit hi eig å. He, he,
eig hi eit hi je også”. Det betyr at hun
har veldig lyst til at hun kan komme
hjem til henne også. 

I korte trekk, twitter er tilpasset den
trønderske kortformen. Derfor er dette
blitt spesielt godt mottatt i Trøndelag.

Politikere derimot – og her også 
innbefattet de trønderske – er alt annet
enn kortfattet.
Men med litt trening kan sikkert de
aller fleste komprimerer hele 
partiprogrammet ned til 140 tegn.
Likevel vil en tro at det er den mer
ortodokse utgaven av Krf som kommer
best ut av dette foreløpig - de som
helst skulle ha sett partiprogrammet
bestående av de ti bud. Perfekt for
twitter.

Twitters medlemsmasse bare stiger og
er nå i konkurranse med facebook – et
annet blikk inn i folks private øyeblikk 
– samt de evindelige bloggene som i

mengder dominerer internett.
Det er selvsagt alvorlige tider med
denne daglig speilinga av seg selv.
Men fordelen med en slik 
kommunikasjon er at man slipper
tomgangspraten. I så måte måtte to
ensomme britter,s møte i den virtuelle
verden være talende. De gikk inn i
ulike roller i slike nettsamfunn, og
levde ut sine fantasier der. Det var slik
de møttes og så avtalte de å møtes i
virkeligheten.

Det var lenge en lykkelig overgang fra
den virtuelle. De giftet seg og levde
lykkelig sammen helt til hun tok han
på fersken i den virtuelle verden med
en prostituert. Dette var jevngodt med
utroskap og han ble dumpet i
virkeligheten.

Men i alle disse meldingene om vårt
mediebruk, er twitter og Internett to
nye måter å kommunisere på som
endrer vår databruk.

”Mine venner” er din familie som du
deler dine tanker og familiebilder med.
I noen tilfeller ramler det innom folk
som man hadde glemt. For ikke å si
fortrengt. Det er alt fra nyskilte gamle-
kjærester som sender deg gamle 
portrettbilder, til han klengete i klassen
som alltid ville at dere skulle være

venner. Og så viser det seg at det ikke
er uten grunn at portrettbildene er
gamle og den klengete ikke har endret
seg en sprøtt. Tvert om, nå kan han
være klengete online.

Både twitter og facebokk er ofte skjulte
midler for å promotere et produkt eller
seg selv i kommersielle
sammenhenger.
Den mer raffinerte er hvordan sjefer er
inne på facebook fordi at ledelses-
guruer har fortalt dem at de må vise
frem sin mjuke side innimellom. Derfor
er det kjekt med et ”kosetullete” bilde
av deg selv, fulgt av meldinger av
typen; ”Nå har jeg laga mat til ungene
og de koser seg med middagen. Klaska
til med chatau briand med saus laga
fra bunnen av og en selvlaga ”crem
brulé”. Eller: ”dro hjem fra et veldig
viktig jobbkonferanse fordi Jesper
hadde fått akutt ørebetennelse. Kan
ikke la kona være alene i slike
situasjoner, vet dere”.
Statsministeren er også inne å 
kommenterer sine dagligdagse
gjøremål og tanker på twitter. Det er
selvfølgelig mye fordi det er valg i år,
men man må likevel spørre seg hvor
interessant Stoltenberg helgeplaner er:
To sykehjemsbesøk, samt Samorg fest
med utdeling av gull-nåler.
Sistnevnte evenemang var tidligere
storslått med steik til middag. I dag
serverer de visstnok bare lapskaus fordi
det kommer bare gamlinger med dårlig
tannstell.

Der ble twitter og annet datatekno
presentert for veteranene. - Hva sier du
– fuglekvitter, hørte vi fra salen. Og
riktigere kunne det ikke sies. Twitter
betyr ”fuglekvitter”. 
Og ikke bare de gamleste steiler over
nyvinningene – jfr. halvgrå trønder.  Min
egen ”kjenne på snart femti følelse”
inneholder også teknoskrekk så det
holder. Så da er det bare å 
kompensere. Som det sies: Under en
grå kappe kan det skjule seg et sirkus.

