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Forord
Briskeby skole og kompetansesenter as arrangerte erfaringskonferansen “CI det som det er” 21. og 22. oktober 2010.
Målgruppa for konferansen var fagpersoner, CI-opererte
unge og voksne og deres nærpersoner.
Briskeby skole og kompetansesenter as har fått midler
gjennom ExstraStiftelsen Helse og Rehabilitering for å
avholde en erfaringskonferanse og utgi en konferanserapport.
Konferansen ble et vellykket arrangement. Det innholdsmessige, i form av forelesninger fra fagpersoner og brukere,
var av en slik karakter at det ga en helhetlig kunnskap om
CI-opererte unge og voksne. For at både de som var til stede
og andre skal få tilgang til den informasjon og kunnskap som ble formidlet på konferansen, har vi laget denne konferanserapporten som består av alle forelesningene.
Artiklene er utformet på bakgrunn av de manus vi har fått tilsendt og tilpasset
en skriftlig gjengivelse. Noen av bidragsyterne leverte forelesningene til oss som
PowerPoint-presentasjoner. Disse har blitt omarbeidet til artikler som er godkjent av
foreleserne. Julie Mather holdt sine forelesninger på engelsk. De har blitt oversatt til
norsk.
Vi takker alle bidragsytere til konferanserapporten, og vi håper den vil være til glede
og nytte både for brukere og fagpersoner.

Lier, januar 2011

Aud Eli Thjømøe
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Å pning

av konferansen

Geir Lippestad – generalsekretær i HLF og styreleder ved Briskeby
skole og kompetansesenter as

Hjertelig velkommen alle sammen. Det er hyggelig å se så
mange her. Omtrent halvparten er fagfolk og halvparten
brukere, en perfekt miks for erfaringskonferanse.
Det er snart 25 år siden den første CI-operasjonen på
Rikshospitalet fant sted. Det ble betegnet som en medisinsk
revolusjon, og det kan vi skjønne. En ting er det tekniske og
operative, men det viktigste, at mennesker uten hørsel kan
høre og få talespråk og bli integrert på en annen måte enn
før, er en medisinsk revolusjon. Utviklingen har gått videre siden den gang. I 2006
fikk alle barn som ønsker CI på begge ører rett til det og har hatt det siden.
I 2008 fikk vi en annen viktig reform: hørselsscreening av alle nyfødte. Det vil si at alle
blir sjekket for mulig hørselstap. Da oppdager man tidlig om det er en hørselsutfordring,
og tiltak kan iverksettes noe som er viktig for barnets utvikling. I 2010 er det likevel
mange kamper igjen, for eksempel retten til to CI for voksne. I dag er det slik at
voksne som ønsker CI, kun får rett til å høre på ett øre, og de fleste av oss som hører
på to ører vet at det er en grunn til at alle bør få det.
Helsedirektoratet har en arbeidsgruppe som skal komme med en uttalelse, en rapport
som skal ut på høring, for å se om utviklingen kan gå videre slik at alle får CI på to
ører.
Det er ikke bare å få CI og alt blir bra. Habilitering og rehabilitering av barna med
nødvendig tilbud etterpå er veldig viktig for at man skal fungere godt og kunne delta i
arbeidslivet og sosialt liv. Vi har ennå en vei å gå i Norge. Det er masse kunnskap om
hva god habilitering og rehabilitering er, men det må settes i bedre system, slik at alle
får det tilbudet som er tilpasset dem.
Det har vært sånn før - når det gjelder små barn - en debatt om man skal ha tale,
eller tale og tegn, eller bare tegn. Vi i HLF vil at alle skal få et individuelt tilbud.
Alle er forskjellige og trenger forskjellige tilbud. Så det å møtes og diskutere hva god
rehabilitering er, for barn og voksne, slik vi skal gjøre nå, er veldig viktig.
HLF og Briskeby skole og kompetansesenter ønsker å være med å sette preg på
tilbudet som CI-opererte får. Siden tidlig på 90-tallet har Briskeby samarbeidet med
Rikshospitalet om tilbud til de som er CI-opererte. Det har vært et godt samarbeid. Vi
har også samarbeid med NAV som går på å hjelpe CI-opererte tilbake til arbeidslivet.
Skal vi tenke framover, har Briskeby og HLF store planer. Utenfor ser dere mange
stokker med oransje topper i jorda. Det er markering av byggelinjer, og byggingen
starter om 14 dager. Det skal bli et stort nasjonalt rehabiliteringssenter, blant annet
med tilbud til CI-opererte. Vi møtes forhåpentligvis om få år i en mye større sal i nytt
kompetansesenter, som kan hjelpe CI-rehabiliteringen også.
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E rfaringer

etter møter med mange ci - brukere

Ole Tvete – audiofysiker ved øre-, nese- og halsavdelingen ved
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

I 1985 vurderte vi på Rikshospitalet om vi skulle begynne
å operere, og siden 1986 har jeg møtt brukere. Jeg har
regnet ut at jeg har hatt cirka 15.000 møter med brukere
– CI-brukere og ikke-brukere, altså brukere som ikke er
egnet for operasjon. Dette er også en viktig gruppe, som
trenger hjelp.
Jeg skal ta med noen brukerhistorier, og de er individuelle.
CI-brukere er like forskjellige som alle andre. Dere skal se
noen av de vanskelighetene vi har når vi skal vurdere om
vi kan hjelpe. Av og til kan vi ikke hjelpe, men kanskje er
de fornøyde likevel.

Hvordan fungerer cochleaimplantatet?
Hvis sansecellene i cochlea ikke fungerer, må man få
satt opp et signal til hørselsnerven. Den første som
forsøkte var italieneren Alessandro Volta (1745-1827).
Han forsøkte å sette en strømførende stav i hvert øre
og lurte på hva som skjedde. Det smalt, og han så
stjerner. Han stimulerte både syns- og hørselsnerven.
Det vi gjør er å forsøke å sette opp et signal i
hørselsnerven ved hjelp av en elektrode. Når vi setter
strøm på metallringen, omringes den av et elektrisk
felt, og når det treffer en nerve så sendes et signal. Vi
“bypasser” sansecellene og stimulerer hørselsnervene
direkte ved å sette en elektrode inn i ett av hulrommene
i cochlea. Vi opererer cirka 120-150 ganger i året på
Rikshospitalet. Hvis vi hadde tatt et tverrsnitt av øret,
ville det sett slik ut:

Ole Tvete - Erfaringer etter møter med mange ci-brukere
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En mikrofon bak øret fanger opp lyden og oversetter den til elektriske impulser. Vi
bruker ørets egne prinsipper.
På 70-tallet da dette kom, var det veldig kontroversielt i vitenskapelige miljøer. En
forsker ved navn Nelson Kiang sa at det var en umulighet, det var for primitivt. En
ørekirurg på vestkysten i USA, William House, opererte i 1980 inn enkle systemer
og fikk folk til å høre. Da Kiang ba ham forklare hvordan det fungerte, kunne han
ikke svare annet enn at det fungerte. Kiang mente at det var en fornærmelse mot det
vitenskapelige samfunn. På et møte om implantater i Genève i 2004 forklarte Nelson
Kiang hvordan cochlea-implantanter fungerer.
Det finnes situasjoner hvor implantater ikke virker eller ikke virker optimalt, eller det
kan være situasjoner hvor det er umulig å operere. Hver uke ser vi på Rikshospitalet
på brukere som vi skal vurdere om implantat vil fungere, om ørene er egnet. I noen
tilfeller har cochlea utviklet seg unormalt, eller den mangler helt. Det kan være at
hørselsnerven er skadet eller er for “tynn”. Og hvis brukeren ikke har noen erfaring
med lyd, eller det er lenge siden han eller hun har hatt lyderfaring, har det liten
hensikt å operere fordi signalet blir dårligere. Lyderfaringen er “øreavhengig”. Det ene
øret kan ha vært døvt i 40 år, og da har det ingen hensikt å operere selv om personen
har brukt høreapparat på det andre øret. Ved hjernehinnebetennelse er det kun én av
ti som får skade på hørselen.
Operasjoner kan ha bivirkninger, og når vi på Rikshospitalet skal vurdere hvem
som skal få tilbud om implantat, følger vi et prinsipp: Det må være meget stor
sannsynlighet for at brukers situasjon etter en operasjon, er bedre enn før operasjon.
Har man en hørselsrest, kan vi ikke garantere at man ikke mister den. Kan man
bruke høreapparat, så kan vi ikke garantere at man kan bruke høreapparat etter en
operasjon om den er mislykket. Det er derfor viktig for oss at det er stor sannsynlighet
for at situasjonen er bedre etter operasjon enn før for at man skal få et tilbud. Hvis
det er 50 % sannsynlighet for at situasjonen skal bli bedre, vil vi ikke gi et tilbud. Det
er for stor risiko for at det kan bli verre. Dette er en vanskelig situasjon som vi ofte
møter.
Jeg skal nå presentere noen brukerhistorier. Det første tilfellet er en mann født på
50-tallet som kom til oss i 2006. Han fikk høreapparat i 5. klasse og bruker det
på begge ører. Han har klart seg med høreapparat og telefon, og han hører best
på venstre øre. Vi begynner med å gjøre målinger, høre hele hans historie og få en
generell sykehistorie. Audiogrammet hans viste at han hørte mørke toner bedre enn
lyse. Det er viktig å finne ut hvilken nytte han har av høreapparat før operasjon. Vi
vet hva vi kan forvente etter en operasjon. Under utredningen bruker vi en test vi
har kopiert fra USA hvor man skal gjenta setninger som blir lest opp. Man kan se
personen som leser for å sjekke munnavlesning, og man kan ta bort bildet for å sjekke
bare hørselen. Testen viste at han hadde riktig taleoppfattelse med høreapparat, men
uten munnavlesning på 34 % på høyre øre og 70 % på venstre. Han fikk tilbud om
implantat på høyre øre, og det har fungert greit.
Vi vet at hørselen kan gå langsomt ned, så vi sjekker også gamle audiogram for å se
hvor mye hørsel personen mister per år.
En mann på 28 år hadde en annen form for hørselsskade. Han hadde falt i en trapp
og fått et brudd som hadde gått gjennom cochlea. Etter en slik hodeskade har han
ikke fått trening i å høre dårlig slik den forrige mannen hadde. Han fikk implantat på
høyre øre og høreapparat på venstre. Etter ett år fikk han 74 % korrekt taleoppfattelse
med implantatet.
Neste person er en kvinne som kom til oss i 2005. Hun brukte høreapparat og hadde
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gått i vanlig skole. Vi ser av testene at hun har mer hørselsrest og har godt utbytte
av høreapparat på høyre øre hvor hun også kan bruke telefon. På høyre øre har
hun en taleoppfattelse på 80-90 %, mens på venstre fungerer ikke hørselen. På
munnavlesning viser hun seg å være veldig dyktig. Vanligvis oppfatter man 5-10 % på
bare munnavlesning uten noen form for auditiv støtte, mens hun klarte 75 %. Fordi
hun har så god hørsel på høyre øre og ikke bruker venstre øre, får hun ikke tilbud om
implantat. Skulle hørselen på høyre øre bli dårligere, vil vi vurdere implantat på nytt.

Neste bruker var 53 år da hun kom til oss. Hun fikk høreapparat på begge ører
som femåring. Hun brukte begge apparatene i 18 år, siden bare på venstre øre. Hun
liker å bruke stemmen, og nær familie og venner forstår henne, men de bruker helst
tegnspråk. På hørselstest gir hun ikke respons ved 100 desibel, likevel har hun nytte
av høreapparat på venstre øre. Derfor er det viktig ikke bare å se på audiogrammet.
Man må teste nytten av høreapparat og munnavlesningsferdigheter også. Hun oppnår
90 % riktig taleforståelighet med bare lyd, uten munnavlesning. Derfor får hun ikke
tilbud om implantat på det venstre øret. Høyre øre har ikke vært i bruk på 25 år og
er derfor heller ikke aktuelt å operere. Skulle det gå nedover på venstre øre, blir hun
derimot fort kandidat.
Dette tilfellet viser at vi må teste med optimale hjelpemidler, ikke bare stole på
audiogrammet.
Under følger noen resultater som kan oppsummere erfaringer vi har gjort oss med
cochlea-implantering gjennom mange år:
•

Ingen blir normalthørende

•

Brukers egen sykehistorie er viktigst

•

Progredierende hørselstap med kort tid som helt døv er et godt utgangspunkt

Ole Tvete - Erfaringer etter møter med mange ci-brukere
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•

Mange år uten lyd er et mye dårligere utgangspunkt

•

Ikke systemavhengig

Hva kommer til å skje i fremtiden?

12

•

Tilbud om to implantater også til voksne der det er mulig

•

Operere brukere med større hørselsrester enn nå

Ole Tvete - Erfaringer etter møter med mange ci-brukere

M edisinsk

utvikling

Marie Bunne, seksjonsoverlege ved Øre-, nese- og
halsavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet

Jeg skal snakke om ett eller to CI og det som kalles “softsurgery”. Jeg tar med litt om den tekniske utviklingen og
til slutt noe om fremtiden.
Bildet viser et tverrsnitt av cochlea hvor en elektrode er
satt inn. Elektrodene stimulerer lyse toner nederst og
mørke toner øverst. Det finnes forskjellige meninger om
hva som er den beste elektrodeplasseringen. Noen mener
det er én gang rundt, mens andre mener det er dypere inn.

Noen mener at elektroden skal ligge i innersving, noen i yttersving. For pasientenes
del er det ikke stor forskjell. Foreløpig anses resultatene å være likeverdige.
Hjernen må lære seg hvilken tone som tilsvarer lydbildet man hadde før man fikk
cochleaimplantat. Et barn har ingenting å sammenligne med, men en voksen må
forflytte. Lyden føles ofte veldig lys og høy til å begynne med, litt som Donald Duck.
På Rikshospitalet har vi noe som heter intervensjonssenter. Det er en høyteknologisk
utstyrt forskningsavdeling som har CT-apparat som overgår det meste i nøyaktighet og
oppløsning (se illustrasjon på neste side). Vi kan se hver enkelt elektrode i sneglehuset,
og vi kan se avstanden til veggene i sneglehuset. Vi kan også lage 3D-bilder og se om
det er en knekk på elektroden, eller om den ligger feil. Da kan resultatet påvirkes. Det
er blant annet viktig at den ikke flytter seg mellom midten og ytterkanten.

Marie Bunne - Medisinsk utvikling
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Den klassiske CI-pasienten har et hørselstap på mer enn 80 desibel og kan ikke bruke
høreapparat. Men noen hører bra i bassen, så bra at et høreapparat gir god hjelp eller
ikke trengs, mens diskanten er veldig dårlig. Det er vanskelig å tilpasse høreapparat
til et slikt bratt tap, og mange har da ikke nytte av apparatet.

Det er da vi kommer til elektrisk akustisk stimulering (EAS). Tidligere regnet man
med at det var 50 % sjanse for at man ødela hørselsresten ved cochleaimplantering.
Med EAS forsøker man å bevare hørselsresten. Man har en kort elektrode som går
en halv eller én gang rundt. Mister man hørselsresten, må implantatet dekke opp og
stimulere så godt som et vanlig implantat. Hvis ikke, må man bytte det.
Vi kaller det “soft surgery” når vi forsøker å bevare stabil hørselsrest og minimere
sideeffektene, mens standard CI brukes når det ikke finnes brukbar hørselsrest. Det
er stort sett samme kirurgi som brukes i begge tilfeller, men man er veldig forsiktig
og setter inn elektroden gjennom en tynn hinne, det runde vindu, i stedet for å borre
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et hull. Implantatet innen “soft surgery” er kort og tynnere og mer fleksibelt enn
standard implantat, dvs. 0,5 mm tynt i enden. Da kan hørselsresten bevares i cirka
75-80 %.

Kortison (steroider) brukes innen “soft surgery”. Det er beskyttende og legges rundt
stedet man skal lage hullet. Man vet fra studier at det beskytter resterende sanseceller
fra skade. Kortison i tablettform kan for eksempel virke for noen som har fått plutselig
hørselstap avhengig av årsaken hvis man behandler innen en uke. Vi bruker alltid
antibiotika under all CI-kirurgi.
De som er aktuelle for EAS i dag, er en liten gruppe fordi de må ha en stabil nedsettelse.
Hvis de progredierer, kommer de i en situasjon hvor de trenger å stimulere bassen før
eller senere, og da må man overveie å avvente, eller sette inn en lenger elektrode fra
begynnelsen.

Ett eller to CI?
Når det gjelder hvorvidt man skal ha ett eller to CI, er det ikke slik i denne verden at
1+1=2. To CI gir ikke dobbelt så god hørsel, men det gir noen fordeler. Sikkerhet er
et viktig aspekt for oss som avgjør hvem som får CI og gir dem oppfølging, særlig med
tanke på barn. De tester ting, faller, slåss og får baller på seg. Og ting går i stykker,
særlig de ytre delene av CI-apparatet. Kabelen fra implantathuset kan også bli skadet,
og tekniske feil kan oppstå.
Av og til oppstår det komplikasjoner i form av infeksjon, og det må vi kunne gjøre noe
med. Infeksjon kan ta knekken på implantatet og må fjernes. Det kan være sånn at
5-6 % før eller siden får alvorlige komplikasjoner. Hvis pasienten bare har ett CI, er
det kritisk. Derfor står sikkerheten høyt på listen vår.
Én av de store fordelene med to CI, og her finnes god dokumentasjon, er at det gir
stereohørsel. Da får man bedre taleoppfattelse i støy, og det er lettere å høre hvor
lyden kommer fra. I tillegg trenger man mindre forsterkning totalt, og man kan gå noe
ned i volum.
Foreløpig vet vi ikke så mye om hjernens integrering av to CI, men det har å gjøre
med tiden man har gått uten stimulering. Uansett om man har ett eller to CI, så er
sjansene mindre om øret ikke har vært stimulert på lenge. Dette bidro til at CI til å
begynne med ikke ga så gode resultater ettersom man valgte de pasienter som hadde
Marie Bunne - Medisinsk utvikling
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vært døve veldig lenge og ikke hadde brukt høreapparat på lang tid.
De som har brukt høreapparat og fått stimulering, er de som får best resultat. Tiden
fra første til andre CI spiller en rolle, spesielt for barna. Hvis pasienten får det bedre
med CI på ett øre, blir det ofte slik at man legger bort høreapparatet på det andre øret.
Men da blir kanskje ikke det andre øret like bra om det ikke blir stimulert på lang
tid. Derfor bør man forsette med høreapparat på den andre siden. Hjernen klarer å
integrere høreapparat og CI samtidig. Det burde kanskje gå lett å integrere CI nummer
to, men ofte må man lære alt på nytt igjen, og det kan ta lang tid.
Hvor lenge man kan vente før CI nummer to blir satt inn, vet vi ikke. For barn har vi
en indikasjon på en kritisk grense på 10 år. Men en gutt fikk sitt andre CI etter 10 år,
og han gikk det veldig bra med. Vi må ta hensyn til alt i det vi gjør, samtidig som vi
har respekt for det vi ikke vet så vi ikke ødelegger for fremtiden.
Barn under 18 år får tilbud om to CI noe vi var tidlig ute med. Vi har lang oppfølgingstid
og har god dokumentasjon. To CI er helt klart bedre enn ett. Ona Bø Wies forskning
viser at det er greit å komme inn så tidlig som mulig, helst før ettårs alder om man er
født døv. Helst bør CI settes på begge sider samtidig. Wie har indikasjoner på at om
man får sitt andre CI innen fem år, gir det en bedre prognose. Det betyr likevel ikke
at det er for sent om det går lengre tid.
I Norge har voksne rett til ett CI. Fordi operasjonen er kostbar, har man så langt ikke
rett til to. Selve implantatet og den ytre delen (prosessoren) koster cirka 250.000
kroner, men det koster i fortsettelsen også. Etter cirka 25-30 år må kanskje CI-en
skiftes ut, og prosessoren må byttes etter hvert sjette år. De vi skifter ut i dag har hatt
en slik levetid.
Men det finnes unntak hvor voksne får to implantater. Meningitt er et slikt unntak.
Det finnes en risiko for at sneglehuset forbenes og vokser igjen. Da får man ikke inn
elektroden, og derfor vil vi gjerne implantere på begge sider med en gang. Otosklerose
er en annen sykdom som i meget sjeldne tilfeller gjør en døv. Da er det også vanskelig
å få inn elektroden hvis man venter.
Av og til er det ikke lett å velge rett øre. Kanskje er man forsiktig og ikke vil ofre det
beste øret. Pasienten ønsker kanskje det dårlige øret operert, mens vi kan være i tvil
om prognosen. Da opererer vi noen ganger det dårlige øret. Får vi ikke ønsket resultat,
tilbys CI nummer to.
Hvis man har tinnitus på det andre øret, kan det foreløpig være aktuelt hvis man
hører veldig dårlig. Mange som har mye tinnitus får en maskeringseffekt av lyden fra
CI-en. Det tar ikke bort tinnitusen, men man kontrollerer den bedre. Andre handikap,
for eksempel synshemming, er også tilfeller hvor vi gir CI på begge ører.
Hva vi vet om dette i dag, er at det ikke alltid er mulig å operere inn CI på begge
ører, og det er ikke alltid ønskelig heller. Myndighetene som skal stå for betaling
og ressursbruk, liker ikke tosidig CI fordi det er dyrt. I noen land får man to CI, for
eksempel Danmark, Tyskland og Australia, men det er ikke noe rush for å få det. Vi
regner ikke med at det blir så mange – kanskje halvparten eller færre blir aktuelle. Det
er heller ikke alle som ønsker det.
Erfaringene med to CI er gode, og det finnes en økende dokumentasjon på det. Det
bør være en rettighet å få det. Man har rett til høreapparat på begge ører, så hvorfor
ikke CI også til de som er mest svekket? Og dagens barn blir voksne i morgen og har
da CI på begge ører. Det virker da urettferdig at de døvblitte ikke skal ha rett til to.
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Fremtiden
Jeg vil si noen ord om fremtiden. Vi kommer til å få utvidede indikasjoner fra den
erfaringen vi har. Vi aksepterer mindre uttalte nedsettelser jo sikrere vi kan være på
at CI vil fungere bedre enn høreapparat. Når det gjelder EAS, kan barn og ungdommer
som ikke har gått lenge uten diskantstimulering, være de som har aller best nytte av
dette. De trenger stimuleringen under den mest intense språkutviklingsperioden.
Auditiv nevropati går jeg ikke inn på nå. Men det handler om en forstyrrelse av
signalene som kan variere fra normal til ingen lydstyrkeoppfattelse, men det man
hører blir rotete og vanskelig å forstå. Det beror på uordnet signalgang i koplingen til
eller i selve hørselsnerven. I de tilfellene kan CI fungere godt.
Auditory processing disorder (APD) er en samlebetegnelse på feil i mer sentrale
nervebaner, mens hørselsorganet fungerer godt. Det medfører at man ikke skjønner
det man hører. CI hjelper ikke ved APD, og tilstanden utredes ikke ved øre-, nese- og
halsavdelingen.
Tinnitus som tilleggsindikasjon kommer til å øke. De fleste opplever en større kontroll
over sin tinnitus når CI-lyden maskerer, men noen kan også få mer tinnitus. I følge
rapporter fra europeiske sentra (Antwerpen, Wurzburg, Feriburg, Warsawa) kan
ensidig døve med alvorlig tinnitus hvor ingenting annet har hjulpet ha god nytte av CI,
selv om hørselen er normal eller lett nedsatt på det andre øret. Der gikk man videre
til å operere folk som bare er døve på ett øre uten tinnitus, og det har også gått bra.
Dette kan bli ett nytt område for oss i fremtiden.
Rikshospitalet opererer inn cirka 120 implantater i året. Vi har til nå satt inn 1400
cochlea-implantater, halvparten på voksne og halvparten på barn. Antallet CI-brukere
øker stadig. Derfor må vi sende pasienter til kontroller der de bor, og kompetansen
til å utføre oppfølgingen må sikres på hørselssentralene. Et fremtidsalternativ kan bli
telestyrt/internettoverført CI-kontroll.
Kirurgien, elektroder og software kommer til å utvikles videre, og innen rehabilitering
kan det gjøres mye. Vi har ikke kapasitet nok. Vi har et ønske om bedre tilgang til
habilitering og rehabilitering, men det er ulikt prioritert rundt i landet.
Vi har et sterkt ønske om brobygging mellom pasientorganisasjoner og fagmiljøer. Vi
er et lite land, og derfor er det viktig med nettverk over hele verden.
CI-teamet på Rikshospitalet utfører forskningsarbeid, som for eksempel resultater
av CI tidlig og tosidig på barn, elektrodeplassering (elektrofysiologiske målinger,
bildeteknikk) og svimmelhet før/etter CI.
Diagrammet viser utvilklingen av antall brukere.
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I 2025 får vi mange flere CI-brukere, og andelen voksne øker.
Hvert år skal vi velge hvem som får CI. Hva gjelder nytte av CI, blir det i blant annerledes
enn vi tror, men vi ønsker å være mest mulig treffsikre. Det må være slik at prognosen
overveier risikoen for komplikasjoner eller dårlig nytte med god margin, og vi må være
tilstrekkelig sikre på at CI vil fungere bedre enn høreapparat.
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M itt

møte med helsevesenet og nav

Hilde-Jannecke Hellestvedt – CI-bruker og medlem av CIutvalget i HLF

Jeg mistet hørselen over natten 28 år gammel. Jeg regner
meg selv som døvblitt og ble CI-operert mars/april 2008.
Rett før 17. mai 2008 fikk jeg tilkoblet lyd.
Jeg skal fortelle om min erfaring med helsevesenet og
NAV i min hjemby Bergen i Hordaland.
Mine erfaringer er at det er veldig stor forskjell på både
hjelp, informasjon, hjelpemidler og rehabilitering før og
etter en CI-operasjon avhengig av hvor du bor i landet.
Det synes jeg er urettferdig og ikke minst fortvilende.
Jeg har brukt og bruker fremdeles mye tid og krefter på
å få det man har rett på.
Jeg har aldri angret på min CI-operasjon, men mangelen
på informasjon og ikke minst oppfølging etterpå, har vært et stort savn. Det er ikke
nok bare å snakke med en likemann som selv har tatt en CI-operasjon. Det er flott å
høre om andre CI-brukeres historier, men utbyttet av en CI-operasjon er ulik, og det
er det viktig å huske på. I en slik situasjon er det lett å høre på de negative historiene.
Før operasjonen var jeg redd og usikker på hvilket utbytte jeg ville få og om det ville
bli vellykket. Jeg hadde ingen fagpersoner å snakke med!
Jeg fikk selvsagt litt vanlig praktisk informasjon fra min øre-nese-halslege, men
ikke alle leger er like flinke til å informere pasienten. Fastlegen min ante ikke hva
et cochleaimplantat (CI) var for noe. Jeg måtte bruke mange legetimer til selv å gi
informasjon og henvise til nettsider. Det bør komme ut informasjon om dette tilbudet
til alle fastleger.
Man får tilbud om kurs før og etter en CI-operasjon. Det er sikkert et kjempeflott
tilbud, men dette hjelper i grunnen lite når man er ferdig CI-operert når tilbudet
kommer.
Etter CI-operasjonen får man tilbud om et oppfølgingskurs, som jeg selvsagt takket
ja til. Jeg ønsket å ta med mine to ungdommer fordi de er mine nærpersoner. De
skal jo hjelpe og støtte meg i hverdagen, men jeg fikk avslag på det. Kurset var ikke
tilrettelagt for at barn og ungdom kunne være med.
Ventetiden for å få tilkoblet lyd og tiden etterpå var veldig tøff. Ennå er det mange
vanskelige situasjoner, for eksempel usikkerheten knyttet til hvordan mine
nærpersoner skal forholde seg til meg. “Når kommer du til å høre?” “Hva hører du?”
“Hvorfor tar det så lang tid?” Nærpersonene sin usikkerhet og utrygghet smitter over
på meg, og da blir jeg stresset. De har kun fått den informasjonen som jeg har gitt.
Det hadde vært mye bedre med en fagperson som har kompetanse og tyngde. Da tror
jeg at det blir en større forståelse for CI-brukerens hverdag.
Informasjon om tekniske hjelpemidler, skrivetolk og tilbud om lyttetrening er dessverre
også mangelfull. Startpakken som HLF Briskeby har laget, skal gis til alle nye brukere.
Jeg kjente til denne, men fikk ikke informasjon om den og heller ikke tilbud. Jeg
måtte nærmest grine meg til den etter at jeg hadde fått koblet til lyd.
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Tilbud om lyttetrening fra voksenopplæringen i min kommune fikk jeg også vite om.
Alle burde få et slikt tilbud, da dette kan være til hjelp og veiledning. Det er opp til
bruker selv om de ønsker å ta imot dette tilbudet, men det er viktig å vite at det finnes.
Tekniske hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral, for eksempel en teleslynge som
skal gi bedre mulighet ved lyttetrening, får man vite om på kurs. Når man søker om
ulike hjelpemidler som skal hjelpe deg med ditt CI-apparat, får man så til svar at
“startpakken” er for dårlig og tekniske hjelpemidler er det for tidlig å søke på. Det tar
tid å få det man søker om.
Da jeg fikk tilkoblet lyd ble jeg sendt rett hjem med en klar beskjed om å øve. Men på
hva? Det var ingen informasjon om hvordan eller hva du kunne øve på. Nei, dette må
du finne ut av selv. Heldigvis har jeg hørt før og kan til en viss grad huske hvordan
lydene høres ut, men det er en vanskelig prosses, og man trenger motivasjon. Her har
voksenopplæringen vært til en meget stor hjelp for meg.
Det er utrolig fortvilende å øve når man ikke blir motivert. Min lydopplevelse stemte
ikke fra den gang jeg hørte, og jeg tok det opp på Haukeland gang på gang. Likevel
fikk jeg det samme svaret: “Du må øve mer!” Dette førte til fortvilelse, gråt og hat for
hele implantatet. Jeg brukte masse krefter på dette. Det tok meg et halvt år før det
ble rettet opp i.
Mitt forslag er at startpakken fra HLF Briskeby må inneholde enda mer og blir en fast
del i rehabiliteringstilbudet til CI-opererte.
I dag er det bare noen som får vite om hvilke tekniske hjelpemidler som finnes på
markedet og hjelp til å søke på det. Alle burde få den samme informasjonen og
mulighet til hjelp. Selv har jeg slitt for å få hjelpemidler. Jeg har fått avslag fordi jeg
ikke er i jobb og har klaget på dette. Er ikke min livskvalitet viktig? Og jeg ønsker å
komme ut i jobb en gang.
Når man får en slik dyr og flott CI-operasjon, må målet være at man skal kunne
nyttiggjøre seg den 100 %.
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H vorfor

er balansen så viktig for taleforståelsen ?

