
Veiledning for RogerTM-løsninger  
som gir barn og tenåringer kontakt 
med omverdenen
Bedre taleforståelse



En verden av ubegrensede muligheter

Barn lever energiske og aktive liv. Deres verden formes 
kontinuerlig av samhandling med miljøet rundt dem.  
Det er derfor viktig at de føler at de har kontakt med det.

Moderne høreapparater gjør en god jobb med å hjelpe barn og tenåringer med  
hørselstap med å skape kontakt med miljøet sitt, ved å gi dem muligheten til å høre og 
samhandle med venner og familie. Men i støyende omgivelser, i telefonen eller ved 
TV-titting, kan det være vanskelig, og av og til frustrerende, å prøve å høre hva som 
blir sagt. 

Det er her Roger-porteføljen utmerker seg. 

Hvordan virker det? 
Roger-systemene består av diskré trådløse 
mikrofoner som brukes av personen som 
snakker, og små Roger-mottakere som 
enkelt klikkes på lytterens høreapparat, 
cochlea-implantat eller benforankrede 
apparater. Resultatet? Du hører den som 
snakker tydelig og direkte i ørene, og 
forstyrrende bakgrunnsstøy filtreres ut, 
selv på avstand.

Kryp, gå og løp med Roger

Roger kan brukes overalt … 
Hjemme, på skolen eller ute sammen med 
venner – Roger gir barn og tenåringer 
tilgang til kvalitetslyd i selv de mest 
utfordrende situasjoner.

Roger er ideell for bruk: 
• Hjemme i samtaler med familien  

og på fest
• Opplevelser ute
• Sosialisering med venner
• TV-titting
• Lytting til musikk
• Telefonsamtaler
• Samtaler på skolen
• Under idrett

2   3



Roger gir kontakt med familien

Familien er vårt første kontaktpunkt. Denne nære kontakten varer hele livet og  
kommunikasjon er nødvendig for at et barn skal kunne utvikle og forstå viktigheten  
av disse båndene. Barn må kunne høre tale som gjør det mulig for dem å utvikle  
tale og språk for kunne kommunisere på en effektiv måte. Dette er vesentlig for 
barnets sikkerhet, harmoni og velvære. 

Hjemme 
Et hjem kan være et vanskelig lyttemiljø for et barn med hørselstap. Lytting fra den 
andre siden av et rom kan være vanskelig, spesielt med bakgrunnsstøy som TV, 
kjøkkenmaskiner og vaskemaskiner som går.

Måltider kan være en virkelig utfordring. Å følge med i en dynamisk samtale blir 
spesielt vanskelig når det er flere som prater, ved bakgrunnsstøy og klirring fra  
bestikk. For at et barn skal være en aktiv deltaker i en samtale, må de høre alle ved 
bordet tydelig.

Hvordan: Roger Clip- 
On Mic-er er raske og  
enkle å sette på. Bare 
fest mikrofonen på 
klærne til den som 
snakker. Barnet vil da 
høre gjennom Roger- 
mottakerne som er 
festet til høreapparatet. 
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Opplevelser ute 
Å dra ut i verden utenfor det behagelige og kjente hjemmet innebærer helt andre 
utfordringer. Det å forstå tale kan være spesielt vanskelig når lydene kommer fra flere 
retninger. Dette er situasjonen for et barn som sitter i vogn og prøver å lytte til 
personen som triller dem. 

Steder utendørs , som parker og lekeplasser skal være morsomme og spennende 
steder, men er ofte en bekymring for foreldre, og kan gjøre barn usikre. Det er ofte støy 
i omgivelsene, barnet er ikke alltid i nærheten og det er nesten umulig å lese på 
leppene på grunn av konstant bevegelse og aktivitet. Bruk av trådløse mikrofoner gir 
foreldre og barn tryggheten til å utforske.
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Å gjøre ærender er en mulighet for å høre mangfoldig språk, men det kan også være 
en kilde til bekymring for foreldre når et barn med hørselstap ikke er i nærheten.  
Å sikre at barnet hører selv på avstand, innebærer at du ikke mister kontakten med 
dem. 

Bilturer er en av de vanskeligste lyttesituasjonene. Den konstante duringen fra bilen,  
i tillegg til veistøy og andre forstyrrende lyder, kan gjøre selv en kort kjøretur  
frustrerende for barn. Disse turene blir mer behagelige når barnet kan høre og snakke 
med foreldrene, selv når de sitter i baksetet. Når tenåringer begynner å ta mer ansvar 
og lærer å kjøre, er det vesentlig at de hører instruksjonene fra kjørelærer eller foreldre 
for å bli trygge på veien.

