
  
 

 

 

Lærings- og mestringssenteret i Bergen – en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende 
Se lms.helse-bergen.no 

GRUPPEBASERT OPPLÆRING 

FOR PASIENT OG PÅRØRENDE (*) 

 OM HØRSEL 
 

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge 
 
Målgruppe: Personer med nedsatt hørsel og inntil en pårørende/ledsager. 
 

Målsetting: 

 Gi informasjon om hørselstap, høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler 

 Møte representanter fra hørselsfaglig miljø og -instanser og kunne stille spørsmål 

 Få hjelp til selvhjelp; egenbehandling og mestring i hverdagen 

 Få kunnskap om egen funksjonshemning og kommunikasjonsmetoder   

 Ha anledning til erfaringsutveksling med andre i samme situasjon 
 

Læringsmetoder: Foredrag. Erfaringsutveksling i grupper og plenum 
 

Tid: ONSDAG 29. mai 2019. Kl 08.45 – 15.45 

Påmeldingsfrist: 29. april 2019. Se eget PÅMELDINGSSKJEMA 

Sted: Lærings- og mestringssenteret i Bergen,  

 Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2 (v/innkjørsel til Haraldsplass sykehus) 

Pris:  Egenandel etter gjeldende takst. Gratis v/frikort; fremvises ved oppmøte. 
 Pårørende gratis. Servering av lunsj ved kurssenteret. 

 

 

(*) Gjennomføring i hht ISF 2012, pkt 5.12.3: 
Poliklinisk gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende 

 

Programansvarlig: 

Opplæringsprogrammet er utviklet av tverrfaglig referansegruppe innen hørsel bestående av: 

Helse Bergen v/ØNH/Høresentralen, Regionalt senter for hørsel og psykisk helse, Statped 

Vest, Rådgivningskontor for hørselshemmede i Bergen, NAV/Hjelpemiddelsentral 

Hordaland, HLF Hordaland og i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen. 

Medisinsk ansvarlig: 

Overlege Geir A. Nilsen, ØNH/Høresentralen, Haukeland Universitetssykehus 
 

Påmelding: Maks 30 deltakere. 

Deltaker må sende eget påmeldingsskjema. Du vil motta en bekreftelse. Ved behov for 

sykemelding kontaktes fastlegen. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte. 

Meld fra om spesielle behov som det må tas hensyn til *) – se påmeldingsskjema. 
 

Reise-, kost- og overnattingsutgifter ved legehenviste kurs ved Lærings- og 

mestringssenteret, dekkes etter faste satser mot en egenandel. Reise må bestilles gjennom 

Pasientreisekontoret, tlf. 915 05 515, www.pasientreiser.no, snarest mulig etter innkalling. 

Ta vare på kvitteringer. Pårørende kan også få dekket kostnader dersom det står i henvisning 

fra lege at pårørende skal ledsage. 

http://www.pasientreiser.no/


  
 

 

 

Lærings- og mestringssenteret i Bergen – en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende 
Se lms.helse-bergen.no 

GRUPPEBASERT OPPLÆRING 

FOR PASIENT OG PÅRØRENDE 

OM HØRSEL 
 

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge 
 

Program  
 

08.45: Oppmøte/registrering. Kaffe/te 

09.00: Velkommen; presentasjon av kursarrangører og deltakere 

09.30: Å leve med nedsatt hørsel v/brukerrepresentant fra HLF-H 

09.45: Presentasjon av interesse-organisasjonen/HLF 

 

 Pause 

10.00: Hørselstap/Høreapparat v/audiopedagog Magda Lothe, Høresentralen 

 

10.45: Informasjon fra: 

o Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Bergen kommune: Hvordan 

voksne høreapparatbrukere kan få hjelp til utredning og veiledning i 

bruk av hørselstekniske hjelpemidler. 

o NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland: Hvordan bistår etaten voksne 

med nedsatt hørsel i dagligsaker og arbeidsplassaker? 
 

11.45: Lunsj/Pause 
 

12.30: Konsekvenser av hørselshemning v/ overlege Kristin Opedal, 

 Regional senter for hørsel og psykisk helse 

 

 Pause 

13.30: Tips til bedre kommunikasjon i hverdagen 

 v/audiopedagog Kari M Haugland, 

 Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland 
 

14.00 Pause 

14.15: Erfaringsutveksling og refleksjoner – i grupper 

 

 Pause 

15.00: Erfaringsutveksling og refleksjoner – i plenum. 

 Evaluering og oppsummering 

15.45: Takk for nå – og vel hjem! 



  
 

 

 

Lærings- og mestringssenteret i Bergen – en felles inngang til opplæring for pasienter og pårørende 
Se lms.helse-bergen.no 

PÅMELDING: 

GRUPPEBASERT OPPLÆRING 

FOR PASIENT OG PÅRØRENDE 

OM HØRSEL 

 

29. MAI 2019 

v/Lærings- og mestringssenteret i Bergen, Ulriksdal Helsepark 

 
 

Navn: _________________________________ Personnr ________________ 

e-post: ________________________________ Mobil/SMS _____________ 

Navn på fastlege: __________________________________________________ 

Påmelding pårørende/ledsager som skal delta:      JA □ NEI □ 

*) Det må tas hensyn til følgende behov/alternativ kost: ___________________ 

 

□ Jeg har lest informasjon om kursprogrammet. Påmelding gjelder hele dagen. 

 
Alle faginnlegg presenteres på skjerm. 

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte. Du vil motta en plassbekreftelse. 

Bekreftelse til NAV/Arbeidsgiver gis til deltakerne. Egen bekreftelse gis til pårørende. 

Ved behov for ledsager må dette også stå i henvisningen. 

 

 

Påmelding innen 29. april 2019 – sendes til: 

 

Haukeland Universitetssykehus   

ØNH/Høresentralen v/M Lothe 

Postboks 1400 

5021 BERGEN 

  


