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Forord

Briskeby skole og kompetansesenter as arrangerte i samarbeid med HLF ved yrkesaktivt utvalg
erfaringskonferansen om hørselshemmede i arbeidslivet ”KOMME INN OG BLI DER” 03. og 04.
november 2011.
Årets konferanse ble den nettverkssamlingen vi ønsket den skulle være. Den var full av ny kunnskap
for mange, bekreftelser på livssituasjoner for andre og innspill og nye ideer til atter andre.
Forelesere var invitert på grunnlag av ønsket om faglig påfyll samtidig som vi ønsket å sette skarpt
fokus på brukeren og brukerens ståsted i arbeidslivet.
Villigheten til høreapparatforhandlerne om å ha stand hos oss betyr mye for helheten i disse
konferansene. Pausene mellom hver foreleser var lagt slik at alle fikk mulighet til å bli kjent med
nye høreapparater og tekniske hjelpemidler.
Deltakere på konferansen var både brukere og fagpersoner. Det var særs gledelig å se at så mange
fagpersoner fra NAV-systemet var deltakere. Det var mange flere som gjerne ville delta, men både
gledelig og beklagelig ble konferansen fulltegnet før påmeldingsfristen utløp. Det var også mange
som gjerne ville vært tilstede, men som av ulike årsaker ikke hadde anledning.
Både for de som var til stede og de som ikke hadde anledning har vi samlet forelesningene i denne
boka. Mye av materialet er basert på det som ble vist som PowerPoint-presentasjoner på konferansen.
Det er vanskelig for oss i ettertid å skrive et manus alene basert på presentasjonene, derfor har vi
i stor grad valgt å presentere forelesningene slik de fremstod. Med andre ord er noen av kapitlene i
boka til dels i konkretisert stikkordsform.
Vi ønsker og håper at årets konferanse har blitt et bidrag til å spre kunnskap om hørselshemmedes
spesielle situasjon og oppnå gehør for samfunnsdeltakelse på alle livets arenaer.
Avslutningsvis vil vi gjerne takke alle deltakere, organisatorer og forelesere for en flott innsats og
en givende konferanse!
Lier, januar 2012
Aud Eli Thjømøe
Prosjektleder
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Hovedmålene til nav
Hildegunn Førsund, kontorsjef, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

NAVs hovedmål
• Flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad.
• Tjenester som er enklere for brukerne og tilpasset deres
behov.
• En helhetlig og effektiv arbeids - og velferdsforvaltning.
Fokus på arbeid
• Fokus på fungeringsevne, arbeid og muligheter, ikke på
sykdom og begrensninger.
• En felles gjennomgående oppfølgingsmetodikk basert på
behovs- og arbeidsevnevurderinger.
• Bredere sett av virkemidler.
• Forenkling av et oppsplittet stønadssystem - arbeidsavklaringspenger (AAP) – virkemidler på tvers av ytelse.
• Forsterket sykefraværsinnsats – tidlig avklaring.
Fra målgruppefokus til individfokus: enhver er unik og har unike behov

Hva skal vi oppnå?
• Et sterkere arbeidsfokus i oppfølging - arbeid er førstevalg .
• Sikre reell brukermedvirkning - vurdering av behov og utvikling av plan gjøres i samhandling
med bruker.
• Individuelle oppfølgingsløp - tiltak ikke innrettet mot ”målgrupper”, men tilpasset den enkelte
brukers behov.
• Likebehandling og rettssikkerhet - enhetlig og etterprøvbar forvaltning.
Oppfølging i NAV
Alle som ønsker bistand rettet mot arbeid har en rett til:
• Behovsvurdering:
-- Dette er en vurdering av behov for bistand til å komme i arbeid basert på brukerens
yrkesønske, kompetanse og tilgjengelige jobbmuligheter.
Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov tilbys en:
• Arbeidsevnevurdering:
-- Dette er en mer omfattende og systematisk vurdering av brukers ressurser, hindre,
muligheter og behov.
Hildegunn Førsund - Hovedmålene til NAV
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Dersom bruker har behov for å gjennomføre tiltak utvikles en:
• Aktivitetsplan:
-- Planen inneholder brukerens mål og de tiltak og virkemidler som er avtalt med NAV.
Trinn i arbeidsevnevurderingen
Egenvurdering:
Dette er et verktøy som gir bruker mulighet til å reflektere over egne ønsker, ressurser og behov i
forhold til valg av arbeid eller utdanning. Verktøyet skal bidra til aktiv brukermedvirkning under
oppfølging fra NAV.
Ressursprofil:
Med grunnlag i brukerens egenvurdering og foreliggende opplysninger om helse, kompetanse m.m.
foretar NAV en systematisk kartlegging og framstilling av brukers ressurser og hindre i forhold til
arbeid.
Hva er ressursprofil?

---

Hvert individforhold vurderes i lys av relevante forhold i omgivelsene.
Arbeidsevnevurderingen er en samlet vurdering av de ulike forholds betydning med henblikk på å
få eller beholde arbeid.

Relasjonelt perspektiv - fokus på muligheter

Fire innsatsnivåer i NAVs brukeroppfølging
1. Standardinnsats
Tilbys brukere som forventes å kunne nå sitt mål i
hovedsak gjennom egenaktiviteter og i løpet av relativt
kort tid.

3. Spesielt tilpasset innsats
Tilbys brukere som etter en arbeidsevnevurdering har
fått fastslått at arbeidsevnen er nedsatt. Brukeren
anses å kunne skaffe seg/beholde arbeid med bistand
fra NAV.

2. Situasjonsbestemt innsats
Tilbys brukere som har vansker med å skaffe seg
eller beholde arbeid. Dette har ofte sammenheng med
endringer i arbeidsmarkedet, eller en mismatch mellom
den enkeltes kvalifikasjoner og arbeidslivets krav.

4. Varig tilpasset innsats
Tilbys brukere som etter en arbeidsevnevurdering
har fått fastslått at arbeidsevnen er varig nedsatt.
Brukeren anses ikke å kunne skaffe seg eller beholde
ordinært arbeid.

Hildegunn Førsund - Hovedmålene til NAV
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Aktivitetsplan
• Aktivitetsplanen beskriver brukers mål og de virkemidler som er nødvendige og hensiktsmessige
for å nå målet.
• Virkemidler og aktiviteter som andre instanser har ansvar for samt egenaktiviteter, kan inngå
i planen.
• Aktivitetsplanen må sees i sammenheng med Individuell plan der det er aktuelt.
Statsbudsjettet 2012: Regjeringens jobbstrategi for personer med nedsatt
funksjonsevne
• Innsats mot personer med nedsatt funksjonsevne under 30 år som har behov for arbeidsrettet
bistand for å komme i jobb.
• Sysselsettingsnivået for denne gruppen har vært lavt også under gode konjunkturer med stor
etterspørsel etter arbeidskraft. Derfor må det nå prøves ut nye virkemidler og gjøres en ekstra
innsats.
• NAV skal styrke innsatsen ytterligere mot unge funksjonshemmede som ønsker å komme i
arbeid.
Det er svært viktig at de med behov for tjenester
for å komme i arbeid, kontakter sitt NAV-kontor!
Samarbeid for å lykkes
• Nært samarbeid med private og offentlige virksomheter er avgjørende for å lykkes med
strategien.
• Offentlige virkemidler må stimulere til etterspørsel etter personer med funksjonsnedsettelser,
samtidig som arbeidsgivere må være villige til å påta seg det samfunnsansvaret det er å stille
både praksis og tiltaksplasser til disposisjon for målgruppen.
• Jobbstrategien foreslår tiltak for å redusere arbeidsgiveres opplevelse av risikoen for merutgifter.
Bruk av tilretteleggingsgarantier
• For å sikre målgruppen for jobbstrategien best mulig oppfølging og tilrettelegging, vil det bli
gitt en skriftlig servicegaranti av Arbeids- og velferdsetaten. Garantien vil omfatte alle som
skal i jobb, enten det gjelder en ordinær ansettelse eller ved bruk av tiltaksplasser.
• For å sikre tilgjengelighet og støtte fra Arbeids- og velferdsetaten inngår det i garantien at
både arbeidssøker og arbeidsgiver blir tildelt en fast kontaktperson ved NAV-kontorene som
kan kontaktes når det er behov for å søke råd, veiledning og støtte.
Forsøk med tilretteleggingstilskudd
• Som ledd i jobbstrategien blir det igangsatt et nytt landsomfattende forsøk med
tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.
• Den nye ordningen vil ha personer med nedsatt arbeidsevne som står utenfor arbeidslivet
som målgruppe. Forsøket vil omfatte alle virksomheter som rekrutterer personer med nedsatt
arbeidsevne – ikke bare Inkluderende Arbeidsliv (IA)-virksomheter.
• Tilskuddet kan bl.a. benyttes ved gjennomføring av tiltak i form av utprøving, tilrettelegging eller
arbeidstrening. Det kan også ytes tilskudd til opplæring som kurs og kortere opplæringstiltak
og til arbeidshjelpemidler.
• Hjelpemiddelsentralenes kompetanse på området kan bidra med rådgivning om løsningsforslag
og prosesser sammen med bruker og arbeidsgiver for å skape helhetlige løsninger og tilgang
til hjelpemidler som kompenserer for funksjonsnedsettelser.
Ny mentorordning
• Regjeringen foreslår fornying av dagens fadderordning.
• Mentorordningen skal gi oppfølging til personer som deltar på ulike opplæringstiltak og tiltak
innenfor ordinære virksomheter, eller er i overgangsfasen fra tiltak til ordinær ansettelse.
• Ordningen skal sikre tiltaksdeltakeren eller den ansatte nødvendig faglig, sosial og praktisk
støtte ute på arbeids- eller opplæringsplassen.
Styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet
• Forsøket med funksjonsassistanse styrkes i statsbudsjettet for 2012.
• Ordningen omfatter personer med omfattende fysisk funksjonsnedsettelse, og innebærer at
en lønnet assistent bistår med hjelp til praktiske formål i arbeidshverdagen.
• Bevilgningen til denne ordningen har vært for knapp til å kunne ta inn nye brukere i flere
Hildegunn Førsund - Hovedmålene til NAV
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år. Styrkingen vil gi flere personer muligheten til å komme i arbeid gjennom ordningen med
funksjonsassistanse i arbeidslivet i 2012.
Stillinger i Arbeids- og velferdsetaten
• God iverksetting og oppfølging av jobbstrategien er nødvendig for å få økt overgangen til arbeid
blant personer med nedsatt funksjonsevne.
• Det foreslås å opprette egne prosjektleder- eller koordinatorstillinger i hvert fylke samt i
Arbeids- og velferdsdirektoratet knyttet til jobbstrategien.
• I tillegg blir det foreslått å opprette en ordning med arbeidslivscoacher i hvert fylke knyttet
til arbeidslivssentrene. Erfaringene fra satsingen på arbeidsgiverloser i “Nasjonal strategiplan
for Arbeid og psykisk helse” tilsier at dette er et godt grep for å støtte arbeidsgivere som møter
utfordringer knyttet til å ansette og beholde personer med nedsatt funksjonsevne.

Hildegunn Førsund - Hovedmålene til NAV
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Hva kan nav tilby hørselshemmede som ønsker å få eller
beholde en jobb?
Kristin Horn, avdelingsleder, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging
og deltakelse

Arbeidsrettede tiltak gjennom NAV
NAV har flere tiltak som kan hjelpe mennesker med nedsatt
funksjonsevne inn i en jobb eller til å beholde et arbeid.
Mange muligheter men også noen rammer:
• Ingen har rett til arbeidsrettede tiltak, men alle har rett
til å få sitt behov for bistand vurdert.
• Yrkesmålet skal være styrende ved vurdering av eventuelle
tiltak.
• Yrkesmålet må være høvelig og tiltakene må være hensiktsmessige og nødvendige.
• Veien til arbeid skal være kortest mulig.
• Med arbeid menes ethvert arbeid bruker kan utføre jf. NAV-loven §14a.
Arbeidspraksis i ordinær virksomhet
Minstekrav: situasjonsbestemt innsats
• Arbeidstrening og opplæring i ordinær bedrift.
• Kan tilbys personer som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet og
personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt.
• Varighet inntil ett år. For personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, kan tiltaket
forlenges med opptil to år dersom det vurderes som nødvendig og hensiktsmessig.
Opplæring (utdanning)
Minstekrav: spesielt tilpasset innsats
• Opplæring kan være kortere eller lengre kvalifiseringsløp innenfor et felt.
• Brukere under 26 år får som hovedregel ikke godkjent opplæring i form av ordinær
utdanning.
• Utdanningsløpet kan maksimalt vare tre år.
• Utdanningsløpet kan ikke overstige en kostnad på 110 000 kr totalt og 55 000 kr pr.
år.
Fadder
Minstekrav: situasjonsbestemt innsats
Et oppfølgingstiltak i forbindelse med gjennomføring av et arbeidsrettet tiltak eller i starten
av et arbeidsforhold.
•

Kan bidra med:
-- Praktisk bistand, tilrettelegging.
-- Spesialpedagogiske
tiltak,
spesialundervisning/støtteundervisning
ved
gjennomføring av et arbeidsrettet tiltak.
-- Kan støtte og ha sosial oppfølging for deltakeren ved den praktiske gjennomføringen
av tiltaket.

Tilskudd gis for så mange timer i uken som anses som nødvendig for at deltaker skal kunne
gjennomføre tiltaket tilfredsstillende.

Kristin Horn - Hva kan NAV tilby hørselshemmede som ønsker å få eller beholde en jobb?
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Lønnstilskudd
Tidsbegrenset

lønnstilskudd

(LT)

Situasjonsbestemt innsats.

Tidsubegrenset

lønnstilskudd

(TULT)

Varig tilpasset innsats.

Ytes til ordinære private bedrifter og offentlige virksomheter.
Bruker skal være ansatt i bedriften og motta lønn.
Ytes i en begrenset del av tiden brukeren er ansatt.

Ytes i en tidsubestemt periode.

Maksimalt ett år

Vurderes hver sjette måned.

For personer som får sin arbeidsevne nedsatt kan
lønnstilskuddet vare i maksimalt 3 år.
Tilskuddet kan maksimalt utgjøre 50 % av
lønnskostnadene og ikke mer enn10.000,- per måned
(60 % og 11.000,- hvis det er nedsatt arbeidsevne).

Det første året kan det gis inntil 3/4 refusjon av
lønnskostnader. De påfølgende årene kan det ytes
inntill 2/3 refusjon av disse. Refusjonen er begrenset
oppad til maksimalt 5G per år.

