
HLF Vefsn
Din hørsel – vår sak

PROTOKOLL FRA ÅPENT MEDLEMSMØTE 28.09.21.

MØTESTED: PARKEN BO-OG SERVICESENTER,
STORE MØTEROM I 2. ETG.

31 frammøtte. Ingen skrivetolk

Gunnar åpnet møtet som er første ordinære medlemsmøte siden 17.11.20.
Han orienterte om kveldens tema og foredragsholder som var Erik Smedegaard,
hørselskontakt i Vefsn kommune som skulle fortelle om sitt virke i kommunen, om
hjelpemidler og hvordan han kan hjelpe folk med hørselsproblemer.
Han begynte med å si at kommunene nå er pålagt å ha hørselskontakt., pg fortsatte
med hva han i denne jobben kan hjelpe til med:
- Søknader om hjelpemidler
- Installasjon av hjelpemidler
- Installere hjelpemidler i heime hos folk.
- Veilede for bruk av hjelpemidler.
- Reparasjoner.
Han samarbeider med andre innen dette systemet, hjelpemiddelsentralen.
Han forholder seg til Nav i Bodø som yter hjelp og hjelpemidler.
Hjelpemidlene er til hjelp på disse områdene:
- Varsling – brannalarm, ringeklokke, dørklokke, barnevakt
- Nær og fjernsamtale
- Telefon/ taleforståelse ved bruk av telefon.
- Høre lyd fra radio, TV, PC, andre lydmedier.
Løsningene er trådløse nå.
Han kom så innpå forskjellig utstyr som også ble vist fram på skjerm:
Sendere: består av utstyr for varsling og alarm, bl.a. som påkaller oppmerksomhet
med lys eller vibrasjon.
Mottakere som kan installeres heime der det er behov: Aurora, som kan brukes til all
slags alarm, skjerm med bilde, beskjed, klokke som viser alarm, mottaker med lys.
Disse produktene er lette å bruke.
Vanlige hørselshjelpemidler man kan bruke til media og i sosiale sammenhenger fins
det utallige typer av. Det fins mange merker av høreapparater, og disse har gjerne sine
egne utgaver, ikke alle er standardiserte og kan brukes sammen med andre merker.



Å velge riktige hjelpemidler får man hjelp til når man kontakter hørselskontakten.
Han fortalte at hjelpemidlene som han hadde vist er gratis for brukerne.

Han oppfordret også de som var til stede til å hjelpe folk med hørselsproblemer ved å
henvise dem til steder der de kunne få hjelp og et lettere liv. Siste torsdag hver måned
kl. 12 – 15 er hørselskontakten tilgjengelig for drop - in på Byparken seniorsenter.
Her fins også helsesykepleier som kan hjelpe med måling av hørsel og rens av ører,
også dette er gratis.

Så var det tid for spørsmål og kommentarer.
Det kom spørsmål om hvordan få lært opp personell i hjemmesykepleien og på
sykehjemmene slik at de kan hjelpe brukere av høreapparater med f.eks. bytte av
batterier, filter, samt sette apparat på plass når finmotorikken svikter.

Det kom også kommentar om at audiografene bør være grundige med veiledning av
nye brukere, dette kan føre til at apparatene blir brukt framfor at de havner i skuffen.
De bør også fortelle om annet utstyr til hørselshjelp av typen vi fikk se på kveldens
møte.

Det ble foreslått at audiograf og hørselskontakt kan ta kontakt med avisa og gjøre folk
kjent med at de fins her på stedet og forteller hva de kan hjelpe med.
Etter at foredraget var ferdig, var det tydelig at folk var fornøyd med kveldens tema
og følte at det var nyttig å delta på møtet.

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