Lystig fuglekvitter
i mediemørketid

Audiografen-Nr.2_09:Layout 1  18-06-09  10:21  Side 25



26

Av Anita Berre

En prat med Dr. Øygarden 
En vårdag i Trondheim, nærmere bestemt fredag 17. april,
ble Audiografens utsendte noe tilfeldig vitne til at Jon
Øygarden hadde sin disputas for hans avhandling om ny 
norsk taleaudiometri. For å ikke spolere champagne-
sammenkomsten, ringte jeg ham opp i ettertid for å få 
et par kommentarer til denne store begivenheten.

Jeg la merke til at du ikke svarer Dr. Øygarden 
i telefonen?
Jon Øygarden svarer rolig at han ikke er helt bekvem
med det. 
Nok en gang gratulerer! Hvordan føles det?
Det er en god følelse å ha, sier han, og jeg synes jeg
hører et smil i andre enden. 

”Det er lagt ned mye tid i dette og det er god å ha 
kommet vel i mål. Det er klart man gruer seg litt til en
slik begivenhet, en forbreder seg så godt en kan. 
Da er jeg derfor veldig glad for at det gikk så fint som 
det gjorde!”

Dette har vært en lang prosess. Kan du fortelle 
litt hvordan det hele startet, og hvordan 
avhandlingen ble til?

”Jeg hadde vært instituttleder på audiograf-
utdanningen i to 3-årsperioder, og kunne ikke etter 
slik reglene var, ta nyvalg som leder. Men i det jeg 
skulle starte i vanlig undervisningsstilling, utlyste 
Forskningsdepartementet ut et forskningsstipend 
innen audiologi. Dette satte meg på tankene til å 
gjøre noe annet en periode. Det var Mari (Holmberg, 
kollega på audiografutdanningen red.anm) som 
pushet på litt: ”Ta den du, så lager du ny 
taleaudiometri!”. Og det var som kjent på tide, noen 
måtte gjøre noe med taleaudiometrien slik den var.” 

Så denne avhandlingen har rot i både Øygardens 
interesse i samt behovet for ny norsk taleaudiometri. 
Det å se nytteverdien i det du jobber mot, hjalp til for å
holde motet oppe gjennom prosessen, forteller han.

”Det ble noen runder på om jeg skulle studere her i 

Trondheim eller ikke. Jeg savnet et rent akademisk 
audiologisk institutt, og en periode tittet jeg i retning 
Oldenburg,Tyskland. Etter hvert tenkte jeg at det var 
tross alt mest praktisk å være her i Trondheim, og da 
sto valget mellom Gløshaugen, som bakgrunnsmessig 
ligger meg nærmest og Dragvoll. Det endte opp på 
Institutt for Språk- og Kommunikasjonsstudier på 
Dragvoll, hvor jeg fant det godt tilrettelagt og hadde 
der en god veileder i Wim van Dommelen.”

Underveis i en slik oppgave dukker det som regel
opp uforutsette ting som gjør at prosessen endrer
litt kurs. Har du noen eksempler på dette?

”Det dukker naturligvis opp mange valg underveis 
som i sin grad påvirker arbeidet og resultatet. 
Jeg savnet til tider folk å diskutere arbeidet med, da
det ble mye jobbing alene og på egen hånd. 
Jeg måtte ta mange avgjørelser, stå for dem og 
konsekvensene av disse.”

Øygarden forteller at en god rettesnor ble til underveis
da han inviterte til en to-dagers Workshop med NTAF
(Norsk Teknisk Audiologisk Forening). 

”Her kom audiofysikere, audiografer, audiopedagoger
og ØNH-leger med innspill som jeg tok hensyn til og
som hjalp til med å peile ut retningen for videre 
arbeid.”

