
Har du hørselsvansker?
– Du kan få hjelp!



Rehabilitering som øker kommunikasjonsmestring.
Eksempler:
  Lærings- og mestringsbasert opplæring som øker taleforståelse 

i ulike kommunikasjonssituasjoner.

  Tilvenning til og opptrening i bruk av høreapparat for best mulig 
nytte av lydforsterkningen. Lyttetrening.

  Utforske kommunikativt handlingsrom. Trene på å ta det i bruk.

  Systematisk lyttetrening med cochlea implantat for å 
skille språklyder og bedre taleoppfattelse i ulike lydmiljø. 
Telefontrening.

  Lære tegn som støtte til munnavlesing.

  Kommunikasjonstrening som sparer energi og gir bedre 
taleoppfattelse i vanskelige lyttesituasjoner. Høretaktikk og 
strategier.

  Samtale og veiledning som styrker deg og dine muligheter til å 
delta sosialt i hverdagen.

   Behandling av hyperacusis/lydømfintlighet.

Audiopedagogisk  
behandling og oppfølging



Vestfold Hørsel og Kommunikasjon arbeider for best mulig kommunikasjonsmestring 
til hver enkelt. En kommunikasjonshverdag som fungerer handler om å leve, bli sett og 
høre til, energi og glede. 

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon 
er en privatpraktsis som tilbyr 
kostnadsfri audiopedagogisk 
behandling og oppfølging for 
deg med nedsatt hørsel og andre 
hørselsrelaterte diagnoser.

Audiopedagogisk behandling for 
hørselshemmede dekkes av HELFO 
etter henvisning fra øre-nese-
hals-spesialist, gjennom Lov om 
folketrygd §5-10. Behandling for 
lydømfintlighet/hyperacusis dekkes 
også, uavhengig av hørselsstatus. For 
at HELFO skal dekke behandlingen, 
må kommunen først bekrefte 
at de ikke har audiopedagogisk 
behandlingstilbud til deg.

Henvisningsrutiner 

Behandling gis etter henvisning 
fra øre-nese-halsspesialist 
om audiopedagogisk 
behandling på grunn av 
kommunikasjonsvansker (evt. 
lydømfintlighet/hyperacusis). 
Alle hørselsrelaterte diagnoser 
skal være påført, og audiogram 
vedlegges, henvisningen.

For hjelp til å få utgiftene 
dekket fra HELFO, og rask 
behandlingsoppstart, send 
henvisningen til:

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon
Audiopedagog Grønsund
Skiringssalveien 20
3208 Sandefjord



“ Helt siden jeg startet min 
yrkeskarriere i 1998, har jeg 
arbeidet med hørselshemmede, 
døve og deres nettverk. I tillegg til 
min audiopedagogiske utdannelse 
og arbeidserfaring, har jeg selv 
et medfødt hørsels tap. Dette gir 
meg verdifull erfaringskompetanse 
jeg bruker i arbeidet mitt. Jeg 
lærte tegnspråk i voksen alder, 
og fikk cochlea implantat i 
2009. Hos Vestfold Hørsel og 
Kommunikasjon arbeider vi ut 
fra et helhetlig perspektiv for best 
mulig kommunikasjonsmestring 
og livsutfoldelse i hver enkelts liv. 

ANNE KRISTINE GRØNSUND

Tlf: +47 21 02 37 75
SMS: +47 971 69 438
Facetime: +47 971 69 438
E-post: post@vestfoldhorsel.no

Vestfold Hørsel og Kommunikasjon
Audiopedagog Grønsund
Skiringssalveien 20
3208 Sandefjord

For mer informasjon og flere tjenester,  
se www.vestfoldhorsel.no
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Vestfold Hørsel og Kommunikasjon finner du i Sandefjord Helsepark

”


