
  

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

GRUPPEBASERT OPPLÆRING 

FOR FORELDRE TIL HØRSELSHEMMEDE BARN 
 

 

Kurslokalet er tilrettelagt med teleslynge 
 

Målgruppe: Foreldre/foresatte til barn med hørselshemming/høreapparater/CI i barnehagen 

eller på småskole-trinnet. Tilbudet gjelder barn som ikke følger opplæringsloven §2-6 *) 

*) I henhold til opplæringsloven § 2-6 en elev som har tegnspråk som førstespråk, eller som etter sakkyndig vurdering har behov for 
opplæring, rett til å få opplæring i og på tegnspråk. Vedtak om opplæring etter § 2-6 utløser særskilte rettigheter knyttet til læreplaner, 

timetall og lærers fagkompetanse. 

Målsetting med gruppebasert opplæring er at foreldre/foresatte skal: 

 Få fagkunnskap om hørsel og hørselstap 

 Informasjon om høreapparater og tilbehør 

 Møte med fagpersoner innen hørselsfaglige støttefunksjoner 

 Tiltak med hjelpemidler/tilrettelegging i barnehage og skole 

 Brukererfaringer; gi økt trygghet og realistiske forventninger 

 Gi anledning til å treffe andre foreldre og høre deres erfaringer 

 Gjennom brukermedvirkning bidra til bedring av behandling av barn m/høreapparat  
 

Tid: Torsdag 16. februar 2023. Kl 9,00 – 14,00 

 Påmeldingsfrist: 20. januar 2023. Bruk vedlagte påmeldings-skjema! 

Sted: Lærings- og mestringssenteret i Bergen 

 Ulriksdal Helsepark, Ulriksdal 2. 5009 Bergen 

Pris:  Gratis for pårørende til barn under 16 år. 
 Servering av lunsj ved kursstedet 

 

(*) Gjennomføring i hht ISF 2022, pkt 6.13: Poliklinisk gruppebasert opplæring 
 

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, Syns- og Audiopedagogisk Tjeneste, HLF 

Vestland i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret i Bergen. 

 

Medisinsk ansvarlig: 

Seksjonsoverlege Kristina Sture Larsen, ØNH/Høresentralen, Haukeland Universitetssykehus 

 

Påmelding: Foreldre sender eget påmeldingsskjema i barnets navn. 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/


  

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

 

 GRUPPEBASERT OPPLÆRING 

FOR FORELDRE TIL HØRSELSHEMMEDE BARN 
 

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

www.helse-bergen.no/arrangementer 

 

PROGRAM:   

Kl. 08.45 Registrering. Kaffe/te 

 

Kl. 09.00 Velkommen. LMS-info. Forventningsavklaring 

 

Kl. 09.15 Informasjon om BUS/Barne- og Ungdomssykehuset 

   Audiopedagog Magda Lothe, ØNH/Høresentralen, Helse Bergen 

 

Kl. 09.30 Informasjon om Fylkeslaget i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) 

Fylkeskontakt HLF/Vestland; foreldre til hørselshemmede barn; Astrid Øvrebø 

    

Kl. 09.45 Audiogram - forklaring 

   Audiopedagog Magda Lothe, ØNH/Høresentralen, Helse Bergen 

 

Pause. Kaffe/te 

 

Kl. 10.30 Høreapparater/apparat-tilpasning til barn. 

  Audiograf Alexander Jenssen Rykkel, ØNH/Høresentralen, Helse Bergen 

 

Kl. 11.00 Informasjon om Syns- og Audiopedagogisk Tjeneste (SAPT) 

  v/ Audiopedagog Silje Holgersen-Jakobsen 

 

Kl. 11.30 Informasjon fra NAV Hørsel Hjelpemiddelsentral Vestland 

  v/ Seniorrådgiver Hørsel Dorthea Vik 

  

Kl. 11.55  LUNSJ 

 

Kl. 12.30 Erfaringsutveksling i grupper 

  

Kl. 13.30 Informasjon om Regionalt Senter for hørsel og psykisk helse (0-18 år) 

  v/ Sosionom Eirin Magnusdal Markeset 

 

Kl. 13.45 Felles oppsummering og refleksjon. Spørsmål i plenum. 

Utfylling/innlevering av evalueringsskjema. 

Avslutning for dagen og vel hjem! 

  

http://www.helse-bergen.no/arrangementer


  

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

 

 

PÅMELDING TIL GRUPPEBASERT OPPLÆRING 

FOR FORELDRE TIL HØRSELSHEMMEDE BARN 

 

16. februar 2023 

 
v/Lærings- og mestringssenteret i Bergen, Ulriksdal Helsepark 

 

Barnets navn: ____________________________ Person-nr ________________ 

Foreldre e-post: _________________________ Mobil/SMS ______________ 

Barnets fastlege: __________________________________________________ 

Påmelding antall som skal delta på kurset:       1 □ 2 □ 

*) 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 foreldre/foresatt. 

- Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

 

 

 

Påmelding innen 20. januar 2023 og sendes til: 

Haukeland Universitetssykehus 

ØNH/Høresentralen v/M Lothe 

Postboks 1400 

5021 BERGEN 

 