Arbeidet baserer seg på Hagermans femords-setninger
fra Sverige, og en mangel på tilsvarende setningstest på
norsk, og utarbeidelsen fra tre-ordssetninger til femords-
setninger startet. Teknikken er generert og gjennomgått
nye metoder før den er prøvd ut og justert. 

”Heldigvis hadde jeg god hjelp i audiografstudenter 
ut i praksis som fikk prøvd ut de nye setningene både
i ulike dialektområder og på ulike pasientgrupper.
Disse målingene ble gjort i bakgrunnsstøy, som gjorde
det mulig å få reproduserbare målinger uten 
feilkalibrerte audiometre som en feilkilde. Det var
ulikt antall målinger rundt om kring, men uten tvil 
ble det nok data inn!”

Førsteopponent Bjørn Hagerman grillet deg ganske
lenge før Einar Laukli tok over. Fortell litt om denne
sekvensen som jeg synes du håndterte beundrings-
verdig godt, forresten.

”Hagermann var jo hovedopponent, og da må man
regne med at de benytter seg av tiden. En slik 
avhandling må vurderes fra mange ulike vinkler, 
og en må kunne stå for de valgene en har gjort.”

Lederen av disputasen denne dagen var Mila Vulchanova
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Tror du audiografer etter hvert vil benytte seg av de
ulike måtene å bruke de nye oppsettet på til det
fulle? Vil standariseringen spille inn på noen måte?
Den nye norske taleaudiometrien blir ikke tilgjengelig før
til høsten og Øygarden lover å pushe litt på akkurat det.
Til da kan den anvendes med den foreløpige CD-platen.
Etter hvert vil den kanskje kunne bygges inn i digitale
audiometer der en kan lage egne varianter av
materialet, vi får se an fremtidens audiometerutstyr. 
Det blir spennende å se hvordan den nye tale-
audiometrien blir brukt. Signalene vedrørende behovet
og etterspørselen hittil er i allefall positive, sier Jon.

Avslutningsvis sier Øygarden at det gjenstår å få flere og
bredere erfaringer fra den nye norske taleaudiometrien. 

”Jeg håper flere audiografstudenter velger å lage nye
Bacheloroppgaver om dette. Det er en stor variasjon 
tester som kan benyttes til forskjellige hørselstap og
pasientgrupper. Grunnarbeidet gjør det mulig å utvikle
nye tester av setningene. I hele tatt: mange muligheter!”

Jon avslutter dermed med en oppfordring til 
audiograf-Norge: 

”Jeg vil sette stor pris på tilbakemeldinger og ulike 
ideer om bruk og sammensetninger; det er bare å 
ta kontakt!”

Avhandlingen kan dere lese i sin helhet 
på NTNUs nettportal:
Direkte link: http://ntnu.diva-portal.org/smash/record.jsf
?searchId=1&pid=diva2:214670
Eller dere kan Google inn i NTNUs søkebase: 
ntnu diva, deretter søke etter Øygarden

Til å bedømme avhandlingen har Det historisk-filosofiske
fakultet oppnevnt følgende komité:
Docent fil.dr. Björn Hagerman, Teknisk och experimentell
audiologi, Karolinska institutet, Sverige.
Professor Einar Laukli, Øre-nese-hals-avdelingen, 
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.
Førsteamanuensis ph.d. Jacques Koreman, Institutt for
språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU.
Førsteamanuensis ph.d. Jacques Koreman, har 
administrert komiteens arbeid.

Einar Laukli (2. opponent), 
Jon Øygarden, førsteamanuensis ph.d.

Jacques Koreman og 
docent fil.dr. Björn Hagerman (1. opponent).
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Opprop!
Audiografyrket trenger sårt promotering for å

fremme og synligjøre en liten yrkesgruppe. Hvordan
kan så dette gjøres på en morsom, engasjerende og

ikke minst sporty måte?

