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40 frammøtte.
Gunnar åpnet møtet med å ønske de frammøtte velkommen, og til kveldens
foredragsholder, audiograf Siren Børseth. Denne kvelden kom det flere personer enn
det som har vært vanlig i lang tid, hyggelig, så la det bli en vane!

Så fikk audiografen ordet. Hun fortalte litt om seg sjøl, at hun er trønder, ganske ung,
relativt nyutdannet, og at hun har kjøpt leilighet her, så kan vi ha et håp om å få
beholde henne. Hun kom hit i mars og arbeider på sykehuset i 100 % jobb.

Hun fortalte om hvordan man skal gå fram for å skaffe seg høreapparat: Dersom man
får påtale fra andre om at hørselen er dårligere, kan man finne seg en hørselstest som
kan si noe om status på hørselen, eller man kan gå direkte til fastlegen og be om
henvisning til audiograf for sjekk av hørsel. De fleste som kommer dit har nok innsett
at behovet for hjelp er til stede, og de får der en grundig hørselstest som kan gi
grunnlag for sitt eget tilpassede apparat. Så blir apparat bestilt og brukeren får etter ei
tid komme tilbake og hente det. Brukeren får med apparatet heim for å prøve det og
venne seg til å bruke det, noe som kan by på problemer i startfasen for mange. Noen
ganger går det sånn at brukeren ikke får det til å passe, og vedkommende har da
sjansen til å bytte apparat. Prøvetida med nytt apparat kan være opptil et halvt år.

Et høreapparat skal vare i minimum seks år. Oppladbare apparater er de mest
populære nå. De fleste oppladbare apparatene er de som henger bak øret. Det finnes
bare en type oppladbare av de som man bærer inne i øret.

Audiografen fortalte om hvordan man kommer i kontakt med henne: man ringer
telefonnr. 75115715, da havner man hos audiografen. Telefontid er 8.00 – 9.00 på
hverdager. Nils Erik vil sende ut riktig telefonnr. til medlemmene.
Det hender at høreapparater går i stå og trenger reparasjon. For at det skal gå fort og
greit å få ordnet dette gjør slik: Legg det defekte apparatet inn i resepsjonen på
sykehuset, medfølgende en beskjed om hva som er galt med apparatet, samt navn og
tlf.nr., så får du beskjed fra audiografen når det er ordnet, og forklaring på hva som



var feil.
Noen av de frammøtte viste fram utstyr som de lurte på om det fungerte godt, og
audiografen kunne hjelpe.
Det ble også snakket om rens av ører, og både gamle, nye, gode og dårlige råd ble
nevnt. Audiografens råd: Væsker /oljer som er beregnet til rensing av øret er det
beste.

Så var audiografen ferdig med sitt foredrag, og ble tildelt en «hørselskopp» som takk
for innsatsen. Vi som var til stede har sikkert samme gode ønske: Måtte hun bli her
lenge! Foreningen har virkelig jobba hardt for å få en audiograf, så hun er svaret på
våre ønsker.

Møtet ble som vanlig avsluttet med loddsalg, kaffe, kaker og sosialt samvær.