Inger Anita Herheim – CI-bruker og psykomotorisk fysioterapeut

Inger Anita Herheim jobber på oppdrag som foredragsholder
på Briskeby skole og kompetansesenter as sine ulike kurs.
Innlegget hennes på denne konferansen legger vekt på
spenninger i kroppen og balansens påvirkning på våre
muligheter for deltakelse.
Vi hørselshemmede må konsentrere oss for å oppfatte tale
hver eneste dag. Hvor mye anstrengelse som skal til, vil
variere med støy/lyd-signalforholdene og samtalepartner.
Når hørselstekniske hjelpemidler ikke gir tilstrekkelig
taleforståelse, kombineres munnavlesning med lydrytme
og gjetting. Dette er uhyre komplisert og krever intens
konsentrasjon.
Det heter at vi hører med hjernen og ikke med ørene. Lydene kommer via ørene til
hjernen og her gis lydene mening. Hørselen er alltid våken, men hva vi oppfatter
med vår bevissthet, vil variere med hvor vi har fokuset. Hvis jeg for eksempel ser
en spennende film, og min mann kommer og spør meg hvor strykejernet er, får han
garantert svaret tilbake “Sa du noe?”, selv om lydforholdene var gode nok. Vi kan ikke
ha vår fulle oppmerksomhet på to ting samtidig. Et annet eksempel er at du står i
livlig prat med din venn på gata når noen dulter borti deg slik at du i et øyeblikk faller
ut av balanse. I mellomtiden har din venn fortsatt praten. Oppfattet du hva han sa?
Nei, selv om lydforholdene var de samme, hadde du flyttet ditt fokus fra samtalen og
over til å gjenopprette balansen.
Jo mer vi strever med å få tak i hva som sies, jo mer spenner vi oss, puster overfladisk,
skyter hodet og skuldrene frem og krummer/vekselvis overstrekker ryggen. Over år
vil disse muskelspenningene forkorte musklene slik at leddene endrer sine naturlige
stillinger. Vi kommer ut av vår naturlige kroppsstilling/akse og det gjør at vi må
holde oss oppe ved aktiv muskelbruk. Det gjør at musklene ikke har noen hvilestilling
stående og sittende, i vektbærende stilling. De må jobbe hele tiden og får ikke naturlig
veksling mellom hvile og aktivitet. På sikt gir det stivhet, smerter og tretthet. Vi
kjenner for eksempel tretthet og verk i korsryggen etter å ha stått en stund, at vi
hele tiden leter etter en god sittestilling etter å ha sittet
en stund, vi får hodepine som sitter som et pannebånd
rundt hodet. Alt dette er symptomer som kommer fordi
leddene i kroppen står i feilstilling. En kropp som ikke
er i akse, kan sammenlignes med et hus som er bygget
på en skjev grunnmur. Er grunnmuren skjev, blir huset
også skjevt. Vi må sette inn støttebjelker her og der for at
huset skal stå oppreist. Kroppen vår bruker muskelkraft
for å opprettholde aksen og balansen, og dette skjer uten
at vi er oss det bevisst. Vi kjenner bare symptomene på
at noe er galt i form av tretthet og smerter.
Endret kroppsstilling virker også inn på pustemønsteret
fordi magemusklene spennes og hindrer mellomgulvet
å senke seg ved innpust. Derfor puster vi mest
med brystkassa, som bare gir halvparten av den
gassutveksling som trengs for å opprettholde god energi.
Inger Anita Herheim - Hvorfor er balansen så viktig for taleforståelsen?
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Eksempler på øvelser for å kjenne etter om du spenner magemusklene og påvirker
pusten, er å knytte begge hendene; presse tungespissen opp i ganen; krølle tærne;
stramme setemusklene; stramme lårmusklene osv.
Hørselshemmede som anstrenger seg for å oppfatte hva som blir sagt, vil mer eller
mindre være fanget av dårlig balanse. På grunn av at vi ofte ikke kan være trygge eller
sikre på at vi har oppfattet riktig, mister vi den uanstrengte tilstedeværelsen her og
nå. Vi kan godt oppleve at balansen vår er ok. Vi kan stå, sitte og bevege oss, men vi er
oss ofte ikke bevisst hvilke krefter vi setter inn for å greie det. Øynene våre kan være
et barometer for balansen. Jo dårligere balanse vi har, jo mer må vi bruke øynene som
kompensatorisk sans. I tillegg låser vi nakken og armene.
•

Vi tester det ved at alle reiser seg, finner sitt balansepunkt på én fot, fikserer
blikket på et punkt, slipper fikseringen, snakker med sidemannen, snur på
hodet, beveger armene frem og tilbake.

•

Hvilke konsekvenser hadde dette for balansen?

•

Står du like stabilt på én fot om du ser opp i taket og til sidemannen, som når
du fikserer blikket på ett punkt?

Grad av balansevansker under øvelsen sier noe om hvor mye du kompenserer med
synet. Hørselshemmede bruker i stor grad synet som kompensatorisk sans for hørselen
gjennom munnavlesning og orientering om hvor lydene kommer fra, en viktig grunn
til at alle som vil må få to CI. Synet får med dette to store oppgaver: kompensering for
hørsel og balanse.
Anstrengelser via kroppslig mobilisering fra muskler og syn krever oppmerksomhet
fra hjernen vår. Alt som skjer med oss blir registrert og fortolket i hjernen. Dess flere
oppgaver som går automatisk via reflekssystemet vårt, dess mer kapasitet har hjernen
til å løse andre oppgaver. Hjernen vår prioriterer alltid overlevelsen, og balansen er
ett av dem. Dere husker eksempelet hvor jeg ble dyttet ut av balanse og ikke fikk
med meg hva som ble sagt, hjernen måtte først sikre min balanse. Alle impulser fra
sanseapparatet vårt (syn, hørsel, berøring, bevegelser) er innom senter for følelser,
der det blir avgjort om situasjonen er noe som er farlig og skal reageres på. Når vi for
eksempel skal balansere på en line, fikserer vi blikket på bestemte punkter framfor oss.
Vi bruker armene som fallskjerm og har full oppmerksomhet på balanseoppgaven. Jo
større fare som er forbundet med balanseringen, for eksempel at det er en krokodille
under oss, jo mer spenner vi oss, blir redde og tenker at dette går ikke bra, og desto
dårligere balanse får vi fordi hjernen får for mange oppgaver å administrere på en
gang. Dette kan overføres til en situasjon hvor den hørselshemmede opplever ikke å
ha kontroll i en kommunikasjonssammenheng.
Et siste forhold som virker på vår balanse, er hvordan vi tenker om oss selv i eksakte
situasjoner. Negativt selvfokus vil alltid skape kroppslige reaksjoner og påvirke vår
balanse. Vi kan tenke “jeg kommer til å dumme meg ut”, “tenk om jeg mister en viktig
beskjed på møtet”, “de andre synes sikkert jeg er kjedelig”, “jeg kan ingenting lenger”.
Det er ofte slik at jo flere daglige situasjoner vi opplever ikke å mestre, desto fastere
grep får det negative tankemønsteret. Det negative tankemønsteret gir hjernen vår
signal om at vi befinner oss i en faresituasjon, og vi reagerer deretter. Fokuset rettes
mot det vi er redde for i stedet for hva som sies og skjer i situasjonen. Det gjør at
vi prøver å finne tryggingsstrategier som beskytter oss mot det vi frykter. Vi bruker
strategier som å gjøre oss usynlige, si minst mulig og late som. Alt dette krever stort
arbeid for hjernen vår og tar bort oppmerksomheten på det som egentlig skjer. Det vi
ønsker er å være en deltaker.
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Vi har nå tatt for oss fire forhold som sier noe om hvorfor balansen er viktig for
taleforståelsen.Muskelspenninger over tid endrer kroppsaksen, gir stivhet, smerter,
tretthet og overfladisk pust som i sin tur gir dårlig balanse.
1. Ved dårlig balanse vil synet måtte kompensere for å opprettholde balansen i
tillegg til munnavlesning og orientering om lyden.
2. Negativt selvfokus der den indre dialog går på at en ikke mestrer situasjonene
og å finne tryggingsstrategier for å beskytte seg, gir kroppslige reaksjoner, dårlig
balanse og tar fokus bort fra her-og-nå-situasjonen.
3. Jo mer en bruker disse strategiene for å mestre dagene, jo dårligere søvn og
konsentrasjon får en, som i sin tur krever at en må ta seg kraftig i sammen.
Alt dette gir overbelastninger i hjernenettverkene. Vi kan risikere å bli sittende igjen
med en utslitt kropp og en overarbeidet hjerne.
Det viktigste er at det ikke trenger å være slik. Ved å bli bevisst våre kroppslige
reaksjoner og tankemønstre kan vi styre unna uheldige og uhensiktmessige strategier
for å takle uforutsigbare og vanskelige kommunikasjonssituasjoner. Dette er særlig
sentralt for CI-opererte som har gjennomgått radikal endring av hørselssansen, og
på den måten inviteres til helt nye måter å være i kommunikasjon med andre på.
Kanskje det største ved å få CI er muligheten til å kunne spille seg ut som den man
virkelig er sammen med andre? Omstilling til ny funksjon krever våkenhet fra både
brukerne og hjelpemannskapet.
Hørselsrehabiliteringen i Norge er mangelfull. Den har for ensidig fokus på det
hørselstekniske og tar lite høyde for at uansett hjelpemidler, må vi finne strategier for
å takle det vi faktisk ikke hører og mestrer. Det går ofte på helsa løs, fysisk og psykisk.
Altfor mange av oss er maratonløpere som aldri kommer i mål. Vi må vite veien, i det
minste få utlevert et kart og kompass for å finne veien.
Jeg etterlyser en mer helhetlig rehabilitering for hørselshemmede. Kroppen vår svarer
på belastinger vi utsettes for via smerter, tretthet og dårlig balanse. Ved å undre oss
og være kloke sammen kan vi finne motoren som gjør at vi ikke fungerer slik vi ønsker.
Kroppskontakten, følelser, tanker og handlinger opererer i et fantastisk samspill. I
møte med psykomotorisk fysioterapi kommer du i kontakt med dette samspillet. Det
eneste du trenger er viljen til endring. Gjør du det du alltid har gjort, så får du mer av
det du alt har. Alle blir bedre i det de øver seg i.
Vi trenger så absolutt tverrfaglighet i hørselsrehabiliteringen, og vi trenger å utvikle
kompetanse på området. Vi kan ikke forvente at alle kompetansesentrene i landet har
tilgang på alle fagutøvelsene som trengs innen hørselsrehabiliteringen. Et nasjonalt
rehabiliteringssenter ved Briskeby skole og kompetansesenter vil kunne sikre at
hørselshemmede fra hele landet får tilgang på det rehabiliteringstilbudet de trenger
for å fungere best mulig.
Er vi målrettet i forhold til problemfokus og løsningsorientering, vil vi sammen finne
gode veier til mestring. Og husk at vi kommer langt med viljen hvis vi handler klokt.
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V esentlige

aspekter knyttet til ungdommer med ci

Julie Mather – Education IT Co-ordinator/Research officer, The Ear
Foundation, Nottingham, England

Jeg kommer fra The Ear Foundation i Nottingham i England.
The Ear Foundation ble etablert i 1989 for å betale for
cochleaimplantat til et lite barn som var blitt døv etter
hjernehinnebetennelse. Den unge mannen har nå fullført sin
universitetsutdannelse og jobber i nærheten av London. The
Ear Foundation har fortsatt å jobbe med voksne og barn med
cochleaimplantat, og vi forsøker å bygge bro over gapet mellom
teknologi og rehabilitering.
I dette innlegget vil jeg ha fokus på tenåringer. Jeg har vært
døvelærer i 30 år, og i løpet av nesten all den tid har jeg jobbet med unge døve mellom
11 og 16 år. Jeg har jobbet i to ulike enheter for døve i videregående skoler.
Antallet tenåringer med cochleaimplantat har vokst enormt de siste ti årene.
Tenåringene kan deles i tre grupper: de som ble implantert som barn, de som ble
implantert senere og de som ble implantert som tenåringer. Jeg underviste mine første
tenåringer med CI som var født døve i 1998. De tilhørte den første gruppa med døve
barn som ble implantert i Storbritannia. Hva var våre forventninger til dem?
Dette er hva man forutså for ungdom med CI for mange år siden:
•

At alle skulle ha aldersadekvat språk ved femårsalder. Innen de ble tenåringer,
ville de befinne seg i et hørende miljø og fungere normalt.

•

Nei, de vil alle ha psykiske problemer. Ikke bruk implantatene.

•

Ikke implanter et barn over 10, 8, 6, 4 år

•

Stort håp og stor frykt

Hva er det så vi vet eller ikke vet i dag?
Irene Leigh ved Gallaudet universitet i USA sa i 2008 at dette er den beste tiden
noen sinne å være hørselshemmet1 student eller være deres foreldre eller lærer. Det
er utvilsomt en helt annen tid i forhold til for 20 år siden, og potensialet til å lære
seg talespråk er mye større. Men fører dette til at det nå er den beste tiden å være
hørselshemmet ungdom?
Vi kan først se på hvorvidt hørselshemmet ungdom bruker CI-en sin.
Forskningsresultatene om dette er varierte. Forskning i Nottingham i 2008 viste at
etter fem år brukte 95 % av ungdommene implantatet sitt og kunne tenke seg ett til,
og Uziel fant også høye forekomster. Todini på sin side fant at i Italia brukte bare 34
% av ungdommene CI-en sin, og de andre ble ansett som “mislykkede”. En ting er i
hvert fall sikkert: du kan ikke få tenåringer til å gjøre noe de ikke vil. Hvis de bruker
implantatet, er det fordi de profitterer på det. Hvis de ikke bruker det, er ikke fordelen
ved bruk tilstrekkelig stor, og det kan være mange ulike grunner til det. Min erfaring
er at de første barna vi hadde, brukte implantatene mindre. Av de tre jeg underviste,
bruker to av dem nesten aldri implantatene. Bruksmønsteret hadde begynt på skolen
selv om de brukte dem nesten hele tiden. De syv ungdommene med CI jeg underviste
i fjor, brukte dem hele tiden og byttet raskt batterier. Hvem vet om de fortsatt bruker
1 I følge Mather brukes “deaf ” tilsvarende hørselshemmet i Norge. “Deaf ” er derfor oversatt med hørselshemmet eller

døv avhengig av konteksten.
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dem om en ti års tid, men min antakelse er at de vil gjøre det. Jeg kan ikke si det
samme om FM-systemer, som alltid har vært et stort problem i mitt liv.
Her følger ulike forskningsprosjekter fra de senere årene:
•

Stacey et al (2006) foretok et studium med 2853 barn hvorav 468 hadde
implantat. De fant at elevene med implantat hadde forbedret sine skolefaglige
prestasjoner sammenlignet med høreapparatbrukere.

•

Thoutenhoofd fant i 2006 ved hjelp av skotske data at barn med implantat
utkonkurrerte de med høreapparat særlig i matte, men de gjorde det ikke like
godt som sine hørende medelever.

•

Vermeulen et al fant i 2007 at implanterte barn hadde bedre leseferdigheter
enn de med høreapparat, men at de ikke leste like godt som hørende barn.

•

Damen et al (2006, 2007) fant at barn med implantat gjorde det dårligere enn
hørende barn i ordinær skole tilsvarende resultatene til Mukari et al.

•

McKinley (2010) og Most (2010) fant vansker innen viktige faktorer i utdanning
slik som pragmatiske og kommunikative ferdigheter.

Det er mange gode nyheter. Men budskapet vi får, er at mens disse unge menneskene
gjør det bra, er de ikke som hørende barn.
Det er verdt å ta en rask titt på leseferdigheter siden det er en nøkkelfaktor til suksess
i livet. Hvorfor er vi opptatt av lesing?
•

Leseferdigheter forutsier senere akademisk prestasjon og sysselsetting

•

Tilgang på informasjon, selvstendighet

•

Tidligere har leseferdighetene hos døve barn vært lave

•

Conrad (1979) fant at døve barn går ut av skolen med et lesenivå tilsvarende
åtte år

Hvorfor? Har ting forandret seg med cochleaimplantat?
Geers (2003) undersøkte leseferdighetene til et stort antall åtte-niåringer som var
implantert før de var fem år gamle og fant leseferdigheter innen normalområdet. Da
de ble testet på nytt i 15-16-årsalderen hadde et signifikant antall ikke hatt noen
fremgang. Det var en enorm variasjon. Konklusjonen er at tidlig implantering hadde
positiv innvirkning på lang sikt hva gjaldt auditiv og verbal utvikling, men førte ikke
til aldersadekvate leseferdigheter i videregående skole for flertallet av elevene. Hvorfor
ikke det?
Ny forskning av Margaret Harris har vist at lesealderen til unge barn med CI var
signifikant lavere enn deres kronologiske alder, også for de som var implantert tidlig.
Hun konkluderer med at det gjenstår store utfordringer i leseferdigheter på et høyere
nivå.
For å oppnå leseferdigheter på et høyere nivå kreves det kunnskaper, deriblant
utstrakt samfunnskunnskap og et komplekst vokabular. Subtile språkkunnskaper
slik som å kunne trekke slutninger og ha pragmatiske ferdigheter i språket, er også
nødvendig.
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En visuell fremstilling av hvorfor det er slik viser veldig tydelig hvilke problemer
ungdommer med CI eller høreapparat står overfor.

Den ytre sirkelen representerer det området hvor normalthørende barn kan oppfatte
hva som blir sagt. De kan overhøre samtaler i naborommet, de kan plukke opp
informasjon mens du snakker i telefonen, de lytter til tv og radio hele tiden og de
plukker opp lavmælte samtaler. Et CI-barn som effektivt bruker mikrofoner med en
rekkevidde på to til tre meter derimot, hvor ingenting utenfor er hørbart, har mye
dårligere tilgang på informasjon enn sine hørende jevnaldrende.
Situasjonen er i tillegg betydelig dårligere hvis de bare har ett implantat.
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Denne ungdommen har ingen mulighet til å plukke opp samme mengde språk og
informasjon som sine hørende jevnaldrende. Ta et ord som “vannmelon”, som det ikke
spises mye av i Storbritannia. Mange hørende barn vil ha hørt det på tv eller nesten
ubevisst fått det med seg, mens ordet ikke kommer med på det døve barnets radar. Vi
må skape et veldig rikt språkmiljø for våre døve ungdommer i denne indre sirkelen.
Det skal være en kompensasjon for den svakere radaren slik at ord som “vannmelon”
bringes inn i den indre sirkelen.

Med andre ord må oppmerksomheten trekkes mot ordet, og visuell støtte bør også gis
for å gjøre det enda v. Det er mange ord og begreper der ute, og selv med den beste
vilje i verden, vil det ikke være mulig å bringe alle inn i den indre sirkelen. Men det er
utfordringen man har som foreldre eller lærer til et barn med hørselstap.
Det er ikke bare ordforråd man trenger å trekke inn i den indre sirkelen. Å plukke opp
grammatikk er vanskeligere når man ikke får like god tilgang. Generell kunnskap vil
også være et område for utvikling.
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Min erfaring er at unge, hørselshemmede mennesker er svært opptatt av aktualitetsstoff,
og jeg har tidligere brukt det for å introdusere mange nye ord og ideer. Jeg viste en
gang en ung mann en avisartikkel med et bilde av paven hvor han trodde det var
“Doctor Who”2.
Taleferdigheter er et annet område som må fremheves sammen med det å antyde
mening. Igjen er dette noe som mange hørselshemmede ungdommer åpent trenger
å bli gjort oppmerksomme på. Generelle kommunikasjonsferdigheter må ofte jobbes
med og gjøres bevisste. Og slik som slang, som vi alle bruker hele tiden, må bringes
inn i sirkelen siden det ofte ligger utenfor det hørselshemmede barnets rekkevidde.
Det er mange utfordringer å overvinne, men vi er alle klar over de enorme fordelene
cochleaimplantat kan gi. Ruth, som var tegnspråklig frem til hun var nesten fire år
og fikk cochleaimplantat, sier at hun føler seg spesiell. Folk spør hva implantatet er,
og hun blir sentrum for oppmerksomheten. På spørsmål om hun anser seg som døv
eller hørende, sier hun at hun foretrekker å være døv. Med implantatet hører hun
lettere selv om hun misoppfatter noen ganger. Når det blir vanskelig på skolen, får
hun tegnstøtte. Vanligvis bruker hun talespråk til hørende og tegnspråk til døve.