Institusjonelle tiltak
Avklaring i skjermet virksomhet
• Kartlegging.
• Utprøving av arbeidsevne.
• Veiledning om yrker og utdanning.
Arbeidspraksis i skjermet virksomhet
• Videre avklaring av yrkesmål og arbeidsevne.
• Opplæring, undervisning og arbeidsutprøving.
• Ett år, ved behov inntil to år.
Arbeid med bistand
• Formidlingstiltak.
• Tett oppfølging fra tilrettelegger inn mot det ordinære arbeidslivet.
• Inntil 3 år.
Ved behov for tilrettelegging i arbeidslivet kan NAV Hjelpemiddelsentral
• Formidle hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne:
-- Under utdanning.
-- Under arbeidsavklaring.
-- I ordinært arbeid.
• Bistå arbeidstakere, arbeidsgivere, terapeuter, ansatte på NAV kontor og andre med å finne
gode løsninger og hensiktsmessige hjelpemidler.
NAV
•
•
•
•
•
•

Hjelpemiddelsentral kan bl.a. bidra med
Veiledning / råd / informasjon.
Utredning / utprøvning av hjelpemidler.
Arbeidsplassbefaring.
Tekniske hjelpemidler.
Tilrettelegging av fysisk miljø.
Tolke-og ledsagerhjelp (for hørselshemmede, døve og døvblinde).

NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse
• Etablert 1. mars 2011, men flyttet først sammen i juni.
• Har lokaler i Kabelgaten 2 på Økern i Oslo, i samme huset som NAV Hjelpemiddelsentral Oslo
og Akershus.
• 55 ansatte, hvorav 50 lokalisert i Oslo og fem i Bodø.
• En samordning av de tidligere kompetansemiljøene i NAV
• Hjelpemidler og tilrettelegging:
-- NAV Senter for yrkesrettet attføring (NAV SYA)
-- NAV Senter for IKT-hjelpemidler (NAV SIKTE)
-- NAV Nordnorsk IKT-senter (NAV NONITE)
-- Fagenheten for NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
Kristin Horn - Hva kan NAV tilby hørselshemmede som ønsker å få eller beholde en jobb?
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Kompetansesenterets hovedoppgaver
• Å samhandle med andre enheter i NAV i sammensatte brukersaker, blant annet:
-- Lokale NAV-kontor
-- NAV Hjelpemiddelsentral
-- NAV Arbeidsrådgivningskontor
• Utviklingsarbeid
• Kompetansespredning
Brukergrupper
Våre brukerrettede tjenester er knyttet til personer med:
• Hjerneskade/ dysfunksjoner i hjernen (medfødt eller ervervet).
• Synsnedsettelser.
• Nedsatt hørsel eller døvhet.
• Behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).
Vårt tilbud til hørselshemmede
• Veiledningstilbud til:
-- Mennesker med hørselstap av ulik grad.
-- Døve.
-- Døvblitte.
-- Kombinert syns-og hørselstap.
-- Andre med hørselsproblemer (for eksempel tinnitus, hyperacusis, Morbus Meniere).
• Våre veiledere har kompetanse på hørsel og tilretteleggingsbehov for hørselshemmede.
• De fleste av våre veiledere kan tegnspråk.
• Våre lokaler er tilpasset høreapparatbrukere.
Hva fokuserer vi på i samtalene hos oss?
• Samtale om psykososiale forhold knyttet til eget hørselstap:
-- erkjenne, akseptere og kunne prate åpent om eget hørselstap
• Samtale om eget hørselstap:
-- skape forståelse for eget hørselstap og konsekvenser av det
• Samtale om hørselstekniske hjelpemidler.
• Vurdering av om andre instanser utenfor NAV bør kobles inn.
• Samtale om arbeid og tilretteleggingsbehov i arbeid.
• Yrkesveiledning.
• Vurdering/utredning av arbeidsevne.
• Informasjon om tiltak.
Case
• Mann, 45 år.
• Brukeren har Morbus Meniere og BPPV (krystallsyke).
• Hørselstap på begge ører. Høreapparatbruker
• Ble søkt inn til oss fra NAV-kontoret han tilhører med ønske om bistand til å kartlegge
muligheter for å komme ut i egnet arbeid.
• Hadde vært borte fra arbeid i litt over ett år.
• Han sa opp jobben i da han opplevde at det ikke fungerte.
• Det ble satt i gang arbeidspraksis på tidligere arbeidsplass.
• Jevnlige møter mellom NAV-kontor, NAV SYA (NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og
deltakelse), arbeidsgiver og søker ble avholdt i løpet av arbeidspraksisen.
• Hjelpemiddelsentralen ble koblet inn med tanke på aktuelle hjelpemidler.
• Brukeren har i dag ansatt i bedriften med en arbeidsavtale som i første omgang er tidsbegrenset
til ett år.
• Virkemidler:
-- Lønnstilskudd det første året.
-- Fritak fra arbeidsgiverperioden

Kristin Horn - Hva kan NAV tilby hørselshemmede som ønsker å få eller beholde en jobb?
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Hvordan komme i kontakt med oss?
• Innsøking via det lokale NAV-kontoret eller NAV Hjelpemiddelsentral.
• Saksbehandler eller rådgiver fyller ut søknadsskjema sammen med deg.
Besøksadresse
Kabelgaten 2, 0580 Oslo
Telefon
21 06 88 70
Telefaks
21 06 88 71
Teksttelefon
21 06 88 80
WEB
www.nav.no/tilde

Kristin Horn - Hva kan NAV tilby hørselshemmede som ønsker å få eller beholde en jobb?
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“Hørselshemmede i arbeid 2010”

et samarbeidsprosjekt mellom nav arbeidslivssenter nordland og nav
kompetansesenter for tilrettelegging
og deltakelse

Line Bjørnerud, rådgiver og prosjektleder, NAV Arbeidslivssenter
Nordland

Prosjekt- og styringsgruppe
Odd-Arne Sandvik
IA-rådgiver, fysioterapeut, erfaring fra tidligere prosjekter

Hørselshemmedes Landsforbund
v/Kåre Valøy Dyrhaug

Døves Fylkeslag Nordland
Bernt Grønstad
Seniorrådgiver Nonite, kompetanse på informasjonsteknologi v/leder Daniel N. Mostli
og prosjektarbeid
NAV
v/avdelingsleder Anniken Hardie
Cindi Mari Vedvik
Fylkesdirektør Kjell Hugvik
IA-rådgiver og tegnspråktolk
Line Bjørnerud
IA-rådgiver, tidligere fagansvarlig tolketjenester,
tegnspråktolk, erfaring fra tidligere prosjekt

NAV Arbeidslivssenter
v/avdelingsdirektør Cathrine Stavnes. Vivi-Ann
Myrlund og avdelingsdirektør Åshild Nordnes
NAV Nonite
v/Siv Einan

Bakgrunn for prosjektet
• Delmål 2 i Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtalen er ett av Arbeidslivssenterets arbeidsområder.
• Sintef-rapport ”Hørselshemmede og arbeid; 2004”.
• Min erfaring som tolk.
Mål
•
•
•
•

Deltakerne skal være kommet i eller være på vei ut i arbeid eller utdanning.
Øke bruken av kommunikasjonsverktøy.
Økt bruk av bildetolketjenesten.
Gjøre informasjon om tilrettelegging lett tilgjengelig både på NAVs intranett (Navet) og nav.no.

Hvem?
Målgruppe:
• Personer som står utenfor arbeidslivet eller står i fare for å falle ut
av arbeidslivet.
Bedrifter:
• Bedrifter hvor hørselshemmede jobber.
NAV:
• Saksbehandlere med hørselshemmede i sin brukerportefølje.
Deltakere
• Syv deltakere med ulik hørselshemming deltok i prosjektet.
Brukermedvirkning
• En av grunnene til prosjektets positive resultater er den sterke
brukerforankringen.
• Informasjon innad i organisasjonene.
• Brukerne får førstehåndsinformasjon og blir rådspurt.
• Hørselshemmede/saksbehandlere utenfor prosjektet har tatt kontakt.
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Andre resultat fra prosjektet
• Saksbehandlere på NAV kontor må ha lett tilgjengelig informasjon om hørselshemmede og
tilrettelegging for disse.
• Hørselshemmede trenger individuell oppfølging som tar hensyn til språk og kultur.
• Bruk av videokommunikasjonsutstyr og andre kommunikasjonsløsninger fungerer godt.
Kommunikasjonsverktøy
• Skype
• Oovoo
• 3G mobil
• Videokonferanse
• Bildetelefon
• MMX
Prosjektet har benyttet alle disse verktøyene i møter med
deltakerne og bedriftene. I noen av møtene har vi benyttet
bildetolketjenesten.
Hvorfor fikk vi det til?
• Vi var forberedt på språk og kultur.
• Tett oppfølging av brukerne.
• Realistisk i forhold til muligheter.
• Kunnskap om teknologi, arbeidsmarkedskunnskap, kunnskap om hørselshemmede og NAVs
virkemidler.
• Tydelig, til stede og løsningsorientert.
• Prosjektet ga deltakerne én dør inn i NAV.
• Gode samarbeidspartnere.
• Tett samarbeid mellom Arbeidslivssentret og Nonite.
• Bruk av tilretteleggingsgarantien.
• Alle jobber i IA-bedrift.
Videre oppfølging
• IA-bedrifter har egne rådgivere som kan bistå bedrift/den ansatte.
• Deltakeren blir ivaretatt på samme måte som andre ansatte som har behov for tilrettelegging
eller oppfølging.
• Nettside på nav.no ”Tips om tilrettelegging for hørselshemmede i arbeid”.
Redaktørens anmerkninger
På de følgende sidene vises et utvalg skjermbilder fra NAVs nettsider om tilrettelegging og deltakelse.
De gir et inntrykk av hvilken type informasjon som er tilgjengelig her som resultat av prosjektet. For
lesbarhetens skyld er skjermbildene (utenom det første gir en oversikt) beskåret.
Direkte adresse til disse sidene er (forkortet link):
http://goo.gl/0I34O
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Mestring av psykososiale vansker og hørselstap
Katharine
Cecilia
Peterson,
psykologspesialist
og
doktorgradsstipendiat, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk
helse

Bakgrunnen for mitt prosjekt
Hørselstap er blant de mest utbredte helseproblem i den vestlige
verden. Likevel må det vel sies at det generelle kunnskapsnivået
i befolkningen er lav. Vår erfaring er at denne manglende
allmennkunnskapen medfører unødige plager og problemer for
våre brukere.
Andelen hørselshemmede i yrkesaktiv alder er større enn hva
en skulle tro. I Helseundersøkelsen i Nord-Trømdelag fra 2007
(HUNT)-undersøkelsen ble det funnet at 16,8 % av de undersøkte
i alderen 20-39 år hadde et hørselstap, noe som var økt til 28,5
% for aldersgruppen 40-59 år, 9,2 % av disse hadde et ”betydelig
hørselstap”.
De fleste hørselshemmede klarer seg bra i de epidemiologiske undersøkelser som er gjort, men det
ser ut til at det går best med dem som er over pensjonsalder. Dette kan henge sammen med at
hørselstap av de fleste ansees å være en normal alderssvekkelse og kan dessuten tyde på at det er
mulig å lære seg å mestre det å høre dårlig – gode nyheter?
Ved vårt senter blir vi svært ofte bedt om å si noe om ”mestringsteknikker”. Dette må basere seg
på nettopp en forestilling om at hørselstap kan la seg mestre og at dette kan la seg lære. Da jeg
begynte på senteret, prøvde jeg å finne litteratur og studier på dette – men endte opp med å bruke
en kombinasjon av min erfaring fra møter med hørselshemmede og generelt stressmestringsstoff.
Så fikk jeg muligheten til å gjøre et forskningsarbeid på dette og har forsøkt å finne ut hva vi per i
dag vet, vitenskapelig, om det å mestre hørselstap. Det burde jo være en grei sak å finne noe - tatt
i betraktning at hørselstap er blant de mest utbredte helseproblem i verden?
Jeg har gjort søk i flere internasjonale databaser der forskningsresultater er å finne. Jeg har
fått erfarne forskere til å gjøre søk, og dessuten har jeg fått hjelp fra databaseekspertene på
universitetsbiblioteket. Vi har funnet mellom 7 og 14 000 artikler om hørselstap. Hvis vi tar med
helt medisinske artikler, kommer vi opp i ca 60 000. Til sammenlikning finner jeg nesten en million
artikler på ”mentale lidelser”. Hvis jeg kobler ”hørseltap” med ”mestring” går vi fra ca 10 000 artikler
til ca 150. Hvis vi da trekker ut artikler som ikke omhandler personer i yrkesaktiv alder, kommer vi
under 100 og hvis vi til slutt ber om å få alt som er gjort av såkalte effektstudier - dvs studier der en
har undersøkt effekten av et tiltak, eksempelvis at en måler dager sykefravær i et år etter tilpasset
høreapparater: kan dere gjette hvor mange jeg fant? Én undersøkelse!
En artikkel stammer fra Norge, noe som er helt fantastisk - vi er altså verdensledende på dette
feltet! Gerhard Andersson har gjort noe her, men det er på pensjonistgruppen.
Uansett: det er blitt gjort sjokkerende lite og det er ikke umulig at vi her, svart på hvitt, får bekreftet
noe av det vi opplever – nemlig at det er ikke hipt å være tunghørt, og at det følgelig ikke gir status
å skulle forske på det? Andre tanker?
Hvor står jeg nå? Jeg vil gjerne finne ut hva som er mestringsstrategier for hørselshemmede - gjerne
på minste felles multiplum-nivå. Jeg har kun Ann-Sofie Hellviks artikkel å lene meg på!
Hva vet vi? Vi vet først og fremst at dette er det gjort veldig lite forskning på.
Vi vet imidlertid noe, for det er jo gjort forskning – men det meste stammer fra intervju, surveys
og såkalte tverrsnittsundersøkelser. Vi står derfor ikke på bar bakke. Vi har en del kunnskaper
om hva yrkesaktive hørselshemmede opplever som sine utfordringer. Her vil jeg komme med noe
statistikk, så følg godt med.
Katharine Cecilia Peterson - Mestring av psykososiale vansker og hørselstap

19

100% er den andelen av de vi har snakket med som har en erfaring til felles – kan du gjette hvilken?