Hvordan: For best mulig tydelighet kan foreldre, venner eller kjørelærere bruke 
Roger Clip-On Mic på klærne eller Roger Pen rundt halsen.  
Talen sendes da til Roger-mottakerne, og barnet kan enkelt følge samtalen.



Roger gir kontakt med venner 

Det å være sosial og aktivt deltakende i gruppesituasjoner, forutsetter å kunne følge  
og delta i samtalene. Det å ha en hørselsløsning som fungerer optimalt, uten å være 
forstyrrende, kan være viktig for at barn og tenåringer skal føle seg som en del av 
gruppen.
 
Sport 
Barn med hørselstap trenger også klare og tydelige instruksjoner fra en trener 
uavhengig av avstanden dem i mellom eller støy fra omgivelsene. Med gode  
hørselsløsninger kan de lytte og delta, og går ikke glipp av nyttige råd. 
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Fritidsaktiviteter og klubber
Disse aktivitetene er vesentlige for et barns utvikling. I tillegg til språkferdigheter, 
utvikles også viktige sosiale ferdigheter gjennom samhandling med andre. Det å 
kunne høre ledere og andre i disse gruppesituasjonene betyr mindre bekymring og mer 
moro.  

Hvordan: Bare rett Roger Pen mot en person i nærheten av deg, som ved et 
intervju. Du kan også legge den midt på bordet for at den skal fange opp tale fra 
flere venner, eller bruke flere Roger Pen-er, én til hver person. 
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Telefon
Telefonsamtaler, som er en viktig aktivitet for å holde kontakten med venner og familie, 
kan være vanskelig siden det ikke er noe samhandling ansikt til ansikt. Det å ha en 
enkel løsning for effektiv mobilbruk sørger for at alle kan ha et sosialt liv.

Hvordan: Ved å sammenkoble en Roger Pen med en Bluetooth™-aktivert telefon 
kan du lytte til telefonsamtalen i begge ørene. Bare ta telefonen ved å trykke på den 
grønne svarknappen på Roger Pen-en. For best mulig tydelighet for venner på 
telefonen, bruker du Roger Pen-en rundt halsen ved hjelp av halssnoren, eller 
holder den i nærheten av munnen.



TV, video, musikk og spill
Det er gøy å se på videoer, spille spill og lytte til den nyeste musikken – både alene  
og sammen med venner. Det å kunne koble seg raskt og enkelt til alle lydenhetene  
og lytte gjennom høreapparatet innebærer at du alltid er ett enkelt klikk unna å  
høre alt du ønsker.

Hvordan: Bruk bare kabelen eller dokkingstasjonen som følger med Roger-
mikrofonen til å koble den til TV-ens eller MP3-spillerens lydutgang. Roger-
systemet blir da til trådløse hodetelefoner, samtidig som du fortsatt har kontakt 
med menneskene rundt deg. 
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Roger gir kontakt med medelever
 

For alle barn, spesielt de med nedsatt hørsel, er det viktig å høre godt på skolen. 
Klasserom er et sted for samhandling og læring. For å kunne delta fullt ut må  
barnet ikke bare kunne høre læreren, men også klassekamerater og multimedieenheter 
i klasserommet. Med Roger for Education finnes det en løsning for enhver situasjon. 

Hvordan: Uansett hvor en lærer står i klasserommet, kan barnet høre dem hvis de 
bruker Roger Touchscreen Mic. Når timen går over til aktiviteter i små grupper,  
kan Touchscreen Mic tas av og legges midt på bordet. Den justeres automatisk for 
å fange opp stemmene til barna i gruppen.
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Hvordan: Når en klassediskusjon starter, bør ikke et barn med hørselstap gå glipp 
av spørsmålene, svarene og kommentarene fra klassekameratene. Den lille Roger 
Pass-around mikrofonen gjør det mulig for barnet å bli hørt, enten ved å holde den 
i nærheten av munnen Pass-around mikrofonen plassere den i det lille bordstativet.

Hvordan: For undervisning med bruk av lydmateriell, som video eller musikk,  
kan Roger Multimedia Hub legges til nettverket og brukes ved å koble den til  
lydutgangen til lydkilden. Ellers kan enheten brukes som en frittstående sender  
for uavhengig arbeid, som å lytte til undervisning gjennom en datamaskin eller  
til en lydbok.



Roger-produkter

Mikrofoner og multimediesendere

Roger Pen

 
Roger Pen tilbyr moderne 
trådløs teknologi med 
overlegen ytelse ved tale  
i støy og over avstand.  
I en diskré design tilbyr  
den helautomatiske eller 
manuelle mikrofoninnstil-
linger og Bluetooth- 
tilkobling med en  
lytteopplevelse der alt  
er inkludert.