En liten gruppe audiografer klekket ut en plan: 
Mosjonerende gjennom Oslos gater er en kreativ måte
å vise oss fram på! Derfor samles vi 27.september 

og stiller i Oslo Maraton! 
En del har allerede meldt seg på i gruppen 
"Audiografene", og fengende aerodynamiske 

uniformer er under planlegging!

Sleng deg med da vel!! 

Det er verdt å påpeke at dette først og fremst er 
et mosjonsløp, men samtidig at strekningen 

Halvmaraton (21km) er valgt ut. Vi satser på å ha
det gøy underveis og lage litt positiv blest og reklame

for Audiografyrket og utdanningen på HiST.

Les mer og meld deg på: www.oslomaraton.no 
Fram til t.o.m. 31.08. koster 21 kilometer 

mosjonering 420 kroner, etter 01.09. koster det 
en hundrelapp mer. 

Løp og kjøp startnummer idag!

Anita 
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Litteraturtipset

The Hearing Journal er ikke noe vitenskapelig tidsskrift
med fagfellevurdering av stoffet, men en lettlest 
blanding av redaksjonelt stoff, fagartikler, undersøkelser
og annonser. I redaksjonen sitter høyt meritterte 
amerikanske audiologer. Det forekommer ofte artikler
fra industriens forskningsmiljøer, og selv om disse alltid
bør leses med et kritisk blikk kan de være svært så 
informative vedr. nye ”landevinninger”

The Hearing Journal samarbeider med nettstedet 
www.audiologyonline.com, og der er det link direkte til
tidsskriftets hjemmeside. Det meste av stoffet finnes
gratis tilgjengelig på nett og er lett søkbart, men det er
jo likevel noe helt annet å ha et blad å lese i! I sin 62.
årgang skulle en tro at The Hearing Journal var velkjent
for alle som sysler med audiologi, men her i Norden har
det fått en ufortjent liten oppmerksomhet. Innholdet
handler mye om høreapparat, teknologi og 
høreapparattilpassing, men du finner også mye annet
tilgrensende stoff. 

La oss se nærmere på aprilnummeret fra 2009 for å 
fortelle litt om innholdet. (Det er ikke noe spesielt med
dette nummeret, men det illustrerer godt den kliniske
relevansen som stoffet har for audiografer.)

• Hovedartikkelen (de fleste nummer har en 
hovedartikkel, en Cover Story) handler om Åpne 
tilpassinger. Et panel bestående av kjente audiologer
(R. Bentler, C. Palmer, T. Ricketts, M. Valente og R.
Sweetow) ledet av co-redaktøren H. Gustav Mueller 
diskuterer hvor vi står i dag på dette området. 
Hva vet vi om bruken og effekten av åpne tilpassinger? 

• Et annet nesten fast innslag er Page Ten, der en 
personi spørsmåls- og samtaleform (ca 20 spørsmål) 
blir intervjuet. Det pedagogisk geniale med dette er 
at intervjueren i mange situasjoner stiller de samme 
spørsmål som leseren selv sitter inne med. Denne 
gangen handler det om å kunne forutsi HAsuksess 
ved å undersøke evnen til å akseptere bakgrunns
støy. I et tidligere nummer kan du faktisk lese et 
intervju med KEMAR!.  

• En ”tilgrensende artikkel” handler om hva som skjer 
i hjernen når ett øre ikke blir stimulert og vi får 
såkalt auditiv deprivasjon. Begrepet 
Auditiv neglisjering (Auditory neglect) introduseres. 

• En ”industriartikkel” handler om brukererfaringer 
med Sonic Velocity med bruk av HINT og APHAB 
(Abbreviated Profile of Hearing Aid Benefit)

Før jeg slutter må jeg nevne et par ting: Sergej Kochkins
berømte MarkeTrak brukerundersøkelser, den siste, nr
VII, publisert i april 2007 der tusenvis av forbrukere blir
spurt om ”alt mulig” vedr. hørsel og høreapparatbruk.