Jo – de er slitne. De er utmattet når de kommer hjem fra jobb. Det dreier seg om en helt distinkt
type slitenhet som helst bør skilles fra allminnelig slitenhet. Det presenterer seg som utmattelse.
Noen forteller at de regelrett slokner på t-banen hjem.
Dette var ikke overraskende for meg, men som jeg skal komme litt tilbake til, var dette overraskende
for våre kursdeltakere. Det som derimot var litt overraskende, var at samtlige svarte bekreftende på
ett bestemt spørsmål. Det dreier seg om det som flere anser å være et viktig fundament for mestring
av hørselstap. Hva kan det være?
Åpenhet! 100% svarte bekreftende på at ”jeg har gjort omgivelsene oppmerksom på at jeg hører
dårlig”.
Før jeg går videre på litt mer spesifikke mestringsstrategier, skal jeg gjennomgå litt fagteori når det
gjelder stress og mestring. Dette dreier seg ikke om hørsel, men om stress, og det er fagstoff herfra
som til nå har vært det nærmeste vi har kommet utprøvde mestringsstrategier som det også er
forsket på.
Generelt skiller man mellom såkalt ”emosjonsfokusert mestring” og ”problemfokusert mestring”.
Problemfokusert mestring dreier seg om hvordan du håndterer en stresskilde som kan fjernes. I dette
tilfellet vil alle tiltak du tar i bruk for å bedre hørselen din, kunne være slike mestringsstrategier.
Men - så har du de stresskildene du ikke kan fjerne, men som du må takle. Det er emosjonsfokusert
mestring. Her er det noen underkategorier: hvorvidt du vil oppsøke sosial støtte, hvorvidt du vil
bebreide deg selv (skulle ikke gått på den konserten som ung!), unnvikelsestendens og såkalt
ønsketenking - som vil ta form som jakten på en kur.
Hvis vi overfører dette til hørsel og til det vi vet gjennom det som tross alt er gjort av forskning,
så kan vi sette såkalt ”ønsketenking” i sammenheng med en viktig erkjennelsesprosses og det å
akseptere hørselstapet og ”unnvikelsestendens” med åpenhet, som flere steder i hørselslitteraturen
er blitt understreket som så viktig. Hva vet vi da om hvordan man kan oppnå kontroll/mestre? Et
spor som det ser ut til at mange har vært inne på, handler om dette med ”åpenhet”. Det er flere
steder beskrevet at åpenhet ser ut til å motvirke uføretrygd, og mange hørselshemmede har fortalt
at det var når de klarte å være åpne at livet ble lettere. Jeg har derfor villet ta en nærmere titt på
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denne åpenheten. Det er jo helt klart et skjult og lite kjent, usynlig handikap og kanskje vil mer
åpenhet øke kunnskapsnivået hos folk flest?
Når vi skulle rekruttere deltakere til vår undersøkelse, gikk vi ut med en annonse med overskriften
”Sliten? Nedsatt hørsel?” Og det vi la merke til, var at mange av dem som kontaktet oss aldri selv
hadde satt noen forbindelse mellom hørsel og slitenheten. Dette er kanskje et eksempel på ting
publikum generelt trenger å vite om hørselstap - det er krevende. Den hørselshemmede selv trenger
også slik informasjon, kan det vise seg.
For meg som har jobbet med hørsel så lenge, så var det overraskende at den det gjaldt selv ikke
så denne forbindelsen. Den er så tydelig for meg. Det jeg har lært i løpet av prosjektet, er at det å
si til en hørselshemmet at det å høre dårlig er slitsomt, er ikke så empatisk og støttende som jeg
kanskje hadde trodd. Fordi - jeg da går rett i såret/fletta på det som gir en tapsopplevelse og en
sorgreaksjon.
Her har vi litt problemer. Jeg skulle ønske vi fant et eget ord for hørselstapsslitenheten. Det er
så mange som er slitne nå til dags og dette er etter min mening en helt egen form for utmattelse.
Fastleger, bedriftshelsetjenester, NAV og arbeidsgivere trenger å vite om denne mekanismen. MEN!
Dette innebærer ikke at man som hørselshemmet nødvendigvis må begrense seg i livet. Noen tap
vil det komme av hørselstapet, men det vesentlige her er ikke hvor mye du strever og baler med –
men mest vektlegging: hvordan henter du deg inn igjen? Å ha mye å gjøre gir ikke stress, det kan til
og med gjøre deg litt høy og lykkelig. Det å føle at situasjonen er ute av kontroll, derimot, det vil gi
stress. I kurset vårt har vi derfor forsøkt å fokusere på nettopp dette – hvordan oppnå en viss følelse
av mestring og kontroll i situasjonen som hørselshemmet.
Hørselstap er et usynlig funksjonstap, og jeg har begynt å bruke litt store ord for å prøve å kommunisere
hva dette dreier seg om. Hvis jeg nå starter med de dårlige nyhetene i dette, så er det faktisk slik at
manglende tilrettelegging på arbeidsplassene for hørselshemmede kan sammenliknes med å utsette
dem for løsemiddelskader: det vil gi hodepine, andre subjektive helseplager, hukommelsesvansker,
konsentrasjonsproblemer, oppmerksomhetvansker, energitap, utmattelse, humørsving- ninger osv.
De gode nyhetene er imidlertid at tiltak som vil bedre dette langt på vei er gratis (skrive møteagenda
og referat, fjerne bakgrunnsstøy i arbeidsmiljøet, holde blikkontakt når vi snakker sammen, unngå
å henge i korridoren og småprate – finne avsatt sted, osv). Tiltak som gavner de som hører dårlig,
vil gavne alle de ansatte, det vil heve effektiviteten at arbeidsstedet sørger for gode rutiner for
informasjonsspredning og at folk får snakke en om gangen på møter osv og det er en gevinst i form
av kulturutvikling.
Kort om mitt prosjekt: vi har gjennomført et tøft kursprogram med åtte samlinger og omtrent like
mange deltakere (8) i hver gruppe. Gruppesamlingene gikk over to timer i 8 uker. Jeg har ikke tid til
å fortelle noe videre om kursinnholdet her, men målet var å se om vi kunne fremme åpenhet blant
deltakerne. Fordi dette er et forskningsprosjekt, trenger vi å kunne måle ”åpenhet”.
Dette har vi gjort på mange måter. Hovedsakelig stilte vi noen spesifikke spørsmål:
• Skjuler du høreapparatet?
• Bruker du hørselstekniske hjelpemidler på jobb?
• Later du som om du forstår det som blir sagt?
• Prøver du å le på de rette stedene?
• Bruke du minimalt av krefter og trekker deg tilbake til egen tankeverden?
• Unnlater du å gjøre andre oppmerksom på at du hører dårlig?
Vi befinner oss fortsatt i datainnsamlingsfasen, prosjektet er planlagt avsluttet i 2012. Men vi har
gjort noen oppdagelser som jeg vil dele med dere:
”Aksept” ser ut til å være langt viktigere enn vi trodde. Å erkjenne hørselstapet er imidlertid gjort
vanskelig ved:
• Oppdagelsesfasen, som byr på utfordringer både ved gradvis og brått hørselstap.
• Oppfølging og informasjon/veiledning er ikke standardiser noe som fører til at mange overlates
til seg selv
• Fordommer og manglende kunnskaper i befolkningen.
• Hørselstap griper inn i alle områder av livet.
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”Åpenhet” er viktig, men kan antakeligvis ikke løsrives fra ”aksept”. Det kan se ut til at med en
aksept, følger en naturlig åpenhet. Åpenhet ser ut til å ha en så positiv virkning som vi trodde.
Det som imidlertid er litt overraskende, er at det samme gjelder for unnvikelse! Dette betyr at det
er viktig å finne en balanse mellom passivitet og aktivitet, og at mestringsstrategier som kan virke
uheldige – som sosial tilbaketrekking – et godt stykke på vei kan være hensiktsmessige hvis du hører
dårlig. Det er viktig at fagfeltet går bort fra en endimensjonal forståelse av mestring (henholdsvis
adaptiv og maladaptiv mestring) til en mer dimensjonell (graderinger).
Fokuset på mestringsstrategier har for øvrig begynt å føles litt brutalt på meg. All den tid det er så
mye regelrett uforstand ute og går, så blir det feil å skulle betrakte mestring uavhengig av det vi vet
om hva hørselshemmede møter. Før jeg avslutter med noen mestringsråd, vil derfor si noen om hva
vi ser som fortsatt trengs på et mer samvisnivå.
Mestringsstøttende tiltak
Er fokuset på “mestringsstrategier” litt nådeløst?
• God informasjon - viktig å standardisere og styrke rehabiliteringsapparatet.
• Den som hører dårlig må være i førerhuset.
• Heve det allmenne kunnskapsnivået.
• Ambisjoner er viktige.
• Gå bort fra en endimensjonal forståelse av “mestring” og mer over til en dimensjonell forståelse.
• Skjerming i sårbare faser av rehabiliteringsprosessen.
• Likemenn.
Mestringsråd?
• Vit at erkjennelsesprosessen kan være krevende, men er sunn.
• Utdann deg på hørselstap generelt og på ditt hørselstap spesielt.
• Tren opp kommunikasjonsferdigheter.
• Finn ut om du dobbeltkommuniserer.
• Gjør bevisste valg om hvilke strategier du velger å bruke.
• Tenk gjennom hvordan du ønsker omgivelsene skal forholde seg til ditt hørselstap og vær
eksplisitt. Å si at du hører dårlig har sjelden noen virkning.
• Innstill deg på at budskapet må gjentas.
• Føl deg berettiget, ikke forpliktet. Skill dette fra egoisme.
• Si “takk” i stedet for “unnskyld”.

Katharine Cecilia Peterson - Mestring av psykososiale vansker og hørselstap

22

Yrkesaktiv og hørselshemmet
Frank Rossavik, journalist, bruker og forfatter

Takk for invitasjonen!
Først en liten historie fra virkeligheten: Da jeg på 1990-tallet var
politisk journalist i Bergens Tidende, var dagens helseminister
Anne-Grete Strøm-Erichsen ordfører i Bergen. Vi hadde mye
med hverandre å gjøre og ble nesten venner. En gang var jeg på
et fylkesårsmøte i Arbeiderpartiet. Anne-Grete Strøm-Erichsen
holdt festtale under middagen, og plutselig nevnte hun meg:
“Jeg snakker jo mye med Frank Rossavik, som dere vet. Og
hver gang han har intervjuet meg, står jeg opp neste dag, åpner
Bergens Tidende og er spent på hva han tror at jeg har sagt.”
Jeg må si litt om meg selv. Jeg er 45 år gammel, snart 46, og født
i Stavanger. Jeg mistet det meste av hørselen i 1969, da jeg var
fire år gammel. Grunnen var trolig en hjernehinnebetennelse.
Jeg er døv på venstre øre, men har en hørselsrest på høyre. Den har jeg utnyttet med de sterkeste
apparatene på markedet i alle år siden. Til å begynne med, hadde jeg en boks hengende rundt
halsen og ledninger opp til øreproppen.
Legene den gangen rådet mine foreldre til å plassere meg på en institusjon for døvstumme. Mine
foreldre var sta og sa nei. De ville ikke ha meg på institusjon. De insisterte på at jeg skulle gå på
vanlig skole. Det er jeg takknemlig for.
Helt siden jeg var meget ung, hadde jeg det klart for meg at jeg skulle bli journalist. Hvorfor aner
jeg ikke. Journalistikk er selvsagt et uhyre upraktisk yrke å ha for en som er så tunghørt som jeg
er. Men slik ble det. Jeg begynte som frilanser og sommervikar i tenårene og fikk min første faste
jobb i 1987 etter noen år på universitetet. Siden den gangen har jeg jobbet mest som journalist,
bl.a. 13 år i Bergens Tidende, men også som informasjonssjef i SV og i Europabevegelsen. I dag er
jeg frilanser. Jeg har skrevet fire bøker, sittet i mange styrer, holdt mange foredrag og forelesninger,
ledet og deltatt i debatter og mye annet. Jeg er også ganske ofte på radio og i fjernsyn.
Det er selvsagt ikke problemfritt, men følger man noen “regler”, går det bra. Her er noen regler fra
egen erfaring:
1. Vær alltid åpen om ditt handikap. Hvis folk ikke vet om det, kan de ikke ta hensyn. Hvis de vet
om det, men du ikke selv er åpen om at du hører dårlig, kan de bare ta litt hensyn. Min erfaring
er at hørende tar hensyn når de blir bedt om det. En gang intervjuet jeg en kommissær, altså en
av toppfolkene i Europakommisjonen. Han klarte å sitte å se på meg, snakke mye tydeligere og
høyere enn han ellers gjør – i nesten en time.
2. Ha øynene åpne for at handikapet ditt noen ganger også kan gi fordeler. Det har jeg systematisert
i mitt yrke. Mest typisk er pressekonferanser. Dere kan sikkert tenke dere hvor vanskelig det er.
Masse folk, knitrende kameraer, skramlende stoler, en som snakker langt der fremme. Da viser
jeg til høreapparatet mitt og får den beste plassen øverst ved bordet, like ved siden av henne eller
han som skal snakke. Aldri har noen nektet meg den plassen.
Eller, enda bedre: Jeg venter til pressekonferansen er slutt, går så til personen som snakket og
sier at jeg ikke fikk med meg det han eller hun sa. Dermed får jeg – ofte – et møte på tomannshånd
i et rolig rom. Ofte fikk jeg jo med meg det som ble sagt, men skaffer meg fordelen av å kunne
stille noen ekstra spørsmål. Da får jeg en fordel sammenliknet med de andre.
3. Ikke vær redd for å si fra hvis et lokale du er i burde ha hatt teleslynge, et møte burde hatt
skrivetolking og så videre.
Jeg ba en gang om å få installert teleslyngeanlegg i formannskapssalen i Bergen. Det fikk jeg, og
anlegget var så kraftig at jeg kunne følge med forhandlingene hundre meter utenfor døren. Det
var veldig praktisk da de behandlet saker i lukket møte. Møterommet på arbeidsplassen din bør
selvsagt ha teleslynge, og det kan fås gjennom Hjelpemiddelsentralen.
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4. Sørg for å plassere deg riktig i forhold til de du skal snakke med. Det er selvsagt, kanskje, men
jeg har møtt andre hørselshemmete som ikke har tenkt på noe såpass grunnleggende.
5. Bruk elektronisk kommunikasjon: SMS, e-post, internett, intranett og sosiale medier er en
gave til oss tunghørte. Mange ser negative sider ved at teksten tar mer over der talen tidligere
dominerte. Og sant nok, uproblematisk er det ikke. Men for oss tunghørte, er det sannelig flere
fordeler enn ulemper ved utviklingen.
Vi kan delta på like fot. Aldri før har jeg følt meg mer påkoblet samfunnet enn nå. I mitt yrke kan
jeg nok gjøre spesielt mye bruk av disse kommunikasjonsformene for å hente inn informasjon,
stille spørsmål osv. Noen ganger intervjuer jeg også folk elektronisk, selv om det vanligvis ikke
er en fullgod løsning.
Selv om jeg kanskje er spesielt heldig på dette punktet, tenker jeg den nye “tekstligheten” er
til nytte i de aller fleste – for ikke å si alle – yrker. For ikke å snakke om i deler av den private
sfæren.
6. Unngå flest mulig møter! Jeg har klart å gjøre nesten hva jeg ville i løpet av min karriere, men
en gang ble det full stopp: Da jeg ville prøve meg som sjef. Plutselig måtte jeg være på en haug
av møter fra morgenen av, og plutselig måtte jeg høre alt som ble sagt der. Det krever enorm
konsentrasjon, masse energi, og jeg var som regel utslitt ved lunsjtider. Selvsagt hjelper det med
tekniske hjelpemidler, men det hjalp ikke nok for meg.
Det gikk ut over jobb, og det gikk ut over fritiden. Alle som hører dårlig, får i alle fall i perioder
problemer med å være frisk og opplagt både i arbeidstiden og i fritiden. Med en jobb som min, er
det fritiden som lider. Å være et mediemenneske er langt på vei en livsstil.
Hovedbudskapet mitt er at det går bra, i alle fall stort sett bra, hvis man bare spiller kortene sine
rett. Og så er det en ting til som er viktig, og den skal jeg avslutte med, i form av en ny, liten historie
fra virkeligheten.
I mitt tilfelle er hovedproblemet at jeg hører diskantlyder spesielt dårlig. Dermed går jeg glipp av
mange konsonanter. Hvis lydbildet ellers er dårlig, går jeg gjerne glipp av alle konsonantene. Likevel
skaffer jeg meg selv trøbbel i både tide og utide, for eksempel ved å lede eller delta i paneldebatter.
Da er det masse summing og støy selv når ingen egentlig sier noe. Akustikken i rommet er gjerne
også så som så. Når folk i tillegg klapper eller ler stadig vekk, blir det rene heksegryten for slike
som meg. Jeg trenger alltid litt tid til å oppfatte konsonantene, eller rettere sagt: Tid til at hjernen
får omdannet vokalstrømmen til ferdige ord. Her hjelper det selvsagt med språkforståelse. Og ikke
så rent sjelden må jeg rett og slett gjette.
Da er jeg slik skrudd sammen, at jeg helst gjetter på det morsomste eller mest interessante den
andre kan ha sagt. Det har oppstått massevis av misforståelser.
En gang snakket jeg om biografien min om Einar Førde på et møte i Stavanger. Under spørsmålsrunden
var det en kar som satt langt bak i salen, og han stilte spørsmålet:
“Hvilken betydning fikk det at Einar Førde var damenes mann?”
Det vil si, det var det jeg trodde han spurte om. Om det hadde dreid seg om noen andre enn Førde,
ville jeg ha utelukket denne muligheten. Men akkurat i dette tilfellet, var det ikke et helt usannsynlig
spørsmål å stille. Einar Førde var jo en grabukk. Så jeg prøvde å svare, og etter 30 sekunder forsto
jeg jo på salens vantro og hikstende reaksjoner at det var noe annet mannen hadde spurt om.
Det han spurte om var:
“Hvilken betydning fikk det at Einar Førde var NATO-motstander?”
Det er jo unektelig noe annet. Og ikke stemmer vokalene helt heller. Men det var nå det min
underholdningshungrige hjerne fikk ut av lydene fra bakerste benk etter at de hadde banet seg vei
gjennom all støyen og inn i høreapparatet mitt.
Det var mitt siste, og kanskje viktigste tips: Ikke ta handikapet ditt så tungt. Kanskje finnes det
noen få perfekte mennesker her i verden. I alle fall har vi noen heldige som fremstår som perfekte,
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som ser perfekte ut, som gir inntrykk av å beherske alt.
Men de aller fleste har noe de sliter med. De aller fleste vet også at de har noe de sliter med. Og
de forstår at det er slik for andre også. De vil ikke le av deg, men de ler gjerne MED deg hvis du gir
dem sjansen.
Her følger noen glimt fra min ykresutøvelse.
Det