Roger Clip-On Mic

Roger Clip-On Mic festes 
på klærne og er en liten  
og lett mikrofon. Flere 
Roger Clip-On Mic-er kan  
brukes sammen, slik at  
et barn kan høre alle.  
Det er perfekt for foreldre 
og familiemedlemmer.

Roger Touchscreen 
Mic 

Roger Touchscreen Mic  
har et nytt, brukervennlig 
grensesnitt til bruk i 
klasserommet. Med en 
automatisk 
mikrofonfunksjon skifter 
den praktisk fra en 
enkeltperson som snakker, 
til samtale i en liten 
gruppe, avhengig av hvor 
den plasseres.

Roger Pass-around
 

Roger Pass-around-
mikrofonen er utviklet  
for å legge til rette for 
diskusjoner i klasserommet, 
slik at ikke bare lærere, 
men alle elever høres klart 
og tydelig. Med en lekker 
design er størrelsen 
optimal, slik at barn og 
ungdom har full kontroll. 

Roger Multimedia 
Hub
 
Denne allsidige senderen  
i et Roger-nettverk tilbyr 
audioblanding, slik at 
lærerens stemme kan høres 
samtidig med et lydsignal. 
Som frittstående apparat 
kan det kobles til en lydbok 
eller et nettbrett, slik at 
man kan lytte hver for seg. 
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Mottakere og tilbehør

Med ulike Roger-mottakere og tilbehør kan vi tilby en løsning for ethvert barn,  
uansett hva slags hørselsteknologi de bruker i dag. 

Roger X 

Den lille, universelle 
Roger-mottakeren med 
3-polet europeisk støpsel 
er kompatibel med praktisk 
talt alle BTE-høreapparater, 
taleprosessorer for 
cochlea-implantat og 
lydoverføringsenheter. 

Roger designinteg-
rerte mottakere

Disse diskré Roger- 
mottakerne utfyller 
Phonak-høreapparatenes 
elegante konturer perfekt 
og fås i matchende farger 
og versjoner med  
barnesikring. Det finnes 
også designintegrerte 
Roger-mottakere som er 
kompatible med utvalgte 
cochlea-implantat fra 
Advanced Bionics og 
Cochlear.

Roger Focus

En diskré BTE-mottaker 
som når frem gjennom 
forstyrrende bakgrunnsstøy 
og fører ordene til den som 
snakker, rett inn i barnets 
ører. Disse apparatene gir 
barn med ensidig hørsel-
stap og normalthørende 
barn med auditiv persep-
sjonsforstyrrelse (APD) og 
autismespekterforstyrrelse 
(ASD) mulighet til å høre 
og forstå mer.

Roger MyLink

En brukervennlig, universell 
Roger-mottaker som 
brukes rundt halsen og er 
kompatibel med alle 
høreapparater og 
cochlea-implantater med 
T-spole.
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Familieliv

Samtaler hjemme • • •

Måltider • • •

I parken • • •

I bilen • • •

Sosialt liv

Møte venner • •

Idrettsinstruksjoner • • •

Musikk, spill, TV • • •

Gruppe- og klubbaktiviteter • • •

Skole

Lærerforelesninger • •

Aktiviteter i små grupper •

Kommentarer fra klassekamerater •

Lytte til smartboards, datamaskiner 
eller lydbøker •
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Følg oss på Internett

Det finnes en rekke nyttige Roger-relaterte nettsider og 
verktøy på Internett. Prøv dem i dag.

HearingLikeMe
Et Internett-forum for foreldre, barn, tenåringer og andre som er berørt av 
hørselstap.
www.hearinglikeme.com

Bring Sound to Life
Et nettsted for tenåringer med nedsatt hørsel som med deres egne ord viser 
hvordan Phonak Sky og Roger bidrar til å holde kontakt med venner og familie, 
oppleve musikk som aldri før, utmerke seg i idrett og leve med selvsikkerhet.
www.bringsoundtolife.com

Facebook
De aller nyeste Phonak-oppdateringene samlet på ett sted, som enkelt  
kan deles.
www.facebook.com/Phonak

Twitter
Korte Phonak-oppdateringer på 144 tegn eller mindre.
www.twitter.com/phonak

YouTube
Den offisielle Phonak YouTube-kanalen er full av inspirerende og lærerikt 
innhold – fra produktvideoer og kjendisambassadører til de hjertevarmende 
øyeblikkene der et spedbarn hører for første gang. 
www.youtube.com/phonakofficial 
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Life is on
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Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår 
kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom 
kreativ utfordring av teknologiens grenser vil vi  
tilby innovative og gode løsninger til mennesker 
med nedsatt hørsel, slik at de kan høre, forstå  
og oppleve mer av livets mangfoldige lydbilder. 

Frihet til å samhandle med andre.  
Trygg kommunikasjon. Et liv uten begrensninger. 
Life is on.

www.phonak.com/kids