Så, juninummeret hver år som jeg kaller gullnummeret,
i hvert fall i undervisningssammenheng. Hoved-
artikkelen her er: The Best of Audiology Litterature. Der
utfordres fire framstående audiologer og deres fagmiljø
til å gjennomgå det siste årets audiologisk publiserte 
artikler på bred basis (ikke bare vitenskapelige). 
Innenfor hver sine områder: Audiologic Rehabilitation,
Hearing Science, Hearing Aids og Diagnostic Audiology
velger de ut de beste artiklene. Artiklene grupperes i
kategorier: Great for the clinician, Best quick read, Not
ready for Medline, Most thought provoking, Best Special
issue og All-round favorites. Artiklene gis en kort
presentasjon og begrunnelse med referanse til selve 
artikkelen..

Les mer på 
http://www.audiologyonline.com/theHearing-Journal/,
der finner dere også opplysninger om abonnement, 
som koster $ 301,- pr år hvis dere klikker videre 
fra Free Subscriptions.  

God lesing! 

Audiologiske fagbøker 
– The Hearing Journal 

I neste litteraturhjørne kommer det flere tips. Meld gjerne inn bøker/artikler/filmer eller annet som du mener flere i det
audiologiske miljøet i Norge burde få høre om. Lykke til med den faglige oppdateringa!  

redaksjon@audiograf.no

Her er et nyttig og midt i blinken tidsskrift for deg som audiograf! 
Dette er noe for den som ønsker seg noe interessant å lese, midt 
imellom Se og Hør og International Journal of Audiology. ”Hva med 
AudioNytt?” sier du kanskje. Jo da, AudioNytt er bra, men det kommer
bare fire ganger i året, og det er ikke så spesielt innrettet mot den
kliniske hverdag. La meg presisere: The Hearing Journal er ingen 
konkurrent til AudioNytt, men det utfyller - og det kommer ut månedlig! Arne Vik
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Hvem kan tenke seg å søke et
mastergradsstudium i audiologi?
(En forespørsel til landets audiografer)    Send en e-post til arne.vik@online.no 
Mastergradsstudiet i Audiologi ved NTNU ser endelig ut
til å kunne bli en realitet. Den tverrfakultære og 
tverrinstitusjonelle gruppen som har arbeidet med
planene i to år har bestått av representanter fra NTNU
fakultetene IME (Akustikk), SVT (Psykologi), HF (Fonetikk)
og HiST-Audiograf. Allerede i fjor fremmet HF forslag til
NTNUstyret om opprettelse, men fikk forslaget tilbake fra
rektor med følgende melding: 

Rektor mener at forslaget om etablering av nytt 
toårig masterprogram i audiologi ikke er modent for
etablering allerede fra 2009/2010, og anbefaler at 
dette forslaget kan inngå som det andre caset i det 
sentralt koordinerte arbeidet som skal se på 
prinsippene for videre utvikling av vår 
studieportefølje.

Gruppen har arbeidet videre ut fra rektors merknader, 
og et bearbeidet forslag ble levert fra HF til styremøtet i
juni, der det skal gis anbefalinger for NTNUs stu-
dieportefølje fra studieåret 2010-2011. 
I orienteringssaken til NTNU-styret for dette møtet 
(17. juni) heter det bl.a.: 

Når det gjelder den foreliggende skissen til nytt 2-årig
masterprogram i audiologi (jf vedleggssamlelenken)
som HF-fakultetet anbefaler at blir opprettet ved 
NTNU fra og med studieåret 2010/2011, men som
IME-fakultetet anbefaler at ikke blir opprettet selv om

fakultetets eget IET- institutt foreslår det, så ber 
Rektor fakultetene om å forestå følgende innen de
endelige forslagsframleggene i kommende 
høstsemester 2009:

-Den faglige ledelsen ved HF, IME, SVT og DMF
drøfter i fellesskap det foreliggende forslaget, 
og bes om å fremme et felles forslag når det 
gjelder utviklingen av dette skisserte 
studietilbudet. HiST er også en vesentlig 
bidragsyter i det lanserte forslaget, og må
nødvendigvis konsulteres undervegs.

