
 

 
Østlandets Audiopedagogiske 

og Kognitive Senter 
Karina McGlade-Grando har gründet og leder 
Østlandets Audiopedagogiske og Kognitive 
senter (oaks) som er basert i Oslo og 
Fredrikstad.  

Karina er spesialisert i hørselsproblematikk, 
tinnitus og hyperacusis/lydoverfølsomhet, og 
bruker kognitiv terapi som behandlings-
metode. Hun er også spesialisert i behandling 
av depresjon, angst, sosial angst og 
søvnvansker.  

Karina er også fast foredragsholder for HLF 
Briskeby på tilpasningskurs for tinnitus og 
hyperacusis. Hun holder også foredrag andre 
steder om ulike temaer som angår 
hørselsrelatert problematikk og kognitiv 
terapi.  

Hun samarbeider med og har kontor på SFKT 
(Senter for kognitiv terapi), ledet av 
psykiateren Leif Ragnar Hjorth (sfkt.no) i 
Fredrikstad. 

Karina har norsk og engelsk som morsmål og 
kan derfor hjelpe sine pasienter på begge 
språk. 

Kognitiv Terapi 

 
Kognitiv terapi er en modell for å forstå og 
behandle psykiske lidelser og generelle 
livsproblemer.  
 
Ordet kognitiv er latinsk og har med aktiv 
erkjennelse, forståelse og undersøkelse å 
gjøre.  
 
Kognisjon er betegnelsen på den 
kontinuerlige bearbeidelsen av informasjon. 
 
Erkjennelse og forståelse får vi ved å bruke 
våre tanker. Kognitiv terapi er derfor en 
behandling hvor våre tanker blir gitt spesiell 
oppmerksomhet.  
 
Erfaring viser at våre tanker spiller en 
betydelig rolle i utviklingen og 
opprettholdelsen av psykiske lidelser.  
 
Behandlingen dreier seg derfor om 
problemløsning og endring i tanker og 
handlemåter.  
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Karina McGlade-Grando 
Karina McGlade-Grando har gründet og leder 
Linderud Audiopedagogiske senter i Oslo. Hun 
er audiopedagog og har toårig 
videreutdanning i kognitiv terapi.  
 
Hun har i 2007-2009 utviklet Norges første 
tinnitusmodul ved UIO i Oslo i samarbeid med 
Eva-Signe Falkenberg. Karina har vært med 
på oppbyggingen av studiet, har undervist og 
veiledet studentene, samt deltatt i 
utarbeidelse og sensurering av 
eksamensoppgavene. 
 
Hun har mange års erfaring som 
audiopedagog fra Rådgivningskontoret for 
hørselshemmede i Oslo kommune. 
 
Hun samarbeider med Oslo Operaorkesteret 
siden 2014. Gjennom erfaringen sin som 
utøvende musiker har Karina forståelse for de 
særegne utfordringer som profesjonelle 
musikere står overfor. 
 

 


