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Abstract:  
 

BACKGROUND: The objective of this study was to investigate whether differences exist 

between children with ethnic minority background and children with Nordic background 

regarding cochlear implantation (CI). The variables of interest were: 1) proportions within the 

study population compared to background population, 2) additional disabilities, including 

cognitive dysfunction, 3) age at deafness and age at implantation, 4) uni/bilateral CI, 5) 

communication modality and 6) speech perception. 

METHODS: Retrospective study including all children in Norway receiving their first CI in 

2004-2010 (N=278). Data were obtained from medical records and the Norwegian CI register. 

RESULTS: Eighty-six children (30, 9%) were identified with a non-Nordic background – 11,7 

% more than in the Norwegian population.  There was a tendency, however not significant in 

all subgroups, towards Nordic children receiving CI at an earlier age than non-Nordic 

children. Among the youngest recipients (CI before 18 months), Nordic children received 

implants on average three months earlier than non-Nordic children. Very few non-Nordic 

children received implants before 12 months. Nordic children generally performed better than 

non-Nordic in a speech perception test, but more tests are necessary to explore this variable 

further. Presence of additional disabilities and proportions of uni/bilateral CI did not differ 

significantly between the groups.  

CONCLUSION: Norwegian children with non-Nordic ethnic background with CI were 

overrepresented compared to their hearing peers in the Norwegian population. There was a 

tendency towards higher implantation age in the non-Nordic group, and there is a need to 

further investigate why. 
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Bakgrunn 

Det er per i dag lite kunnskap om flerkulturelle barn med hørselshemning. Helse og omsorgs-

departementet, HOD, etterlyste i 2010 mer informasjon om denne gruppen (1). De har sam-

men med justisdepartementet, som har ansvar for asylpolitikken, utarbeidet et felles mål om å 

kunne tilby bedre og mer tilpassede helsetjenester for denne gruppen. Ønsket er å sikre best 

mulig integrering og oppfølging (1). For å nå målet, er mer kunnskap om denne gruppen vik-

tig.  

Et alvorlig hørselstap er definert av WHO som høreterskler over 80 dB på det beste øret (2). 

De som ikke får tilstrekkelig effekt av høreapparater alene, er kandidater for cochleaimplantat 

(CI). CI er et avansert hørselshjelpemiddel som opereres inn i det indre øret. Lyd blir trans-

formert til elektriske signaler i en ytre prosessor, som likner et vanlig høreapparat. Disse sig-

nalene sendes videre til implantatet, som igjen leder signalene til hørselsnerven. Derfra går 

nerveimpulser videre via hjernestammen til hørselssenteret i hjernebarken (cortex cerebri). 

Lydstimulering er viktig for utvikling av hørselssentrene i hjernen, og for å få god effekt av 

CI bør døvfødte barn implanteres så tidlig som mulig, ideelt før 12 måneders alder (3).  

Det finnes ingen registre over døve eller sterkt hørselshemmede i Norge, men alle barn som 

får CI registreres i CI-registeret ved Rikshospitalet. Det anslås av CI-teamet at over 95 % av 

alle døve og sterkt hørselshemmede barn i Norge får CI, og registeret gir dermed mulighet til 

å innhente kunnskap om denne gruppen. 

Det finnes lite forskning på etnisitet og CI. I en amerikansk studie av Stern et al (4) fant man 

at spansktalende og afroamerikanske barn sjeldnere ble implantert enn hvite og til dels asia-

tiske barn, også når det var korrigert for ulik forekomst av døvhet. Lav sosioøkonomisk status 

(SES) korrelerte i samme studie med lavere implantasjonsrate, men man så ikke på i hvilken 

grad lav SES og etnisk bakgrunn hang sammen. Wiley et al  fant ingen sammenheng mellom 

etnisitet og implantasjonsrate noen år senere, men kommenterte at det finnes høyere andel av 

hørselshemmede blant minoriteter og i grupper med lav SES (5). Armstrong et al fant ikke 

forskjell i etnisitet og alder ved CI eller tidsintervall mellom diagnose og operasjon (6). Antal-

let barn i de sistnevnte studiene var relativt lavt, og Belzner et al konkluderte i 2009 at det er 

mangel på CI-forskning hvor minoriteter er inkludert (7).  

I Norge har vi ingen økonomisk barriere som hindrer barn med ulik sosial, økonomisk eller 

kulturell bakgrunn i å få CI. I utgangspunktet skal også videre oppfølging være lik. Denne 
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studien tar sikte på å kartlegge eventuelle forskjeller mellom nordiske og ikke-nordiske barn 

med CI i Norge. 

Problemstillinger 

Er det forskjell mellom nordiske og ikke-nordiske barn med CI når det gjelder: 

1) Andel i materialet i forhold til bakgrunnsbefolkningen 

2) Forekomst av andre vansker, inkludert kognitive vansker 

3) Alder ved døvhet, og alder ved første CI 

4) Andel som har fått henholdsvis uni- eller bilateral CI 

5) Bruk av talespråk og tegnspråk i hjemmet 

6) Taleoppfattelse 

 

Populasjon og metode 

Populasjon: Alle barn (<18 år) i Norge som fikk sin første CI i perioden 2004-2010. 

Bakgrunnsbefolkningen er definert som alle barn (<18 år) i Norge i samme periode. 