På bakgrunn av dette krysser vi fingre og håper at de
samarbeidende fakulteter vil kunne utarbeide et felles
studieprogramforslag som framlegges for endelig 
godkjenning til NTNU styremøtet 8. oktober. Det vil i så
fall bety at studiet utlyses våren 2010 med studiestart
høsten 2010.

Gruppens forslag og underliggende dokumentasjon 
foreligger som vedlegg til NTNUs styresak.
http://www.ntnu.no/styret/saker_prot/17.06.09web/
O-6.09.pdf 
Framlegget med bl.a. studiets oppbygging er gjengitt i
styresakens vedleggslenke, del 1 (lenkesnarvei finnes i
dokumentet). Det kan imidlertid bli vesentlige endringer
før den endelige planen foreligger.

Arne Vik

Medlem i forening (NTAF, NAF, NAF): kr. 1800,-
Ikke medlem i noen forening: kr. 2300,-
Utstillere: kr. 350,-
Student: kr. 0,-

Påmelding før 1.september:

Medlem i forening (NTAF, NAF, NAF): kr. 2800,-
Ikke medlem i noen forening: kr. 3300,-
Utstillere: kr. 1350,-
Student: kr. 0,-

Påmelding etter 1.september:

Påmeldingen skjer kun på nettet i år, gå inn på
https://www.viaregi.com/registration/?dw4167a10718 og meld deg på!

Mer informasjon om kurset vil komme på foreningenes nettsider.
Velkommen

EU –09
Arrangeres i Oslo på Hotell Quality 33 — 5. og 6. november

Påmeldingskjema EU-09
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Foreløpig Program
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Delta okkuperer Rådhusplassen! 
Det rigges til storarrangement på Rådhusplassen lørdag 29. august. Dette er en del av Deltas ”politiske
aksjon” for å promotere Delta og ikke minst de ulike yrkesorganisasjonene. 

Dette innebærer at vi ønsker deg ned hit til hovedstaden denne dagen. Her blir det livemusikk og
kjente artister, samt skarpe politiske innslag fra scenen.

Her gjelder det for Norsk Audiografforbund å få til en attraktiv stand for å synliggjøre vår yrkesgruppe
med stand og rekvisitter. 
For å få dette til best mulig ønsker vi dine tips og ideer og frem for alt ditt fremmøte!
Skal ikke se bort ifra at det kommer en gjeng som øver på halv-maraton denne dagen også.

Vi skal som kjent ikke sove bort sensommernatta og ønsker deg velkommen til hyggelig samvær etter
arrangementet. 

Send inn forslag og gjerne et hint om dette er interessant for deg til redaksjon@audiograf.no

Følg med på hjemmesidene for mer detaljer når dagen nærmer seg. 
Dette er en gylden mulighet til å treffe gamle kjente fra audiografmiljøet.

Vi sees!
Redaksjonen

Audiografen-Nr.2_09:Layout 1  18-06-09  10:21  Side 33



LEDIGE STILLINGER Se også stillingsannonser på våre nettsider
www.audiograf.no

34

S ø k n a d s f r i s t  0 1 . 0 7 . 0 9 .

Vi søker audiograf til
Bogstadveien ØNH!
Bogstadveien Øre-Nese-Hals er en sentral ØNH-klinikk 
midt i hjertet av Bogstadveien. Her jobber vi to 
audiografer i team med fem øre-nese-hals leger 
og fire legesekretærer i et trivelig miljø.

Fast 100% stilling som audiograf ledig fra 1. oktober.

Arbeidsoppgaver: Tilpasning av høreapparat og 
oppfølging av pasienter. Samarbeid med- og 
henvisning til audiopedagog. Samarbeidspartner 
med ØNH-leger. Bistå ØNH-lege i utredning av ulike
hørselstap, samt å bidra i kinikkens fellesrutiner.

