
Jag heter Astrid och jag är 9 år gammal. Jag har haft en hörselnedsättning hela mitt liv
och fick cochlea implantat (CI) när jag bara var 9 månader gammal. Jag tänkte jag
skulle berätta för er om mina besök hos audionomen. 

MIN AUDIONOM
Jag brukar besöka min audionom en gång per år. Vi börjar oftast besöken med att prata om hur det fungerar
med mina CI. Sedan lånar audionomen ett av mina CI och kopplar det till ett gult batteri. Det gula batteriet
gör så att audionomen kan se i sin dator hur mitt CI fungerar. Det tar en liten stund, och under tiden brukar
jag leka med ett litet hus som låter. När audionomen har tittat på sin dator säger hon ”Det ser bra ut!”, och
sedan lånar hon mitt andra CI och gör samma sak med det. 

 
GÖRA HÖRSELPROV

I rummet där min hörsel ska testas är både väggarna och taket täckta med svarta fyrkantiga kuddar som är
gjorda av skumgummi. Jag tycker att det är ett väldigt mysigt rum med två stolar, och framför min stol finns
det en högtalare och en kamera. Audionomen sitter i ett annat rum där hon både kan  se och prata med mig. Jag
har fått veta att jag ska lyssna efter pip med ett CI på i taget. Varje gång jag hör ett pip ska jag trycka på en
knapp som jag har i handen. Jag tycker det är väldigt roligt och spännande men jag måste vara mycket
koncentrerad och lyssna noga. 

När vi är klara med den ena sidan tar vi den andra, och när vi är klara med båda gör vi ett annat test. Detta
test brukar jag kalla ”orden”. Istället för att lyssna på pip så ska jag lyssna på en röst som säger meningar
och så ska jag försöka upprepa det sista ordet i varje mening. 

 
GÖRA EN NY INSATS

Ibland händer det saker som inte händer varje gång. En gång skulle jag till exempel få nya insatser för att de
andra var för små. Audionomen började med att sätta in en liten rund mjuk grej som känns som en marshmallow
i mitt öra. Sedan sprutade hon in rosa slajm i örat. Detta kändes lite kallt och så tyckte det lite. Jag fick veta
att slajmet skulle stelna och att det skulle ta en stund. Under tiden gjorde audionomen olika figurer av
slajmet till mig. Under åren har hon gjort både maskar och hjärtan som jag har fått ta med mig hem. När
slajmet i örat stelnade tar hon ut det och efter några dagar så fick jag nya insatser på posten. 

 
När vi är färdiga säger audionomen ”Tack för idag, vi ses snart igen!” och då säger jag:

 
Hälsningar från Superfantastiska Astrid

 

GROWING LISTENING MINDS TILLSAMMANS MED 
SUPERFANTASTISKA ASTRID 

ETT BREV FRÅN MIG TILL DIG OM 
MINA BESÖK HOS AUDIONOMEN

Det blir kul 
nästa gång vi 

ses!