er ikke lett å være journalist og nesten døv...

Frank Rossavik - Yrkesaktiv og hørselshemmet

25

Frank Rossavik - Yrkesaktiv og hørselshemmet

26

Regjeringens

jobbstrategi

for

personer

med

nedsatt

funksjonsevne
Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver, HLF

Hvorfor en egen jobbstrategi?
• Delmål 2 i Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtalen er å øke
sysselsettingen blant funksjonshemmede.
• Funksjonshemmede har ekstra utfordringer med å få og stå
i jobb.
• Pr 2 kvartal 2011: 78000 uten jobb som vil inn i yrkeslivet.
• I Soria Moria 2-avtalen forhandlet regjeringspartiene seg frem
til målet om en egen jobbstrategi for funksjonshemmede.
Målgruppen
• Mennesker med nedsatt funksjonsevne.
• Spesielt fokus på viktige overgangsfaser i livsløpet for å komme
i jobb. Overgangen mellom ulike skoletrinn og mellom studier og til arbeid.
• Aldersgruppen til og med 30 år. Dette er etter HLF sitt syn noe lavt, da mange funksjonshemmede
bruker lang tid på å ferdigstille utdannelsen.
Et viktig poeng
• Nedsatt funksjonsevne er ikke det samme som å ha nedsatt arbeidsevne.
• Arbeidskraftsundersøkelsene er det basert på om man selv oppfatter seg som funksjonshemmet
og har nedsatt arbeidsevne.
Fire barrierer i arbeidslivet
Jobbstrategien setter fokus på fire barrierer for å få funksjonshemmede ut i jobb. Strategien setter
fokus på å senke disse.
•
•
•
•

Diskrimineringsbarrieren
Kostnadsbarrieren
Produktivitetsbarrieren
Informasjons- og holdningsbarrieren

Diskrimineringsbarrieren
Personer med nedsatt funksjonsevne kan utsettes for diskriminerende holdninger og handlinger
i samfunnet. Det er f.eks. dokumentert mindre sannsynlig at høyt kvalifiserte rullestolbrukere og
blinde blir innkalt til intervju enn andre. Arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne som er i jobb
kan også oppleve diskriminering.
Forslag til løsning
• 1a Arbeidsgivers aktivitets- og rapporteringsplikt.
• 1b Forskriftsendringer når det gjelder krav til innkalling til intervju mv.
• 1c Oppfølging av IA-avtalen i statlig sektor.
• 1d Universell utforming og økt tilgjengelighet.
• 1e Helse- og omsorgspolitiske virkemidler.
Kostnadsbarrieren
Mange arbeidsgivere frykter en økt kostnad ved å ansette en funksjonshemmet. Dette kan være
hjelpemidler den enkelte trenger for å kunne utføre sitt arbeid, opplæring av kolleger, kostnader
knyttet til reise til og fra jobb, osv.
Forslag til løsning
• 2a Bruk av tilretteleggingsgarantier.
• 2b Forsøk med tilretteleggingstilskudd.
• 2c Formidling av hjelpemidler,
• 2d Ny mentorordning,
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•
•
•
•

2e Brukerstyrt personlig assistent,
2f Styrke ordningen med funksjonsassistanse i arbeidslivet,
2g Styrke muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne til å etablere egen virksomhet,
2h Forsøk med arbeids- og utdanningsreiser,

Produktivitetsbarrieren
Selv med god tilrettelegging og oppfølging er det mange arbeidsgivere som frykter for at personer
med nedsatt funksjonsevne har lavere produksjonsevne. Bedriftene kan dermed oppleve at de løper
en økonomisk risiko ved å ansette en med nedsatt funksjonsevne.
•
•

3a Dekke deler av arbeidsgivers lønnskostnader,
3b Tiltak innenfor utdanningsområdet,

Informasjons og holdningsbarrieren
Personer med nedsatt funksjonsevne blir alt for ofte oversett som verdifull arbeidsgraft. Negative
holdninger og mangel på informasjon kan utgjøre en barriere for arbeidssøkere med nedsatt
funksjonsevne. Også blant personer med nedsatt funksjonsevne kan det finnes holdninger med
årsak i mangel på informasjon som utgjør en hindring for å komme seg i jobb.
Forslag til løsning
• 4a Styrke tilbudet om arbeidspraksisplasser,
• 4b Utvikle et samarbeid med kommunal sektor,
• 4c Traineeprogram i statlige virksomheter,
• 4d Praksisplasser i statlige virksomheter,
• 4e Egne prosjektleder- eller koordinatorstillinger i Arbeids-og velferdsetaten,
• 4f Nye stillinger i Arbeids- og velferdsetaten som arbeidslivscoacher,
• 4g Fag- og kompetanseutviklingsprogram i Arbeids- og velferdsetaten,
• 4h Informasjon om jobbstrategien,
• 4i Innsatsområder innenfor den statlige arbeidsgiverpolitikken.
• 4j Oppfølging og evaluering av jobbstrategien
• 4k Felles stillingsutlysning.
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Likestilling av hørselshemmede i arbeidslivet med utgangspunkt
i ombudets saker
Claus Jervell, seniorrådgiver, Likestillings- og Diskrimineringsombudet.

LDOs virkemidler
Lovhåndheving
• Hjelp til enkeltmennesker
• Prinsippsaker
• Kontroll av likestillingsredegjørelser
Veileder
• Generell veiledning til virksomheter og individer
Pådriver
• Påpeke utfordringer og sikre likestillingsperspektivet
• Kunnskap
Dagens tema - Gjennomgang av de viktigste begrepene og verktøyene i diskrimineringslovverket
• Direkte og indirekte diskriminering
• Tilretteleggingsplikten
• Aktivitetsplikten for arbeidsgiver
• Innspill fra dere underveis eller etterpå
Diskrimineringsvernet
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Hva er diskriminering?
Diskriminering kan defineres som usaklig forskjellsbehandling (direkte eller indirekte) som kan
knyttes til ett eller flere diskrimineringsgrunnlag.
Diskrimineringsvurderingen: Tre Spørsmål
Finnes det:
• Forskjellsbehandling (direkte eller indirekte)?
• Sammenheng mellom forskjellsbehandling og et forbudt diskrimineringsgrunnlag (kausalitet)?
• Saklighetsunntak?
NB! Ikke krav om diskriminerende hensikt!
Forskjellsbehandling: direkte eller indirekte
• Like tilfeller blir behandlet ulikt.
• Ulike tilfeller blir behandlet likt.
Direkte diskriminering (legmannsspråk)
Direkte diskriminering oppstår når en person eller gruppe på en usaklig måte blir behandlet
dårligere enn andre i en tilsvarende situasjon på grunn av et forbudt grunnlag.
Forbudet mot direkte diskriminering (lovens ordlyd)
Med direkte diskriminering menes at en handling eller unnlatelse har som formål eller virkning at
personer (på grunn av…)blir behandlet dårligere enn andre blir, er blitt eller ville blitt behandlet i
en tilsvarende situasjon.
Case
Nedsatt hørsel - frykt for ikke å få autorisasjon som sykepleier - veiledning
Sykepleierstudent XX er døv og bruker tolk ved alle forelesninger, gruppearbeid og møter. XX er
inne i sin tredje praksisperiode. I praksis har hun tolk kun ved rapporter og møter. Hun har selv
valgt ikke å ha tolk i praksis siden hun kommuniserer bra med pasienter og andre yrkesgrupper
på avdelingen.
XX har siden begynnelsen av nåværende praksisperiode mottatt kritikk mot sin nedsatte hørsel
fra høyskoleveileder. Høyskoleveilederen er mellomleddet mellom praksisstedet og høyskolen. Ved
praksisstudiemøte tok høyskoleveilederen opp at det i sykehuspraksis vil slå ut om en tunghørt/
døv student er sykepleier, og høyskolen må fortløpende vurdere om hun kan få autorisasjon som
sykepleier når hun er døv.
XX opplyser at hennes sykepleieveileder i praksisen på XX Hospital under midtevaluering, ga henne
fine vurderinger for praksien, både teoretisk, praktisk, sosial, yrkesetisk- og læringskompetanse.
Etter denne opplesingen har høyskoleveileder spurt XXs sykepleierveileder om hun har opplevd at
XX har sviktet i kommunikasjon. Sykepleierveilederen har svart at XX fungerer veldig fint og at hun
ikke opplever problemer med hørselsnedsettelsen og kommunikasjonen hennes.
XX reagerer på at høyskoleveileder fortsetter å pirke på hennes nedsatte hørsel. XX har sagt ifra til
høyskoleveileder at det ikke kan trues med ikke å få autorisasjon som sykepleier når man er døv.
XX påpeker at dersom høyskolen mener at en døv person ikke kan bli sykepleier så skulle de ha
tatt det opp med henne før hun begynte på utdannelsen sin.
XX opplyser at hennes sykepleierveileder har tatt opp med XX ved noen anledninger, at hun synes
holdningen til høyskoleveileder er merkelig og ubehagelig. Sykepleierveilederen har blant annet
diskutert tilrettelegging med hørselstekniske hjelpemidler med tanke på ulike apparater og alarmer
på avdelingen som kan gjøre det lettere for henne å høre alarmer. Sykepleierveilederen har uttalt
at hun synes at XX fungerer bra, at det ikke er noen grunn til at hun ikke kan bli sykepleier. XX
ønsker råd og veiledning på om hennes sak kan reise spørsmål om diskriminering.
Ombudets veiledning
Dersom XX ikke får autorisasjon på grunn av sin nedsatte hørsel vil hun bli dårligere behandlet enn
andre studenter. Dette kan reise spørsmål om direkte diskriminering på grunn av nedsatt hørsel.
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All forskjellsbehandling er imidlertid ikke diskriminerende. Forskjellsbehandling som er nødvendig
for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den som
forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering etter loven.
Bevisbyrden er slik at det er høyskolen som må sannsynliggjøre at det er saklige grunner for at hun
ikke kan få autorisasjon som sykepleier, jf. DTL. § 13. En saklig grunn kan for eksempel være at
man ikke kan utføre sin jobb som sykepleier på grunn av nedsatt hørsel. Slik som det fremstilles
hvor skoleveileder sier at vedkommede fungerer godt som sykepleier og har fremgang i praksis, så
vil dette være momenter som trekker i retning av at det ikke vil være saklig å nekte autorisasjon
som sykepleier.
Slik som saken er fremstilt har ombudet forstått det slik at det foreløpig er på diskusjonsnivå hvor
høyskoleveilederen stiller seg tvilende til om vedkommende kan få autorisasjon som sykepleier
på grunn av nedsatt hørsel. Ombudet vil anbefale å ta kontakt med høyskole- og studieveileder
vedrørende situasjonen, hvor det vises til diskrimineringsvernet som fremgår av dette brevet.
Det er anledning å klage til ombudet dersom man blir behandlet på en dårligere måte eller blir
dårligere stilt enn andre studenter på grunn av nedsatte funksjonsevne. Ombudet kan ikke ta
stilling til om diskriminering har skjedd eller ikke før vi eventuelt har innhentet en redegjørelse fra
høyskolen.
Ombudet vil dessuten gjøre oppmerksom på DTL § 12 første ledd og andre ledd som forplikter
arbeidsgiver, og skole og utdanningsinstitusjoner til individuell tilrettelegging.
I henhold til DTL § 12 andre ledd er skole- og utdanningsinstitusjon forpliktet til å gi en rimelig
individuell tilrettelegging av lærested og undervisning for å sikre at elever og studenter med nedsatt
funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Etter Ot.prp nr. 44 (2007-2008)
s. 264 er hensikten bak bestemmelsen å sikre at studenter gis et likeverdig utdanningstilbud, og det
er avgjørende for å sikre like muligheter i arbeidslivet. Både lærestedet og undervisningsopplegget
skal være gjenstand for plikten. De kommunale klagemulighetene må være uttømt før ombudet
kan ta stilling til om høyskolen har diskriminert. Siste klageinstans her vil være fylkeskommunen.
Indirekte diskriminering (legmannsspråk)
Indirekte diskriminering oppstår når en tilsynelatende nøytral praksis eller regel har den virkning
at en gruppe blir stilt dårligere enn andre, og når ulempen er knyttet til et forbudt grunnlag og ikke
kan forsvares som saklig.
Case
Nedsatt hørsel - arbeidslivet – taxi – særkrav til hørsel
En mann med nedsatt hørsel har fått jobb som taxisjåfør. Det kreves legeattest for å få tillatelse til
å kjøre taxi. Da XX fikk attesten fra legen sto det en anmerkning om at det kreves at man kan høre
vanlig talespråk uten høreapparat innenfor fire meter.
XX er helt avhengig av å ha høreapparat for å kommunisere til vanlig. Han snakket med sin sjef
om anmerkningen og sjefen ble overrasket over at det var en slik regel. XX opplyser at han ikke er
avhengig av tegnspråk
XX synes kravet er urimelig, og han ønsker en veiledning på hvordan han kan håndtere saken
videre.
Ombudets veiledning
Dersom det stilles et krav om at man må høre vanlig talespråk uten høreapparat innenfor fire meter
for å kjøre taxi, så kan det reise spørsmål om indirekte diskriminering fordi et slikt krav stiller
vedkommede dårligere enn andre på grunn av nedsatt hørsel, jf. DTL. § 4.
Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er uforholdsmessig
inngripende overfor den som forskjellsbehandles, anses ikke som diskriminering.
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Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av yrket, jf. DTL § 4.
Det kan tenkes at det er saklige grunner som tilsier at det bør være et krav om at man må høre
vanlig talespråk uten høreapparat på fire meters avstand for å kjøre drosje.
Slik som saken er fremstilt er det uklart om det er fremmet et slikt krav. Ombudet anbefaler å
ta kontakt med legen, slik at man får en avklaring på om det eksisterer et slikt krav. Eventuelt
kan Norges taxiforbund kontaktes (www.taxiforbundet.no). Dersom kravet opprettholdes, eller det
fortsatt ikke kan gis svar på om det faktisk stilles et slikt krav kan man klage til ombudet.
I en klagesak vil det være de som fremmer kravet som må sannsynliggjøre at kravet er saklig og at
det ikke er uforholdsmessig. I tillegg må de sannsynliggjøre at det er saklige grunner som tilsier at
kravet er nødvendig for utøvelsen av stillingen som drosjesjåfør.
Dersom man ønsker å klage til Ombudet, må vi be om at det presiseres hvem det er som
forskjellsbehandler på grunn av nedsatt hørsel.