Tilhørighet – hengivenhet – kontroll
Ungdomstiden er en tid med mange overganger. Mennesker trenger tilhørighet,
hengivenhet og kontroll. Hvilken relevans har dette for unge hørselshemmede
mennesker og for de med implantat?
Vi vet alle at tenåringer ønsker å føle at de hører til. De ønsker å finne sin uavhengighet
og flytte fra foreldrene sine, hvilket betyr at de ønsker å høre til et annet sted.
Jevnaldrende er ekstremt attraktive, og unge mennesker ønsker i mye større grad å
være del av den gruppa. Det hjelper dem til å opparbeide tillit og til å forstå sin egen
identitet. Foreldre må takle at barnet deres orienterer seg bort fra dem.
Men hva med CI-barnet i den ordinære skole, hvem er deres jevnaldrende? For noen
vil det være de hørende barna. Men på grunn av de vanskelighetene vi allerede har
vært inne på, særlig det å lytte i en gruppe, er dette ofte mye mer utfordrende. Noen
unge CI-brukere er så heldige å ha en spesielt god venn, noe som kan være til veldig
stor hjelp. Men ofte vil de falle mellom to stoler. De føler seg ikke fullt ut komfortable
sammen med de hørende til tross for at de er i en hørende verden. Det skaper et
tilhørighetsproblem for dem.
I tillegg er de i alderen hvor de begynner å stille spørsmål ved hørselstapet sitt.
Min erfaring er at det ofte skjer i 12-13-årsalderen når de begynner å oppleve
annerledesheten sin tydeligere og føle sinne over at de er hørselshemmede. En ung
kvinne sa det til meg på denne måten: “Jeg kunne ønske det var voks i ørene mine,
da ville det gå over.” Hun hadde en hørende venn som nylig hadde hatt det problemet.
De kan også begynne å stille spørsmål ved implantatet som de er så avhengige av og
bekymre seg over det, slik vi skal se om et øyeblikk.
Hengivenhet er sterkt knyttet til god selvfølelse. De trenger å føle seg elsket, og det
kommer selvfølgelig fortsatt først og fremst fra foreldrene i denne alderen. De kan føle
at de er ansvarlige overfor foreldrene for en avgjørelse de har tatt. Det er også store
avgjørelser å ta i forbindelse med skolevalg. Hvis skolevalg er et problem, kan det
skape press innad i en familie. Hengivenhet vil også komme fra vennskap og guttjente-relasjoner.
Etter hvert som ungdommene blir eldre, trenger de å bli i stand til å ta kontroll over
eget liv. Og for at de skal kunne klare det, må foreldrene oppgi sin kontroll. Som
2 Karakter fra science-fiction TV-serien med samme navn..
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alle tenåringsforeldre vet, er ikke dette en enkel tid. Når det gjelder hørselshemmede
ungdommer, gir vi dem anledning til å ta kontroll? For å lære må vi takle nederlag. Vi
ønsker ofte å beskytte hørselshemmede ungdommer mot nederlag, eller kanskje føler
vi at det er vår oppgave å sørge for at de unngår nederlag. Det kan komme fra lærere
eller fra foreldre. Det er svært forståelig å være overbeskyttende, men i denne alderen
hjelper det ikke tenåringen til å ta kontroll over eget liv.
La oss høre hva Sheena har å si om uavhengighet:
“Jeg er fortsatt helt avhengig av munnavlesning. Så i samtaler og i sosiale
situasjoner var det vanskelig å høre folk og få med seg eksakt hva de sa.
Lærerne kunne også snu seg med ryggen til, og da kunne jeg ikke høre når de
snakket til meg, så jeg gikk glipp av mye. På skolen hadde jeg en assistent som
kom til de timene jeg ønsket at hun skulle være i. Hun tok notater for meg, og
hvis læreren snudde seg med ryggen til, gjentok hun hva læreren sa ansikt til
ansikt. Det var til stor hjelp for at jeg ikke skulle miste så mye. Venner hjalp
meg også. Hvis de hadde forstått det, kunne de hjelpe meg med arbeidet.”
“Ville du si at uavhengighet er viktig for deg som person?”
“Uavhengighet er virkelig viktig for meg. Jeg er veldig takknemlig overfor alle
som har hjulpet meg, men jeg vil hevde at jeg står på egne ben, og jeg liker å
ha kontroll over alt jeg gjør. Hvis du er for avhengig av støtte og den en dag
forsvinner, da er du virkelig overlatt til deg selv. Så uavhengighet er virkelig
viktig for meg.”
I 1998 gjorde Bess m.fl. en studie knyttet til hørselshemmet ungdom og selvfølelse ved
hjelp av “the COOP adolescent chart”. De ble spurt om hvor mange ganger de hadde
tenkt negativt om seg selv den siste måneden. Undersøkelsen viste at hørselshemmet
ungdom hadde høyere forekomst av lav selvfølelse. Stemmer det for ungdom med
CI?
Det er etter hvert blitt en økende interesse for temaer knyttet til muligheter for
ungdom med implantat, og det er kommet noen oppløftende resultater. Leigh et
al (2008) fant at det ikke er noen forskjell i psykososial tilpassing mellom de med
eller uten cochleaimplantat. Percey-Smith et al (2009) så på selvfølelse og sosial
tilfredshet og fant at ungdom med cochleaimplantat skåret like godt som eller bedre
enn normalthørende jevnaldrende. Blant Geers et als 112 cochleaimplantatbrukere i
alderen 15-18,6 år hadde alle god selvfølelse og samme syn på seg selv uavhengig av
om de hadde identitet som døve, døve og hørende eller hørende.
Hva gjelder livskvalitet for ungdommer med CI, fant Loy et al (2010) at ungdommer
med CI opplever livskvalitet likt med sine hørende jevnaldrende. På detaljerte spørsmål
i forbindelse med livskvalitet derimot bedømmer ungdom med CI sin livskvalitet i
familien lavere enn sine normalthørende jevnaldrende. Tidlig implantering og lenger
bruk av CI ga høyere skåre. Dammeyer (2009) fant at CI-barn ikke hadde grunnleggende
psykiske vansker som var annerledes enn hørende barns hvis de kommunikative
ferdighetene var gode, uavhengig av språklig modalitet.
To studier som omhandler døv ungdom, har blitt gjennomført ved The Ear Foundation.
Den første fra 2007 så på ungdommenes holdninger til CI. Undersøkelsen to år senere
så på hvordan de klarte seg i videregående skole, med fokus på ungdommenes og
deres læreres oppfatning. Det var en liten studie med kun 29 ungdommer slik at det
er vanskelig å trekke noen generaliserbare konklusjoner, men deres oppfatninger er
interessant lesning. Alle brukte implantatet sitt og ønsket seg ett til, til tross for at jeg
nylig har avsluttet forskning på hørselshemmede tenåringer og hvordan de stiller seg
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til et implantat nummer to. I undersøkelsen fant jeg at selv om de alle hadde trodd at
de ønsket seg ett til, viser virkeligheten seg å være temmelig utfordrende for dem som
velger å få det.
Det viser seg at ungdommens kunnskap og forståelse av selve implantatet og teknologien
er ganske begrenset. En ungdom trodde at hvis han ble slått på implantatstedet,
kunne han bli drept. Dette er et tema for foreldre og lærere. For 15 år siden var det
stor bekymring for hva døve ungdommer ville føle for et implantat foreldrene hadde
valgt å gi dem, om de ville avvise implantatet sitt og hvilken effekt det ville ha på deres
forhold til foreldrene sine. I dette studiet var alle fornøyd med implantatet sitt, som de
nå selv hadde et eiendomsforhold til snarere enn at det lå hos foreldrene deres. 34 %
av dem uttrykte bekymring knyttet til selve implantatet. La oss se hva de sa:
•

“Det faktum at det kan gå i stykker og det faktum at du en gang i livet må ha
en ny operasjon for å bytte det ut.”

•

“Jeg har det fint som døv – det er bare den reelle fare at det går i stykker. Det
er som at ett av organene dine går i stykker.”

Denne gruppen hørselshemmet ungdom var veldig fleksibel. De følte at
kommunikasjonen innad i familien generelt sett var god. De var ofte i stand til å
veksle mellom hørende og døve venner og mellom tale og tegn. Men de ga uttrykk for
at de ønsket å ha mulighet til å treffe andre ungdommer med CI. Det må være særlig
viktig for de som går integrert hvis de sliter.
Halvparten anså seg som døve og en fjerdedel anså seg som døve og hørende. Av
den halvparten som så seg selv som døve, trodde halvparten av dem igjen at andre
mennesker anså dem som hørende. Den gjenstående fjerdedelen følte at de hadde
en hørende identitet. Disse resultatene tilsvarer de Geers nylig fant i en tilsvarende
studie. La oss se på noen av kommentarene ungdommene kom med:
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•

“Jeg vet jeg er døv. Uten cochleaimplantatet ditt vil du alltid være døv. Det er
vanskelig å takle det, jeg ønsker alltid å være normal.”

•

“Jeg er litt av alt – når jeg er på flyplassen og det er alle disse annonseringene,
da tenker jeg at jeg er døv og snål! Jeg gjør det! Når jeg er i døveforbundet,
tenker jeg at jeg er døv. Men her med familien min, er jeg i midten.”

•

“For å være ærlig inni meg ville jeg si at jeg er hørende fordi jeg kan høre hva
alle sier.”

•

“Med mine døve venner bruker jeg tegnspråk, med de andre snakker jeg.”

•

“Første gang kan de tenke at jeg er hørende, men så skjønner de, da spør de
meg om jeg er hørende eller døv og jeg svarer dem.”

•

“Jeg kan ikke skjule det faktum at jeg er døv.”

•

“Noen ganger føler jeg at jeg er døv, andre ganger føler jeg at jeg er hørende.”

•

“Jeg ville si til folk at de skulle få høreapparat først, fordi det er mange
mennesker med høreapparat som har veldig god hørsel, god tale også. Og hvis
han tar cochleaimplantat med en gang, blir han kanskje misfornøyd med det.
Hvis han har høreapparat og han fortsatt er misfornøyd, da vet du at du kan
få cochleaimplantat senere, men hvis du har cochleaimplantat, kan du ikke
bytte.”

•

“Hvis du ønsker å høre mye bedre, få det gjort. Jeg synes at implantat er så
nære normalen du kan komme.”

•

“Jeg kan ikke bruke skjerm og assistent som tar notater for meg for jeg vil ikke
at noen skal vite at jeg er døv.”
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Ruth ga meg en sterk kommentar da jeg intervjuet henne om hennes implantat
nummer to. Hun har noen vanskeligheter med vennskap på den hørende skolen
sin for tiden. Noe av det som frustrerer henne mest, er hennes hørende medelevers
holdninger overfor hennes hørselstap. Hun føler at de alle tenker at hun ikke har
noen problemer, at hun hører greit. Det er nesten som om hun er vanskelig. Hun
hater denne holdningen. Det har blitt jobbet med dette med de hørende elevene,
men hennes opplevelse er at det ikke hjelper i lengden. Når det kommer til stykket,
skjønner de bare ikke problemstillingen.
Livet på videregående skole er selvfølgelig veldig forskjellig fra den trygge grunnskolen.
Det er så synd at alt kommer samtidig: hormoner, eksamen, videregående skole særlig hvis man er hørselshemmet. Noen av vanskelighetene man møter i videregående
skole er krevende pensum, krevende språk, dårlig akustikk, bytte av lærere og
lyttebetingelser, mye bruk av gruppearbeid og samtaler.
Det er nesten som om cochleaimplantater fungerer for godt. Taleforståelighet er ikke
det samme som språklig evne. Lærere som kommer i kontakt med disse ungdommene
antar at de klarer seg fint fordi hverdagsspråket deres høres likt som hørende
barns, noe som maskerer for de virkelige vanskelighetene som ligger under denne
situasjonen. Jeg kan komme på flere barn jeg har undervist som er veldig gode på
nesevise hverdagsreplikker, men under det ligger det utilstrekkelige språkferdigheter
for et ordinært pensum. Vi vet at også de med ensidige hørselstap, hvor ett øre fungerer
godt og det andre ikke fungerer i det hele tatt, heller ikke gjør det like godt på skolen
som de med to velfungerende ører.
En ungdom med CI vil ha store problemer med lytting, særlig innen følgende områder:
•

lokalisering av lyd – finne ut hvor den kommer fra

•

høre i bakgrunnsstøy

•

få med seg ting tilfeldig

•

høre på avstand

•

bare den rene anstrengelsen ved å lytte

Og dette er hvis CI-systemet fungerer optimalt.
To 14 år gamle elever sa følgende om livet i ordinær skole:
•

“Jeg trenger én person av gangen – én person av gangen – ikke alle på en gang,
da går det rett over hodet på meg, jeg mister kontrollen. Det er ganske hardt å
jobbe, andre folk snakker for fort, så går de.”

•

“Gruppearbeid er den største plagen du noensinne kan forestille deg. Liten
gruppe er greit, men stor gruppe eller diskusjoner i klassen er det verste.”

Årsakene til dette ligger i vitenskapen. Bernard Seeber har jobbet med tosidig
implanterte døvblitte voksne som klarer seg veldig bra med implantatene sine, men
det oppstår alle slags problemer i situasjoner med lang etterklangstid. I videregående
skole har mange av arealene veldig lang etterklangstid, så det er kanskje ikke så
overraskende at disse problemene finnes der. Det er også andre temaer knyttet
til selvbilde. Sitatene under er fra noen ungdommer som snakker om sitt andre
cochleaimplantat, og vi ser alt det vi ville forvente av tenåringsangst i dem.
•

“Jeg var redd folk ville kalle meg ‘magnethode’ og lignende. At folk ville se på meg som
en ‘freak’ fordi man ser ikke mange folk med implantater i dag. Folk flest kan høre.”

•

“Det er flaut å bruke to. Det er bare for mye. Det ødelegger liksom din personlige stil.”

•

“Hvis jeg bruker ett, er de bare “Åh, hun hører litt dårlig”, men hvis jeg bruker to, er
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det for opplagt. For å være ærlig, når jeg går ut, setter jeg aldri opp håret.”
•

“Med det første implantatet mitt, selv om jeg jobber bra med det, fikk jeg fortsatt en del
oppmerksomhet på meg, som at lærere drar meg ut av timene.”

Så hva skal vi gjøre med alt dette?
Det er problemstillinger vi er nødt til å ta alvorlig. Først og fremst er vi nødt til å
forsikre oss om at teknikken fungerer så godt som mulig slik at den input barnet
mottar er optimal. Så må vi se på språkmiljøet, men vi må også møte de psykososiale
aspektene som oppstår.
Sirkel for språktilgang (neste side):
Vi har tidligere sett på sirkelen for språktilgang ved hørselshemming. Det er en nyttig
måte å se på hvordan språkmiljøet trenger å bli beriket. Jeg har allerede nevnt de
tingene som må på plass.
Her er noen eksempler på slike ting som understreker viktigheten av å bruke
hverdagslig språk.

For å kunne ta opp psykososiale problemstillinger må man ha det følelsesmessige
vokabularet på plass. Dette vokabularet er ikke nødvendigvis noe man plukker opp.
Det må kanskje undervises i det. I den begrensede sirkelen holder vi oss ofte til de
ordene vi vet det hørselshemmede barnet forstår for å beskrive følelser. Derfor trenger
de mer sofistikerte ordene å bli løftet inn i den “indre sirkelen”. Å diskutere andres
følelser er alltid enklere enn å diskutere våre egne følelser. Såpeoperaer på tv er en
fantastisk ressurs for tenåringer siden alle mulige sosiale situasjoner oppstår uten at
det blir personlig. Da blir det lettere å diskutere. De enklere avisene er en annen flott
ressurs.
Sinne er selvfølgelig en følelse som de fleste av oss er godt kjent med, men det er
mer sannsynlig at det oppstår hos hørselshemmede ungdommer. Hvis vi tenker
på de følelsene som utløser sinne, ser vi at det godt kan være tilfelle. De fleste
hørselshemmede barn vil oppleve disse følelsene hyppigere og ofte i større utstrekning
enn deres hørende jevnaldrende.
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Jeg har utarbeidet et mestringsprogram mot sinne som ser på følgende områder:
- følelser
- konsekvenser
- machokultur
- respekt
- “hva gjør deg sint?” (egenvurdering)
- triggere
- hvordan sinne fungerer
- empati
- indre stemmer
- selvsikkerhet
		
= valg – å lage en plan!
Det gjelder å se på disse områdene og løfte dem inn i den indre sirkelen – gjøre dem
tydelige, lufte dem.
Vi trenger også å ta opp temaer knyttet til å leve med hørselstap og mestre teknologien.
De trenger å få mulighet til å snakke om hørselshemmingen sin. De trenger å være
bevisste på sine kommunikative styrker og svakheter, og de må være i stand til å gjøre
sine behov kjent. Som et minimum må de klare å få frem disse tre punktene:
- Jeg er døv
- det betyr…
- og jeg trenger at du….
De vil da kunne ta kontroll over kommunikasjonssituasjonen. Det høres så enkelt ut,
men det er ikke det for en tenåring eller for noen av oss. Derfor er det nødvendig å øve.
Personlig synes jeg rollespill er ekstremt viktig for å gi barna de ferdigheter de trenger
for å gå ut i den store, vide verden og være i stand til å trives som en døv ungdom. Det
er nytteløst å fortelle dem “bare si sånn og slik”. De trenger å praktisere det i trygge
omgivelser før de går ut. Og på toppen av det kommer alle de sosiale ferdighetene de
trenger. Å være i stand til å skaffe seg venner er livsviktig, og for å klare det trenger
man gode sosiale ferdigheter. Her er noen punkter, men lista er mye lenger:
-

å kommunisere tydelig
turtaking
øyekontakt
smil
høflighet og passende atferd – sosiale normer og kontekst
vise interesse for andre mennesker
aktiv lytting
bruke humor
legge merke til andre menneskers følelser
observere kroppsspråk
håndtere konflikter
være en lagspiller
be om hjelp
vente tålmodig
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Noen av disse ferdighetene vil noen ungdommer tilegne seg med letthet, men ikke alle.
Diagrammet viser viktigheten av gode sosiale ferdigheter som vil være til hjelp i
vennskap, noe ungdom på vei inn på universitetene ofte strever med. Ofte handler
det om godt selvbilde.

Så hva kan vi gjøre for å hjelpe denne nye generasjonen med tenåringer? En ting er
støttegrupper av den typen vi driver på The Ear Foundation hvor vekten ligger på å ha
det moro, få nye venner og slappe av.
Det finnes også en nettside som heter “Sounding Board” som har en seksjon for
tenåringer. En av tingene de kan gjøre der, er å legge inn en profil av dem selv på
nettstedet. De kan også lese profiler av unge, døve voksne, som forhåpentligvis kan
være rollemodeller for dem. Ting unge, døve voksne sier er imponerende fornuftig og
støttende og en stor kilde til inspirasjon.
Våre erfaringer med ungdom så langt er:
•
•
•
•
•
•

Vi har ikke kurert hørselshemming, men vi har forandret den for mange
Flere går på nærskolen sin
Flere bruker talespråk
Forbedrede skoleresultater
Psykososiale justeringer: det er ingen bevis for større psykiske problemer i
gruppa
Det er fortsatt store problemstillinger som må tas opp

Men det jeg akkurat har vist, er allerede utdatert og historisk. Små barn som har fått
implantat på begge sider samtidig, er annerledes. Hva vil fremtiden bringe dem? Vi får
en helt ny generasjon av hørselshemmede barn, ungdom og voksne med et nytt syn
på døvhet/hørselstap. Vi må sikre deres fremtid og lytte til dem.
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Er dette den beste tiden å være hørselshemmet tenåring?

Julie Mather - Vesentlige aspekter knyttet til ungdom med ci

35

Veien videre med tenåringer
Julie Mather – Education IT Co-ordinator/Research officer, The Ear Foundation, Nottingham,
England

I forrige artikkel tok jeg opp hvor tenåringer står og hva slags oppfølging de trenger.
I denne artikkelen skal jeg vise hva som skjer etter skolen og hva vi kan gjøre for å
forberede ungdommer på det.
De trenger et rikt språkmiljø, så vi kan ikke la språk være opp til tilfeldighetene. Vi
må forsikre oss om at vi gir et så rikt språkmiljø som mulig, og at slang, hverdagslig
språk, generell kunnskap og kommunikasjonsferdigheter blir brakt inn i ungdommens
erfaringssirkel. Vi må lære bort det språket de kommer til å trenge for å utvikle
sine sosiale og emosjonelle ferdigheter. Vi sa at de trenger anledninger til å utvikle
ferdigheter for å kunne håndtere hørselstapet sitt, som blant annet å forklare folk
hvilke behov de har. De trenger anledninger til å møte andre døve ungdommer og
muligheter til å diskutere hørselstapet sitt.
Men de trenger også å stå til eksamen for å være sikre på at de kan ta høyere
utdanning eller få den jobben de ønsker. Men hvem sitt ansvar er det at de står til
eksamen? Er det deres? Er det foreldrenes? Er det lærerens? Er det døvelærerens?
Eller assistenten? Noen ganger er det et ganske vanskelig spørsmål å svare på, og hvis
vi sammenligner deres situasjon med situasjonen til deres hørende medelever, ser vi
at den ikke er helt den samme.
Også på skolen er de nødt til å utvikle selvtillit. Og hvordan gjør man det? Ved å lære
å gjøre ting selv. Vi kan komme til å gjøre feil, og det er på den måten vi lærer. Men
selvtillit kommer ved å oppnå ting på egenhånd. Hvis vi tenker på hørselshemmet
ungdom – hvor mye oppnår de på egenhånd? Hvor mye lar vi dem feile? De må lære
å kommunisere med hørende. Hvor mye tillater vi dem å gjøre det? Gir vi dem de
strategier og den praksis de trenger? De vil trenge oppmuntring og støtte i begynnelsen.
Og etter hvert som de får tro på at de kan gjøre det på egenhånd, vil de få tillit til at
de klarer det. Det er to ytterligheter her, på den ene siden assistenten som gjør for
mye for dem og på den andre siden barnet som går integrert, som ikke har tryggheten
eller ferdigheten til å tilkjennegi sine behov overfor hørende. Vet de hvordan de skal
få tilgang på støtte? Hvor mye input har de fått om å organisere sin egen støtte? Hvor
mye selvstendighet har de hatt med dette? Kan de tydeliggjøre sine egne støttebehov?
Og hva skjer etter skolen, kan de leve selvstendig? Hvilke ferdigheter trenger de for å
klare seg i hverdagen? Hvordan kan vi forsikre oss at de mestrer disse ferdighetene?
Jeg er sikker på at noen av dem klarer seg helt fint. Men jeg ønsker å presentere dere
for Brian. Jeg underviste ham fra han var 11 til han var 16. Han er på samme alder
som én av mine sønner, og jeg har kjent ham veldig lenge. Han er nå 22. Han er født
helt døv og fikk implantat to og et halvt år gammel. Han er en smart ung mann, men
ikke særlig motivert. Jeg vet ikke om det er slik i Norge, men la meg forsikre dere
om at unge menn i Storbritannia ofte er motvillige til å jobbe med skolearbeid. Så
han var en hard nøtt. Han fikk akseptable eksamensresultater, så han gikk videre
til videregående skole og så universitet. Han gjorde det veldig godt på videregående
hvor han var sammen med en kommunikasjonsassistent, som i overført betydning
ville sparke ham bak på samme måte som vi hadde gjort da han var på skolen. Så
begynte han på universitetet, og i sitt andre semester hoppet han av. Vi inviterte ham
til et møte i The Ear Foundation for ungdom som vurderte å begynne på universitetet.
Hans innspill var uvurderlige og lærte meg en skikkelig lekse som jeg fortsatt trenger
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å begripe. Dette er hva han sa om å droppe ut av universitetet:
“Jeg klarte studiene lett. Jeg hadde mange venner, mange flere enn jeg noensinne
hadde hatt på skolen. Jeg hadde god oppfølging. Men jeg var bare ikke klar for
det, var ikke forberedt. Jeg kunne ikke klare det.”
Han ble spurt om hva lærerne hans kunne ha gjort for å forbedre situasjonen, og
dette er hva han svarte:
“De tok meg i hånda og ledet meg gjennom alt. For å være ærlig hadde det vært
bedre om de ikke hadde gjort det.”
Umiddelbart tenkte jeg: “Vel, hvis vi ikke hadde leid deg, ville du ikke ha bestått
dine eksamener, du ville ikke ha nådd ditt akademiske potensial. Du hadde allerede
ulempen ved hørselstap, hvordan kunne vi bare la deg stryke?” Til syvende og sist
hvem sitt ansvar er hans akademiske suksess eller nederlag? Jeg tror jeg mente det
var mitt. Jeg visste han var smart. Jeg visste at han kunne oppnå resultater, og vi gikk
den ekstra mila for å forsikre oss om at han gjorde det. Kunne vi i det hele tatt vurdere
bare å la han gå? Er Brian den eneste som tenker slik? Det er definitivt et problem for
hørende ungdom også når de forlater skolen, men er det verre for hørselshemmede?
Nå skal jeg presentere dere for Will. Han gikk på en skole
i England som heter Mary Hare, som er en grunnskole.
Du må være skikkelig smart for å komme inn, og det er en
fantastisk skole. Will gjorde det glimrende der. Han er en
snill ung mann, og selvtilliten hans vokste og vokste. Han
ble elevrådsleder, hadde mange venner og spilte i band. Så
kom han inn på universitetet. Hvilket universitet han skulle
studere ved ble nøye valgt for å møte hans behov, og han var
veldig spent på å begynne. Den akademiske oppfølgingen
var veldig god med tolk og hjelp til å ta notater. Til tross
for det begynte ting å falle fra hverandre første kvelden. Vi
har noe som kalles “Fresher’s week”3 i England, som pleier
å være en vill tid. Will hadde ingen vill tid. Han syntes det
var veldig vanskelig å få venner. Han følte at dette i hvert
fall delvis hadde å gjøre med hørselstapet hans, og det følte
foreldrene hans også. De sørget for at han kunne fortsette med sosiale medier og holde
kontakten med vennene sine. Til slutt byttet han universitet til ett der han visste at en
av hans døve venner gikk. Jeg hadde kontakt med ham på Facebook denne uken for å
få tillatelse til å bruke historien hans, og han fortalte at han hadde det veldig bra. Hva
kan vi lære av dette? Velg universitet etter hvor du har sosiale relasjoner kanskje?
Og nå har jeg lyst til å presentere dere for Holly. Jeg underviste henne i en enhet i en
normalskole til hun var 14, og så dro hun til Mary Hare. Hun var en av de første som
var født døv som ble implantert her i Storbritannia. Uttalen hennes er ganske god.
Hun kom også til dagen vår på The Ear Foundation, og hennes innsikt er også like
fascinerende. Jeg spurte henne hva som var vanskeligst med å begynne på college, og
hun svarte dette:
“Det vanskeligste var å få nye venner i klassen. Jeg hadde tolk hele tiden, og
siden vi var sammen hele tiden, trodde de hørende at jeg hadde det fint. Men
det var feil, for jeg burde bli venner med alle i klassen. Og så ble jeg avhengig
av tolken. Jeg stilte spørsmålene til henne og ba henne gi beskjed til andre osv.
Hun gikk med på det, og jeg mistet selvtilliten. Det ble litt bedre da jeg ba henne
være streng med meg. Nå har jeg ikke tolk. Jeg har bare en som tar notater for
3 Nykommernes uke
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meg, så jeg må presse meg selv for å få venner. Jeg var flau når jeg slet. Jeg
visste ikke hvor fælt det var å være ensom.”
Om arbeidet på universitetet sa Holly at det var vanskelig. På Mary Hare hadde de
hatt tid til bare henne, helt til hun forsto. Men på college hadde de ikke tid. De sa at
de skulle komme tilbake til henne senere.
Til slutt skal vi møte Helen, som er født døv og har klart å komme inn på ett av landets
to beste universiteter, Oxford, en utrolig prestasjon. Moren hennes har jobbet på
universiteter og var veldig klar over hvilke ferdigheter hun ville trenge. Helen bestemte
seg for å ta et friår noe moren i starten var usikker på om var en god idé. Kanskje
hun ville miste interessen for studier eller finne seg en kjæreste. Moren planla friåret
hennes som en militærøvelse, og det er interessant å se på de tingene hun syntes var
viktige på veien til å bli selvstendig. Kanskje det mest åpenbare er å bli uavhengig slik
at hun med letthet kan bevege seg rundt i landet, først ved å lære å kjøre bil, så ved
hjelp av offentlig transport. Det er utrolig hvor ofte tilsynelatende veldig kompetente
døve ungdommer synes tanken på å ta offentlig transport er skremmende.
Neste punkt er nyttig for alle ungdommer: å lære hvordan man skal organisere tiden
sin slik at man får tid til sosialisering, jobb og andre avtaler. Andre punkter på Helens
liste var å reise på ferie alene med en venn, besøke en annen kultur og leve fullstendig
utenfor egen komfortsone, studere omgitt av hørende, jobbe som forskningsassistent,
bli dyktig i husarbeid, lære å administrere en bankkonto, bli komfortabel i eget selskap,
få veiledning i forhold til overgangen, bli dyktig nok i en idrett til å kunne delta på et
universitetslag, besøke Oxford regelmessig for å komme på rett studentspor. Å reise
med en venn var den lette delen.
Universitetet anbefalte foreldrene hennes å gå til nevrolingvistisk veiledning. Så vidt
jeg forstår handler det om hvilke beskjeder du gir deg selv, sørge for at de er positive
og ikke negative – for eksempel å se livet som et glass som er halvfullt snarere enn
halvtomt. Det finnes mange strategier som kan legge til rette for det. Helen tok et
fireukers kurs i London for å lære å undervise i engelsk som fremmedspråk. Det var
første gang på lenge at hun hadde undervisning sammen med hørende studenter.
Etterpå jobbet hun et eller annet sted i Malaysia. Moren hennes var veldig nervøs
og slo følge med henne en stund for å forsikre seg om at alt gikk bra, inklusiv om
cochleaimplantatet hennes taklet fuktigheten. Dette var deres ideer for å forberede
overgangen til universitetet. Vi kan være enig eller uenig i punktene, men konseptet
er godt. Vi får se om det utgjør en forskjell.

