AUDIOPEDAGOG
Karen Marie Elvik Svoen
Solheimlia 2
6900 Florø

HENVISING
Ønskjer du hjelp må du ta
kontakt med lege — øyrenese-hals spesialist eller
fastlege. Det er viktig at
legen skriv diagnose i
henvisinga.

Telefon:
97 57 87 15
E-post:
km.audioped@gmail.com

Folketrygda (HELFO)
dekker utgiftane for deg
som er hørselshemma.
Andre kan og søke HELFO
om fri behandling.

KONTOR
i Førde og Florø
(kan og ta konsultasjonar
på telefon eller Skype)

Du kan få inntil 25
konsultasjonar pr
henvising.

AUDIOPEDAGOGTENESTER
til deg som
har redusert hørsel,
har vanskar eller ein
sjukdom knytt til hørsel

Logo ved Å. E. Svoen

og / eller har tale- og
kommunikasjonsvanskar

ved
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TILBOD FRÅ
AUDIOPEDAGOGEN
UNDERSØKING kan bl.a. vere:




f.eks. i tilvenningstida og i

Utgreiing av dagleg funksjon

forhold til deltaking

relatert til vanskane brukaren
opplever — både praktisk, psykisk



og sosialt


Retten til å få tenester frå
audiopedagog er heimla i
Folketrygdlova § 5-10. Forskrift og
rundskriv til denne utdjupar at
”svikt i hørselsfunksjon som har
medført språk– og
kommunikasjonsvansker, kan
medføre behov for
audiopedagogisk behandling”.

kommunikasjon i ulike

Undersøking av ferdigheiter

samanhengar og ulike lyttemiljø
høyrande å vere ein god

utstyr)

vurdering av akustikk, plassering

kommunikasjon

i rom og lys)

BEHANDLING kan bl.a. vere:






Samtale og rettleiing — hjelp til å

Rettleiing for deltaking i
arbeidslivet

Informasjon — f.eks. kunnskap om
hørselstap og konsekvensar



samtalepartnar eller om

Kartlegging av tale, språk og

komme vidare
HELFO yter stønad til
undersøking og behandling
dersom behandlinga har vesentleg
betydning for ein person sin
sjukdom og funksjonsevne.

(f.eks. om korleis hjelpe den

(høyreapparat og hørselsteknisk



Opplæring i høyretaktikk —
strategiar for god

knytte til bruk av tildelt utstyr

Audiopedagogtenester

Oppfølging og motivering —



Språk- / taletrening for born (og
vaksne) — primært
hørselshemma og CI-opererte

Opplæring og trening — f.eks.
hjelp til å klare og bruke tildelt
utstyr



Lyttetrening — f.eks.. ved
tilvenning til høyreapparat eller
cochleaimplantat (CI)



Opplæring i munnavlesing

Alle illustrasjonar henta frå
www.pixabay.com