saklig forskjellsbehandling
=
ikke diskriminering

Diskrimineringsvurderingen: Tre Spørsmål
Finnes det:
• Forskjellsbehandling (direkte eller indirekte)?
• Sammenheng mellom forskjellsbehandling og et forbudt diskrimineringsgrunnlag (kausalitet)?
• Saklighetsunntak?
NB! Ikke krav om diskriminerende hensikt!
Unntak for saklig forskjellsbehandling (lovens ordlyd)
• Forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål, og som ikke er
uforholdsmessig inngripende overfor den eller dem som forskjellsbehandles, anses ikke som
diskriminering….
• Forskjellsbehandling i arbeidslivet må i tillegg være nødvendig for utøvelsen av arbeid eller
yrke.
Saklig forskjellsbehandling – 3 vilkår
Forskjellsbehandlingen må:
• Ha et saklig formål.
• Må være nødvendig for å oppnå formålet -[i arbeidslivet – må også være nødvendig for utøvelsen
av arbeidet].
• Ikke være et uforholdsmessig inngrep overfor den som er forskjellsbehandlet.
Saklighetsvurderingen
En høy terskel for saklig forskjellsbehandling
•
•

Det må være tungtveiende grunner for saklig forskjellsbehandling.
I enkelte tilfeller er forbudet mot forskjellsbehandling tilnærmet
graviditetsdiskriminering).

absolutt

(f.eks.

Full stilling i barnehage
Vedkommende skriver at han er hørselshemmet, og jobber 70 % i fast stilling i en barnehage. Ved
to anledninger har vedkommende søkt på utlyste jobber for å oppnå en full 100% stilling, men
skriver at han har blitt forbigått på grunn av nedsatt hørsel. Styreren i barnehagen har vist til
sikkerhetshensyn når vedkommede ikke har fått stillingen.
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REGLER OM PLIKT TIL TILRETTELEGGING

To typer tilrettelegging
Plikt til generell tilrettelegging §§9-11
• Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten.
• Bygninger, anlegg og uteområder.
• IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi).
Plikt

til individuell tilrettelegging

§12

DTL §12 første ledd:
”Arbeidsgiver skal foreta rimelig individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver
for å sikre at en arbeidstaker og arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne kan få eller beholde
arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utvikle og ha mulighet til
fremgang i arbeidet på lik linje med andre”
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Hva omfattes av lovens ordlyd?
• Arbeidstaker og arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne.
• Omfatter fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen og tilrettelegging av arbeidsoppgaver og
oppdrag.
• Muligheter til utvikling, få varierte og nye oppgaver.
• Lønnsutvikling, kompetanseheving osv.
Hvilke former for tilrettelegging faller utenfor?
• Må foretas individuell vurdering av det enkelte tilfelle.
• Tilrettelegging som ikke er i tråd med anbefalinger fra fagkyndige.
• Tilrettelegging som vil være vanskelig eller umulig for arbeidsgiver å gjennomføre.
Uforholdsmessighetsvurderingen
Plikten til individuell tilrettelegging omfatter ikke tilrettelegging som innebærer en uforholdsmessig
byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde skal det særlig
legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige
kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.
Tilretteleggingens formål
• Kunne få eller beholde arbeid.
• Gi samme forutsetninger og utgangspunkt for arbeidsutførelse som andre ansatte.
• Kunne prestere på lik linje med sine kollegaer.
• Samme muligheter og utvikling.
CASE
Ikke gjennomført jobbintervju med hørselshemmet 09/2331
Likestillings-, og diskrimineringsombudet mottok en klage fra XX 12. november 2009.
XX søkte jobb hos Burger King og ble innkalt til intervju. Intervjuet ble ikke gjennomført da det ble
klart at XX er hørselshemmet, og XX mener dette er diskriminering på grunn av hennes nedsatte
funksjonsevne.
Ombudet har vurdert saken og konkluderer med at Burger King ikke overholdt sin tilretteleggingsplikt
for personer med nedsatt funksjonsevne. Ombudet finner derfor at restauranten handlet i strid
med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 da
de ikke ville gjennomføre intervjuet med XX og ikke vurderte mulig tilrettelegging for
intervjusituasjonen.
Ombudet synes det er positivt at Burger King beklager episoden og at de ønsker å rette opp forholdet
ved at XX inviteres til å ta kontakt med restauranten for å bli vurdert til stillingen hun søkte på.
Den konkrete stillingen XX søkte på vil trolig nå være besatt. Ombudet forstår likevel Burger King
som at XX vil kunne bli vurdert til en tilsvarende stilling.
UTTALELSE - SPØRSMÅL OM MANGLENDE INDIVIDUELL TILRETTELEGGING 11/53
Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 1. januar og 4. mai 2011.
Vedkommende hevder at han på grunn av sitt hørselsproblem har blitt fratatt sin jobb, og at
arbeidsgiver ikke har oppfylt sin plikt til å finne en annen passende jobb.
Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at XX kommune ikke har handlet i
strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 12 ved sin tilrettelegging for deg.
Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og
diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra partene har mottatt dette brevet.
Bakgrunn
• Arbeidstaker ble permittert på grunn av hørselshemming som hindrer utførelse av jobb –
klager kommunen inn for diskriminering.
• Kommunen dokumenterer mange ulike tilretteleggingstiltak
• LDO konkluderer at kommunen har oppfylt sin tilretteleggingsplikt.
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Nemndas tolkning:
”Tilretteleggingsplikten innebærer at arbeidsgiver, når de blir informert om at en arbeidstaker
har fått stilt en diagnose som kan influere på utførelsen av arbeidet, setter seg inn i hva denne
diagnosen innebærer. Arbeidsgiver må da, i samråd med arbeidstakeren, vurdere hva som kan
gjøres for konkret å tilrettelegge for vedkommende arbeidstaker. Dette gjelder både arbeidstakere
med stort fravær, og ansatte som er til stede på arbeidsplassen men hvor funksjonsnedsettelsen
gir andre utslag enn sykefravær.”

Systematisk arbeid for likestilling av personer med
• Flere prinsippsaker til behandling ønskes.
• Tilretteleggingssamtaler.
• Generelle tilretteleggingsrutiner.
• Møtekultur.
• Kommunikasjon.

nedsatt hørsel?

Kontaktinformasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mariboesgate 13
OSLO
Telefon
23 15 73 00
E-post
post@Ldo.no
WEB
www.ldo.no
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Brukerinnlegg

Å få lov til å være en del av arbeidslivet
ekskludert/inkludert?

Heidi Opsvik Aandal, bruker

Litt om meg
Jeg er 47 år, gift og vi har til sammen 5 barn og 2 barnebarn.
Det er kun minstemann på 12 år som bor hjemme. Bor i Fræna
utenfor Molde. Jeg er aktiv i HLF Molde som leder i Yrkesaktivt
forum. Sist helg var jeg på kurs med HLF for å bli likemann for
CI-opererte.
Jeg jobber i dag i 80% stilling som avdelingssykepleier på en
korttidsavdeling på et sykehjem i Molde.
Jeg vil i dag dele mine erfaringer ved det å bli hørselshemmet i voksen alder og fortelle om de
utfordringene jeg har hatt i forhold til arbeidslivet og hvordan jeg har mestret dem.
Dette bildet som jeg tok sist påske, har blitt et symbol for meg. Det at noen tør å sette utfor i en
hang glider handler om å tørre å takle utfordringer og det å se muligheter i stedet for begrensninger.
Det er viktig å ha den tankegangen. Når ting blir tøffe, så er det veldig lett å tenke problem.
Å bli hørselshemmet har gitt meg mange utfordringer, og jeg har lært utrolig mye. Men veien til å stå
her i dag og snakke om det, har ikke vært så enkel. Det har vært mange tøffe og slitsomme dager.