Personal understanding of deafness – PUD
Vi har nå sett fire ulike erfaringer. Alle er selvfølgelig forskjellige, men vi ser noen
fellesnevnere, særlig knyttet til selvstendighet og vennskap. Er det ting vi kan gjøre på
skolen eller oppmuntre foreldre til å gjøre som vil gjøre en forskjell?
På The Ear Foundation har vi et program som kalles PUD – Personal understanding
of deafness (personlig forståelse av hørselstap/døvhet). Konseptet er at det starter
for de aller yngste. Vi kan ikke plutselig gi disse ungdommene en dose ferdigheter og
sende dem av gårde. Det må være en del av deres bevissthet og læring fra tidlig av. De
må absolutt forstå at kommunikasjon er en toveisprosess, og at det er like mye deres
ansvar som noen andres.
Hva ønsket vi at ungdommene skulle kunne klare når de var ferdige med skolen?
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•

Å være trygge på hvem de er og forstå hva som gjør dem annerledes

•

Å forstå hvordan hørende mennesker kommuniserer og bruker auditiv
informasjon
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•

Å akseptere ansvaret for å sikre effektiv kommunikasjon ved å vite hvordan
man kan hjelpe folk til å tilpasse seg

•

Å være trygg nok til å ta avstand fra en person som ikke er villig til å tilpasse
seg situasjonen

•

Å forstå lyttehjelpemidlene sine, å kunne vedlikeholde dem og kjenne til annen
teknologi som kan være til hjelp

•

Å kjenne til og forstå rollene til de ulike fagpersonene de vil møte

•

Å mestre overgangsperioder effektivt

•

Å forbli trygg

Utviklingstrinn 1
1. Å bli i stand til å sette på seg apparatet og slå det på selv
2. Å oppdage og kunne si fra hvis apparatet ikke virker som det skal. På sikt å ha
med seg egne batterier og bytte dem ved behov.
3. Å hjelpe til med feilsøking og observere ansatte som ringer etter assistanse.
4. Å bli i stand til å kontakte høresentral eller andre for å få service eller lage en
avtale.
Jeg oppdaget hvor viktig det var å gjøre dette en gang jeg fikk en student til å kontakte
sykehuset fordi CI-en hans ikke virket. Han sendte en tekstmelding med “Hei, det er
Sami. Implantatet mitt er ødelagt”. Han oppga ikke en gang etternavnet sitt, og han
var 15!
Andre aspekter i utviklingstrinn 1:
•

Kan reise på egenhånd for å få nye ørepropper eller til sykehusavtaler.

•

Kjenne til hørselstekniske hjelpemidler og hvor de kan skaffes

•

Forstå fordeler og begrensninger ved et FM-system

•

Å kunne forklare det til noen andre

•

Ha strategier for å underrette læreren hvis apparatet ikke virker

•

Ha trygghet og ferdigheter til å gjøre det foran andre

Det er selvfølgelig mange ulike måter å viderebringe disse elementene på, og det er
opp til hver lærer og skole å finne sin måte. Jo mer praktisk rettet det er, jo bedre
sett fra min side. Fordelene ved FM er noe som i stor grad har unnsluppet meg i min
undervisning inntil jeg nylig har begynt å veilede ungdommer som går på bostedsskolen
sin, og de er helt avhengig av det.

Utviklingstrinn 2 – kunnskap om eget hørselstap
1. Å vite at grunnen til at de bruker et apparat er fordi de har et hørselstap, og at
andre barn kan høre mer og annerledes.
2. Å forstå at hørselshemmede mennesker har forskjellig grad av hørselstap og
være kjent med graden av eget hørselstap.
3. Å vite hvilken del av øret som ikke fungerer som det skal og i hvilken grad
høreapparatet er i stand til å avhjelpe det.
4. Å være i stand til å forklare eget hørselstap til lekfolk og i hvilken grad
høreapparatet hjelper dem.
Dette er noe unge døve mennesker synes er fascinerende. Jeg husker i gamle dager
da audiogrammene deres hang på innsiden av en skapdør og de ofte kom og stilte
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spørsmål om det. Nå er all informasjon elektronisk og ikke så lett tilgjengelig, og med
CI er det ofte vanskelig å få tak i det første audiogrammet deres.

Utviklingstrinn 3 – døv og hørende bevissthet
1. Å forstå at noen rom er vanskelige å høre i.
2. Å vite at rommets akustikk påvirker hvor lett eller vanskelig det er å kommunisere
med andre.
3. Å identifisere faktorer som kan påvirke de akustiske forholdene i et rom.
4. Å være i stand til å foreslå endringer som kan forbedre akustikken i rommet.
De fleste hørende vil ikke ha denne informasjonen. Hvor mange døve ungdommer
kan uttale hvilke situasjoner det er vanskeligst å lytte i og hvorfor? Hvis de ikke
kjenner til dette, kommer de til å slite med å få hjelp med kommunikasjonen fordi
lyttebetingelsene er så viktige for unge CI-brukere.
Bevissthet om hørsel:
1. Å forstå at hørende mennesker ikke alltid trenger å se på hverandre for å kunne
kommunisere.
2. Å forstå at hørende mennesker kan få tilgang til visuell og auditiv informasjon
samtidig.
3. Å være så trygg at man kan ta opp og diskutere misforståelser som oppstår på
grunn av mangel på kunnskap om hørselstap hos hørende personer.
Igjen vil jeg understreke viktigheten av gruppearbeid og rollespill. Vi var så heldig
å kunne starte et tilbud i forrige uke på The Ear Foundation for barn fra to ulike
områder som møttes for å hygge seg og spille, men også for å fokusere på hørselstapet
sitt. Vi fikk dem til å ta en idédugnad om hva det vil si å være døv. Så ble de bedt om
å presentere tre fordeler og tre ulemper ved å være døv. Vi tok ulempene og fikk dem
til å tenke på løsninger. De hadde veldig mange ideer. Så fremførte vi dem, men det
tar mer enn én gang å fremføre slike ting. Det er ok for veldig trygge barn, men langt
mer utfordrende for andre.
Og så skal vi se på det siste utviklingstrinnet. Det øverste punktet om å be om
bekreftelse er ment å være for fem- til syvåringer, men min erfaring er at mange
11-åringer ikke klarer dette. En av de første tingene vi forsøker å få dem til å mestre
når de kommer på videregående er å få dem til å si fra hvis det er noe de ikke forstår.
Jeg sier alltid til dem “takk for at du spør”. I stedet for å se på noen andre for å få
forklart noe, trenger vi å få dem til å be om forklaring selv, det vil si å ta ansvar for
egen kommunikasjon.

Utviklingstrinn 4 – Trygghet og forståelse for å sikre effektiv kommunikasjon
1. Å spørre om informasjon når de er usikre på hva som har blitt sagt.
2. Å begynne å utvikle strategier for å gjenopprette en samtale (bekreftelse,
klargjøring, forklaring).
3. Å ha strategier og trygghet til å gjenopprette en samtale.
Når kommunikasjonen bryter sammen, er det best å ha virkelige situasjoner å diskutere.
Man kan huske på episoder som kan diskuteres i etterkant, og for eksempel se på
begge parters syn og følelser om saken. Finnes det teknologi som kunne ha hjulpet?
Hvilken beskjed er det du trenger å få formidlet, og hvordan kan det best skje? Er
unge mennesker klar over all den teknologien som finnes som de kan bruke? Vet de
at det er mulig å få skrivetolk? Vet de hvordan slikt finansieres. Vi må naturligvis gi
dem informasjonen, men også ferdighetene til å skaffe seg tilgang til den.
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Hvis vi tenker på et hierarki for gjenoppretting, kan vi se de ulike nivåene det kan
foregå på. Fra et forvirret uttrykk til å si “hva?” eller et mer høflig “unnskyld?”. Så kan
man gå videre til å stille et spørsmål. Gir vi dem mulighet til å utvikle slike ferdigheter,
eller tar vi over, eller lar vi dem bare være? Andre måter å håndtere at man ikke
forstår er å oppføre seg dårlig, bli stille, trekke seg tilbake, ikke være seg selv.
Det handler om å gi dem ferdigheter i å ta ansvar for å gjenopprette kommunikasjonen.
På hvilket nivå er barnet? Kan du flytte dem over på det neste nivået? Det er stor
sannsynlighet for at de ikke kommer til å flytte seg videre selv. Det handler igjen om
å flytte alt inn i denne sirkelen igjen, og ikke anta at de kommer til å plukke det opp
selv. I tillegg til å øve vil det gi tillit å dele erfaring og anekdoter med voksne døve. Da
vil de se at det ikke bare er læreren som prater om det, men det er faktisk døve der
ute som holder på med det.
Så er det selvsikkerhet og være åpen om det. Dette er en del av sinnemestringsprogrammet
jeg snakket om i forrige artikkel. Så snart dette er behandlet åpent, kan man hver
gang en situasjon oppstår som er godt eller dårlig taklet, forsterke budskapet, men du
trenger å ha vokabularet og informasjonen først.
Carl Rogers4 sa: det ideelle selvet, det reelle selvet – jo større avstand, jo større lidelse.
Dårlig selvbilde kan gjøre deg mer sårbar overfor bøller, mens godt selvbilde gjør deg
ikke sårbar. Jeg har ikke sett at bøllete atferd har vært et stort problem, det er mer
ignorering.
Vi er så heldige på min avdeling å ha en medarbeider som ble døv etter meningitt i
en alder av 16. Hun jobber én-til-én med studentene for å bygge opp selvbildet deres
og være en god rollemodell for dem basert på disse emnene: å snakke om selvfølelse,
negative tenkemåter, å se på det positive, respekt og akseptere komplimenter. Hennes
rolle går ofte utover det, men det er der det begynner.
I forrige artikkel tok jeg opp en følelse av tilhørighet som utvikler seg ved hjelp av å
være del av et fellesskap. Kanskje vi trenger å hjelpe dem til å føle tilhørighet til et
fellesskap ved regelmessig å få ungdommer til å møtes, gi dem mulighet til å møte
voksne hørselshemmede og delta i funksjoner som er organisert for hørselshemmede.
Før ungdommene forlater skolen, bør følgende temaer være diskutert:
•

På hvilken måte er det annerledes å være hørselshemmet i forhold til å være
normalthørende?

•

Hvordan skal du klare deg på en selvstendig måte?

•

Hva gjør du hvis du ikke opplever at du klarer deg?

Så kommer tilleggsferdighetene ved det å være hørselshemmet. Får de anledning til å
praktisere dem før de forlater skolen? Det er litt som å bruke kondom. Alle blir fortalt
hvordan de skal det, men bruker de det? Er det tilsvarende å bruke tolk?
•

Bruke forsterkerutstyr

•

Bruke skrivetolk

•

Bruke tegnspråktolk

•

Bruke hjelpemidler

•

Forstå ulike instansers rolle

Hvordan skaper man ungdom med godt selvbilde? Hvis det var enkelt, ville vi alle ha
godt selvbilde. Det er mye vi ikke kan forandre på, men det er noen ting vi i hvert fall
kan forsøke å påvirke.

4 Amerikansk psykolog (1902-1987)
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V oksne

med cochleaimplantat

Julie Mather – Education IT Co-ordinator/Research officer, The Ear Foundation, Nottingham,
England

Jeg deler denne forelesningen inn i tre deler. Den første delen er om forskning knyttet
til voksne foretatt ved The Ear Foundation. Deretter skal vi bli kjent med en voksen
brukers erfaringer. Til slutt skal jeg gjennomgå det arbeidet som gjøres av The Ear
Foundation overfor voksne på det vi kaller våre “Sound Advice” dager.

Forskning ved The Ear Foundation
Først og fremst er dette en populasjon i stor endring. I Storbritannia var voksne
implantatbrukere inntil nylig nesten alltid døvblitte, men nå har vi fått en stor gruppe
unge voksne som velger å få implantat i tjueårene eller tidlig trettiårene. Dette er to
ganske karakteristiske grupper, og for hver gruppe vil behovene være forskjellige, selv
om det også vil være en overlapping.
The Ear Foundation gjorde en studie i fjor, som ennå ikke er publisert, finansiert
av The Royal National Institute for the Deaf. Tittelen er “Det er som en Mini Morris
sammenlignet med en Ferrari på hodet mitt” og er et sitat hentet fra en av deltakerne
og vedkommendes opplevelse av forskjellen mellom høreapparat og cochleaimplantat.
Datamaterialet består av 187 innsendte spørreskjemaer. 10 av disse ble trukket ut
til et intervju. Deltakerne hadde hatt CI fra seks måneder til 20 år. Majoriteten av
informantene var fra England, resten var fra andre deler av Storbritannia. I gruppa
25-50 år hadde 40 % fått implantat for ett år siden eller kortere. I gruppen 50-60+ var
det 11 % som var implantert for ett år siden eller mindre. Alle i gruppa 18-25 år var
implantert de siste tre årene.
6 av 10 i intervjugruppa antas å ha et medfødt hørselstap. Én hadde et medfødt tap
som hadde progrediert, to hadde ervervet hørselstap og én hadde et progredierende
tap som hadde utviklet seg senere. Intervjuene avdekket enkelte ulike behov mellom
eldre med ervervet hørselstap og relativt unge som kan ha vært døve siden tidlig
barndom. Dette gjenspeiler en ny og fremvoksende populasjon som søker råd og støtte
hos jevnaldrende med tilsvarende behov. Støttegrupper ansees som viktige, men de
må møte brukernes behov.
Å ta avgjørelsen om å få CI eller ikke kan være veldig vanskelig. I Storbritannia var
det stor motstand mot cochleaimplantater i døvekulturen. Å ta skrittet mot å be om
implantat krevde derfor mye selvtillit, og man måtte være forberedt på kritikk, kanskje
fra noen av sine jevnaldrende. Det er interessant å se hvordan holdningen til implantat
forandrer seg i den voksne, døve befolkningen. Det var motstand i begynnelsen, men
nå brer det om seg og flere og flere ber om å få implantat, selv om det ikke er alle.
Signalet fra CI er svært forskjellig fra høreapparat, og det kan være vanskelig å
skulle bytte når man har vært avhengig av høreapparat. Valg av øre kan også by på
komplikasjoner. Mange voksne døve ønsker å implantere det dårligste øret selv om
kirurgene foretrekker det beste øret. Noen får et tilleggsproblem når de etter å ha
bestemt seg for CI-operasjon får beskjed om at det ikke lar seg gjøre å operere.

Operasjonen
Generelt sett syntes folk at de hadde blitt ganske godt forberedt til operasjonen.
Mange opplevde at de hadde fått tydelig informasjon om risikoen ved inngrepet og
hva man kunne forvente av resultat. Postoperative erfaringer varierte. Tre stykker
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hadde fått smaksforstyrrelser, to hadde fått balanseproblemer og to hadde blitt svimle
mens andre ikke hadde fått noen form for vansker. Én person fikk tinnitus for første
gang tre uker etter, men ikke senere. Én person opplevde at munnen hang, noe som
indikerer at ansiktsnerven var berørt. Men dette varte bare en kort tid og ble ikke
ansett som et problem. Én person hadde problemer med infeksjon etter operasjonen
og måtte legges inn igjen på sykehus.
Erfaringene med lydpåsetting varierer og gjenspeiler nødvendigvis deres tidligere
hørselserfaringer og hvor lenge de hadde vært døve. De fleste informantene syntes
prosessen var vanskelig i starten. For noen var det en svært følelsesladet hendelse. En
mann innrømmet at hans og omgivelsenes forventninger sannsynligvis hadde vært
for høye. Flere informanter rapporterte at de ønsket at testlydene skulle være høyere.
Bare to av de ti informantene rapporterte at erfaringen var en opptur, en spennende
hendelse.
Nedenfor følger lydbeskrivelser fra ungdom mellom 10 og 18 år fra da de fikk på lyd
på sitt andre implantat. De er i en unik posisjon hva gjelder lyderfaringer gjennom det
andre øret via implantat, og deres beskrivelser er svært informative:
•

ringende klokker

•

som en robot

•

som en sirene

•

sprakende

•

pipelyd

•

dempet

•

summende

•

som et elektrisk støt

•

det hørtes ut som om verden gikk under eller noe

•

som en radio som skraper og bråker

•

som en sur gammel mann

•

høyfrekvent robotstemme

•

som når du er under vann

•

som små gnister

•

rare lyder du ikke er vant til

•

morse

Jeg skal presentere to caser fra studien for dere. Person A er født døv. Faren er
døv, og British sign language (BSL) er førstespråk hjemme. Foreldrene valgte å
utsette avgjørelsen til barnet ble voksent. Vedkommende nektet å bruke stemme, har
unormalt utviklet cochlea og fikk CI som 19-åring. Intervjuet er foretatt under ett år
etter implantering. Vedkommende sa følgende om lydpåsettingen:
“Jeg kunne ikke høre lyder annet enn som piping. Hvis jeg klappet i hendene,
var hvert eneste klapp som et pip. Når audiologen snakket til meg, var alle
stavelsene bare pip.”
“Jeg var litt skuffet fordi da jeg gikk hjem, stoppet ikke pipingen. Jeg holdt
nesten på å gi opp, men moren min overtalte meg til å fortsette.”
“Etter tre måneder gikk kartleggingen bedre. Det var da jeg begynte å høre
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omgivelseslyder. Jeg likte det ikke i det hele tatt. Så ved seks måneder begynte
lydene å bli bedre. Først hørte jeg mammas stemme, så dro jeg hjem for å prøve
å lytte til andres stemmer.”
Ett år etter lydpåsetting:
“Etter cirka åtte måneder la jeg bort høreapparatet på det høyre øret siden
cochleaimplantatet tok over. Jeg jobber fortsatt med det, lære å høre flere
omgivelseslyder og lære å lytte til tale. Når det er høye lyder, tar jeg det av meg,
men jeg begynner å bli bedre på det. Jeg har gått fra 3 % til 78 % på en taletest.
I tillegg har jeg vist at de tok feil! De trodde ikke at jeg ville klare å oppfatte noe
tale selv om jeg var god til å munnavlese. Jeg måtte bare prøve hardere.”
“Jeg blir ikke lenger like trøtt som jeg pleide. Før jeg fikk cochleaimplantat,
brydde jeg meg egentlig ikke så mye om musikk. Nå lærer jeg kun å lytte til den.
Jeg prøvde å snakke med moren min på telefonen for tre uker siden.”
Person B har et antatt medfødt tap og fikk diagnosen sent (15 måneder gammel) da han/
hun ikke begynte å snakke. Vedkommende har bare fått talespråk, ingen tegnstøtte
og ønsket i utgangspunktet ikke CI-vurdering, men fikk CI som 31-åring. Intervjuet
ble foretatt to år etter implantering. Vedkommende sa følgende om lydpåsettingen:
“Lyden var foreferdelig. Da de skrudde den på, var det en fin lyd, som å få et
elektrisk støt. Det var vanskelig fordi jeg hadde forestilt meg hvordan lyden
kunne bli, forvrengt eller fremmed, men jeg hadde ikke trodd at det ikke skulle
være som en lyd. Det var ikke som forventet. Det var bare gradvis at jeg begynte
å kjenne den igjen som lyd. Det kjentes ubehagelig. Jeg dro hjem med t-banen
sammen med mamma. Jeg begynte å gråte fordi det var så ubehagelig. Det
kjentes som et elektrisk støt. Det kjentes som det var veldig sterkt, men det var
fordi det var høyfrekvente lyder som jeg aldri hadde hørt før. Hjemme gikk jeg
inn på kjøkkenet og åpnet kjøleskapet, og jeg visste at det virket fordi hver gang
jeg flyttet på noe, lagde det en lyd. Jeg følte at det var så sterkt, det nesten slo
meg.”
To år etter lydpåsetting:
“Jeg håpet at det ville gjøre munnavlesning litt enklere. Jeg tenker at jeg er
avhengig av munnavlesning, men jeg tror jeg bruker hørselen til begynnelsen
av setningen, men det gjør egentlig ikke så stor forskjell. Jeg kan snu meg
rundt når noen begynner å prate, og når jeg så ser på dem må jeg bare fortsette.
Jeg tror oppfattelsen min av andre mennesker er mer eller mindre den samme.”

Oppfølging etter implantering
Resultatene fra spørreundersøkelsen viste at nesten alle de voksne (99 %) opplevde at
ansatte ved sykehusene tok del i oppfølgingen etter implanteringen. Den nest viktigste
input var støtte fra en signifikant annen for eksempel ektefelle/partner (38 %), dernest
kom den lokale audiologen (30 %), lokal audiopedagog (30 %) og lokal logoped (28 %).
Blant de som gikk til lokale logopeder, betalte fem personer for oppfølgingen selv,
og i disse tilfellene var det den eneste tale- og lyttetrening de fikk. En av de andre
personene over betalte også for privat lyttetrening og audiologisk oppfølging. Alle de
andre tilbudene nevnt over ble gitt av staten.
Tolv personer (10 %) oppga at de ikke mottok noen form for oppfølging bortsett fra
den gitt av CI-teamet på sykehuset. 53 personer (44 %) oppga at de fikk oppfølging fra
ulike aktører, for eksempel sosialtjeneste, psykolog, munnavlesningsklasser, lokale
døveforeninger og The Ear Foundation.
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Figur 1. “CIC Staff” tilsvarer CI-team ved sykehus; “significant other” er signifikante
andre (viktige nærpersoner); “local audiologist” tilsvarer lokal audiograf; “local hearing
therapist” tilsvarer lokal audiopedagog; “local SLT” tilsvarer lokal logoped; “voluntary
organisations” er frivillige organisasjoner; “none provided” er at tilbud ikke blir gitt;
“other” er annet.

Mislykkede implanteringer og reoperasjoner
Av de 187 som svarte på spørreskjemaet, var det ti stykker som oppga at de hadde
fått et nytt cochleaimplantat. Tiden som gikk fra de fikk det første implantatet til det
oppsto behov for nytt, varierte fra 1,6 til 16 år hvilket er et gjennomsnitt på 4,6 år.
Ni av ti oppga at de helt klart ønsket å få satt inn et nytt implantat. For den siste
informanten er det ikke gitt noen informasjon. Halvparten av denne gruppa oppga at
de var mer fornøyd med sitt andre implantat, tre av ti syntes det var likt og én person
sa at det nye ikke var like godt som det første.
“Det var fantastisk, så begynte det å komme periodisk støy. Jeg håpet det ikke
skulle være en mislykket implantering. Det ble mer og mer periodisk støy. Jeg
trodde det kanskje var én elektrode. Det var en trist dag.”

Implantat på begge ører til forskjellig tid
38 % av informantene oppga at de ville vurdere å få implantat på den andre siden
også, én person var usikker, mens resten ikke ønsket implantat nummer to. 7,5 %
hadde allerede tosidig implantat. Én av disse informantene ble intervjuet. Hun ble
først implantert på én side, men fikk implantat på begge sider samtidig da det første
implantatet gikk i stykker.
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Selv om intervjuobjektene var positive til cochleaimplantat, var de så godt som entydige
i at dette var en avgjørelse som burde tenkes nøye gjennom og ikke en som skulle bli
presset på noen. Flere varslet om at resultatene varierer og at en viss utholdenhet kan
være nødvendig. Informantene hadde følgende råd til andre i samme situasjon:
“Jeg ville helt klart si at det ikke er noe å bekymre seg over – gjør det du tenker
og sats på det. Å snakke med en annen venn her om dagen ga henne litt tillit til
å gå videre og ta en avgjørelse. Jeg sa til begge to “ikke ha noen illusjoner om
at dere vil bli normalthørende, for det blir dere ikke. Hvor godt dere kommer til
å høre med det, vil avhenge av hvor mye dere jobber med det. Ikke forvent for
mye, dere vil måtte jobbe med det.”
“Det skjer med meg hele tiden på jobb. Mange mennesker som kommer bruker
høreapparat, og jeg tenker at hvis de har noe nytte av det, bør de holde seg til
det. Jeg sier alltid at jeg ikke har noe vondt å si om implantater, jeg har hatt
veldig god erfaring. Jeg snakker veldig positivt om det.”

Informantenes opplevelse av fordeler med cochleaimplantat
“Å være i stand til å høre telefonen, høre på musikk, ta del i aktiviteter, snakke
mer åpent og avslappet uten å måtte spørre om gjentakelse, kommunikasjon, å
være i stand til å le, tøyse uten å føle meg utilpass.”
“Volumforskjellen – som å ha en Mini sammenlignet med en Ferrari på hodet.
Jeg hater det hvis batteriene går tomme og jeg har glemt en ekstra pakke. Jeg
har til og med forlatt en familiemiddag og kjørt hjem for å hente batterier.”