Kvalifikasjoner: Autorisert audiograf. Strukturert,
vennlig og imøtekommende. Utadvendt med stor
arbeidsglede og gode samarbeidsevner. 

Søknad med CV sendes:
Bogstadveien ØNH v/Marit Bråten, 
Bogstadveien 36, 0366 Oslo 

Du kan læse hele stillingsopslaget på www.ofir.dk. 

Vi søker audiologiassistent
Til Høreklinikken, Øre-Næse-Hals afdelingen Regionshospitalet i Holstebro søges en 
audiologiassistent 37 timer ugentligt pr 1. juni eller senest 1. august 2009.

Høreklinikken er beliggende i nye og større lokaler. Vi har i forbindelse med flytningen 
etableret en Faradaybur til ABR måling.

Du vil komme til at indgå i et team med 3 andre audiologiassistenter.

Arbejdet omfatter  primært audiologiske diagnostiske test og høreapparat tilpasninger på voksne. 
Vi betjener desuden på skift øreambulatoriet.

Yderligere oplysninger om jobbet fåes ved henvendelse til audiologiassistent 
Vibeke Nedergaard på tlf. 9912 5474.

Uddannet audiologiassistent

Skal kunne arbejde selvstændigt

Du skal kunne sætte patienten 
i centrum og priotere din egen faglighed højt

Skal kunne lide at have travlt og være
i besiddelse af et godt humør

Gode samarbejdsevner

Følgende kvalifikationer ønskes:

�

�

�

�
�
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Tale i støy

Bedre lydkvalitet

Mindre piping

Billigere

Flere svake lyder

Lengre batterilevetid

Høre bedre i telefon

Høre tale bedre i
stille omgivelser 

Sterke lyder mindre
ubehagelige

Bedre tilpasning
og komfort

Hva om du kunne avhjelpe 6 av de mest vanlige 
problemene en høreapparatbruker opplever 
bare med ett museklikk?

Topp 10 forbedringer ønsket av høreapparatbrukere*

*Kochkin, 2002b

En effektiv feedbackfjerner hjelper høreapparat-
brukere i 6 av de 10 situasjonene de helst skulle 
ønske at høreapparatet fungerte bedre. Hvorfor 
ikke velge markedets mest effektive feedback-
fjerner til din bruker?

Destiny med Active Feedback Intercept gir mest 
stabil forsterkning uten kjente bivirkninger som 
artefakter og falsk aktivering.
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Norsk Audiografforbund - en yrkesgruppe i Delta
Delta er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Ikke mottatt Audiografen til din arbeidsplass? 
Kontakt br_li67@hotmail.com

Styret kan utelukke de medlemmer som ikke følger NAFs vedtekter, som ikke betaler kontingent, eller som opptrer til skade for forbundet. Den som blir utelukket kan anke styrets avgjørelse til landsmøtet.

/ARBEIDSGIVER

Navn: Fødselsdato:

Adresse:

Postnr.:                                Sted:

Tlf.privat:                            Mobil:

E-post:

Fylke: Utdannet år:

Offentlig / Privat / Selvstendig (Stryk det som ikke passer)

Adresse hvor bladet skal sendes (Arbeidsgivers)

Postnr.:                                Sted:

Dato / Sted Underskrift

Dette er viktig for at dere skal få tilsendt både faktura på medlemskap og medlemsbladet. Dersom dere er usikker på om vi har riktig adresse, vennligst send inn blankett for sikkerhets skyld. Vennlig hilsen Styret

Returadresse: Audiografen
Brit Lillman, Trondhjemsvegen 16 F,
2821 Gjøvik

Har du byttet arbeidsgiver, arbeidsplassen har endret adresse 
eller du har flyttet og fått ny adresse?
Gi beskjed! 
Send blanketten nedenfor til:
Siri Merete Bergseth, Beltone Norge AS, Postboks 758 Sentrum, 0106 Oslo,
eller mail: sbergseth@gmail.com.
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