
  

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

GRUPPEBASERT OPPLÆRING AV PASIENT 

OG PÅRØRENDE (*) OM COCHLEA IMPLANTAT 

 

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge 
 

Målgruppe: Pasienter som er henvist til vurdering eller står på venteliste for operasjon eller 

har gjennomført operasjon med Cochlea Implantat ved Haukeland Universitetssykehus i 2021 

eller 2022. 

Målsetting med gruppebasert opplæring om CI er at deltakerne skal: 

 Få fagkunnskap og brukererfaringer; gi økt trygghet og realistiske forventninger 

 Gi en forberedende informasjon om operasjon og tiden etterpå 

 Bidra til hjelp til selvhjelp i utvikling av ny hørsel etter operasjonen 

 Gi anledning til å treffe andre CI-opererte og høre deres erfaringer 

 Gjennom brukermedvirkning bidra til et godt behandlings- og opplæringstilbud for 

pasienter med behov for CI  
 

Tid: Fredag 9. september 2022. Kl 9,30 – 14,30 

 Påmeldingsfrist: 19. august. Bruk vedlagte påmeldings-skjema! 

Sted: Lærings- og mestringssenteret i Bergen 

 Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2. 5009 Bergen 

Pris:  Egenandel etter gjeldende takst for pasienter.  
 Pårørende/ledsager gratis. Servering av lunsj ved kursstedet 

 

(*) Gjennomføring i hht ISF 2022, pkt 6.13: 
Poliklinisk gruppebasert opplæring av pasienter og pårørende 

 

Programansvarlig: 

Opplæringsprogrammet er utviklet av tverrfaglig referansegruppe bestående av: 

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

NAV/Hjelpemiddelsentral Vestland Bergen, HLF Vestland i samarbeid med Lærings- og 

mestringssenteret i Bergen. 

 

Medisinsk ansvarlig: 

Seksjonsoverlege Jeanette Hess-Erga, ØNH/Høresentralen, Haukeland Universitetssykehus 

 

Påmelding: 

Deltaker sender i eget påmeldingsskjema. Du vil motta en bekreftelse. Ved behov for 

sykemelding kontaktes fastlegen. Meld fra om spesielle behov som det må tas hensyn til *). 

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

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

Pasientreisekontoret, tlf. 05515, 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/
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GRUPPEBASERT OPPLÆRING AV PASIENT 

OG PÅRØRENDE OM COCHLEA IMPLANTAT 
 

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge. Alle faginnlegg presenteres på skjerm. 
 

www.helse-bergen.no/arrangementer/cochlea-implantat 

 

PROGRAM:   

Kl. 09.00 Registrering. Kaffe/te 

 

Kl. 09.30 Velkommen. LMS-info. Forventningsavklaring 

 

Kl. 09.45 Utvikling og resultater etter ett år med bruk av CI 

 Kommunalt rehabiliteringstilbud; rutine for henvisning 

   Audiopedagog Magda Lothe, ØNH/Høresentralen, Helse Bergen 

 

Kl. 10.15 Innlegg fra CI-bruker og bruker-organisasjonen HLF; Reidar Breistein 

   Innlegg fra pårørende til CI-bruker; Tove Karin Angeltveit 

 

Kl. 10.45 1) Erfaringsutveksling: Hvordan ble tiden etterpå? Med bruker-representant 

  2) Gruppe-informasjon for dem som står på venteliste 

 

Pause. Kaffe/te 

 

Kl. 11.15 Tips & triks og andre tekniske innstillinger  

  Audiograf Alexander Jenssen Rykkel, ØNH/Høresentralen, Helse Bergen 

  

Kl. 11.55  LUNSJ 

 

Kl. 12.30 Informasjon fra leverandør Cochlear/Norge: Gøril Haukøy 

  Representant tilgjengelig i pausen med brosjyre og produktinformasjon 

 

Kl. 13.30 Informasjon om og kriterier for operasjon med Cochlea Implantat. 

  Medisinsk innlegg v/seksjonsoverlege Jeanette Hess-Erga, Helse Bergen 

 

Kl. 14.15 Felles oppsummering og refleksjon. Spørsmål i plenum. 

Utfylling/innlevering av evalueringsskjema. 

Avslutning for dagen og vel hjem! 

 

 
Vi tar forbehold om endringer i programmet!  
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PÅMELDING TIL GRUPPEBASERT OPPLÆRING 

OM COCHLEA IMPLANTAT (CI) 

 

9. september 2022 

 
v/Lærings- og mestringssenteret i Bergen, Ulriksdal Helsepark 

 

Navn: _________________________________ Person-nr ________________ 

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. 

 
Til informasjon: 

- Alle faginnlegg presenteres på skjerm. 

- Venteliste ved fulltegnet kurs. 

- Du vil motta en plassbekreftelse. 

- Bekreftelse til NAV/Arbeidsgiver gis til deltakerne. 

 

 

 

Påmelding innen 19. august 2022 og sendes til: 

Haukeland Universitetssykehus 

ØNH/Høresentralen v/M Lothe 

Postboks 1400 

5021 BERGEN 

 