Annas erfaringer med CI
Nå skal vi bli nærmere kjent med Anna, en voksen, døv person og hennes reise med
sitt cochleaimplantat. Jeg ble kjent med Anna for første gang gjennom Sounding
Board, som er nettsiden til The Ear Foundation, og som har et forum hvor man kan
stille spørsmål. Anna begynte å stille spørsmål om å takle livet etter implantering.
Hun holdt et foredrag på en konferanse som ble holdt på The Ear Foundation om
voksne med cochleaimplantat. Anna er født helt døv og klarte seg med høreapparat til
hun var 13 år gammel. Da gikk hun over til BSL5 i sin kommunikasjon og ble sterkt
involvert i døvekulturen. Hun begynte på universitetet, noe som er en stor prestasjon
i Storbritannia. Hun oppnådde en grad og begynte å jobbe som byggeplanlegger, noe
som krever gjennomføring av forhandlinger og dra på befaringer.
Det er antakeligvis uvanlig for en med så sterk døv identitet å velge CI, men hun er i
høy grad selvstendig. Jeg spurte henne forrige helg hvorfor hun fikk CI og hun sa: “Du
vil ikke tro det, det var for å bedre lyttingen min på jobben”. Hennes senere erfaringer
gjør det ganske ironisk.
Anna ble implantert i 2008, så det har nå gått to år siden operasjonen. Etter
lydpåsetting beskriver hun reisen som tre forskjellige faser. Dette er hva hun sier om
lydpåsettingen:
“Jeg var skuffet dagen for lydpåsetting. Jeg ventet og ventet på en lyd, men
det kom ingen. Men så fikk jeg en fornemmelse dypt inni øret mitt - en stille
vibrasjon. Det var min første erfaring med at cochleaimplantatet mitt ble
stimulert. “Du verden”, de stille vibrasjonene slo meg fullstendig ut, og det
endte med at jeg måtte ta nesten en hel uke fri fra jobb i stedet for de to dagene
jeg hadde planlagt. Moren min beskrev det som at spindelveven ble blåst av
hørselsnerven min, som aldri hadde blitt brukt, og som nå ble vekket forsiktig
for første gang, og hjernen min som forsøkte å finne ut hva den skulle gjøre med

5 British sign language
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det. Men det var ingen lyd – bare stille pulseringer i øret mitt. Den første “lyden”
jeg hørte kom en uke senere – i Sainsburys! Jeg var og handlet, butikken var
stille og jeg var i hyllene for drikkevarer, så plutselig kom det klikk-klikk-klikkklikk. Hva i all verden var det? Jeg tittet meg rundt, så så jeg en dame med
hæler. Lyden passet perfekt med trinnene hennes og avtok etter som hun gikk
vekk fra meg.”
Det første året handlet om å bli vant til omgivelseslyder. “Jeg la merke til hver gang
det kom en ny omgivelseslyd. Det begynte som en stille pulsering i øret mitt, så ble
den til en meningsløs lyd og så en lyd som kunne identifiseres.” Stemmer hørtes som
Donald Duck.
Hun fortsatte å omgås sine døve venner og var fortsatt avhengig av tolk i alle sosiale
sammenhenger. Hun var veldig motivert for å gjøre fremgang og jobbet hardt med
lytteøvelser, men det var fortsatt ikke nok.
“Musikken var full av hull siden jeg bare hørte enkelte toner, men antallet
økte med tiden og virket følgelig klargjørende og forbedret musikkvaliteten med
tiden. Jeg kunne høre høye toner bedre enn lave. Jeg hørte fuglene for første
gang én måned etter lydpåsetting, men det var bare blåmeis. Det økte sakte og
åpnet seg for andre fugler med tiden. Jeg husker godt én anledning. Det var
nyttårsaften 2008, ti måneder etter lydpåsetting. Jeg gikk ut av mine foreldres
bakdør, og jeg ble så overrasket over å høre fuglene kvitre i desember!”
Hun bekymret seg for at hun ikke skulle få aksept fra sine døve venner, men det viste
seg unødvendig. Hun fikk nye venner og var overrasket over å se hvor mange av hennes
døve venner som viste interesse for cochleaimplantat. Ti måneder etter lydpåsetting
sliter hun fortsatt med å oppfatte tale og bruker tegnspråktolk, men hun setter pris
på støtten fra andre i samme båt. Implantatet virker best for henne når hun er i rolige
omgivelser sammen med mennesker som har bevissthet om hørselshemming, og hun
hører omgivelseslyder selv om hun ikke kan oppfatte alle. Befaringer i jobb er ikke
lenger stille. Men implantatet er fortsatt en stor kamp når det gjelder taleoppfattelse,
bakgrunnsstøy og lang etterklangstid, å kommunisere med mennesker som ikke
har bevissthet om hørselshemming, grupper med hørende som prater, tv, radio og
lokalisering av lyd.

Å tilpasse seg CI på jobb
Generell kontorstøy er noe av det mest plagsomme for Anna.
“Jeg vet ofte ikke hva det er, og jeg oppdager noen ganger at jeg forsøker å finne
det ut. Vi har byttet kontorer, og det er enda mer forvirrende for meg nå som vi
har separate kontorer. Vi satt i landskap før. Det ser ikke ut til at jeg klarer å
finne ut hva bråket er, og det er frustrerende. Så nå skrur jeg av!
Jeg er fortsatt ikke i stand til å bruke telefon på jobb, så jeg er fortsatt 100
% avhengig av tegnspråktolkene mine til det. Én-til-én-situasjoner innebærer
en stor forbedring forutsatt at jeg kan munnavlese personen og personen har
bevissthet om døve, og jeg synes FM-systemet er veldig bra i denne situasjonen.
I planlagte møter bruker jeg bordmikrofon, men jeg kan fortsatt ikke henge
med, så jeg er fortsatt sterkt avhengig av tegnspråktolkene mine til det.
Ustrukturerte møter er det jeg kaller uplanlagt småprating med kontorsladder
eller jobbrelatert jungeltelegraf. Jeg har ingen sjanse til å kunne plukke opp
slikt av meg selv. Det er det dere kaller tilfeldig hørsel/læring? Jeg er fortsatt
avhengig av tegnspråktolkene mine til å oppdatere meg på den slags. Når det
er for mye kontorprat i grupper, skrur jeg av implantatet fordi jeg synes denne
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bablingen av meningsløse stemmer er veldig irriterende, særlig siden jeg ikke
kan delta.
Befaringer i jobb trenger ikke være stille lenger, men jeg klarer ikke å lokalisere
maskinlyder i steinbrudd eller høre dem bak meg. Hjelmen og den høye kraven
på refleksjakken min gjør at implantatet mitt ikke sitter så godt på, så det
fungerer ikke så godt på befaringer. Jeg pleier å ta det av og putte det i en
sikker lomme snarere enn å miste det i et steinbrudd!
Under øvelsestimene bruker jeg både FM-systemet og tolkene mine. Jeg ser
fortsatt bare på tolkene, men hvis jeg ser at de som snakker er veldig tydelige
og de vender seg ordentlig mot meg, kan jeg munnavlese noe, men jeg fokuserer
fortsatt på BSL6.”

Annas erfaringer med kollegers holdninger
“Min linjeleder har vært fantastisk og ekstremt støttende. Når CI-en min skuffer
meg, hjelper han meg og får meg til å føle meg bedre. Han er fullt ut klar over
hva jeg kan og ikke kan få og støtter meg deretter. De fleste kollegene mine er
veldig gode og forstår mine opplevelser og implantatets begrensninger. Derimot
er det tre arbeidstakere som ikke har så høy døv bevissthet og tror derfor at
hvis de snakker høyere, så hører jeg og forstår dem. Jeg sliter fortsatt i grupper,
særlig når det er et par i gruppa som ikke har denne bevisstheten. Jeg pleier å
klare meg best i grupper med to arbeidstakere som har høy døv bevissthet, som
tar det med ro og vender seg mot meg når de snakker, og sørger for at jeg har
forstått før de går videre til neste mann.”
Anna har behov for å veksle mellom munnavlesning og tegnspråk.
“Jeg har lagt merke til at noen ganger når jeg er i en én-til-én-situasjon, kan jeg
få med meg noe, men ikke all talt kommunikasjon. Det er kinkig for både tolken
og meg. Over tid fant jeg ut hvilke ansatte jeg fortsatt trengte tolk til. Heldigvis
for noen kunne jeg munnavlese godt nok uten tolk, og vi fant et system som
tolkene og jeg ble enige om. Når jeg kan munnavlese en person godt, foretrekker
jeg å munnavlese. Da er tolken “standby”. De vurderer situasjonen og vet på
en eller annen måte om jeg ikke har forstått, og vil da automatisk tolke eller
vente på at jeg gir dem et hint. Når jeg ikke kan munnavlese en person godt
eller er i grupper, er jeg fortsatt helt avhengig av tegnspråktolker siden disse
situasjonene er veldig vanskelige og forvirrende for meg. På slutten av mitt
andre år (forrige måned er det to år siden jeg fikk på lyd) visste jeg i hvilke
scenarier implantatet mitt virket best og i hvilke jeg fortsatt trengte støtte fra
en tolk.”
“Familien min og kollegaene mine er hørende. Likevel hadde jeg ikke tatt del i
hørende kultur før jeg hørte flere talelyder (selv om det ikke var mulig å skille
dem), og kulturen er ny for meg. Nå er jeg er oppmerksom på mer av pratingen
som skjer, men ikke hva som blir sagt. Derfor er jeg mer oppmerksom på
interaksjonen mellom grupper av hørende. Jeg har ennå ikke utviklet taktikker
knyttet til rett og galt i interaksjonen i hørende kultur. Siden jeg bare har delvis
tilgang til hørende kultur, synes jeg det er veldig forvirrende. Og hvis jeg ser en
gruppe hørende som snakker og har lyst til å delta, er jeg usikker på den beste
måten å nærme meg på siden jeg ikke kan oppfatte hva de snakker om i første
omgang. Jeg er ikke i stand til å finne ut om samtalen er åpen eller ikke, og jeg
er livredd for å forstyrre siden de kan tro at jeg er uhøflig fordi jeg avbryter. Jeg
trodde også at hørende hører alt, men det gjør de tydeligvis ikke. Jeg har også
lært at hørende visstnok tuner seg inn på ting som er av interesse for dem og
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ikke på alt. De kan velge og vrake hva de vil tune seg inn på. I tillegg prøver jeg
også fortsatt å finne ut i hvilken grad hørende overhører andre og hvordan de
forholder seg til det. Selv om jeg ikke kan overhøre noen, prøver jeg fortsatt å
finne ut når jeg kan be om oversettelse av informasjonen som kommer rundt
meg. Jeg er fortsatt sterkt avhengig av tegnspråktolkene.”
“Jeg har erfart at de tre ansatte som ikke har så høy bevissthet om
hørselshemming forventer at cochleaimplantat skal være en enkel løsning, og
at jeg skal høre alt rundt meg og forstå alt som blir sagt. Ved en anledning
måtte jeg lede et møte, men tolken ble syk, og jeg trengte noen til å skrive på en
laptop hva som ble sagt i møtet. En av disse ansatte sa “Nei, du trenger ingen
lap-top. Hvorfor tar du ikke opp møtet på bånd og får noen til å skrive det ned
senere?” Jeg svarte: “Ok, hvis jeg gjorde det, hvordan skal jeg kunne følge med
og lede møtet nå?” Det stoppet henne på det sporet. Jeg fikk det på min måte.
Men heldigvis har jeg akkurat nå funnet en strategi for å takle mennesker med
lavere bevissthet om hørselshemming, som tror CI er en enkel løsning, ved å
spørre dem: “Forventer dere at personer som akkurat har fått kunstige ben i
trettiårene skal kunne løpe 100 meter sprint når de aldri har hatt ben før og
aldri har reist seg og gått?” Svaret er “nei”. Det er en god måte å forklare at CI
bare er et hjelpemiddel og ikke en kur. Samtidig har jeg aldri vært i stand til å
utvikle evnen til å forstå tale uten munnavlesning, så min mulighet til å oppnå
det er ganske begrenset.”
Følgende oppfølging er nødvendig for cochleaimplanterte i følge Anna:
•

Mer regelmessige brukergrupper i lokalmiljøet. Vi kan bruke disse til å støtte
hverandre i tilpasningsmetoder på jobb.

•

Trening for CI-brukere i å finne mening i og forventninger til hørende kultur for
de av oss som har vokst opp i døv, tegnspråklig kultur? I tillegg øke bevisstheten
om hjelpemidler og tilretteleggingstiltak på jobb.

•

Mer regelmessig tale- og lyttetrening og rehabilitering.

•

Mer skriftlig materiale for voksne med cochleaimplantat.

•

Trening/støtte til tolker som jobber med CI-brukere og arbeidsgivere.

Råd til potensielle CI-brukere:
•

Råde dem til å snakke med andre CI-brukere med tilsvarende bakgrunn og
kommunikasjon?

•

Spørre dem hvordan de klarer seg?

•

Hva er positivt?

•

Hva er negativt?

•

Hvilke strategier har blitt utviklet for å takle de vanskelige aspektene ved CI?

“Sound advice”
Hos The Ear Foundation i Nottingham har vi opprettet en gruppe hvor CI-brukere kan
treffes. Tidligere var det en gruppe for døvblitte voksne, men siden flere døve voksne ble
implantert, ble gruppen relansert med vekt på utdanning og sosial kontakt. Gruppen
består av en blanding av førspråklig døve og døvblitte i alderen 18 til 82. Noen av
spørsmålsstillingene og særlig noen av temaene som har blitt tatt opp, er nyttige for
begge grupper. Gruppen treffes en gang i måneden på en lørdag fra 10.30 til 15.00. Vi
har overnattingsmuligheter, og det synes vi er nyttig.
Ett av temaene vi har fokusert på er musikk. Det har vært særlig viktig for voksne
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døvblitte som har erfaring med musikk fra tidligere. Men det har også vist seg veldig
nyttig for voksne som er født døve, og som kanskje opplever gleden ved musikk for
første gang. Vi har hatt en samling med ulike musikkaktiviteter som karaoke og bruk
av YouTube, og vi har hatt musikere som har jobbet med døve til å lede møter om å
sette pris på musikk. Mange av dere er kanskje kjent med Advanced Bionics’ nettside
om verdsettelse av musikk kjent som “musical atmosphere”. Den er vel verdt å ta en
titt på http://bit.ly/e4HNuV.
Vi har også hatt en telefondag. Dere kan ikke forestille dere hvor vanskelig det var
å finne noen som kunne vise deltakerne telefoner. Vi fikk likevel leverandører til å
komme og snakke om ulike måter å kople seg til telefoner på. Bluetooth virket veldig
populært.
Etter at man har fått cochleaimplantat får man med seg en eske full av småting,
som mange ikke ser på siden. Men i den esken er det mange nyttige presanger. Så
da vi hadde “Sound advice”-dag ba vi alle deltakerne ta med seg esken med disse
småtingene, og så gikk vi gjennom dem. Det ble en vekker for mange.

Å bruke tolk
“Noen ganger når jeg skal på et møte med kun én person, har jeg med tolk. Og
jeg liker å ha med meg tolk til sykehus eller legen. Tolken kommer og er klar
og hører. Jeg munnavleser, men støtter meg til tolken. Jeg var på sykehus og
hadde med meg mannen min fordi jeg ikke fikk tolk. Jeg brukte munnavlesning,
så bare på mannen min tre ganger. Men det var noen ord jeg ikke forsto, så
tolken er veldig nyttig å ha. Da kan jeg få hjelp til ord jeg ikke får med meg. De
kan stemmetolke meg.”
Vi har laget noen gylne regler for tolker:
•

Vennligst forstå at ikke alle cochleaimplantatbrukere er like. De hører ulikt og
har forskjellige behov.

•

Ha høy bevissthet om cochleaimplantat: kjenn apparatets styrker og
begrensninger.

•

Vær bevisst på bakgrunnsstøy. Hvis mulig, sørg for at det ikke finnes
bakgrunnsstøy eller i hvert fall så lite som mulig.

•

Identifiser lyder i rommet for brukeren.

•

Diskuter med brukeren hva deres eksakte behov er før dere starter:
o Hvilken kommunikasjonsmetode skal benyttes: tegnspråk, tegnstøtte,
stemmetolking eller en kombinasjon.
o Hvor mye av samhandlingen ønsker du å få tolket?
o Hvordan vil du signalisere at du trenger min støtte?
o Er det noen til stede som du er mer komfortabel med å munnavlese enn
andre?
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•

Vær forberedt på å sitte uten å tolke over lengre perioder.

•

Vær alltid konsentrert slik at hvis den døve brukeren trenger hjelp av deg, er
du i stand til å kunne gi den.

•

Implantatbrukerens behov vil variere over tid.

•

La den døve personen vite om samtaler i rommet de kan være i stand til å høre,
og la dem bestemme om de vil være med i samtalen eller ikke.

•

Vennligst ikke kommenter implantatet!
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Det finnes så mange nyttige nettsider der ute. Hvis du blir med på Sounding Board
vil vi sende deg en ny, god nettside hver måned, og du kan se andre på hjemmesiden.
En spesielt god side heter “Story nory”. Hvis du er interessert i å utvikle din evne til å
lytte til engelsk, er den verdt å ta en titt på:
http://storynory.com
Vi har workshops om kommunikasjon hvor deltakerne gis mulighet til å gjøre samme
type ting som vi har snakket om i forhold til tenåringer. På forrige samling ba vi
deltakerne om å avslutte følgende setning: “Jeg liker det ikke når jeg snakker og
noen…” Dette er svarene vi fikk:
•

Mumler

•

Fikler med ting

•

Ikke ser meg i øynene

•

Snakker bak meg

•

Ikke lar meg snakke ferdig

•

Bytter tema halvveis

•

Sier “jeg sier det etterpå”

•

Snur seg bort

•

Sier at det ikke spiller noen rolle

•

Skrur av lyset

Tilbakemeldingene understreker at samtale er en toveis handling, og vi må huske
begge sider av den. Vi må ha høyere bevissthet om kommunikasjonen.
Gruppen ble bedt om å beskrive en situasjon hvor de hadde slitt og foreta en idédugnad
om hva de kunne gjøre i en slik situasjon. Eksempler på slike situasjoner var:
•

Familiemiddager hjemme

•

Kjøre bil med hørende venner

•

Snakke med noen på pub

Ved å diskutere får man hjelp til å forsterke det positive og gi støtte. Ting som å
lage grunnleggende regler i familien samtidig som man vet at andre CI-brukere har
tilsvarende problemer, er frigjørende.
Man har alltid mulighet for individuell oppfølging med en logoped for å jobbe med å
utvikle lytteferdigheter og noen ganger taleferdigheter.
Under følger noen utsagn vi har fått i forbindelse med Sound advice-samlingene våre.
“Vil bare si at jeg har prøvd ut lyttetreningen fra lenken dere ga meg og prøvd
det på telefon. Det er flott. Jeg ga mora mi litt av et sjokk. Med en gang jeg sa
“hei, det er meg…” ble det en pause. Hun kunne ikke tro at det var jeg som
ringte henne. Ok, det var litt vanskelig noen ganger i løpet av samtalen vår. Jeg
brukte FM med Smartlink-mikrofon. Det var litt stille og vanskelig å finne ut
hva som ble sagt. Hun snakker veldig sakte for at jeg skal høre henne. Jeg har
bestemt meg for å skaffe meg den slyngekroken med bluetooth Andrew viste
meg for å prøve på mobiltelefonen.” (Førspråklig døv mann implantert for fem
måneder siden)
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“Jeg har endt opp med å føle meg mye mer kunnskapsrik om tilgjengelig
teknologi til cochleaimplantat.” (Døvblitt voksen)
“Det er supert å ha muligheten til å skravle med andre i samme situasjon som
meg.” (Førspråklig døv person implantert for ni måneder siden)
“Det var så fint å kunne hjelpe Ruth å lære henne å bruke mobiltelefonen sin.
En inspirasjonsrik dag.” (Venn av døvblitt person)
Ung førspråklig døv person implantert i niårsalder ønsket logopedisk oppfølging og er
nå i jobb:
“Jeg har gått til logoped i seks måneder nå. Det er veldig interessant. Jeg ønsker
å kunne oppfatte hurtig tale. Foreldrene mine er virkelig stolte.”
En voksen på en samling for voksne som vurderer implantat:
“Jeg kan ikke skjønne at alle svarer gladelig på alle spørsmålene mine. Selv om
jeg ikke skulle få cochleaimplantat, skal jeg fortelle alle om Sound Advice.”
Jeg ønsker å henvise dere til Sounding Board siden det er et ganske stort forum
med problemer relatert til alle aspekter ved bruk av cochleaimplantat. Jeg vet at det
også finnes andre fora slik som yahoo-grupper hvor CI-brukere kan utveksle ideer
også. Hvis noen skulle ønske å kontakte meg om noe, vær så snill å kontakte meg på
følgende e-postadresse: julie@earfoundation.org.uk
Hvordan vil fremtiden bli for voksne med CI?
•

Flere voksne døve vil få cochleaimplantat

•

Hvor mye oppfølging vil de få?

•

Vil de nå potensialet sitt?

Hva kan lokale tilbud bistå med for å maksimere utbyttet?
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U ngdom

med ci i videregående opplæring

Anne Elisabeth Strøm – lærer ved Briskeby skole og
kompetansesenter as

Briskeby skole og kompetansesenter as har fulgt med på
utviklingen siden det første barnet ble cochleaimplantert
i 1988. Vi ser et økende behov for rehabilitering og
tilrettelegging etter som antallet cochleaimplanterte
øker. Det er behov for mer kunnskap om hvordan elever
med CI klarer seg i skolen og hva slags tilrettelegging de
eventuelt har behov for og nytte av.
Ungdomsgruppen er en gruppe med egne utfordringer og
behov. Ungdom er først og fremst ungdom. De vil være
som andre ungdommer med de gleder og utfordringer
det medfører. I denne fasen er mennesket sårbart. Overgangen fra barn til ungdom og
overgangen fra grunnskole til videregående skole er utfordrende. Dette er en periode
hvor man tar valg som er viktige for hvordan livet skal bli. Man skal løsrive seg fra
hjemmet, lære å bli selvstendig og forme trygg identitet og utvikle et positivt selvbilde.
Dessuten skal man bestå eksamen og kvalifisere seg for videre studier og jobb.
Elever med CI er en forholdsvis ny elevgruppe som nå er på vei opp i videregående
skole. De har vært så få. Nå er antallet økende. Vi tror mange av disse barna vil få
sin opplæring i bostedsskolen. Hvordan kan vi sikre at eleven får den oppfølgingen
han har behov for? Hva er god og tilstrekkelig tilrettelegging for denne elevgruppen i
videregående skole?

Ungdom med CI på Briskeby
Vi kjenner ungdomsgruppen gjennom elever i skoleavdelingen og gjennom kurs for
elever ved bostedsskolene. Vi har de siste årene hatt flere elever som har fått CI som
tenåringer, og vi ser nå en utvikling mot et økende antall elever med CI og nå også
elever som har hatt CI siden de var barn.
Dette skoleåret har vi 7 elever med CI. Det utgjør 15 % av elevtallet, av disse er 3
elever minoritetsspråklige. I tillegg venter 2 elever på operasjon og håper å få CI i løpet
av skoleåret. Også når det gjelder elevkurs som arrangeres for elever som går på sine
bostedsskoler, ser vi at vi begynner å få flere henvendelser.
For å få mer kunnskap om ungdom med CI og legge til rette for et godt skoleog rehabiliteringstilbud for dem, har vi dessuten de siste årene arbeidet med
kunnskapsutvikling på dette feltet. Fra 2006
– 2009 gjennomførte vi et utviklingsprosjekt
med støtte fra Utdanningsdirektoratet og
stiftelsen Helse og Rehabilitering.
I denne perioden var det 36 elever med CI i
alder for videregående opplæring (16 – 19 år) på
Rikshospitalets lister (2008). Det er foreløpig
en liten gruppe. Alle barn blir implantert på
Rikshospitalet. Ungdom implantert etter fylte
16 år ved andre sykehus er ikke medregnet i
dette tallet. Senere årskull er større.
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I løpet av prosjektperioden ble 5 elever i videregående opplæring på Briskeby og
en knutepunktskole intervjuet. De fikk spørsmål om hvordan de opplevde sin
skolehverdag og hva de eventuelt savnet. Vi inviterte også til helgesamling for elever
på bostedsskolen, slik at ungdommene kunne møte andre i samme situasjon.
Elevene i undersøkelsen peker blant annet på utfordringer knyttet til det å inkluderes
i det hørende samfunnet. De ga uttrykk for at de ønsket å lære om, prøve ut og ta i
bruk mestringsstrategier som gir trygghet i ulike kommunikasjonssituasjoner. Videre
understreket de at de opplevde det som viktig at læreren forstår hva det betyr å bruke
CI og hvilket behov elevene har for tilrettelegging. De ga også uttrykk for usikkerhet
knyttet til bruk og nytte av hørselstekniske hjelpemidler og ønsket mer kunnskap om
dette.
Helgesamlingen hadde liten oppslutning, så vi vet fortsatt lite om elevene som har
valgt videregående opplæring på bostedsskolen.

Uensartet gruppe – pionerer
Ungdom med CI i videregående opplæring utgjør i dag en uensartet gruppe. Disse
ungdommene er pionerer som har hatt ulikt utgangspunkt for å få CI. De har fått
implantatet i ulik alder og har ulikt utbytte av implantatet. Noen har utviklet god
hørsel, men fungerer som tunghørte i varierende grad i mange situasjoner og er
avhengig av munnavlesning. Andre i denne gruppen har valgt å være tegnspråklige.
Noen har fått implantatet for sent og er i dag ikke-brukere. Noen har to implantater.
Ungdom under 18 år som opplever nytte av implantatet og har ønske om det, kan i
dag få tilbud om to implantater dersom forholdene ligger til rette medisinsk.
Vi ser at noen veksler mellom ulike kommunikasjonsformer avhengig av situasjon. De
fungerer talespråklig når forholdene ligger til rette for det og bruker tegnspråk i andre
sammenhenger. Den teknologiske utviklingen går raskt og stadig flere barn får i dag
CI. Mange opereres før de fyller ett år. Blir dette en ny gruppe?

Utfordringer i videregående opplæring
Hvilke utfordringer møter disse elevene i klasserommet i videregående skole? CI gir
mulighet for å utvikle god taleoppfattelse og språkutvikling, men det gir ikke normal
hørsel. Klasseromssituasjonen kan være utfordrende for elever med CI fordi det er
vanskelig å høre med CI når det er mye bakgrunnsstøy. Og som kjent kan det være
mye støy i klasserom med mange ungdommer. Støy er slitsomt og kan lett føre til
kommunikasjonsbrudd. Sammenhengen blir borte. Eleven vil da bruke mye tid og
energi på å rette opp det de ikke oppfatter. CI har også begrensninger i form av at
mikrofonen ikke kan fange opp lyd på lang avstand. Hvis eleven bare har ett CI, vil
det dessuten være vanskelig å fange opp hvor lyden kommer fra.
Overgangen fra grunnskole til videregående skole kan være utfordrende for alle elever,
og spesielt for elever med særskilte behov. Det stilles krav om økt selvstendighet, det
er mange nye lærere og stor variasjon i undervisningsstiler, tempo er høyt og det er
også mange nye medelever å forholde seg til. Det er viktig at rammebetingelsene er
best mulig for eleven og at det etableres god og trygg dialog mellom elev og lærer.
Tilrettelegging i skolen må skje i samarbeid med eleven. Mange elever med CI kan
ha nytte av FM-anlegg og teleslynge, og/eller lydutjevningsanlegg. Når avstand
til lydkilden er kort, fungerer CI godt. Det er viktig med gode rutiner rundt dette.
Undersøkelser viser at mange ungdommer velger bort hjelpemidler.
Videregående skole stiller store krav til forståelse av begreper og komplekse språklige
konstruksjoner knyttet til en rekke fagområder. Det stilles dessuten store krav til
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produksjon av språk. Dette gjelder både muntlige og skriftlige ferdigheter. I samfunnet
ser vi at det i dag stilles store krav til evnen til å mestre språk og kommunikasjon.