Mine erfaringer ved å bli hørselshemmet
Jeg oppdaget at jeg hørte dårlig for første gang i desember 2002. Hørselstapet mitt har vært hurtig
nedadgående. Først høyre øret og to år etter på det venstre. Det å bruke høreapparat har for meg
ikke vært noe stort problem. Det var noe jeg bare måtte for å kunne fungere i jobb og ellers, men
det å erkjenne at dette måtte jeg leve med og at kuren ikke finnes, det har vært verre. Utallige timer
har vært brukt på internett i søken etter informasjon, kunnskap og forståelse av min tilstand.
Etter hvert ble hørselen så dårlig at jeg ikke kunne være i jobb lenger. Det var en tøff erfaring.
Jobben min var og er veldig viktig for meg. Jeg ble CI-operert på høyre øre i april i fjor. På venstre
øre bruker jeg høreapparat. Jeg var sykmeldt i et år og kom tilbake i 80% jobb i august 2010.
Min erfaring er at jeg selv måtte ta ansvaret for å informere og opplyse min leder og kollegaer om
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hørselshemmingen min. Når jeg informerte om det på jobb, så fikk jeg støtte. Men i hverdagen så
ble det hele tiden til at det var jeg som måtte minne min leder, mine lederkollegaer og ansatte på
min avdeling på at jeg har en hørselshemming.
Da hørselen ble verre fikk jeg problemer i forhold til arbeidsoppgavene mine. Min leder sa “bare
skaff deg det du trenger for å fungere, jeg kan ingen ting om hørsel og du må fortelle meg”. Hun ble
invitert til to temadager om hørsel for arbeidsgivere, men dukket ikke opp.
Jobbsituasjon i 2009
Jeg hørte etter hvert veldig dårlig i telefon på jobb og tok det opp med min leder. Bestilte samme
type telefon jeg hadde hjemme, som jeg var fornøyd med. Jeg hadde håp om at arbeidsdagen ville
bli bedre. Å få installert telefonen var verre, pga telefonsystemet. Jeg måtte hele tiden purre og
etterlyse telefonen.
Det gikk over et halvt år før de konkluderte med at det ikke gikk an å få telefonen installert. Da
hadde jeg gått ut i sykmelding.
På møter med mine kollegaer måtte jeg ofte minne dem på å snakke tydelig, ikke mumle/holde
hånden for munnen, snakke samtidig og så videre. Dette ble fryktelig slitsomt.
Etter hvert som hørselstapet mitt ble dårligere, strevde jeg med å få med meg hva pasientene sa og
følte at jeg ikke greide jobben min. En dag var jeg inne hos en pasient som ville snakke med meg
om hallusinasjonene sine. Jeg prøvde å skjønne hva han sa, men greide ikke å få det med meg. Jeg
måtte gi opp og gikk ut og hentet en annen. Det var vondt!
Å være sykepleier og leder og ikke kunne kommunisere med pasienter, pårørende og kollegaer var
steintøft for meg både fysisk og psykisk. Det ble mange tårer.
Langtidssykemeldt fra august 2009
Hver dag fikk jeg intens hodepine og nakkesmerter. Det kom av intens konsentrasjon for å lytte og
munnavlese, men også pga stress/frustrasjon av hørselstapet mitt. Jeg brukte opp all energi på
jobben og var veldig sliten når jeg kom hjem.
Når jeg gikk ut i sykmelding, var det ingen av de på min avdeling som var overrasket. De hadde
lagt merke til hvor mye jeg slet i hverdagen. Jeg tror ikke min leder og mine lederkollegaer merket
det på samme måte. For med dem hadde jeg ofte én-til-én kontakt og kunne da høre bedre og også
munnavlese.
Det å bli sykemeldt høsten 2009 var veldig tøft, men også godt. Jeg slapp å være fullstendig utslitt
hele tiden. Min mann og mine barn var glade, for den siste tiden før sykemeldingen hadde jeg ikke
overskudd til noe annet enn jobb.
Det å være sykemeldt
Da jeg ble sykemeldt, ryddet jeg kontoret mitt. Jeg trodde da at det var lite trolig at jeg ville komme
tilbake til jobben min.
Jeg var likevel hele tiden bestemt på at tilbake i jobb skulle jeg, uansett om jeg fikk CI eller ei. Jeg
begynte å tenke med skrekk og gru på hvordan jeg skulle få hele familien til å lære tegnspråk. Det
var jo vanskelig nok å få dem til å snakke én om gangen! Jeg tenkte mye på hvilken jobb jeg kunne
ha og hvor mye tilrettelegging som ville være nødvendig.
Tilbake i jobb med CI
Utredningen for å få CI var veldig grei, der fikk jeg blant annet en bekreftelse på at jeg var meget
dyktig til å munnavlese. Hadde jeg ikke vært det, så hadde jeg blitt sykemeldt lenge før. Legen måtte
overtales og jeg fikk operasjonen fordi jeg fokuserte på at det å få CI ville gi meg en mulighet til å
komme tilbake i jobb.
Etter å ha fått lyd på CI’en fulgte svært mye lyttetrening, men motivasjonen var på topp. Jeg var heldig
og fikk begynt logopedtreningen tidlig. 1. juni 2010 begynte jeg på jobb igjen på aktiv sykmelding.
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Jeg ga da beskjed til arbeidsgiver hva jeg trengte av tilrettelegging - telefon, kommunikasjonsutstyr
og brannvarsling.
9. august begynte jeg på jobb igjen i 80% stilling uten tilrettelagt telefon som fungerte. Jeg hadde
heller ikke fått avlyttingssikkert kommunikasjonsutstyr.
Etter å ha purret mange ganger så tok jeg selv kontakt med bedriftshelsetjenesten i oktober.
Kommunikasjonsutstyr kom på plass i november. Telefon kom på plass i desember, men fungerte
ikke tilfredsstillende. I løpet av våren fikk jeg en bedre telefon, og med høretelefoner fungerer det
supert i dag. I juni 2011 var brannvarslingen på plass.
Med andre ord, fra jeg ba om tilrettelegging til alt var på plass tok det ett år! Godt at jeg er sta og
ikke gir opp så lett. Sykehjemmet er i dag nyrenovert og har teleslynge på dagsenter, kantine og
bydelskafé.
Å være sykepleier og leder uten å kunne snakke i telefon er ikke greit. Men min holdning var: Jeg
hadde tidlig gitt beskjed om behovet mitt for hjelpemidler. Arbeidsgiver sa hun hadde meldt behov
til bedriftshelsetjenesten, men søknaden var ikke mottatt. Hadde jeg ikke purret, hadde det tatt
enda mer tid. Hvis jeg ikke hadde vært aktiv og pågående, så hadde jeg ikke vært i jobb i dag. Det er
jeg helt sikker på. CI og høreapparat fungerer veldig godt for meg i dag og blir bare bedre og bedre.
Men jeg er fortsatt hørselshemmet med de utfordringer det medfører.
Jeg er forøvrig veldig spent på om hørselen på venstre øre vil bli dårligere og om jeg da kan få CI på
venstre øre. Er også usikker på om jeg vil kunne fungere i den jobben jeg har, dersom jeg må ha to
CI’er. Jeg har mange tanker om fremtiden, både når det gjelder muligheter og begrensinger.
Eget initiativ er avgjørende!
Slik som det i praksis fungerer i dag, så blir det fort avhengig av deg selv og din leder i forhold
til hvor godt tilrettelagt jobben blir. Hadde ikke jeg vært pågående, så tror jeg ikke at jeg hadde
kommet så tidlig tilbake i jobb som jeg gjorde.
Hjelpen jeg har fått fra ulike instanser har hovedsakelig vært veldig bra. Blant annet vil jeg nevne
Hjelpemiddelsentralen. Jeg møtte en fantastisk flink dame der og fikk låne ulikt utstyr. Det ga meg
mulighet til å bruke den tiden jeg trengte for å finne de rette hjelpemidlene som fungerte for meg.
HLF Molde sitt Yrkesaktive forum har vært en god møteplass der jeg har lært mye og møtt andre
hørselshemmede. Å ha en møteplass der vi kan utveksle erfaringer, har vær utrolig nyttig. Det hjalp
meg også i forhold til det å være åpen. Jeg må faktisk si i fra! Hørselshemming blir fort et usynlig
handikap.
Via HLF sine nettsider ble jeg oppmerksom på “Behold jobben”-kursene i fjor. Jeg søkte og fikk
plass. Var på første del i slutten av januar i år. De ni dagene jeg var der lærte jeg mye både av
foredragsholdere, de andre deltagerne og også om meg selv.
Jeg tror at hadde det ikke vært for de kursene, så hadde jeg i perioder måttet sykemelde meg.
Kursene ga meg redskaper og forståelse som har gjort det mye lettere å leve med og mestre
hørselshemmingen min. Alt innholdet på kurset var veldig relevant og lærerikt, men for meg var
øvelsene for avspenning og psykomotorikk de mest nyttige. De hjelper meg i dag å holde ut i en
hektisk jobb.
En fagperson fra Møller Trøndelag kompetansesenter i Trondheim kom på jobben i februar og
informerte mine kollegaer og leder om hørselshemming/CI. Det var veldig nyttig og kun positive
kommentarer fra kollegaer. Dette ble tilbudt meg via NAV Arbeidslivssenter.
NAV
Min erfaring med NAV er variert. Alt fra velvilje til arroganse. NAV Arbeidslivssenter har jeg
bare positivt å si om, og de hadde mye kompetanse på hørsel. Det lokale NAV kontoret manglet
kompetanse på hørsel og viste liten vilje til å lære og lytte.
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Et eksempel: jeg prøvde å ringe dem hjemmefra på fridagen min for å spørre de om noe og ba dem
ringe meg tilbake samme dag eller sende meg en SMS/E-post fordi jeg ikke hadde telefon på jobb.
Neste dag ringte saksbehandler meg på jobb. Damen på sentralbordet sa at jeg ikke hadde telefon
jeg kunne prate i men at hun kunne ta imot beskjed. Da sa personen fra NAV irritert ”be henne
ringe meg før kl 14” og slengte på røret. Jeg måtte da dra hjem fra jobb tidligere og ringe NAV. Jeg
forklarte henne da igjen om telefonproblematikken, men der var det liten forståelse å få.
Frustrasjoner
I dag vet jeg at hadde min leder, mine kollegaer og jeg selv fått mer informasjon og dermed kunnskap
om hørselstapet på et tidligere stadium så kunne mange senere frustrasjoner og misforståelser vært
unngått. Jeg er likevel ikke helt sikker på om alle var mottakelige for informasjon.
Den dag i dag kjenner jeg av og til at jeg blir oppgitt over hvor mange ganger jeg må minne andre
på å bruke mikrofon. For hvorfor må en hele tiden ta de samme tingene opp igjen og igjen? Hvorfor
må en være den som andre skal ta hensyn til hele tiden?
Jeg var nylig på en fagdag i regi av jobben med en masse helsepersonell til stede. De to som stod for
fagdagen visste at jeg var hørselshemmet, men ingen av dem tenkte på at de skulle bruke mikrofon
når noen i salen stilte spørsmål.
Noen dager sier jeg i fra når sånt skjer. Andre ganger gidder jeg rett og slett ikke. Det kommer an
på hvor viktig det er for meg å høre hva andre spør om og hvilken dagsform jeg er i. Noen ganger
er jeg mer sårbar og blir lettere lei meg, og da er det vanskeligere å si i fra. Men jo mer jeg tør å si i
fra, desto mer får jeg med meg i forsamlinger. Noen ganger gir jeg blaffen. Det er faktisk ikke alltid
så viktig å høre hva andre spør om bestandig, eller?
Hva har så det å bli hørselshemmet gjort med meg?
• Tøffere og mindre sårbar
• Tør å si i fra mer
• Endret holdning til hørselshemmede
• Blitt bedre på kommunikasjon
• Fått mye kunnskap om hørselshemmingen min (spesiell takk til HLF Molde, Briskeby og
Møller kompetansesenter)
• Mestrer stress bedre
• Tryggere på meg selv og det å snakke i forsamlinger
• Mer fysisk aktiv
Hva mener jeg bør gjøres?
Når noen er/blir hørselshemmet så mener jeg at da må tilrettelegging skje raskt og automatisk.
En idé er en standard-pakke som så tilpasses den enkelte. Det bør ikke være opp til den enkelte
ansatte, arbeidsgiver eller bedriftshelsetjeneste å ordne opp. Når en blir hørselshemmet, så er en
jo straks i systemet pga. søknad om høreapparat, CI og lignende, og da er behovet åpenbart. Type
hjelpemidler og tilrettelegging er individuelt og må kartlegges. Ting tar i dag for lang tid og er for
personavhengig.
Den hørselshemmede må også selv få kunnskap om hørselshemming. Jeg som utdannet sykepleier
kunne veldig lite om hørsel, fant jeg etter hvert ut. Viktig er det også å ha fokus på nakkeproblematikk,
balanse og avspenning. Mange sliter med ulike muskulære plager som kan avhjelpes med enkle
virkemidler og trening.
En vennine sliter på jobb i forhold til hørsel. Hun har ikke fått tilbud om et eneste kurs. Hun fikk
tilbudet via meg her en dag. Håper at hun velger å gå! Det skal likevel ikke være sånn at en må være
aktiv og pågående for å få oppfølging og tilrettelegging.
Jeg har kalt dette foredraget for “Å få lov til å være en del av arbeidslivet - ekskludert/
inkludert?” og det er ikke uten grunn. Etter at jeg ble hørselshemmet har jeg blitt kjent med mange
hørselshemmede. Mange av dem er delvis uføre og har strevet mye med å være i jobb før de ikke
maktet mer. Mange sliter med nakke- og skulderproblematikk. Det syns jeg er betenkelig. Det er
altfor mange hørselshemmede som faller ut av arbeidslivet!
Selv føler jeg at i dag er jeg stort sett inkludert i arbeidslivet og ser på meg selv som heldig som
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greier å være i 80% jobb. Det er ikke lett. Mange dager er jeg svært sliten og kan lure på om det er
verdt det. Jeg opplever likevel at ettersom tiden går, så blir jeg mindre og mindre sliten. Jeg er i dag
20% midlertidig ufør pga hørselen. Jeg har selv hele tiden vektlagt ordet midlertidig.
Jeg har som mål at jeg en dag kan komme tilbake i 100% jobb, men ikke i år. Veien blir til mens
man går!
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“Behold jobben”-kursene på briskeby

kurstilbud for hørselshemmede i yrkesaktiv alder

Ellen D. Straube, rådgiver og audiopedagog, Briskeby

Hvorfor oppleves det så slitsomt å være hørselshemmet i arbeidslivet,
selv med så gode tekniske løsninger og muligheter som vi har i dag?
Briskeby har gjennom flere års arbeid med hørselshemmede hatt
økende henvendelser fra unge og voksne yrkesaktive som ønsker
mer informasjon og kunnskap om sitt hørselstap, og de ønsker
praktisk hjelp til å håndtere ulike lyttesituasjoner for å mestre livet
sosialt og i arbeid.
I Norge er det pr. i dag anslått å være ca 700.000 nordmenn med
nedsatt hørsel (HLF).
I Tidsskrift “For Den Norske Legeforeningen 2010” er det likeledes anslått at det i 2020 vil være 25%
eller ca. 1. mill. nordmenn med hørselsnedsettelse.
Til tross for at nedsatt hørsel hos unge og voksne er et økende problem, finnes det i dag få
muligheter for en helhetlig hørselsrehabilitering på landsbasis som ivaretar alle brukerne. Den
hørselsrehabiliteringen vi har i Norge i dag er i vesentlig grad rettet inn mot høreteknisk tilpasning,
og mange brukere oppgir at de har fått liten eller ingen oppfølging i hvordan de skal nyttiggjøre
seg de hørselstekniske hjelpemidlene de har fått utdelt. De er med andre ord overlatt til seg
selv, og for mange vet vi at høreapparater og annet dyrt utstyr fort havner i skuffen. Med en
helthetlig rehabilitering mener vi å ivareta hele mennesket og de konsekvenser det har å leve med
en hørselsnedsettelse.
I vårt arbeid med hørselshemmede har vi gjennom årene samlet oss mye og nyttig erfaring. Vi vet at
mange sliter med å få innpass i arbeidslivet etter endt skole/utdanning – og at mange også sliter med
å fortsette i jobb etter hvert som årene går og/eller hørselen blir dårligere. Vi vet også at mange blir
sykmeldte og uføretrygdet av sekundære, medisinske årsaker, mer enn selve hørselsnedsettelsen.
Ikke få har fått beskjed om at det er belastningsskader i rygg, nakke og skuldre som er årsak til
problemene, og hørselsnedsettelsen nevnes ikke med et ord. Vi vet imidlertid at hørselshemmede
har en betydelig overbelastning av muskel- og skjelttsystemet som en konsekvens av hørselstapet.
(Tidsskr. for den norske legeforening, 10.0528)
Deltakelse i arbeidslivet
Deltakelse i arbeidslivet er for de fleste en viktig faktor for mestring av egen livssituasjon. Å få
innpass i arbeidslivet etter endt utdanning og beholde jobben gjennom hele sin yrkesaktive alder,
kan imidlertid oppleves som svært utfordrende for mange hørselshemmede – både fysisk og psykisk.
Econ senter for økonomisk analyse fant i en undersøkelse (2002-2003) at 67% av hørselshemmede
i alderen 16-66 år var sysselsatte, mens tilsvarende tall for normalbefolkningen var 77%. Og mens
70% av befolkningen i alderen 16-66 år regnet yrkesaktivitet som sin hovedsaklige virksomhet, viste
tilsvarende tall for hørselshemmede 56%. I diverse undersøkelser i senere år har det vist seg at det
er selve deltakelsen som er mer slitsom for hørselshemmede enn for befolkningen generelt. Nevnte
årsaker er bl.a at hørselshemmende finner det mer krevende å kompensere for sin hørselshemming
i støyende omgivelser i et arbeidsliv som krever effektivitet og hvor det forventes at man er sosialt
inkludert på arbeidsplassen.
Disse faktorene hadde vi med oss da vi startet prosjekt Behold Jobben 2006-2008 på Briskeby
med midler fra Extrastiftelsen (Helse og Rehabilitering).
Målsetting for prosjekt Behold Jobben
Målsettingen har vært å lage et helhetlig kursopplegg for hørselshemmede arbeidstakere. Kurset
har som mål å forhindre at de faller ut av yrkeslivet pga hørselstapet. Virkemiddelet har vært å lage
et godt kurstilbud for dem som ønsker å få og fortsette å være i jobb. Prosjektet ønsket også å øke
kompetansen og nettverket omkring hørselshemmede i arbeidslivet og å etablere dette tilbudet med
støtte fra offentlige instanser.
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Etablering av Behold Jobben som fast tilbud på Briskeby
Etter endt prosjektperiode var planene for Briskeby å bygge videre på de erfaringene og nettverket
som hadde kommet frem som en følge av modellen som var utviklet. Allerede høsten 2008 begynte
den første Behold Jobben-samlingen som fast tilbud på Briskeby. Kursene er finansiert av NAV.
Kurstilbudet fra 2008 og frem til i dag har i stor grad bygget på de kriterier og målsettinger som
dannet grunnlaget for prosjektet, og som også i dag danner bakteppet for kurstilbudet slik det har
utviklet seg.
Kriteriene for å skape et godt kurstilbud og resultat er i første omgang å sørge for at deltakerne får
kunnskap og innsikt om egne behov i forbindelse med hørselstapet, og om hvordan hørselstapet
påvirker dem fysisk og psykisk i forhold til omverdenen. I tillegg er det viktig å få kunnskap om
arbeidsmarkedets spilleregler og hvilke krav arbeidstaker så vel som arbeidsgiver kan stille. Sist
men ikke minst er det viktig å få kjennskap til hvilke tilretteleggingsmuligheter som finnes. Dette
gjelder både på arbeidsplassen og i sosiale situasjoner.
Deltakere
Deltakerne i Behold Jobben tilbudet er hørselshemmede i yrkesaktiv alder. Formålet med
kurspakken er at den skal fungere som et forebyggende tiltak for yrkesakative som opplever at de
har problemer på jobben pga hørselstapet, så vel som en hjelp for de som allerede har slitt med
hørselsproblematikk i lang tid. Det er viktig å bemerke at deltakelse på kurset ikke er avhengig
av hvor stort hørselstap eller hvilket diagnoserelatert hørselstap man har. Fellestrekket for alle
deltakerne er opplevelsen eller følelsen av at hørselstapet fører til et reelt problem for dem. Vi stiller
også som kriterium at de forplikter seg til å delta på alle samlingene. I tillegg må deltakerne være i
jobb, jobbsøkende eller sykmeldt for å kvalifisere for plass.
Kurstilbudets oppbygging og progresjon
Tilbudet består av tre samlinger à tre dager og strekker seg over et tidsrom på 7–8 måneder. Hver
samling har et tema som presenteres av ulike fagpersoner, og som det jobbes med individuelt og i
grupper. Vi bruker handlingsplan som pedagogisk virkemiddel for å få i gang en prosess fra første
til siste samling. Individuell oppfølging mellom hver samling er behovsstyrt av hver enkelt deltaker.
Antall deltakere pr. kurs
Mellom 12 – 16.
Fra 2008 og frem til i dag har Briskeby hatt en jevn økning i antall søkere. I inneværende år dekkes
kurstilbudet av NAV med 1000 kursdøgn. Pga. det økte søkerantallet klarer ikke Briskeby å gi et
tilbud til alle. For å få ned ventelisten og derved kunne gi et tilbud til flere, har Briskeby søkt NAV
om en økning i antall kursdøgn fra 2012.
Kursinnhold
Det arbeides ut fra grunntanken om at kunnskap fører til erkjennelse og at erkjennelse fører til
handling. Det er derfor avgjørende at deltakerne får god kunnskap om sin egen situasjon, slik at de
begynner å handle på en måte som fører til mestring og positiv forandring i forhold til arbeidslivets
faglige og sosiale utfordringer, og i dagliglivet generelt.
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Sentralt på alle kursene står erfaringsutveksling og sosial deltakelse i etterkant av det daglige
kursprogrammet.
Ved avslutningen av hver samling foretar vi en oppsummering og evaluering og en innlevering av
handlingsplaner som deltakerne har skrevet i løpet av samlingen. Den individuelle handlingsplanen
er prosessorientert da deltakerne er aktive i henhold til det de har valgt av områder og temaer de vil
arbeide videre med, undersøke osv. mellom hver samling.
Første samling
Om egen situasjon – fokus på hørselstapet og dets konsekvenser.
Innholdet på første samling er konsentrert om egen situasjon, eget hørselstap og konsekvensene
av dette. Emner er ulike høreapparater og hjelpemidler, forståelse av eget audiogram, hørselens
betydning for det sosiale liv – privat og på arbeidsplassen – og hvilke fysiske spenninger et hørselstap
kan føre til.
psykomotorisk fysioterapi

