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HLF Briskeby rehabilitering og 
utadrettede tjenester as

1) Samarbeidsavtale med Statped om tjenester i 
videregående opplæring

2) Tilpasningskurs for voksne gjennom avtale med 
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)

3) Spesialiserte rehabiliteringstjenester for voksne 
med tinnitus, meniere og CI gjennom avtale med 
Helse Sør-Øst.
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Nav tilpasningskurs

• Behold jobben!

• Tinnitus

• Meniere

• Kommunikasjon og 
mestring

• Ci

• Studentkurs

• Folketrygdlovens §§10-
5, 6 og 7:

Styrke den enkeltes evne 
til å klare seg i arbeidsliv 
og hverdagsliv.



Behold Jobben!

Bakgrunn

• frafall fra arbeidslivet 
samfunnsøkonomiske 
omkostninger

• har omfattende og 
komplekse behov for 
rehabiliteringstjenester

• fragmentert hørselsomsorg

Mål

• kunnskap

• erkjennelse/        
bevisstgjøring        

• refleksjon

• helhetlig tilbud med 
tverrfaglig tilnærming

• kommunikasjon

• psykososial trygghet

• sosial deltakelse



Et tenkt forløp...

Utbrenthet

Sykmelding/
uføretrygd

Overytelse. 
Kompen-

serer for... 

Slitasje over 
tid.

Motstand 
mot 

tekniske 
hjelpe-
midler

Usynlig-
gjøring

Opplevelse av 
ekskludering

Skam, 
hemmelig-

holdelse 

Sorg over 
tapt hørsel 
og tap av 

sosialt 
nettverk



«Kunnskap er Makt»
– Hva bør jeg vite om hørsel og hørselshemming – generelt?

– Hva bør jeg vite om eget hørselstap – spesielt?

– Hva forteller audiogrammet mitt – og hvorfor bør jeg vite noe om det?

• eksempel; Talebananen

– Hvilke konsekvenser har hørselsnedsettelsen for meg? (på jobb, i 
dagliglivet..)

– Psykososiale utfordringer

– Kroppslige spenninger, stressmestring

– Tiltak og virkemidler i Nav

– Arbeidsliv – rettigheter og plikter

– Tekniske hjelpemidler

– Hvordan formidler jeg kunnskapen jeg har om eget hørselstap – til  
kolleger og ledere?

I tillegg benyttes en kognitiv forklaringsmodell i bearbeiding av tanker, følelser og atferd. 

Erfaringsutveksling mellom deltakerne står sentralt gjennom hele kurset.



Et ønsket forløp...

Akseptere
og utvikle 

nye 
mestringsstr

ategier

Åpenhet
Kunnskap om 

tekniske 
hjelpemidler  

Kunnskap om  
hørselstap -

bevisst  egne 
mestringsstr

ategier

Erkjenne 
hørselstapet



Kursene

• 3 x 3 dager

• 18 deltakere

• Påmelding via http://hlfbriskeby.no/kurs/

• Søknad til Nav om tilpasningskurs
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