Pedagogisk tilrettelegging
Skolen må gjøre lærestoffet tilgjengelig og gi eleven mulighet til å vise sin kunnskap
og nå målene. Pedagogisk bevissthet rundt eleven er viktig. Tilretteleggingen må være
fleksibel og ta utgangspunkt i den enkelte elev. Det er i denne sammenheng viktig
at lærerne kjenner elevens egentlige språknivå. Det må legges til rette for en aktiv
elevrolle slik at eleven kan delta aktivt i klassesamtalen og diskusjoner.
Mange elever med CI vil ha støtte i munnavlesning. Det er derfor viktig å legge til rette
for rolig kommunikasjon i oversiktlige kommunikasjonssituasjoner. I klasserommet
vil det si at man snakker én om gangen og at eleven med CI kan se den som snakker,
eller at læreren gjentar det som sies, både spørsmål og svar. Det er også viktig å vite
tema for å kunne følge med. Dette gjelder både i timen, knyttet til aktiviteter utenfor
klasserommet og sosialt.
CI gir mulighet for å utvikle god tale, noe som kan gjøre det vanskelig for læreren å
forstå hva som er vanskelig for eleven eller hva eleven ikke hører eller ikke forstår.
Læreren må ha kunnskap om elevens kommunikasjon og ta ansvar for å bygge opp en
trygg og god kommunikasjon med eleven. Det må lages avtale om hvordan eleven kan
gi signal til læreren hvis han faller ut eller ikke forstår. Utstrakt bruk av visualisering
er nyttig for eleven, både i form av tavlebruk og bruk av bilder. Lydskrift er et godt
hjelpemiddel til innlæring av vanskelige ord og ord i engelsk og fremmedspråk. Det
er også viktig med riktig tilrettelegging på prøver og eksamen slik at eleven kan få
dokumentert sin kompetanse. Her kan ulike virkemidler tas i bruk, og på lik linje med
andre hørselshemmede skal eleven ved lytteprøver ha utdelt skriftlig tekst.
Vi må ha fokus på språkutvikling gjennom hele opplæringsløpet. Eleven skal både
forstå og gjøre seg forstått. Arbeidet med språkutvikling må være alderstilpasset.
Hvordan gjør vi det?

Språkutviklingstimer
I samarbeid med Rikshospitalet anbefaler vi at elever med CI også i videregående
skole skal ha mulighet for individuell oppfølging minimum én time pr uke med
audiopedagog, eller en faglærer som kjenner elevens forutsetninger, for å arbeide
med språkutvikling. Oppfølgingen må være fleksibel med individuelt opplegg med
utgangspunkt i den enkelte elevs behov.
Avhengig av når eleven har fått CI og nivå på språkutvikling, vil oppfølging kunne
bestå av ulike typer aktiviteter:
-

lytte- og taletrening

-

arbeid med nye ord og begreper

-

lesing av avisartikler

-

for- og etterarbeid knyttet til undervisning

-

mulighet til å gå igjennom nytt stoff eller repetere stoff eleven føler seg usikker på

-

uttale i fremmedspråk

Elevene vil gjennom dette få mulighet til å arbeide med detaljer. Timene bør ha ulikt
fokus ut fra den enkelte elevs behov. Målet er bedre kommunikasjonsferdigheter og
økt skolefaglig mestring samtidig som elevene lærer å stole på egen hørsel, bli trygg.
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Det er viktig at innholdet avtales med eleven. Det er også et mål at eleven skal lære å
tørre å spørre når noe er uklart eller vanskelig.

Språkutviklingstimer på Briskeby
På Briskeby skole og kompetansesenter har elevene med CI de siste årene hatt
ukentlige, individuelle språkutviklingstimer med audiopedagog, noe de gir gode
tilbakemeldinger på. Tilbudet har bidratt til å gi eleven mulighet til mer aktiv deltaking
i undervisningen og klassen. Elevene opplever det som positivt å ha et sted å spørre,
“det er så mange nye ord”. Det kan også være spørsmål om tekniske ting. Det er viktig
for eleven å lære å tilrettelegge for seg selv. Elevene sier timene har gitt økt bevissthet
og trygghet i forhold til å stole på egen hørsel.
Veien videre
Det er behov for pedagogisk forskning for å få mer kunnskap om hvordan det går
med elevene med CI i videregående skole. Vi må gjøre oss nye erfaringer ettersom
målgruppens behov forandrer seg. Det må være et mål å sørge for god individuell
og fleksibel tilrettelegging i samarbeid med eleven. Det må også settes fokus på
informasjonsspredning for å sikre at kunnskap om CI spres til lærere i bostedsskolene
slik at elever som velger å være elev i sitt nærmiljø får den tilretteleggingen de har
behov for.
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U tfordringer

i skole og utdanningssituasjon

Karina Gulbrandsen – CI-bruker og elev ved Briskeby
videregående skole

Jeg heter Karina, og jeg går på studiespesialisering i 2.
klasse her på Briskeby, og jeg skal fortelle litt om mine
erfaringer med CI. Jeg har CI på det høyre øret, og det
fikk jeg i januar 2002 da jeg gikk i 4. klasse. Jeg hadde
høreapparat der før, men hørselen gikk gradvis nedover,
og til slutt var jeg helt døv.
Jeg gikk på hørende skole i Hønefoss der jeg kommer
fra, både på barneskolen og ungdomsskolen. Men på
barneskolen var det en stund jeg gikk på Skådalen én
dag i uka for å få vært med andre som var tunghørte eller
døve. Å gå på vanlig hørende skole har vært en ganske
stor utfordring for meg. Selv om det aldri har vært mange
elever i klassene, har jeg vært sliten etter skolen hver dag, fordi jeg har slitt med å
prøve å konsentrere meg om å få med meg hva alle sa. På ungdomsskolen var vi 15
stykker i klassen, men akkurat i spansktimene var vi mange fler, fordi da var det folk
fra parallellklassene der også. Så det å lære et helt nytt språk med cirka 25 andre
elever var ikke lett, men jeg klarte meg bra og fikk bra karakterer uansett.
Jeg er avhengig av å lese på munnen, så vi fant på en ordning for hvordan pultene
skulle være plassert sånn at jeg kunne se alle sammen. Men det hjalp egentlig ikke
så veldig mye, siden folk fortsatt snakket i munnen på hverandre, hadde hånda foran
ansiktet eller mumlet. Læreren sa som regel ifra til de som gjorde det at de måtte
snakke høyere og tydeligere, snakke én og én, men det er jo lett å glemme seg bort.
En periode på barneskolen, etter at jeg fikk CI, hadde jeg tolk slik at jeg skulle få med
meg ting lettere, og det fungerte helt fint. Men etter hvert så jeg mindre og mindre på
henne, siden jeg heller ville prøve å få med meg lydene og hva de sa i stedet for at hun
skulle oversette. Det var egentlig litt feil at jeg hadde tolk i det hele tatt, siden det var
meningen at jeg skulle høre og bli mer og mer kjent med nye lyder. Selv om jeg hadde
tolk hørte jeg jo lydene, men hvis jeg ikke hadde hatt tolken ville jeg blitt mer “pressa”
til å lære meg de nye og ukjente lydene fortest mulig.
Jeg har fått bra med oppfølging fra Rikshospitalet. Det er der jeg er når jeg skal få
justert lyden på CI-en. Vi har drevet med litt taletrening og litt høretrening, men
høretrening synes jeg har vært vanskelig. Jeg skulle for eksempel prøve å høre hva
som ble sagt da personen som snakket hadde for eksempel hånda foran munnen,
men det sleit jeg med. Hvis jeg ikke får lest på munnen til den som snakker, får jeg
ikke med meg noe av det som blir sagt. Selv om jeg fortsatt hører lydene og tonefallet,
klarer jeg ikke å oppfatte ordene.
Jeg fikk bra med oppfølging på skolen også. Lærerne mine lurte ofte på om det gikk
bra, om jeg fikk med meg ting, og om det var noe vi kunne gjøre for at jeg skulle få
det bedre. Det jeg ønsket, og som vi fikk ordnet, var tennisballer under stolbena så
det ikke skulle bråke så fælt da vi flyttet på dem. Men vi hadde bare tennisballer
under stolene i vårt eget klasserom. Så hvis jeg hadde timer i andre klasserom, ble jeg
sliten med en gang. Det er ikke det at det bråkte så mye, men bare noen få støylyder
kan slite meg ut siden jeg prøver å konsentrere meg for å få med alle lydene som er,
uansett om jeg egentlig ikke trenger å gjøre det.
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Det var ei dame som kom på skolen noen ganger og skulle hjelpe meg med tilrettelegging
på skolen. Hun ordnet så jeg fikk mikrofoner som skulle brukes i klasserommet, men
det ble egentlig bare stående i skapet fordi jeg ikke ville bruke det. Og jeg innrømmer
at grunnen til at jeg ikke ville bruke det, var at jeg syntes det var flaut. Men da var
jeg jo yngre også og tenkte litt mer på hva andre ville tro om meg. Men det gikk stort
sett bra. Lærerne var flinke til å ta hensyn, men det var litt vanskeligere for elevene.

Jeg begynte på Briskeby fordi jeg ville gå på en skole med folk som har det som meg,
som hører dårlig og ikke bruker tegnspråk. Også fordi det er små klasser her og
mulighet for tilrettelegging for hver enkelt elev. Da blir det litt mindre slitsomt enn jeg
har opplevd før.
I klasserommet går det bra, men det kan være vanskelig å få med seg hva som blir
sagt uansett hvis man for eksempel glemmer å bruke mikrofonen, har hånda foran
munnen, eller snur seg litt vekk så man ikke ser ansiktet og munnen til den som
snakker.
Det jeg driver med av trening med CI-en nå, er at jeg er med audiopedagogen som
jobber på Briskeby. Jeg er med henne én time i uka, og da er det jeg som bestemmer
hva vi skal jobbe med. Vi trener på det jeg synes er vanskeligst. Vi driver med litt
lyttetrening, og da leser vi litt fra avisen, eller så tar jeg med en fagbok som vi leser
fra. Hvis det er noen ord og begreper jeg ikke forstår så forklarer audiopedagogen meg
hva det betyr. Hun har også lært meg at jeg må stole på hørselen min og bli trygg på at
jeg kan høre. Hvis jeg bare skal tenke sånn “hæ, hva sa han nå, sa han det eller det?”,
så går alt i surr. Men, hvis jeg stoler på det jeg tror jeg hører, så er det som oftest det
som er det riktige.
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CI- brukere

og kommunen

Wenche Helsingeng – konsulent ved Briskeby skole og
kompetansesenter as

Jeg har tatt master i tilpasset opplæring med fordypning
i spesialpedagogikk. Masteroppgaven min handler om
samarbeidet mellom kommunene og CI-brukere, og jeg
skal presentere resultatene for dere her.
Oppgaven fikk tittelen “Den voksne CI-bruker og
kommunen: Hvordan fungerer samarbeidet? En
spørreundersøkelse om brukernes erfaringer om
kommunenes tilbud og dets betydning for informantenes
livsmestring”. Jeg valgte denne tittelen fordi jeg hadde
hørt av flere CI-opererte at de fikk liten oppfølging
i kommunene. Samtidig ønsket jeg å finne ut om
informantene hadde nytte av CI-en sin. På dette grunnlaget hadde jeg følgende
hypotese: Voksne CI-opererte får ikke spesielt god oppfølging av kommunene. Jeg
hadde hørt dette fra mange, og nå ville jeg høre hvordan dette fungerte.
Ut fra hypotesen laget jeg to problemstillinger:
•

Hvordan opplever voksne CI-opererte å bli møtt av sin kommune?

•

Hvordan fungerer den enkelte CI-bruker i kommunikasjonssammenheng?

Jeg ønsket å belyse spørsmålene i problemstillingen ved å la de voksne CI-brukerne
svare på et spørreskjema, og ut i fra dette håpet jeg å finne ut om brukerne opplevde
at kommunene gjorde den jobben de er pålagt med hensyn til offentlige lover og
forskrifter. Kommunene ble ikke spurt, noe man kanskje bør gå videre med slik at de
kan få si hvorfor de ikke klarer å tilby brukerne det de har behov for.
Er det riktig at kommunene følger opp de CI-opererte, eller er det slik at brukerne
selv må finne ut hva som er best for dem? Dette spørsmålet var noe av det jeg ønsket
å finne ut.
I den voksnes rehabiliteringsprosess er tale- og lyttetrening viktig slik at de får best
mulig utbytte av sin CI. Derfor blir brukernes erfaringer med hvordan de selv fungerer
i kommunikasjonssammenheng tatt opp.
Selv om denne gruppen på landsbasis er liten, har de i henhold til lovverket krav på
oppfølging fra sin kommune. Kommunene sier selv at de gjør det beste for brukerne,
men mange av de jeg møter på kurs nevner at kommunene ikke vet hva de skal tilby.
Undersøkelsen er utformet som en survey hvor jeg lagde et spørreskjema med kun
lukkede spørsmål fordi jeg ønsket en lettere dataregistrering og analyse av dataene.
Dette førte til at brukerne fikk en kortere utfyllingstid da de bare trengte å sette
kryss i rubrikken for det svaret som passet. Ulempen med lukkede spørsmål er at
det er rigid, lite fleksibelt og at svaralternativene kunne oppleves som tvangstrøyer.
Spørreskjemaet mitt hadde noen svakheter som jeg så i etterkant, blant annet er det
for mange spørsmål til at jeg kan gå i dybden på alle spørsmålene. Der informantene
skulle sette kryss i alternativene, vet jeg ikke om de har vektet alternativene likt. En
annen svakhet var at jeg ikke hadde laget et alternativ for blank eller vet ikke.
Av praktiske årsaker kommer alle mine informanter fra Oslo, Akershus og Buskerud,
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og alle ble operert på Rikshospitalet. Kriterier for å delta var
at de skulle være over 18 år og ha hatt lyd på i minimum
seks måneder. Jeg sendte ut 60 spørreskjemaer, hvorav 7
kom i retur med ukjent navn og adresse. Av de resterende
53 spørreskjemaene fikk jeg 28 svar, noe som tilsvarer en
svarprosent på 53.
Informantene mine besto av 13 menn og 15 kvinner med en
hovedvekt fra Akershus og Buskerud. Gjennomsnittstiden
for bruk av CI var fire år og tre måneder med et spenn fra
7 måneder til 16 år.
På spørsmål om informantene trodde at kommunen var
bevisst på hva de skal tilby CI-brukere, svarte 25 nei og 3
var blanke. Ingen informanter svarte at informasjonen om
tale- og lyttetrening før operasjonen var bra, én svarte at den var nokså bra, 24 svarte
lite bra. Etter operasjonen var det kun to kommuner som tok kontakt for å tilby taleog lyttetrening. Jeg vil si at det er viktig å sette i gang søknadsprosedyren for tale- og
lyttetrening i kommunene så tidlig som mulig da behandlingstiden ofte kan ta litt tid.
18 % av informantene oppga at de er avhengig av tegn i kommunikasjon med andre. 82
% brukte kun talespråk. To av brukerne skilte mellom bruk av tegn og nødvendigheten
av tegn. Det vil si at de egentlig ikke har behov, men bruker det for å føle seg trygg
i kommunikasjonen med andre. En vellykket kommunikasjon består i at sender og
mottaker har forutsetninger for å forstå hverandre – de må kjenne til hverandres
språkkoder.
Informantene ble spurt om hvordan oppfølgingen etter operasjon var i deres kommune.
23 svarte lite bra, 2 nokså bra og 2 meget bra (1 var blank). Begge de to som svarte
meget bra, visste hva de hadde krav på og sto på for å få gjennomslag.
På spørsmål om kommunen kunne gi informasjon om audiopedagoger i kommunen,
svarte 3 ja og 17 nei. Det var en stor andel blanke fordi det for noen var gått for lang
tid siden operasjonen til å kunne huske hvilken informasjon de hadde fått.
Det står i handlingsplanen fra Helse- og sosialdepartementet (2002) at
kommunene forventes å ha kompetanse om hørselshemmedes kommunikasjonsog informasjonsproblemer, høreapparater og andre tekniske hjelpemidler samt
psykososiale konsekvenser ved hørselstap. Ut ifra svarene i undersøkelsen tyder det
på at det er mangelfull kompetanse i kommunene. I den grad det eksisterer, er det
svært ulikt hva slags tilbud som gis.
Jeg spurte om kommunen informerer om tekniske hjelpemidler en kan ha nytte av eller
krav på. 26 svarte aldri og 2 sjelden. Når jeg ser på svarene, vil jeg si at opplæringen
hjelpemiddelsentralene gir kommunene ikke fungerer helt som den skal. På disse
spørsmålene kom det tydelig frem at de som har ansvaret for de hørselshemmede
i kommunene ikke har kunnskap om hørsel og tekniske hjelpemidler. Kanskje
kommunene burde sende brukerne direkte til Hjelpemiddelsentralene i fylket da de
har kunnskap om tekniske hjelpemidler?
71,5 % av informantene (20 personer) sier at de aldri eller sjelden hører hva som blir
sagt på TV uten ekstrautstyr (FM/TS). Dette viser at CI-opererte bruker blant annet
munnavlesning som støtte til hva som blir sagt.
De fleste informantene (25 personer) var fornøyd med den informasjonen de fikk fra
Rikshospitalet (fra nokså bra til veldig bra), mens 3 personer synes informasjonen var
lite bra. Det er ikke alltid like enkelt å få med seg all informasjon på Rikshospitalet da
det er mye å forholde seg til.
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Bedring i livskvaliteten var størst for de som hadde mistet hørselen gradvis. 13 av 15
informanter hadde stor økning. 93% av disse brukte høreapparat før de fikk CI og har
nok lært seg å akseptere hørselstapet over lenger tid. 9 av de 13 som mistet hørselen
plutselig fikk også økt livskvalitet.
18 informanter i undersøkelsen sier at de har fått meget og veldig bra selvtillitt med
CI samt at livskvaliteten deres er blitt mye bedre, dette til tross for at tilbudet fra
kommunene har vært fraværende.
Livskvalitet er en subjektiv opplevelse, og det er opp til den enkelte å definere ordet
for seg selv.
Kommunesystemet bryter ofte ned selvtilliten til brukerne, og brukerne føler ofte at
de blir satt utenfor.
20 av 28 informanter svarte at de nesten alltid føler seg trygge på å bruke CI.
Informantene som svarte at de aldri eller sjelden følte seg trygg på å bruke CI, er de
som har hatt CI kun i 7 - 8 måneder.
Tryggheten har også sammenheng med livskvaliteten til brukerne, og jo lenger tid det
går med å bruke CI, jo tryggere blir brukerne og livskvaliteten øker.
Det tyder på at de som var med i denne undersøkelsen har selv tatt ansvaret for sin
opptrening.
De brukerne som ikke har svart på undersøkelsen, er kanskje de det ikke fungerer
for. Kanskje det er her kommunene bør satse.
15 av 28 hører sjelden hva som blir sagt når det er flere enn to til stede, mens 8 hører
ofte i tilsvarende situasjoner. 3 svarte aldri på samme spørsmål og 1 nesten alltid.
Disse resultatene stemmer med hva informantene har svart før. For å kunne være
med i en samtale med andre må de føle trygghet. Hvis tryggheten ikke er til stede, kan
det lett bli brudd i kommunikasjonene, og dette fører igjen til at de trekker seg unna.
I én-til-én-situasjoner fikk nesten alle informantene med seg det som ble sagt, men de
var avhengig av munnavlesning.
Informantene bruker alle sansene sine, spesielt synet, kroppsspråket og den
hørselsresten de har. De har lett for å koble ut fordi det blir for mye støy.
Min hypotese om at kommunene ikke gjør den jobben de er pålagt, stemmer overens
med det mine informanter har svart.
Kommunene bør få flere profesjoner inn slik at de kan ta vare på alle sine innbyggere
slik det står i lover og forskrifter. I St.prp.nr.1 (2007-2008) kapittel 9 Nasjonal strategi
for habilitering og rehabilitering 2008 – 2011 står det skrevet at hørselshemmede
trenger spesifikke rehabiliteringsstrategier. Logopediske og audiopedagogiske
tjenester er nevnt som viktige deler i rehabiliteringsprosessen.
I lov om helsetjeneste i kommunene § 6-2a står det at alle som har behov for langvarige
og koordinerte tilbud, skal ha en individuell plan. Tiltakene i planen må planlegges
systematisk ut fra individuelle behov og forutsetninger til den enkelte. Det er viktig
at brukerne er med på å lage sin egen individuelle plan, og planen skal være et viktig
dokument i rehabiliteringsprosessen. Derfor er det viktig at kommunene får gitt den
hørselshemmede og deres nærpersoner den informasjonen de trenger.
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M itt