Her fokuseres det på den betydningen bevegelse og kroppslig mestring har å si for hørselshemmede.
Som nevnt innledningsvis er det ikke sjelden at hørselshemmede har moderate til store
belastningsskader i rygg, nakke og skuldre som direkte resultat av hørselshemmingen. En
psykomotorisk fysioterapeut er følgelig leid inn noen timer på hver samling for å bevisstgjøre deltakerne
om nytten av psykomotorikk ved å lære dem spesifikke avspenningsøvelser, balansetrening og
viktigheten av kroppslig styrke og smidighet som middel til å forebygge belastningsskader over tid.
Psykomotorisk kunnskap og øvelser er tema gjennom alle tre samlinger.
IOWA-testen
En annen viktig del av første og andre samling er at deltakerne får anledning til å ta en lytteprøve,
IOWA-testen, for å sjekke ut hva de oppfatter av tale i ulike situasjoner. Resultatet av testen blir
dokumentert i en rapport med taleforståelsen gjengitt i et søylediagram og en kort beskrivelse
av viktige tilretteleggingstiltak. Søylediagrammet kan også brukes som verktøy for deltakere som
ønsker å informere familie, arbeidsgiver m.fl. om hvordan de hører. På denne måten kan de kanskje
finne mer egnede og nyttige lytte- og samtalestrategier for å oppnå bedre kommunikasjon med
omgivelsene.
Testen gjennomgås nøye for hver deltaker, og det er meningen at de kan bruke den som
bakgrunnsmateriale ved siste samling når de skal lage et orienterings- og demonstrasjonsmateriell
de senere kan presentere for kolleger, venner og familie. Hensikten med dette er å være åpen om
hørselstapet for derved å skape bedre forståelse.
Andre samling
Om arbeidsplassen
Andre samling handler i stor grad om den enkelte arbeidstakers rettigheter og forpliktelser på
arbeidsmarkedet, gjeldende lovverk, kommunikasjon med kolleger, psykisk helse og avspenning,
og hvilke støtteordninger som finnes i NAV.
Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse (NSHP)
Hørselshemming og psykiske helseutfordringer og mestring
I prosjektperioden etablerte Briskeby et samarbeid med Nasjonalt senter for hørsel og psykisk
helse (NSHP), og har også i etterkant av prosjektperioden fastholdt dette samarbeidet. NSHP har
en enhet for voksne og er det eneste spesialiserte tilbudet innen psykisk helsevern for tunghørte
og døve i Norge. Deres målsetting er å tilby hørselshemmede og døve tilsvarende behandlingstilbud
som den hørende befolkningen har tilgang på.
Som ledd i den psykososiale bevisstgjøringen står selvhjelp og myndiggjøring (empowerment)
sentralt gjennom hele kursperioden, og fagfolk fra NSHP inngår som forelesere både på andre
og tredje samling. Arbeidsmetoden er samtaler og erfaringsutveksling i plenum i tilknytning til
forelesningens tema og innhold, etterarbeid i grupper, og mulighet for individuelle samtaler for
de som måtte ha behov for det. Deltakerne får ikke ”overlevert” noen standardløsninger på sine
daglige utfordringer som tunghørte, men det settes i gang en prosess som mange beretter om som
nyttig i sitt videre arbeid med seg selv etter kursavslutning.
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Hørselshemmedes rettigheter og plikter som arbeidstakere
Dette temaet dekker viktige, juridiske områder som hørselshemmede arbeidstakere bør kjenne til.
Sentrale emner er om likestilling og diskriminering for å bidra til og gjøre det enklere for personer
med nedsatt funksjonsevne å komme i arbeid og fortsette med å være yrkesaktive. Disse temaene
har etter hvert fått bred plass på denne samlingen, da interessen fra kursdeltakerne og deres
behov for grundigere kunnskap på feltet har vært utslagsgivende.
Arbeids- og velferdsetaten – nav
Muligheter og rettigheter for hørselshemmede innen NAV
En sentral samarbeidspartner på andre samling er knyttet til NAV i henhold til deres oppgave med
å bistå den enkelte med de utfordringene de har i arbeidslivet. Dette kan være fysisk tilrettelegging,
samtaler med arbeidsgiver eller økonomiske virkemidler.
De fleste av våre kursdeltakere har vært i kontakt med sitt lokale NAV-kontor før de kommer på
kurs. Mange rapporterer at de har vanskelig for å forstå hvordan NAV kan yte dem bistand og være
til hjelp. Behold Jobben har derfor valgt å trekke inn representanter fra ulike avdelinger i NAV, og
har i denne forbindelse et nært samarbeid med fylkeskontoret NAV Buskerud. Innholdet varierer
noe, alt etter hvilke NAV representanter som foreleser, men emner som sykefraværsoppfølging,
atbeidsavklaringspenger, tilretteleggingsgaranti og lønnstilskudd har vært sentrale på de fleste
kursrekkene.
Tredje samling
Tilrettelegging av fremtiden. Veien videre…
Hensikten med tredje samling er å samle trådene gjennom kursrekken. Kursdeltakerne vil få en
demonstrasjonspakke som kan benyttes når man skal orientere kolleger på jobben, venner eller
familie om hørselstapet, i den hensikt å gjøre det lettere for dem å forstå hva de kan gjøre for å
bidra til at kommunikasjonen skal bli bedre. Demonstrasjonspakken inneholder en powerpointpresentasjon og en CD med lydspor, hvor eget hørselstap er lagt inn, slik at tilhørerne får et inntrykk
av hvordan den hørselshemmede hører.
Brukererfaringer
Hele kursrekken og prosessen understøttes av det likemannsarbeidet som skjer på hver
samling. (Solidaritet, interesse, erfaringsutveksling, støtte..) På tredje samling har vi derfor også
foredragsholdere som forteller om hvordan det er å leve som normalthørende sammen med en
hørselshemmet, og vi har innlegg fra en hørselshemmet som forteller om sitt liv, sine utfordringer
og strategier i sammenheng med yrkeslivet og privat.
Typer tilpasningskurs på briskeby, finansiert av nav
• Tinnituskurs.
• CI-kurs, før og etter operasjon.
• Menierekurs.
• Behold Jobben.
Briskeby bestillingskurs/betalte kurs
• Kurstilbud for helsepersonell som jobber med eldre tunghørte i helse- og omsorgsinstitusjoner.
• Kurs for tunghørte eldre.
• NMT-kurs (norsk med tegnstøtte).
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om hlf og årets hørselsbedrift
Knut Magne Ellingsen, forbundsleder, HLF

HLFs visjon
HLF skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede.
HLFs VERDIER
Engasjement, kunnskap og omsorg.
HLFs fokusområder

HLFs visjon er at vi skal gjøre hverdagen enklere for landets
hørselshemmede.
• Dette skal vi oppnå ved å bli en toneangivende aktør i Norge på rehabilitering.
• HLF skal jobbe for at hørselshemmede får et individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud etter
sitt behov, uavhengig av diagnose og bosted.
• Vi skal stå i front i den interessepolitiske kampen og ha et aktivt likemannsarbeid.
• I tillegg skal vi i samhandling med det offentlige utvikle et eget rehabiliteringssenter på HLF
Briskeby skole og kompetansesenter AS.
HLFs visjon for det forebyggende arbeidet
• HLF skal snu den økende tendensen til hørselsskader i samfunnet, og jobbe for at antallet
mennesker som får hørselsproblemer som følge av støy reduseres.
• Alle innbyggere i Norge skal ha et bevisst forhold til hørsel og støy.
Vi har også profesjonelt operative virksomheter innen rehabilitering, forebygging og tilgjengelighet
gjennom HLF Briskeby skole og kompetansesenter AS og det nyopprettede Universell Utforming AS.
Dette er aktører som sammen med frivillige skal bidra til å nå HLFs ambisiøse mål.
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)
– Til sammen over 50.00 medlemmer.
– 19 fylkeslag.
– Over 200 lokallag.
– 23 ansatte i sekretariatet
• Over 2000 frivillige.
• 1500 tillitsvalgte.
• 500 likemenn.
• Andre (turkomité, kjøkkenkomité o.l.).
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Likemenn – et nødvendig supplement
• Viktig og nødvendig del av rehabiliteringsprosessen.
• Likemannsarbeidet foregår på grasrota og styrker lokalmiljøet.
• Det sosiale nettverket styrkes og utvikles.
• Et bidrag til samhandlingsreformen.
Mange målgrupper
• Tunghørte
• Tinnitus
• Meniere
• Døvblitte
• Ci-opererte
• Foreldre til hørselshemmede barn
• Ungdom (HLFU)
• Pårørende/nærpersoner
• Yrkesaktive
Prisen “Årets Hørselsbedrift” 2011
Sámediggi Kàrajogas
Sametinget i Karasjok
Begrunnelsen for at prisen som “Årets hørselsbedrift” er tildelt Sametinget i Karasjok er som følger:
Prisvinner Sámediggi Kàrasjogas/Sametinget i Karasjok har over tid arbeidet aktivt for å legge til
rette det fysiske arbeidsmiljøet, slik at det har vært teknisk mulig for ansatte med hørselsutfordringer
å fortsette arbeidet i Sametinget.
Sametinget har i praksis vist vilje og evne til å ha fokus på at universell utforming både er nødvendig
og viktig. De har ivaretatt fysisk og psykososial tilrettelegging for hørselshemmede, slik at både
ansatte og brukere har hatt mulighet til å oppleve god livskvalitet og dermed blitt i stand til å delta i
arbeidsliv og i samfunnsliv. Prisvinner har vist forståelse for den enkelte hørselshemmedes ve og vel,
på en slik måte at det er også er nyttig for samfunnet som sådan.
Sametinget i Karasjok har blant annet installert teleslynge, skrankeslynge, hodetelefoner og
mikrofoner, foretatt støymålinger og arbeidet for reduksjon av støy, blant annet ved installering
av ekkodempende materiale i taket i noen rom, samt ved å skifte hjul til luftgummihjul på noen
vogntraller i kantina.
Dessuten har tilretteleggingstiltak blitt ivaretatt tidlig i planleggingsfasen både ved nybygg og
restaurering. Sametinget har kontorsted flere steder i landet.   Sametinget har som arbeidsgiver
også forstått å nyttiggjøre seg av brukerkompetanse omkring universell utforming ved “Nybygg av
sørsamisk museum og kultursenter på Snåsa”, slik at arbeidstaker kunne ha en god arbeidssituasjon
også der.
Ikke minst har ledelsen ved Sametinget vært lydhør for forslag og inkludert arbeidstaker på en svært
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god måte, og forslagsstiller, Else Marie Isaksen, forteller at det er et inkluderende arbeidsmiljø med
gode holdninger til et inkluderende arbeidsliv i praksis, og et felles ansvar blant kolleger for at teknisk
utstyr blir forstått og brukt.