sosiale liv med ci

Anne Kristine Grønsund – CI-bruker og rådgiver ved Nedre
Gausen kompetansesenter

Jeg ble født i 1971, og på grunn av surstoffmangel
ved fødselen fikk jeg et hørselstap på cirka 60-70 dB.
Komplisert hørselstap har hele livet umuliggjort bruk
av høreapparater. Mye bruk av musikk i oppveksten og
fokus på tale har gitt gode resultater i forhold til talen
min. Men det betydde jo ikke at jeg hørte hva som ble
sagt rundt meg.
Jeg har alltid vært sosialt døv. Jeg hører ikke hva som
blir sagt i grupper og er totalt avhengig av munnavlesing,
også når de akustiske lydforholdene er gode og en
snakker tydelig.
Jeg vokste opp i et rent talespråklig miljø. Jeg kom inn i et tegnspråkmiljø da jeg var 27
år. Gjennom å lære tegnspråk fikk jeg mulighet for aktiv språklig og sosial deltakelse i
gruppe. Det ga meg et helt nytt livsinnhold. Jeg fikk blant annet venner, tegnspråklige
venner, en viktig dimensjon i livet. Jeg kunne også bestille tolk i selskap, noe som
bidro til at jeg i stedet for bare å nikke, smile, trekke på skuldrene osv, kunne jeg
være en aktiv deltaker i selskapet ved hjelp av tolken. Dette førte til at mange rundt
meg ble kjent med nye sider ved meg. De begynte å se på meg som sprudlende,
morsom og en interessant diskusjonspartner – i stedet for, som før, å være en som
ingen merket noe særlig til, en som bare satt der og smilte, eller som var ekstra flink
til å hjelpe vertinnen med oppvasken. Likeså kunne jeg bestille tolk for eksempel til
foreldremøter slik at jeg kunne delta selv i stedet for å sende mannen min, pappa`n.
Dette var viktig for min rolle som oppdrager og omsorgsperson.
Oktober 2008 tok jeg ny hørselstest da både jeg og familien min syntes å merke at
hørselen min var blitt enda dårligere. Dette ble bekreftet på høresentralen med et
hørselstap på rundt 80 dB. Jeg søkte CI-utredning og kom inn på Rikshospitalet i mai
2009. Da viste det seg at på bare sju måneder var hørselen blitt enda dårligere. Fra
rundt 80 dB til ca 100 dB.
Jeg fikk tilbud om CI og takket ja: Selv om jeg fungerer godt i jobben – jeg jobber
på Nedre Gausen kompetansesenter hvor mange kan tegnspråk. Selv om jeg har
gode tegnspråklige venner, og selv om jeg kan bestille tolk til selskap, foreldremøter,
konferansetimer osv., så er det fortsatt slik at min familie ikke kan tegnspråk, og jeg
synes det var sårt å føle at de nærmest gled vekk fra meg på grunn av dårligere og
dårligere kommunikasjon. Min mann og eldste sønn ble stadig flinkere i tegn heldigvis,
og de forsto etter hvert nødvendigheten og fordelen av å bruke tegn. Men jeg har ett
barn til, et barn med autisme. Og han slet voldsomt med å forstå at mamma trenger
tegn. Uansett hvordan vi prøvde å leke og lure inn tegn, så nådde ikke arbeidet frem.
Jeg følte at min mulighet for å være en god mamma for han ble stadig dårligere. Det
var helt grusomt.
Jeg har jo også øvrig familie som ikke kan tegnspråk, og jeg forventer ikke at en
familie som bor 10 eller 20 mil unna – som jeg ser kanskje annenhver måned – skal
klare å lære seg et språk de kun bruker sammen med meg 5 – 6 – 7 ganger i året. Det
er ikke slik vi lærer språk. Savnet etter å kommunisere lettere med min yngste sønn
og med min øvrige familie var stort. For selv om jeg kunne bestille tolk i selskap hos
dem, så var det ofte at jeg ikke fikk tolk. Tilgangen til tolk per i dag er ikke god nok
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rett og slett.
Det er også slik at jeg ikke opplever det som naturlig å ha med meg en tolk overalt.
Jeg liker for eksempel godt å trene spinning på treningssenter. Men jeg føler at det
ikke er naturlig for meg å ha med meg tolk på trening. Det er også så godt som
umulig, grunnet dårlige lønnsbetingelser, å få en frilanstolk til å ta et oppdrag på en
time på ettermiddag/kveld. Jeg hadde ikke sjanse til å få med meg noe som ble sagt
på treningssenteret og gikk derfor på senteret med blikket ned mot gulvet i håp om
at ingen tok kontakt med meg. Jeg sluttet etterhvert også å be om hjelp som krevde
samtale i butikker, for jeg oppfattet jo ikke svarene likevel. Her gjorde min gode tale
det ekstra vanskelig. For når jeg snakket, var det ingen som kunne forstå at jeg
virkelig ikke hadde taleoppfattelse. Derfor møtte jeg mange mistroiske blikk når jeg
fortalte om mitt hørselstap og hva de kunne gjøre for at jeg skulle ha mulighet til å
munnavlese hva som ble sagt. Jeg ble ikke trodd på og derfor ofte heller ikke tatt
hensyn til. Å munnavlese et ansikt som ikke forholder seg i ro, eller enda verre – å
munnavlese et bakhode – har jeg enda til gode å oppleve å mestre.
Det var altså ulike sosiale og kommunikative årsaker til at jeg ønsket CI, til tross for at
jeg fungerte godt med tegnspråk der jeg kunne bruke det. Men tegnspråk er ikke alltid
mulig å bruke, og jeg ønsket å ha større mulighet til ikke å falle utenfor fellesskapet i
de situasjonene jeg ikke kunne bruke tegnspråk. For det å oppfatte tale i seg selv er
ikke viktig for meg. Det viktige er kommunikasjonen, at jeg får tak i informasjonen.
Hvordan det skjer – på tale- eller tegnspråk – er fullstendig underordnet. Bare det
skjer! Bare jeg er med! Bare jeg er inkludert!
Med min kompliserte hørselshistorie, livslangt stort hørselstap uten bruk av
høreapparater, var de på Rikshospitalet spente på hvilket utbytte jeg ville kunne få
av CI.
Og hvordan er min sosiale hverdag med CI i dag?
Med min hørselshistorie har jeg vært nødt til å bruke enormt mye tid på lyttetrening
for å klare å forstå CI-lyden. Og jeg har fortsatt en lang vei å gå. Men i dag, 14
måneder etter lydtilkobling, opplever jeg likevel at CI utgjør en viktig forskjell i livet
mitt. I samtale med ett til to familiemedlemmer under gode lytteforhold, klarer jeg meg
helt fint. Nei, jeg er ikke normalthørende sammen med dem, men det har jeg heller
aldri forventet å bli. Jeg hører fortsatt feil, og jeg hører ikke, slik at jeg må spørre om
de kan gjenta. Men jeg hører en god del! Ja, jeg munnavleser fortsatt, men hørselen
jeg har fått med CI har gjort munnavlesingsbiten mindre og hørebiten større. Jeg
er også mye mindre usikker på hva som blir sagt enn før. Gjetteprosenten har gått
ned og høreprosenten opp. Det er utrolig befriende, og bare vi som vet og kjenner på
kroppen hva dette gjør med oss, kan helt forstå hvordan det påvirker hele oss – både
fysisk, psykisk og sosialt.
I butikkene har jeg begynt å spørre mer om hjelp. Det er ofte jeg ikke oppfatter hva
som blir sagt, og talen min er fortsatt til hinder for at folk skal ta hensyn til meg. Men
nå har jeg et apparat bak øret jeg kan peke på dersom de ikke tror meg. Da oppnår jeg
plutselig øyekontakt og en mer tydelig tale. På treningssenteret er det nå slik at jeg tar
kontakt, i stedet for å glo i gulvet og håpe at ingen tar kontakt med meg. CI-apparatet
er synlig fordi jeg må bytte hodestykke og ha lengre ledning slik at jeg kan feste den på
klærne da den er ømtålig for fuktighet, og alle ser at jeg har et hørselsproblem. Flere
begynner å bli litt kjent med meg og forstår at i noen situasjoner hører jeg, i andre ikke
– og slik er det bare. Dersom jeg opplever at jeg ikke hører hva de sier, har de begynt
å bli ganske så kreative for å hjelpe meg til å oppfatte likevel. Ved hjelp av peking,
kroppsspråk, naturlige gester og mimikk får jeg som regel den støtten jeg trenger for
likevel å oppfatte hva de prøver å formidle til meg. Samtaler om vær og vind blir det
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ikke, men korte instrukser, spørsmål og beskjeder går fint. De lange samtalene, den
løse, gode praten, må jeg spare til venner og familie der jeg kan fungere mer på mine
premisser, kommunikativt sett. Enten det betyr tegnspråk, eller det betyr en eller to
samtalepartnere i et godt akustisk miljø.
Under gode lyttebetingelser, og med en eller kanskje to venner, fungerer jeg godt. De
må ta hensyn, men det går sånn passe bra. Etter CI-operasjonen har jeg nå fått mye
bedre kontakt med for eksempel ei talespråklig venninne jeg alltid har satt stor pris
på, men som før operasjonen ble vanskeligere og vanskeligere å oppfatte. På slutten
savnet jeg henne ordentlig, for jeg ønsket så gjerne tettere kontakt. Kjemien vår er så
god, men jeg oppfattet så veldig lite av hva hun sa. At vi nå, takket være CI, har klart
å få bedre kontakt enn vi hadde før, er deilig.
Det største CI har gitt meg er likevel tettere kontakt med min yngste sønn, som ikke
klarte å forholde seg til mitt behov for tegnspråk. Jeg klarer ikke å sette ord på hvilken
betydning dette har for meg, for han – og for hele familien. På grunn av hans autisme
føler jeg nok ekstra sterkt på dette. I dag, hvis vi skal bade og jeg dermed må ta av CI,
spør han meg: “Mamma, må du ta av CI?” Og det må jeg jo si er nødvendig. Da får han
et frustrert uttrykk i ansiktet og utbryter: “Ååååååhh! Dobbelt-filler`n!”
Så langt høres jo dette helt fantastisk ut, og ja – i en god del situasjoner er det
fantastisk sammenlignet med situasjonen jeg hadde før operasjonen. Men det er ikke
hele historien. Denne konferansen heter “CI det som det er” og underforstått “Si det
som det er”. Da må hele historien frem dersom den skal være sann.
Støy og dårlig akustikk – jeg tror jeg kunne skrevet en hel bok, eller forelest en hel
dag om hvordan støy og dårlig akustikk ødelegger for at jeg skal kunne oppfatte hva
som blir sagt rundt meg. Og støy er ikke bare støy. Hva som er støy for meg med CI, er
ikke det samme som hva som er støy for de som hører normalt. Grensa for når lyder
blir støy for meg, er så veldig, veldig lav. Hvis jeg står og prater med deg, er det nok
at én person i nærheten av meg også snakker. Da er støygrensa nådd, og jeg klarer
ikke å høre hva du sier. Eller det kan være en litt kraftig vifte som støyer, jevn trafikk
i nærheten, et par barn som leker. Krefter mobiliseres, jeg zoomer inn ansiktet til den
jeg snakker med og bruker enorm energi på å prøve å oppfatte. Gjetteprosenten øker,
munnavlesningsprosenten likeså, og muligheten for vellykket kommunikasjon synker
drastisk. I tillegg blir jeg fryktelig sliten. Støyen som er i en naturlig lydverden, er så
påtrengende at den kan tømme meg helt for energi – en energi jeg ikke har råd til å
miste. For dagen er ikke over. Den har mange timer igjen. Timer jeg skal fungere for
meg selv og for andre. Timer jeg først og fremst skal klare å være mor.
Konsekvensen av dette er at jeg må skjerme meg for støy. Det betyr i praksis at jeg må
velge bort aktiviteter for å redusere den daglige støydosen jeg får. Det handler for meg
om den totale støybelastningen, ikke den enkelte, isolerte aktiviteten i seg selv. Dette
kan det være vanskelig for omgivelsene å forstå. “Du var jo med dem på byen i går
kveld! Hvorfor kan du ikke være med oss neste torsdag?” Og svaret er da at selvfølgelig
kan jeg det så sant jeg har praktisk mulighet til å være med med tanke på barna osv,
med det vil også være avhengig av hva annet som skjer den dagen jeg er invitert ut. Så
kan du tenke: “Jaja, men slik er det jo for meg også. Jeg må også porsjonere energien
min. Jeg vil også være hjemme og slappe av i fred og ro på kvelden hvis jeg vet jeg har
en ekstra slitsom og lang arbeidsdag.” Forskjellen er at akkurat som dere, gjør jeg
også slike vurderinger. Men i tillegg til disse vanlige prioriteringene vi alle har, må jeg
hele tiden porsjonere energien min i forhold til støyen som nå er blitt en del av mitt liv.
Og dette er et svært viktig poeng som jeg håper fagmiljø, medisinsk miljø og omgivelsene
til CI-brukere lytter nøye til. For dere må ikke tro at jeg ikke vil. For jeg vil! Jeg vil så
sterkt at jeg har lagt meg på operasjonsbordet og latt legene borre i hodet mitt. Jeg
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har gått igjennom en utrolig krevende og altomfattende rehabiliteringsprosess som
jeg fortsatt ikke er ferdig med. Den tar år! Så når jeg da likevel sier “nei takk” til å
være med på ulike aktiviteter, så er det fordi jeg må gjøre det, ikke fordi jeg vil. Jeg må
beskytte meg selv, jeg må hente meg inn for å klare å fortsette. En tidligere kollega av
meg sa det så godt i forrige uke: “Ja, det skjønner jeg godt! Hvis jeg begynner dagen
med å løpe, og løper og løper og løper og løper, da må jeg på et tidspunkt stoppe, for jeg
blir sliten!” Og det var beskrivende, for det handler om energi. Akkurat som at vi ikke
er utømmelige for fysisk energi, så har vi også begrenset med energi til konsentrasjon.
Og det som for hørende kan være avslappende og veldig hyggelig, kan for meg være
konsentrasjonskrevende og slitsomt på grunn av CI-hørselen.
En måte jeg beskytter meg mot støyen på, er at jeg fortsatt har stor glede og nytte
av tegnspråk. Gjennom å bruke tegnspråk, både på jobben, med venner og for
eksempel på konferanser, reduserer jeg den konsentrasjonskrevende aktiviteten
det er å oppfatte tale. Dermed fungerer jeg bedre i talemiljø også fordi jeg ikke er
så sliten og dermed hører bedre. Jeg har overskudd og energi nok til å utnytte det
potensialet CI har gitt meg. Det første halve året etter lydtilkobling besto dagene av
lydstimulering og lyttetrening uten bruk av tegnspråk i hverdagen min. Motivasjonen
min var kjempesterk for å jobbe hardt for å få så god hørsel som mulig. CI har gitt
meg hørsel nok til at jeg i dag er talespråklig mye mer sosial og aktiv enn jeg var før,
både med venner, familie, på trening, med barnas lærere osv, men det er nødvendig at
lyttebetingelsene er gode. Er de ikke det, og det er jo relativt ofte, trenger jeg tegnspråk.
Jeg har aldri tidligere fungert så godt på så mange arenaer, og hatt det så godt på de
ulike arenaene, som jeg har i dag, og det er takket være både tegnspråk og CI. Jeg kan
balansere mellom det krevende og det avslappende uten å isolere meg sosialt verken
på jobb eller i fritiden.
Jeg opererte inn CI fordi jeg ønsket å ha større mulighet til ikke å falle utenfor
fellesskapet i de situasjonene jeg ikke kunne bruke tegnspråk. Jeg forventet ikke at det
ville være lett, eller mulig for meg, å være inkludert i alle kommunikative situasjoner.
Jeg visste at CI har sine begrensninger. Men jeg har med CI oppnådd målet mitt: å bli
en mer inkludert del av flere fellesskap enn før. Å få en hverdag som er enklere, for
det er hverdager det er flest av, og i hverdagene er jeg mye sammen med familien min.
Det viktigste av alt er at min hverdag som mamma og kone er blitt enklere.
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På

hundespor med ci

Steinar Findahl Kverkild – CI-bruker og fagansvarlig for
Universitetsposten ved Universitetet i Agder

Jeg er 54 år gammel, kommer fra Kristiansand
og jobber som faglig og administrativ leder på
Universitetsposten på Universitetet i Agder hvor jeg
har vært ansatt i 37 år. Jeg ble CI-operert i desember
2009. Fra jeg fikk vite at jeg var CI-kandidat i 2007,
har jeg aktivt hatt hørsels-, syns- og balansetrening
frem mot CI-vurdering og senere operasjon. Denne
treningen har jeg intensivert etter operasjonen.
Jeg har alltid vært i mot at folk så på meg som en blind,
døv og full person og har derfor aktivt og sterkt jobbet
for å eliminere dette. Tidlig oppdaget jeg at inntrykkene
med syn og balanse hadde opphav i en ulykke jeg hadde på arbeidsplassen for mange
år siden. Jeg gikk utfor åtte trappetrinn og slo meg kraftig mot en mur. Jeg måtte
derfor på sykehuset i full fart hvor jeg ble sydd både her og der. Dette resulterte i at
jeg ble livredd for å falle. Jeg så alltid ned i bakken, noe som medførte at folk fikk feil
inntrykk av meg. Da jeg for to år siden bestemte meg for å bevise overfor meg selv at
jeg kunne sykle, tenkte jeg på min kjørelærers råd om å se langt frem for å få stabilitet.
Dette medførte at jeg bevisst flyttet blikket opp fra bakken og mot et punkt langt
fremme. Denne treningen har jeg bevisst jobbet mye med.
Dette foredraget kaller jeg “På hundespor med CI” fordi jeg i februar i år, en måned etter
lydtilkoblingen, anskaffet meg to omplasserte miniatyrhunder. Min hund døde i januar
etter å ha vært hos meg i ni år, og savnet etter ham var enormt. Å ha to omplasserte
hunder krever veldig mye mer av eieren enn å ha en hund som har levd hele sitt liv hos
meg. Det var viktig å endre hele ritualet med treningen og bygge opp trivsel for disse
hundene, som har hatt andre eiere før meg. Jeg måtte trene dem i lydighet og få dem
renslige. En hund er veldig opptatt av de signaler eieren sender ut, og det er viktig at
de tolker disse signalene riktig, slik at de kan bli harmoniske hunder.
Jeg har lært viktigheten av å sende ut rolige signaler ved å bevege meg rolig og snakke
rolig til dem. Slik har jeg også bygget opp min nye væremåte, ikke bare blant hunder,
men også blant medmennesker. Dette igjen har ført til forbedring av hørsel, syn og
balanse. Spesielt er det viktig å fokusere på lang avstand når jeg går tur for å unngå at
en sint hund kommer rett i fjeset på mine hunder. Da kan det bli krig. Det er viktig å
oppdage farene på avstand, slik at jeg kan forberede møtet, ta en omvei eller forberede
hundene på dette. Derfor har dette også vært en aktiv synstrening. Det medfører også
forbedret balanse fordi synet fungerer som et anker når jeg går, og fester jeg synet
langt frem, blir jeg mer stabil.
Jeg har hatt veldig aktiv høretrening. Jeg har fulgt med i lydbøker og gjennom hele
dagen hørt mye på radio så som nyheter, værvarsling, debatt og radioteater. På den
måten bygger jeg opp forståelsen av lyd. Jeg har klart å høre forskjell på barn og
voksne som snakker. Kvinner over en viss alder snakker som kråker, synes jeg. Slik
høretrening har forbedret hørselen veldig mye, og jeg fungerer mye bedre sosialt. Jeg
klarer å høre folk bak meg, og jeg klarer å oppfatte meldinger over høyttalere. Jeg
føler at jeg har fått en helt ny livskvalitet. Jeg er blitt mye mer glad i musikk og kan
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skjelne mellom de forskjellige musikkinstrumentene. Selv har jeg begynt å spille både
fløyte, gitar og keyboard. Jeg kan høre og følge med i noter. Musikk er en meget god
rytmetrening noe som er veldig viktig.
Veien til forbedret hørsel har ikke vært lett. Det har føltes som om jeg har gått i et meget
ulendt terreng. Først og fremst fordi mange er så skeptiske til de store endringene
jeg har satt som mål for meg. Informasjon om CI er det ikke alle som har fått, og folk
tror ikke at en mann på min alder noen gang vil få utbytte av en CI-operasjon. Det har
vært en målrettet kamp for å snu denne oppfattelsen. Jeg har lenge forsøkt å gjøre en
omsorgsjobb for at barn og unge, som er vår fremtid, skal få oppleve en god fremtid.
Jeg har alltid hatt lett for å komme i kontakt med barn og unge. Jeg har veldig stor
livserfaring jeg vil dele med andre, men dette er som å stange hodet mot et tog i fart.
Men jeg har en jernvilje for å få en løsning på det jeg brenner for, og jeg vil kjempe så
lenge jeg lever. Jeg er, blant annet på jobben, kjent for å være en dyktig problemløser.
Jeg har skrevet mine tanker om hvordan jeg opplever CI og hvordan livet har forandret
seg enormt for meg:
Det er så rart. En underlig følelse. Alt jeg ønsket meg gjennom et helt liv. Det var som
å skulle ta fra den høyeste hyllen i skapet. Jeg kunne ikke rekke opp. Jeg fant noe
jeg kunne stå på, men jeg rakk fortsatt ikke opp. Jeg strakte meg på tå, men mistet
balansen og gikk i gulvet så det sang. Jeg hentet en stige, for jeg ville så gjerne få mine
ønsker oppfylt, men “hyllen” var for høyt oppe, ingen stige var lang nok.
Så fikk jeg CI, jeg gjennomgikk hørsels-, syns- og balansetrening. Jeg fikk to nye hunder,
og jeg merket at jeg “vokste”. Gjennom noen få, korte måneder, var det som om kroppen
“vokste”. Jeg gikk igjen bort til den øverste “hyllen”, strakte armen opp, og se: Jeg nådde
opp.
I en liten gulmalt eske av tre, stod det med stor, barnslig håndskrift “Steinar”, og i den
esken lå mine drømmer, fint innpakket. Jeg satte meg på sengen og kikket i esken. “Gitar
og sang” stod det på en lapp. Og jeg så støvet spre seg i rommet, og så meg selv stå på
en scene og synge. Og applausen ville ingen ende ta. Gitar og sang er blitt en del av min
hverdag. Det er min måte å slappe av på, samtidig som jeg bygger opp hørsel for rytme.
Jeg så på den andre lappen “en kjæreste”, og Mette kommer inn i rommet med et varmt
smil om munnen og omfavner meg. Det at noen har vist sin interesse for meg, gir meg
mye selvtillit og livsglede og selvsagt livskvalitet. “Kontakt” stod det på en ny lapp, og jeg
sitter som midtpunkt i et rom med mange venner rundt meg. “Å jobbe med barn og unge”
står det på en annen lapp. Det har jeg jobbet mye for å få til. Jeg har rik erfaring med
barn fra min tid i døveforeningen, men dette har jeg ennå ikke fått oppleve, men jeg gir
ikke opp. Jeg har så mye erfaring jeg vil dele med barn og ungdom, mitt “livstestamente”.
“Sykling” står det på en annen lapp, og se, min sykkel står utenfor, klar til avgang. Den
er blitt min store lidenskap nummer to. “Hunder” står det på en falmet lapp, litt slitt i
kantene. Og se, jeg har to hunder som respekterer meg og adlyder meg. I løpet av de
siste ti årene har jeg hatt tre hunder, som har gitt meg mye glede og livskvalitet.
Jeg stopper opp og tenker. “Har jeg fått oppleve så mye på så få måneder? Et helt liv
har våknet opp, som en vår etter vinter, og det ene ønsket etter det andre dukker opp.
Det føles som jeg kjører rally uten bil, som om livet suser forbi, eller med meg i glede og
harmoni. Foran meg ligger årene – ubrukt. Det er så mye jeg vil gjøre. Jeg har fått så
mye livskvalitet og motivasjon. Jeg pusser opp huset, jeg steller hagen med kjærlighet,
jeg tilfører meg stadig nye gleder og livskvalitet. Det er da jeg stopper opp, setter esken
på plass, tørker støv på hyllen og smiler helt nede fra hjertet: “Ja, jeg har begynt å leve.”
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P rosjektet “ ci

hva du hører ”

Eva Marie Granbo – logoped ved Logopedisk senter i Trondheim

“CI hva du hører” er et helt nylaget interaktivt
lyttetreningsprogram som er tilgjengelig på Internett og på
DVD-ROM. Det er tenkt som et supplement til trening med
logoped eller audiopedagog, eller du kan bruke det alene.
Det er laget med tanke på voksne CI-opererte og kan brukes
av alle, også hørselshemmede. Det forutsetter motiverte
brukere, for vi har ikke lagt inn så mye tilbakemelding som
ofte gjøres i forhold til barn. Programmet er laget ved Møller
kompetansesenter i samarbeid med Logopedisk senter i
Trondheim. Det er finansiert av Helse og rehabilitering
gjennom HLF. I tillegg til prosjektgruppa har vi hatt en
referansegruppe for å kvalitetssikre programmet.
Målet for programmet har først og fremst vært å bedre oppfattelsen av tale for CIbrukere. Ved hjelp av trening, fra språkets minste deler på den ene siden til spontan
tale på den andre, vil evnen til å lytte bedres.
Skjermbildet på neste side viser startsiden. Her finner man blant annet en enkel
manual som beskriver de ulike deloppgavene. Det er sju deloppgaver i programmet.
Viktige mål i utarbeidingen av programmet har vært å lage et program som gir mulighet
for både enkle og vanskelige oppgaver. Vi har tenkt på mange variabler for å kunne
legge inn en så høy vanskelighetsgrad som mulig. Alle oppgavene skal kunne bli
vanskeligere fordi det er mulig å legge på bakgrunnsstøy. Det har også vært viktig å
lage et program som er lett å bruke, og brukeren kan selv kontrollere resultatet.
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Alle oppgavene er bygget opp likt med én lyttemodus og én øvemodus. I lyttemodus
kan du lytte til enkelte elementer så mange ganger du ønsker. I øvemodus velger
du oppgavesett selv, eller lar maskinen velge for deg. Det er 20 oppgaver på hver
treningsøkt.
Man kan veksle mellom dame- og herrestemme, og på enkelte oppgaver har vi med
barnestemmer. Da er det mulighet for å sette på bakgrunnsstøy i tillegg.
De sju ulike deloppgavene består av:
•

Tall og datoer: Mulighet for å øve på ønsket antall tall/datoer.

•

Ordpar (ABX-lister): Analyse av tale for å skille ut og gjenkjenne språklyder,
eksempelvis søk vs. øk.

•

Oppbygging av setninger: Setninger som bygger på en “base” og som utvides i
lengde og vanskegrad.

•

Tekster: med tale som i størst mulig grad avspeiler tale i hverdagen. Dialekt
varierer. Forskjellige typer tekster.

•

Miljølyder: Stor variasjon i hverdagslyder.

•

Musikk og sanger som forutsettes hørt av mange tidligere. Gjenkjenning er et
mål, kanskje også opplevelse av melodier en ikke har hørt før.

•

Ord og Setninger: Bestemte ord for gjenkjenning og oppfattelse av tale.

Dette er deloppgaven for tall og dato, og den står i lyttemodus med mansstemme. Når
det kommer tale, kommer det opp et symbol for tale for at alle skal være sikre på at
det er tale.

Alle oppgaver er på bokmål, men tekster fra hovedmenyen er fra alle landsdeler.
Bakgrunnsstøyen kan reguleres i styrke. I øvemodus kan vi velge ulike kombinasjoner
etter eget behov og repetere øvelsen så mange ganger man ønsker.
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Fra hovedmenyen kan man også velge å lytte til eller øve på ord og setninger. Vi har
valgt enkle en-, to- eller trestavelsesord som begynner på m, k, t, s, l eller en blanding.
Så kan man velge om man vil øve på enkeltord eller på ordene i en setning. De første
ordene er lest inn ekstra sakte for så å øke taletempoet etter hvert. Vi har bygget det
opp slik at det vi mener er det enkleste, kommer først. Men man kan sjonglere med
oppgavene og bestemme hva man vil jobbe med.
Neste punkt fra hovedmenyen er ordpar. Det er 38 lister med 20 ordpar på hver. Noe
av materialet er oversatt til og tilpasset norsk fra Auditrain, som er utarbeidet av
Geoff Plant. I øvemodus kan man jobbe enten med ordpar eller med enkeltord. Man
skal velge ett av ordene i ordparet, og svaret blir markert med rødt eller grønt om
svaret er galt eller riktig.

Neste oppgave er oppbygging av setninger. Setningene er bygget opp rundt et målord,
så utvides setningene og blir mer komplekse.
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I deloppgaven “tekster” har vi lagt inn noen ulike dialekter fordelt på mann-, kvinneog barnestemmer, og det er ulike tekstsjangere så som fortellinger, vitser, dialoger
med mer.

Under miljølyder finner vi ulike lyder fra hverdagslivet, som for eksempel dyre- og
menneskelyder samt maskinlyder:
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Innen musikk har vi valgt noen kjente sanger som mange som har mistet hørselen,
har minner om fra barndommen. Man kan velge manns- eller kvinnestemmen, og om
man vil ha med tekst eller bare la-la-la-la. Blant instrumentene har vi valgt fiolin,
gitar, piano og trompet for at man skal kunne bli kjent med de ulike instrumentene
ett om gangen.
Lyttetreningsprogrammet “CI hva du hører” kan kjøpes fra Møller kompetansesenter,
enten ved henvendelse til senteret eller i deres nettbutikk:
http://www.statped.no/moller
Programmet kan også prøves på http://www.acm.no/ci/
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I nformasjon

fra helsedirektoratet

Elin Østli – seniorrådgiver ved avdeling for rehabilitering og
sjeldne tilstander i Helsedirektoratet

Jeg representerer en avdeling som heter rehabilitering
og sjeldne tilstander i Helsedirektoratet og jobber med
habilitering og rehabilitering. Direktoratet er “visergutten”
til Helse- og omsorgsdepartementet og utfører oppgaver
på oppdrag fra dem.
Vi har altså to fagdepartementer over oss, og
Helsedirektoratet sender beskjeder og bestillinger gjennom
blant andre fylkesmenn og Nasjonalt kunnskapssenter
for helsetjenesten. De regionale helseforetakene har en
sørge-for-rolle, og de styrer blant annet sykehus med høresentral og inngår avtaler
med privatpraktiserende øre-nese-halsspesialister. Vi instruerer ikke de regionale
helseforetakene. Det gjør Helse- og omsorgsdepartementet. Vi har likevel samarbeid
og kontakt med dem, og de kan bruke oss.
Helsedirektoratets visjon er god helse og omsorg for alle. Virksomheten skal være
preget av faglig styrke, åpenhet, samarbeid, service, effektivitet og engasjement. Disse
verdiene gir akronymet “fåssee” – altså få se! Vi samarbeider på tvers, yter service, er
imøtekommende for henvendelser og svarer fornuftig innen fristen.
Våre overordnede mål er å bedre kvaliteten i helsetjenesten, redusere forskjellene i
helse og levekår, fremme faktorer som gir god helse i befolkningen og bedre grunnlaget
for sosial inkludering for alle. Og vi har noen utfordringer. Vi har det så godt her i
landet. Vi lever lenge og har en høy levestandard. Befolkningen er velutdannet, et
utviklingstrekk som er en fordel for landet vårt. Utdanning og helse henger sammen.
Informasjonen vi får opplyser at vi får en befolkning med bedre helse og sunnere
livsstil, selv om mediene sier det motsatte.
Mange har likevel opplevd feil og mangler i helsevesenet, og det er et stort potensial
for forbedring. Én av våre viktigste oppgaver er å følge med og gi råd til Helse og
omsorgsdepartementet. Derfor er akronymet “få se” (fåssee) ikke så dumt – takk for
at jeg fikk komme og se her i dag. Vi skal være en kompetanseorganisasjon og hjelpe
til med å gjennomføre helse- og omsorgspolitikken på bakgrunn av statsbudsjettet,
stortingsmeldinger, strategier med mer.
Helsedirektoratet legger vekt på å ha et globalt perspektiv. Vi tar de nye helseutfordringene
på alvor med landsmenn med bakgrunn fra andre land som har utfordringer vi for
sent har blitt oppmerksomme på. Vi må samarbeide over landegrenser, særlig med
tanke på personer med sjeldne tilstander hvor det kanskje mangler kompetanse her i
landet, men hvor den finnes i andre land. I Europa arbeider man for å lette flyten av
tjenester til disse som til sammen utgjør 30.000 personer i Norge. Helsedirektoratet
har en viktig posisjon i styret i Verdens helseorganisasjon (WHO). Helsedirektøren er
styremedlem i WHO fra i år frem til 2013.
Direktoratet laget en rapport i fjor med perspektiv på helse for minoritetsbefolkningen
(Migrasjon og helse – Utfordringer og utviklingstrekk, 2009), som jeg kan anbefale. Vi
arbeider blant annet med bruk av tolk i helsetjenesten for de som ikke kan godt nok
norsk i situasjoner hvor det er ekstra viktig med god og presis dialog.
Vi har seks hovedvirksomhetsområder som tilsvarer Helsedirektoratets divisjoner:
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Folkehelse, helseøkonomi og finansiering, eHelse og IT, spesialisthelsetjenester,
primærhelsetjenester og administrasjon. Det er omtrent 37 avdelinger. Avdeling
rehabilitering og sjeldne tilstander ligger i divisjon spesialisthelsetjenester.
Vi arbeider med rehabilitering i sykehusverdenen, privatpraktiserende spesialister og
institusjoner. Habiliteringstjenestene for barn og voksne er også ansvarsområder for
vår avdeling, og vi jobber med en nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering og
tiltak knyttet til det. Det finnes per i dag 16 nasjonale kompetansesentre for sjeldne
tilstander, som vi har en viss styring på.
Habilitering og rehabilitering i forbindelse med sansetap er også vårt ansvar. Vi
har et prosjekt som går ut på å utvide et nettsted som opprinnelig var laget for å
beskrive sansetap hos eldre og mulige konsekvenser. Nettstedet skal nå utvides til
å gjelde alle aldersgrupper. Ellers har vi prosjekter i hele landet for familier og barn
med funksjonshemminger i forbindelse med en treårig satsing hvor vi har hatt et
familieveiviserprosjekt som utløper i år.

Vi arbeider for tiden med å utvikle en veileder om tosidig cochleaimplantat til voksne.
Nasjonalt råd for prioritering i helsetjenesten klarte ikke å velge hvem som skulle få
tilbud om et implantat nummer to, og tidligere avdeling for kvalitet og prioritering
skulle jobbe videre med det. Det ble innkalt til en arbeidsgruppe, hvor et par av
medlemmene er til stede her i dag. Arbeidet har gått i stå, og veilederen er ennå ikke
ferdig. Veilederen om øre-nese-halssykdommer skal revideres, og det kan være at
anbefalt prioritering vil fremgå der.
Det var tidligere snakk om at kommunene ikke kjente til at de hadde CI-brukere. Da
vil jeg gi følgende råd: Det er forskriftspålagt for kommunene å ha en koordinerende
enhet for habilitering og rehabilitering, og de bør orienteres. Det er en enhet som
jobber på tvers av sektorer, så alle bør ta ansvar og få informasjon om brukerne. Det
er ikke lovpålagt for kommunene å ha hørselskontakter selv om mer enn 80 % av dem
har det. En undersøkelse vi har gjort viser at halvparten av hørselskontaktene også er
synskontakter. Det synes vi er veldig bra. Det er nyttig å ha kjennskap til begge deler.
Elin Østli - Informasjon fra helsedirektoratet
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M in

drømmerehabilitering

Marte Oppedal Vale – CI-bruker og leder av CI-utvalget i HLF

Innledning
Det er noe litt stort over temaet “min drømmerehabilitering”.
Kanskje litt for stort? Jeg vil i dag ikke forholde meg til
budsjettrammer og debatten om tilgjengelige ressurser. Jeg
vil snakke om idealet – om drømmen! Jeg vil snakke om det
jeg ønsker at vi som pasienter og fagmiljø skal strekke oss
etter.
Det er samtidig noe litt personlig over temaet. Vi har hørt at
CI-gruppen er mangfoldig. Vi som er CI-opererte er ulike. Jeg
er her i kraft av to roller i dag. Jeg er leder av HLF sitt CI-utvalg og har møtt mange
som er CI-operert og kan formidle andres erfaringer. I tillegg er jeg Marte. Jeg vil
primært bruke egne erfaringer når jeg nå skal snakke om min drømmerehabilitering.

Hvem er jeg?
Jeg er en kvinne i begynnelsen av 30 årene, som har brukt 25 år på å bli døv. Jeg
er tospråklig og har norsk talespråk som førstespråk og tegnspråk som andrespråk.
Jeg har erfaring med mange ulike medisinske tilstander og med mange ulike
hørselsidentiteter.
Min medisinske karriere begynte som moderat tunghørt. Jeg ble i tenårene sterkt
tunghørtblitt og videre døvblitt. Jeg ble tidlig kjent med grensene mine og erfarte å være
sosialt døv og etter hvert døv i flere situasjoner. De siste 15 årene har hørselen gradvis
gått ned. CI-utredningen viste at det var stor sannsynlighet for at jeg ville bli helt døv.
I løpet av alle disse årene har jeg vært en flittig høreapparatbruker, samtidig som jeg
stadig har supplert med nye kommunikasjonsstrategier, eksempelvis tegnspråk. I
den siste etappen av min medisinske hørselskarriere har jeg blitt CI-operert på ett øre
og døv på øre nummer to. På mandag legges jeg inn på Rikshospitalet for operasjon
nummer to. Snart blir jeg bilateralt CI-operert.
Min identitetskarriere startet som mislykket hørende. Jeg kom inn i døvemiljøet og
hadde en periode som “wannabe døv”. Men jeg gikk fort over i en identitet som “ikke å
føle meg akseptert som døv”. Det fremprovoserte en identitet som “jeg bruker tegnspråk
slik jeg vil”. Etter hvert ble jeg en “vellykket tunghørt”. Det har vært naturlig å være
“av og til tunghørt og av og til døv”. I dag er identiteten min først og fremst “jeg er den
jeg er – Marte”!
Identitet er en viktig ting, men også en slitsom ting å forholde seg til. Jeg føler meg
trygg på å si at alle i denne salen er ulike. Mine venner som hører har ikke lik identitet,
det har heller ikke mine venner som hører dårlig!
Hva slags bakgrunn en har hatt før operasjon er ganske avgjørende for hva slags
forventninger man har til CI og hva som er mulig. Jeg har begynt å stille meg spørsmålet
om dagens rehabiliteringstilbud i stor nok grad klarer å møte alle.

Hva er rehabilitering?
Hva er rehabilitering? Jeg er ikke lege, og jeg er ikke audiopedagog. Hva er rehabilitering
for meg?
Jeg synes det er et paradoks at etterspørselen etter rehabilitering først for alvor dukket
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opp i forbindelse med at man begynte å operere. Hva skiller de CI-opererte fra andre
hørselshemmede? Mange av de CI-opererte har hørt dårlig lenge. Kan man snakke om
CI-rehabilitering isolert? I hvor stor grad blir tidligere hørselsrehabilitering tatt med
i vurderingen av rehabiliteringens effekt? Noen av disse spørsmålene tror jeg at den
enkelte fagperson tenker gjennom, men kommuniseres dette med pasienten?
Det har slått meg at vi som pasienter ofte kun snakker om rehabilitering i forbindelse
med selve CI-operasjonen. De fleste tenker at operasjon er noe fysisk, noe konkret.
Man kan lett forestille seg at det er en fase i etterkant hvor man skal bli “frisk”, og
personlig har jeg ofte fått spørsmål om hvor lang tid rehabiliteringen i etterkant tar.
For meg er et slikt spørsmål ganske avslørende for hva vedkommende definerer som
rehabilitering.
Noen glupe hoder har skjønt at prosessen også begynner før operasjon og tilbyr
forberedende kurs i forkant av utredning. Briskeby har også noen andre kurs, men
om jeg skal være ærlig så virker det fragmentert og litt tilfeldig hva som tilbys. Sjansen
for at tilbudet treffer det du har behov for, er ikke like stor for alle. Det er vel og bra
at det finnes kurs i forkant av operasjon, men hva er det man da forbereder seg på?
Og, er de forberedende kursene fortsatt meningsfulle dersom man ikke får tilbud om
operasjon?
Jeg vil faktisk gå så langt å si at dersom man ikke har fått et rehabiliteringstilbud
før operasjon så har man mindre mulighet til å oppnå resultater med CI. Og mitt
svar på om det er meningsfullt å gå på rehabiliteringskurs i forkant av operasjon
er ja! Poenget er ikke at man har gått på kurset, men at man har hatt effekt av
rehabiliteringstilbudet man har fått som er tilpasset ens hørselshistorie.
En slik rehabilitering kan ha vært opptrening i å bruke høreapparat, munnavlesning,
tegnspråk og mye mer! For meg har det hatt stor betydning at jeg hele livet har jobbet
med å bruke høreapparater, lære å snakke, samt at jeg er god i munnavlesning og
tegnspråk! Det er denne egenutviklede rehabiliteringsmetoden og erfaringer jeg nå
bruker i min CI-rehabilitering.
Men, hva er CI-rehabilitering i ytterste forstand? Hvorfor trenger vi å rehabiliteres?
Fordi vi medisinsk sett er døve. Det er vårt kommunikasjonshandikap og vår
reduserte evne til å orientere oss ut fra lyd vi skal rehabiliteres i forhold til. For noen
er CI-operasjon løsningen for kommunikasjonshandikappet, mens for andre er CI et
supplement.
Det er viktig å huske at CI-operasjonen kun er en del, riktig nok en stor del, men bare en
del av den helhetlige rehabiliteringen. Så for meg blir derfor en drømmerehabilitering
en helhetlig rehabilitering. Både i forhold til en tidslinje, men også i forhold til kvalitet
på innhold i rehabiliteringen. Da særlig med tanke på å leve med variasjonen i
situasjoner som vi bruker og trenger hørsel til.

Mine erfaringer
Jeg oppdaget ganske fort at jeg var veldig alene om min egen CI-rehabilitering.
Heldigvis hadde jeg en ØNH-lege som pushet litt på å søke om henvisning, men ut
over det fant jeg ut at jeg var overlatt til meg selv.
Videre fant jeg ut at det fantes utrolig lite informasjon både om prosessen, men også
om hva CI er. Jeg søkte og søkte på nett og på biblioteket, men fant lite som gav meg
noe mening.
Jeg begynte derfor å skrive blogg. Delvis for egen bearbeiding, men også fordi jeg
opplevde at jeg fortalte min historie til andre om og om igjen. Det var jo ikke bare jeg
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som hadde informasjonsbehov. I tillegg kjente jeg at den politiske kampen for å få CI
nummer to, var i ferd med å bygge seg opp.
Det er viktig for meg å understreke at det ikke har vært lett for meg å skrive blogg.
Jeg føler både at jeg blottlegger meg mer enn jeg liker, og bloggen skaper et fokus og
et bilde av meg som person som overfokuserer på hørsel. Dette oppleves ofte feil i
forhold til min identitet og jeg har hatt mange runder med meg selv om jeg skulle gjøre
det! Det er viktig at dere forstår at det koster å dele erfaringer. Jeg skulle gjerne sett
at noen andre hadde tatt ansvaret og gitt kommende pasienter den informasjonen de
har behov for!
Men jeg begynte! For de som vil lese mer om hva jeg gjorde, kan gå inn på min blogg:
www.movale.no.
Det jeg fikk av rehabilitering var i første omgang tilbud om kurs for de som venter
på CI. Dette takket jeg nei til. Det tilbudet traff ikke meg. Jeg kunne ikke ta meg fri
fra jobb, og jeg erfarte at temaene som skulle tas opp ikke traff meg. Som erfaren
hørselshemmet var jeg på et høyere nivå med henhold til behov for forberedelse til
operasjonen. Jeg skulle gjerne hatt et tilbud og et fellesskap med andre siden jeg også
var sårbar, men jeg var redd for å bli dratt ytterligere ned av folk som hadde det tyngre
enn meg. Det var et ensomt valg, og jeg vet ikke om jeg valgte riktig.
Videre var det selve operasjonen og lydpåsettingen som var neste punkt i min
rehabilitering. Dette var veldig konkret og her har vi et godt tilbud i dag! Rikshospitalet
kunne lagt seg litt mer i selen for å tilrettelegge for meg som døv (ikke ringe, men
heller sende SMS for å sjekke om den døve pasienten kommer neste dag, ikke krangle
med pasienten når hun ønsker tolk). Men jeg ble operert uten problemer, og jeg har
fått lyd på! Det er bra.
I tillegg brukte jeg en tegnspråktolk jeg hadde tilgjengelig for å dra på lydreiser i Oslo
sentrum. Dette var også en god oppstart på en rehabiliteringsprosess og gav meg en
god start på lydtreningen.
Jeg var tidlig frempå og tok kontakt med en audiopedagog som jeg har brukt tidligere
i sammenheng med språklydtrening som høreapparatbruker. Jeg slet en del med
overgangen fra analoge høreapparater til digitale høreapparater, så det var naturlig
å ta kontakt med samme audiopedagog når jeg nå skulle lære meg å bruke CIprosessoren! Her var progresjonen svært rask og vi kom fort til et stadium hvor det
var lite mer å hente.
Ut over dette har jeg i tillegg fått fysioterapi/manuellterapi for stivhet i nakken. CIrehabilitering er noe av det mest fysisk stressende jeg har vært med på. Det tok ikke
lang tid før jeg merket stivhet i muskulatur og skjelett. Dette var særlig viktig da jeg
begynte å plages med hodepine pga skjevbelastning av nakken. Det å høre på ett øre
er nok ikke så naturlig som en del helseøkonomer liker å fortelle oss!
Dette var det jeg i utgangspunktet fikk fra andre. Mange vil nok si at jeg har fått mye.
Og i forhold til hva andre har fått så har jeg kanskje det. Men spørsmålet er om dette
tilbudet dekket det jeg hadde (og derfor kanskje også andre ville ha) behov for?
Men mye har jeg gjort alene. Jeg har sittet ganske mange timer med lydbok og radio.
Videre har jeg hatt mange timer ved pianoet. Da har jeg spilt skalaer og enkle og
kjente sanger om og om igjen. Kjedelig, men nødvendig. Videre har jeg hele tiden vært
bevisst og jobbet mye med å fange opp omgivelseslyder. En jobb som har vært utrolig
vanskelig og krevende.
Jeg ønsker nå å si litt mer om hva jeg gjorde og hva slags hjelp jeg kunne ha tenkt
meg å få.
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Hvorfor hører vi?
For å kunne svare på hva en drømmerehabilitering ville være, må vi også kunne svare
på hva vi bruker hørselen til. Svaret vil nok være ulikt. Noen har store og andre har
små ambisjoner med tanke på hva de kan bruke CI og hørselen sin til, og den enkeltes
forutsetninger setter grenser for mulighetene.
Å kommunisere
De aller fleste tenker på bedret mulighet til å kommunisere som grunnlag for å operere
inn CI. Med rette. Å komme i kontakt med andre mennesker er viktig. Uavhengig om
det er kontakt med familie og venner, på jobb eller på fritiden.
For meg er et godt rehabiliteringstilbud et tilbud som tar utgangspunkt i de
kommunikasjonsstrategier pasienten kan og som deretter videreutvikler personens
kommunikasjonsevne.
Dette kan handle om lyttetrening, da særlig i forhold til språklyder. Jeg fikk tidlig
tilbud om dette. Jeg gikk én gang i uken til audiopedagog. Siden jeg da også hadde
tidligere erfaring med bruk av audiopedagog var min fremgang veldig rask. Når det
gjelder lyttetrening i forhold til språklyder har jeg derfor vært heldig. Men det er
dessverre et stort problem for mange at de blir totalt overlatt til seg selv!
For meg personlig har jeg også kjent på et behov for å lære å kommunisere på flere
språk. Det var ikke rom for det hos den audiopedagogen jeg gikk til. I min jobb er
dette viktig. Jeg har derfor måttet jobbe mye på egenhånd med å høre for eksempel
engelske språklyder, noe som er ganske vanskelig. Noen vil si at det er å sikte høyt,
men tittelen på mitt innlegg er nettopp min drømmerehabilitering!
I tillegg til egne erfaringer har jeg som leder for HLF sitt CI-utvalg, møtt personer med
andre behov. Jeg vil nevne noen av disse, nettopp fordi de viser bredden i behov og
at folk er på ulikt nivå i sin rehabilitering. Det er viktig at et rehabiliteringstilbud tar
høyde for nettopp dette.
En del som blir operert har av ulike årsaker utviklet destruktive og negative
kommunikasjonsstrategier. Dette er lett å utvikle etter mange år med
kommunikasjonsstress eller manglende erfaring med å kommunisere med hørende.
Det er også viktig å trene for å oppnå trygghet og kunnskap i hvordan man kan bruke
lyd på en god måte. Et eksempel her er jo å lære å bruke telefon og å bli trygg på det.
Jeg, for eksempel, hører veldig godt i telefon, men blir veldig stresset av det.
Videre bør et godt rehabiliteringstilbud også ta høyde for at ikke alle kan regler for
god kommunikasjon og sosiale koder. Det kan handle om å lære å kommunisere
slik hørende gjør eller å repetere og øve på kommunikasjonsstrategier man brukte
mye før man ble døv. Dette behovet gjelder særlig personer som har tegnspråk som
førstespråk og som har utviklet et annet sett med kommunikasjonsstrategier enn de
som har blitt døvblitte. Hvis du aldri har snakket og hørt i en telefon, kan du ikke vite
hvordan en telefonsamtale er bygd opp og hvilke kommunikasjonsregler som gjelder.
Dette må også læres.
For noen er det å fokusere på stemmebruk og taletrening viktig. Enten fordi de har
slitt mye med å finne riktig lydnivå, eller fordi mye av uttalen aldri har vært lært eller
har gått i glemmeboken.

Å orientere seg og å bli varslet
Å innhente informasjon og stole på det man hører er svært viktig. Og det siste er
kanskje det vanskeligste.
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Noe av det jeg slet mest med var omgivelseslyder. Var det en naturlyd, en trafikklyd
eller en maskinlyd jeg hørte? Jeg fikk beskjed om å bruke venner og bekjente i min
rehabiliteringssituasjon, men det ble tungvint for meg som bor alene.
Jeg opplevde at jeg var nødt til å gå tilbake til jobb raskere enn jeg hadde planlagt,
nettopp for å omgås mennesker. Som sykemeldt ville jeg vært overlatt til meg selv
uten kontakt med andre. Men konsekvensen av å måtte jobbe var ikke bare bra for
meg. Jeg ble unødvendig sliten da jobben krevde sitt og jeg egentlig hadde mest behov
for fullt fokus på lyd.
Derfor ville en drømmerehabilitering for meg også inkludere et opplegg hvor det å
orientere seg etter lyd og å lære å tolke varslingslyder også blir tatt alvorlig. Å legge
opp til at pasient/bruker skal ha en familie med ressurser, tid og mulighet til å hjelpe,
blir for enkelt fordi dette ikke gjelder alle.
En drøm jeg har er at det skal finnes et lydlaboratorium hvor man kan trene på å
gjenkjenne lyder, øve på retningslyd og øve på å skille flere lyder som skjer samtidig.
Videre bør det finnes øvelser for å utvikle romfølelse, avstand og å trene på responstid
fra en hører lyden til en forstår den. Jeg ser også for meg at et slikt tilbud vil kunne
være nyttig for de som sliter med å forstå og høre på musikk.
Om det er mulig å få til slike tilbud lokalt er ikke godt å si, men jeg håper noen
innovative krefter vil jobbe videre med dette. Om ikke annet ser jeg for meg at et
nasjonalt rehabiliteringssenter bør kunne ha et slikt tilbud. Kanskje dette til og med
kunne inngått i en tolks oppgaver? Vi må tenke nytt!
Noe som her blir viktig er å utvikle tilbud til alle funksjonsnivåer. Vi har fått forevist noe
utstyr på denne konferansen, noe som er veldig bra, men dette tilbudet tilfredsstiller
enda ikke mitt behov fullt ut. Jeg drømmer om en oversikt over for eksempel
kjenningsmelodier på radio/tv, lyder som vi hører på offentlige transportmidler,
varslingssignaler og mye mer.

Å bli stimulert
Vi bruker lyd til å bli stimulert som menneske. Hørselen er en sans og ikke noe vi
bare bruker for å kommunisere og orientere oss. Mange som får på lyd nevner natur
og særlig fuglelyder som noe av det fantastiske ved å få CI. Det samme opplevde
jeg. Det å lære naturlyder har vært viktig for meg. For å kunne oppnå ro og ha gode
naturopplevelser er det viktig å forstå lydene i naturen.
For meg har det å høre bølgeskvulp, vann som sildrer i bekken, måkeskrik og andre
fuglelyder vært en utrolig berikelse. Det hadde ikke gjort noe om det hadde eksistert
noen veiledere i dette lydbildet. Det er tungt å lære alt på egenhånd!
Musikk er en annen utrolig viktig lydverden som vi trenger hjelp til å erobre.
Noen får det til lett, mens andre bruker lengre tid på å knekke lydkoden i
musikken. Jeg personlig tok språklyder veldig lett, men slet med musikk.
Jeg måtte jobbe veldig systematisk, og nok en gang på egenhånd, for å forstå og
noen ganger kunne diskriminere og så ignorere kjenningsmelodier, reklamemusikk
og bakgrunnsmusikk. Særlig i lydrike omgivelser hvor musikk ble til bakgrunnsstøy,
kunne jeg hatt behov for hjelp!
Det at jeg spiller piano var en del av redningen for meg, men hva med de hørselshemmede
som ikke kan spille et instrument? Å synge er noe jeg fortsatt bare nesten klarer. Tenk
om jeg kunne fått tilbud om sang- og musikkpedagogtimer?
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Å føle
Hørsel er som sagt en sans. Sanseapparatet vårt bruker vi også til å oppfatte, kjenne
og forstå følelser. Lyder kan være knyttet til minner, reaksjoner og forventninger. På
samme måte som lukt og smak kan få oss til å huske, så kan også lyder og lydbilder
gjøre det samme.
Personlig opplevde jeg positive og negative følelser i begynnelsen, knyttet til å høre
rennende vann. Da jeg fikk på lyd, var dette en lyd jeg ikke hadde hørt på 15 år. Det
var en av de første lydene jeg hørte og hvor jeg selv forsto uten å se lydkilden. Jeg var
på Rikshospitalet. Jeg satt inne på et avlukke på toalettet og lo høyt da jeg skjønte
at lyden jeg hørte var meg selv som tisset. En fantastisk følelse av mestring og glede.
Jeg lo ikke like høyt da jeg senere husket at jeg forbant rennende vann med de gamle
toalettene på barneskolen. De toalettene jeg satt alene på og ventet på at det skulle ringe
inn fordi jeg var så alene. En og samme lyd, nemlig rennende vann, fremprovoserte to
ganske ulike følelsesreaksjoner. Reaksjoner som man skal ha overskudd og evne til å
takle i en rehabiliteringsprosess.
De som jobber med lyd og rehabilitering glemmer ofte dette. Hva om man forteller
pasienter som får på lyd at det er naturlig å få følelsesmessige reaksjoner i forbindelse
med lydpåsetting? For meg, og jeg tror jeg har mange med på dette, ville det å få slik
informasjon og veiledning være avgjørende for å kalle rehabiliteringstilbudet helhetlig.
Det er også viktig å gi informasjon om at tilbud som psykolog også kan være en
naturlig del av et rehabiliteringstilbud. Vi har et nasjonalt kompetansesenter, NSHP
(Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse), som burde vært dratt inn og synliggjort.
At hørselen er en sans som forbinder oss til følelser er én side, men minst like
viktig er alle følelsene knyttet til prosessen vi går gjennom. Hva skjer med oss når vi
venter i mange år på utredning og operasjon? Hvordan klarer vi å bygge opp riktige
forventeninger?
Alle mennesker har en psykisk helse. Noen har en god og andre har en dårlig psykisk
helse. Det å ta hensyn til og respektere følelser som kommer opp og som er naturlige
som følge av en rehabiliteringsprosess, er svært viktig for at vi skal kunne oppleve
psykisk velvære og god psykisk helse.

Følgeplager som konsekvens av dårlig hørsel
Jeg opplevde å få forverret nakke- og ryggsmerter i forbindelse med lydrehabiliteringen.
I utgangspunktet hadde jeg dårlig nakke og rygg, men stresset og påkjenningen ved
lydpåsettingen gjorde ting verre. Det å skulle bare høre på én side skapte ny og skjev
belastning.
Det å gå til fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi eller andre lignende behandlingsformer
som en del av en rehabilitering er ofte noe jeg hører blir glemt. Mange får det nok.
Men blir den behandlingen vi får lokalt, sett opp mot vår hørsel? Mange får heller
ikke dekket utgiftene til slik behandling. Det er ganske tydelig at den fysiske delen
ikke helt blir sett som viktig i forhold til rehabilitering. Her er det stort behov for en
endring!
Hjelp til å komme i form og å komme i gang med trening og mosjon, samtidig som
man skal drive med lydrehabilitering, er ikke enkelt. Når man samtidig vet at det er
avgjørende for å gjenvinne balanse og å løse opp i muskelspenninger, fremstår det
som rart for meg at det ikke fokuseres mer på dette.
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Rehabilitering til hva?
Det er ikke noen selvfølge at rehabiliteringstilbudet sees i sammenheng med det livet
du lever. Det ser vi mye av i dag. Har man familie og omsorgsoppgaver får man ikke
nødvendigvis så mye informasjon og råd.
Hvis man sliter i arbeidslivet, så finnes det noe. Men det som finnes er mest tilpasset
de som det virkelig har begynt å røyne på for.
Det er et paradoks at rehabiliteringen tar så lite høyde for livene vi lever. For å kunne
nærme seg en drømmerehabilitering må det skje noe på denne fronten også!

Kan jeg få det jeg drømmer om?
Mine ambisjoner, forventninger og mål for min CI-rehabilitering er store. Og jeg mener
vel at rehabiliteringstilbudet i dag er svært lite tilpasset folk som meg.
Jeg hadde i utgangspunktet gode resultater ganske raskt etter første operasjon. Men
med unntak av selve lydpåsettelsen (samt mange runder med en stakkars audiofysiker
som har måttet takle en krevende bruker som meg), har jeg måttet klare meg selv.
Også audiopedagogen som skulle hjelpe meg med språklydene har kommet litt til
kort. Jeg føler behov for noe annet, noe mer enn det som vanligvis gis.
Mitt inntrykk er at man forsøker å fordele de få ressursene som finnes på de som har
størst vansker. Men, det er vel ikke helt slik det blir i praksis. Jeg har inntrykk av at
ressursene fordeles ganske tilfeldig. De som er på rett sted til rett tid og som bor på
riktig sted, får mest hjelp.
De drømmene jeg nå har presentert tar utgangspunkt
i et omfattende rehabiliteringstilbud. Mange vil nok si
at jeg krever for mye. Kanskje det?
Selv tror jeg ikke på et slikt tilbud før jeg får se
det. Når jeg vet hvor lite vi får i dag, fremstår
mye av dette som totalt urealistisk å oppnå.
Men når man anbefaler folk å komme tilbake i jobb
så fort som mulig, og når man lar folk vente i årevis
på operasjon, er det viktig å huske hvor omfattende
jobben med å rehabilitere seg er. Særlig hvis man skal
oppnå gode resultater.
For meg fremstår det som ganske rart at det tolkes
som at det er for dyrt å operere oss. Jeg ser at det
norske samfunn tar seg råd til at folk ikke lærer å
bruke sin CI optimalt. Fra et samfunnsøkonomisk
perspektiv er det dyrt å gi folk CI uten å lære dem å
bruke det maksimalt!
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