Fakta om prisen
Prisen ble innstiftet av i 2004 og deles ut av HLF Yrkesaktivt Utvalg. Prisen henger høyt og deles
bare ut i år med verdige kandidater.
Tidligere prisvinnere er
2004	Opus, Bergem
2005	Vågan, Bibliotek
2008 Tine Meierier Vest, Byrkjelo
2010	Molde Voksenopplæringssenter
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Takk for prisen som “årets hørselsbedrift”!
Rune Fjellheim, Direktør, Sámediggi/Sametinget

Buorit olbmut!
Kjære forsamling!
Tusen takk for prisen som årets hørselsbedrift!
Da vi i begynnelsen av oktober mottok gladnyheten om at
Sametinget er kåret til årets hørselsbedrift, tenkte vi:
“Wow, går det an? Har noen lagt merke til det arbeidet vi gjør
for å tilrettelegge arbeidsplassene for de ansatte og å tilpasse
bygget for våre eksterne brukere?”
At en av våre ansatte, som selv har nytte av at vårt bygg er tilrettelagt
for hørselshemmede, synes vi gjør en så god jobb at hun foreslår oss til årets hørselsbedrift er en stor
anerkjennelse for oss. At Hørselshemmedes Landsforbund velger oss som “Årets Hørselsbedrift”, er
vi veldig stolte av.
Nå er det slik at Sametinget har et eget bygg i Karasjok. Det var ikke slik i 1989 da Sametinget ble
etablert, men vi fikk et eget parlamentsbygg i år 2000. I tillegg til parlamentsbygget i Karasjok har
vi 7 andre kontorsteder hvor vi holder til i leide lokaler. I praksis betyr det at vi står selv ansvarlig
for å treffe tiltak i egne bygg mens vi i leide lokaler må sørge for at utleier lever opp til de krav og
forventninger vi har, herunder tilrettelegging for hørselshemmede.
Hva har vi så gjort?
Ved åpningen av Sametingsbygget i år 2000 ble det sagt at “Sametingsbygningen er bygget for
det 21.århundrets behov”...og det har vi tatt inn over oss. Dette bringer oss over på de praktiske
tiltakene vi har gjennomført.
Av tekniske løsninger, hva høreapparatbrukere har nytte av, ble det i år 2000 installert teleslynge
både i plenumssalen og auditoriet, samt skrankeslynge i resepsjonen. Bildeoverføring til internett
og muligheter til å følge med på PC var til god nytte for hørselshemmede via hodetelefoner.
Sametinget inngikk samarbeidsavtale med NAV i 2003 og ble dermed betegnet som Inkluderende
Arbeidslivsbedrift. Vi har etter hvert fått gode rutiner innenfor feltet helse, miljø og sikkerhet. Selv
om vi hele tiden er opptatt av å tilrettelegge forholdene for alle mennesker så langt det er mulig, så
tar vi universell utforming fra Plan- og bygningsloven 2007 på alvor.
Etter en tids bruk av bygningen måtte vi foreta noen justeringer i forhold til støydemping og
lydoverføring. Vi har bl.a. lagt ekkodempende materiale i taket i noen av møterommene. Det var en
lettelse for alle ansatte, både normalthørende og hørselshemmede.
Selv om man har hodetelefoner til simultantolkeanlegget og muligheter for det inne på kontorene,
så er ikke dette optimal løsning for hørselshemmede. Det er nødvendig at lydoverføringer går
via teleslynger til høreapparater. Høreapparater er, som dere vet, spesialtilpasset den enkeltes
hørselstap. Sametinget vil bl.a. arbeide for løsninger i brannvarsling for hørselshemmede via
Sametingets alarmsystem og minislynge for telefon via Icom.
Vi er klar over HLFs tilgjengelighetsguide der HLF særlig er opptatt av fire tilretteleggingstiltak:
•
•
•
•

Lydoverføring.
Visuell informasjon.
Gode lydforhold.
Varslingssignaler.

Sametinget er på god vei når det gjelder lydoverføring og -forhold. Det gjenstår å finne optimale
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løsninger i visuell informasjon og varslingssignaler. Det siste har vi forsøkt å gjøre noe med, d.v.s.
brannvarsling for hørselshemmede, i samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Finnmark, men det
har ikke fungert. Problemet var visstnok at de forskjellige systemene eller programmene ikke kunne
kommunisere med hverandre. Tar man tilrettelegging på alvor, vil man måtte finne seg i å bruke tid
og krefter på å løse utfordringer.
Når det gjelder bygg som vi ikke selv eier, setter vi krav til universell utforming av bygg. Vi mener at
det er særlig 4 tilretteleggingstiltak som har betydning for hørselshemmede:
•
•
•
•

Formidling av informasjon/lyd gjennom lydoverføring som teleslynge, infrarødt anlegg eller
FM-anlegg.
Visuell informasjon, som informasjonsskjermer, display, oppslag og annen skriftlig informasjon.
Gode lydforhold som minsker bakgrunnsstøy og støy fra omgivelsene (akustikk).
Mulighet for å få med seg varslingssignaler, som alarmer gjennom lys og vibrasjon.

Ser dere likheten mellom våre og deres krav? Vi kan nok skryte på oss at vi stiller krav, men vi vet
samtidig at det er mye hjelp å hente fra de som er opptatt av denne problematikken. Da tenker vi på
personer som forslagstiller Else Marie som foreslo oss som årets hørselsbedrift, men også interesseorganisasjoner som dere (HLF). Jeg føler at det er viktig å være lydhøre og se hvilke råd og krav som
stilles fra disse. Holdningen vår er at alle skal tas på alvor, og er det nødvendig å gjennomføre tiltak
for å lette arbeidssituasjonen for den enkelte ansatte, skal disse tas opp til vurdering. Jeg mener
at vi ivaretar de fleste ønsker, og gjør vi ikke det, er vi ikke redd for at det ikke blir tatt opp av de
ansatte.
Sametinget gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser hvert annet år. Disse undersøkelsene blir fulgt
opp gjennom tiltak som igangsettes etter at resultatene av undersøkelsen er kjent. Her føler vi vel
at vi har en vei å gå når vi er leietakere for å få utleier til å gjennomføre de tiltak vi mener kan være
til hjelp, herunder også tiltak rettet mot personer med hørselsproblemer.
Generelt sett ønsker vi å ivareta alle typer ansatte, men i denne sammenhengen vil jeg trekke fram
tiltak for hørselshemmede vi har fått til med hensyn til deltagelse på litt større arrangementer.
Vi har de siste årene fått oppleve hvor stor nytte skrivetolking for hørselshemmede er. Det er bare
et utrolig supplement til det å høre. Sametinget er kjent med at HLF har stått i bresjen for å få på
plass det fantastiske tilbudet fra trygdevesenet. Vi vil med dette opplyse HLF om at en ansatt de
siste årene har fått innvilget fra NAV 3 skrivetolker til det årlige personalseminaret; det normale
er 2 skrivetolker til større arrangementer. Begrunnelsen er at vi har simultantolking til og fra to
språk, norsk og samisk. Det ble for anstrengende å ha bare 2 skrivetolker. Det er helt imponerende
å oppleve at samtidig med at taleren snakker samisk via mikrofon og det simultantolkes på norsk,
skriver skrivetolken på norsk. Vi håper i fremtiden at det utdannes skrivetolker som også kan
samisk.
Jeg vil nok en gang takke for prisen! Vi setter stor pris på at noen
mener vi gjør en brukbar jobb for hørselshemmede i vår organisasjon.
Dette vil også skjerpe oss for ytterligere innsats på området.
En pris forplikter. Det er vi klar over.
Tusen takk og lev vel!
Eallet dearvan!

Rune Fjellheim - Takk for prisen som “årets hørselsbedrift”

50

Oppsummering og veien videre
Tone Østby Segtnan, leder, HLF Yrkesaktivt utvalg

HLF Yrkesaktivt utvalg (YAU) sine øvrige medlemmer er Anne
Grete Fløysvik Balto, Eva Nagy, Per Gisle Enge.
YAUs mandat er å bidra via interessepolitikk og likemannsarbeid
til at flere i yrkesaktiv alder får komme inn i arbeidslivet og bli
der.
Hva har vi lært på denne konferansen?

- Om å høre og høre til i arbeidslivet – komme inn og bli der –
erfaringer.
- Om å bidra til arbeidslivet på den måten som er best for hver og
én.
- Om å se mer på sitt eget bidrag enn sin reduserte funksjonsevne.
- Om reell og opplevd mulighet til å velge innenfor faglige interessefelt og egen kapasitet.
- Om anerkjennelse og raushet i et arbeidsliv som har plass til alle.
- Om frihet og likeverd på alle livets arenaer.
- Om partene i arbeidslivet og forvaltningen.
- Om tydelighet fra myndighetene – hvem skal egentlig “betale” for noens reduserte funksjonsevne?
- Om hvorfor noen viktige er ytelser rammestyrt, når de kan medvirke til at hørselshemmede får
komme inn i arbeidslivet og bli der?
- Om viktigheten av et godt samarbeid med NAV i alle ledd og på alle nivå.
- Om å bygge ned barrierer hos oss selv og hverandre.
- Om HLF og Briskeby.
- Om konsekvensen av utydelig tale vedrørende egne hørsels-utfordringer til kolleger og ledere, og om
lykksalig glede over god kommunikasjon, arbeids- og livsglede.
- Om alt som skjer når en har noen å se opp til, beundre og respektere – som har klart å bevare
integritet, selvrespekt og har et klokt blikk på både arbeidsliv og annet liv.
- Om at vi går i stille tog etter hverandre på gaten, som en helt selvfølgelig ting - fordi alle vet hvorfor –
munnavlesning og rett gange kombinert med trafikkstøy er en nesten uoverkommelig oppgave for oss.
- Om at vi uten skam eller skyldfølelse gir hverandre lov til å spise i taushet en stund før vi prater,
fordi alle vet hva det koster å munnavlese mens en spiser.
- Om HLF sine verdier: engasjement, kunnskap og omsorg og dermed en bedre hverdag for landets
hørselshemmede.
- Om Briskeby skole og kompetansesenter som bidrar til økt kunnskap og mestring for den enkelte
elev og voksne.
- Om spesialpedagogikkens betydning for et inkluderende samfunn. Kilde: Foredrag ved ISP.
- Om betydningen av å slippe et utenforliv på håpløse sidespor; uten livskvalitet, livsoppgaver og ære.
- Om læring og opplæring som vilkår for et verdig liv – Briskeby sitt Behold Jobben-kurs er et virkemiddel
av stor betydning for mange!
Tone Østby Segtnan - Veien videre
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- Om spesialpedagogikkens etiske ankerfeste: ærefrykt for livet slik det faktisk er.
- Om å bidra til at både barn, ungdommer og voksne får utvikle motstandskraft og styrket selvrespekt.
- Om å kommunisere verdien av mangfold i det virkelige livet og flerfaglighet som styrke.
- Om håp for fremtiden for alle oss som vil høre og høre til både i livet og arbeidslivet?
Med det ønsker vi dere alle en riktig god helg og vel hjem. Velkommen igjen til neste konferanse!
Tone Østby Segtnan
Leder av Yrkesaktivt Utvalg i HLF
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vedlegg
Av historiske årsaker legger vi ved invitasjonen og programmet til konferansen.
Invitasjon
Temaer:
• Inkludering i arbeidslivet.
• Samarbeid arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV.
• Regjeringens sysselsettingsstrategi.
• Hørselshemmedes opplevelser av arbeidslivet.
Sted og tilrettelegging
• Erfaringskonferansen vil bli holdt i lokalene til Briskeby skole og kompetansesenter AS i Lier.
• Kurslokalet er tilrettelagt for hørselshemmede.
• Konferansen vil bli skrivetolket.
Utdeling

av pris til årets hørselsbedrift

Målgruppe for konferansen er:
Hørselshemmede i yrkesaktiv alder, arbeidsgivere, NAV-ansatte, ulike fagpersoner
Konferansen starter med registrering og kaffe 03. november kl 09:00. Forelesningene starter kl
10:00. Konferansen avsluttes 04. november kl 15:00.
Pris
Pr. person inkl. lunsj begge dager:
-- Kr 500 for medlemmer av HLF
-- Kr 1500 for andre
NB! Deltagerne på konferansen må selv bestille hotellrom. Briskeby har imidlertid reservert rom på:
Rica Park Hotel
Gamle Kirkeplass 3
3019 Drammen
tlf: 32 26 36 00
Mail: rica.park.hotel.drammen@rica.no
-- 795,- per enkeltrom per natt.
-- 1045,- per dobbeltrom per natt.
For å få disse prisene må du oppgi at du skal delta på ERFARINGSKONFERANSE på BRISKEBY.
Reisealternativer til Briskeby
Fra Oslo kan du ta:
-- Buss nr. 169 til Drammen over Tranby. Stopper rett ved Briskeby.
-- Tog 440 mot Drammen
-- Tog 450 mot Kongsberg
-- Tog R20 mot Skien (rutetider på nsb.no)
Fra Drammen kan du ta:
-- Buss nr. 63 til Sjåstad/Syllingen
Påmelding
Elektronisk påmelding på Briskebys nettsider www.bby.no.
For informasjon, spørsmål og annet, kontakt Aud Eli Thjømøe på telefon 32 22 65 21 eller e-post.
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Program
Torsdag 03. November 2011
Kl 09–10	Kaffe og registrering
Kl 1000 	Velkommen
		v/direktør Vigdis Lygren, Briskeby skole og kompetansesenter as
		Åpning av konferansen
		v/direktør ideell sektor, Torbjørg Aalborg, Virke
		Kulturelt innslag
		v/elev Marianne Grimeland, Briskeby skole og kompetansesenter as
Kl 1030
		
		
		
		

Hvordan

NAV til rette for at hørselshemmede og funksjonshemmede kan få
der? Hvordan er rammene og hvordan kan disse praktiseres på lokalt NAV-		

legger

jobb og bli

kontor?
v/kontorsjef Hildegunn Førsund, Arbeids- og velferdsdirektoratet og rådgiver Kristin
Horn, NAV kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse

Kl 1130 	Pause
		
Forfriskninger og besøk på stand.
Kl 1150
”Hørselshemmede i arbeid 2010”
		
Et samarbeidsprosjekt mellom NAV arbeidslivssenter Nordland og NAV nonite.
		v/rådgiver/prosjektleder Line Bjørnerud, Arbeidslivssenteret i Nordland
Kl 1300 	Lunsj
Kl 1400
”Mestring av psykososiale vansker og hørselstap”
		v/psykologspesialist/doktorgradsstipendiat Katharine Cecilia Peterson, Nasjonalt
		
senter for hørsel og psykisk helse
Kl 1500	Pause
		
Forfriskninger og besøk hos utstillere.
Kl 1530
”Mestring av psykososiale vansker
		(fortsetter)
		
Kl 1600
Avslutning - vi sees i morgen!

og hørselstap”

Fredag 04. November 2011
Kl 0830	Kaffe/te
Kl 0900 	Velkommen

med praktisk informasjon

		Kulturelt innslag
		v/elev Gunhild Sandnes, Briskeby skole og kompetansesenter as
Kl 0910 	Yrkesaktiv og hørselshemmet
		v/bruker, journalist og forfatter Frank Rossavik
Kl 0945 	Regjeringens sysselsettingsstrategi for mennesker med
		v/interessepolitisk rådgiver Espen Lahnstein, HLF

funksjonsnedsettelse

Kl 1015 	Pause
Kl 1040 	Likestilling av hørselshemmede i arbeidslivet med eksempler på saker behandlet
ombudet
		
		v/seniorrådgiver Claus Jervell, Likestillings og diskrimineringsombudet

av

		

Kl 1130	Brukerinnlegg
		“Å få lov til å være en del av arbeidslivet
		
ekskludert/inkludert”
		v/bruker Heidi Opsvik Aandal
Kl 1200	Lunsj
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Kl 1300
”Behold jobben- kursene på Briskeby”
		v/rådgiver/audiopedagog Ellen D. Straube, Briskeby skole og kompetansesenter as
Kl 1345 	Utdeling

av pris til

”ÅRETS HØRSELSBEDRIFT”

Kl 1430	Oppsummering av dagene og veien videre
		v/leder  HLF Yrkesaktivt utvalg Tone Segtnan
Kl 1500

Takk

for nå!
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