Datainnsamling: Rikshospitalet har landsdekkende funksjon for CI hos barn. Data ble inn-

hentet fra pasientjournaler og CI-registeret ved Rikshospitalet. Man valgte 2004 som nedre 

grense fordi alle barn fikk rett til bilateral CI dette året. 2010 ble valgt som øvre grense slik at 

man fikk tilstrekkelig oppfølgingstid på postoperative kontroller. Følgende variabler ble re-

gistrert: 

Etnisk bakgrunn: Barna ble inndelt i nordisk/ikke-nordisk. ”Nordisk” vil si at barnet er 

minst andre generasjon født i et nordisk land, etter modell fra Statistisk sentralbyrå (SSB) (8). 

Nordiske barn er både kulturelt og genetisk like, og det er ingen store forskjeller i helsevesen 

og oppfølging av hørselstap. For mest mulig homogene grupper, ble barna med ikke-nordisk 

bakgrunn videre undergruppert i ”adoptert”, ”født utenfor Norden”, ”én ikke-nordisk forel-

der” og ”to ikke-nordiske foreldre”. De to sistnevnte er, i likhet med nordiske barn, fulgt opp i 

nordisk helsevesen fra starten av, og bør ha alle forutsetninger til lik behandling og resultat 

som nordiske barn.  

”Andre vansker” inkluderte både kognitive og somatiske tilstander som i ulik grad kan på-

virke CI-resultater eller oppfølging. Alle som ikke er ”ellers friske” i journalen har andre 

vansker. ”Kognitive vansker” ble skilt ut som egen undergruppe, fordi grunnlidelsen ofte 

begrenser språkutviklingen. Disse barna har ofte multiple funksjonshemninger. 
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Alder ved døvhet: Døv ble definert som bilateralt fravær av respons på ABR (hjernestamme-

audiometri) eller høreterskler over 80 dB. Det var sjelden mulig å fastsette eksakt tidspunkt 

for døvhet. Det var også vanskelig å bestemme eksakt diagnosetidspunkt, ettersom diagnos-

tikken avhenger av flere og i blant gjentatte undersøkelser over tid. Derfor ble alder ved døv-

het gruppert i kategoriene <1 år, 1-2 år, 2-3 år, ≥ 3 år. I tillegg laget man en egen gruppe, 

HA+CI, hvor barna hadde hatt noe, men ikke tilstrekkelig, effekt av høreapparat (HA) frem til 

operasjon. Barn med auditiv nevropati/dyssynkroni ble klassifisert i denne gruppen.  

Hvorvidt døvhet har inntruffet før eller etter språkutvikling (pre/postlingualt), er den egentlige 

variabelen av interesse. Det er imidlertid problematisk å sette en aldersgrense mellom pre- og 

postlingualt døvhet, da andelen døvblitte barn med noe utviklet språk øker med økende alder. 

I tidligere studier er 3 år brukt som grense (9), men det oppfattes i dag som sent, fordi barn 

som blir døve ved 2-3årsalder som regel allerede har utviklet en god del talespråk. Den mest 

homogene gruppen prelingualt døve barn er den hvor døvhet inntraff i løpet av første leveår. 

Analysene er av den grunn konsentrert rundt disse.  

Alder ved første CI ble undersøkt for hver aldersgruppe. Det er en målsetning å operere bar-

na så tidlig som mulig, og gjennomsnittsalder ved operasjon og ulik etnisk bakgrunn ble der-

for undersøkt blant barn operert innen 18 måneder. 

Uni- eller bilateral CI: Sistnevnte inkluderte også CI i to omganger (sekvensiell CI).  

Tale- og tegnspråk: Det ble registrert hvilke språk barnet ble eksponert for hjemme. Alle 

opplyste språk ble notert, inkludert tegnspråk. Tegn som støtte til tale ble ikke regnet som eget 

språk.  

Taleoppfattelse: Åpen taleforståelse (oppfattelse av ord uten kontekst eller hint) ble testet 

med enstavelsesord (25 eller 50) 40-80 måneder etter operasjon. Resultatene fra kontrollen 

som lå nærmest 4 år postoperativt ble valgt, med mindre barnet presterte markant bedre sene-

re. Resultater manglet fortsatt for noen av de yngste barna da datainnsamlingen ble avsluttet 

høsten 2014.  

Analyse av data: 

Data ble analysert i SPSS. Kontinuerlige data ble analysert med T-test for to uavhengige vari-

abler, og med ANOVA. Ved skjev normalfordeling ble det brukt ikke-parametriske tester 

(Welch test og Mann-Whitney U). Fordeling av ikke-kontinuerlige data ble analysert med 
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Pearson’s Chi square test (forkortet Chi
2
), Likelihood ratio (ved lavt antall i analysene), eller 

Fisher’s exact test (forkortet Fisher). Minitab ble brukt for å sammenlikne proporsjoner i CI-

materialet mot proporsjoner i bakgrunnsbefolkningen (Z-test). 

Studien utgjør en del i et større prosjekt, ”CI hos barn”, godkjent av REK (regional etisk ko-

mité), (reg.nr 2010/7081). Personvernombudet godkjente tilgang til Rikshospitalets CI-

register og pasientjournaler den 21.08.13. 

Resultater 

Bakgrunnsdata og fordeling i forhold til bakgrunnsbefolkning 

I perioden 2004-2010 fikk 278 barn under 18 år sitt første CI ved Rikshospitalet.  

Figur 1 viser fordeling etter etnisk bakgrunn. Det var 118 jenter og 160 gutter i materialet, 

fordeling vises i Tabell 1. 

 
Figur 1. Barn med CI fordelt etter bakgrunn. 

 
Tabell 1. Kjønn fordelt etter bakgrunn 

 

Bakgrunn  

Totalt Nordisk Født i utland Adoptert 

To ikke-nordiske 

foreldre 

Én ikke-nordisk 

forelder 

 
Gutt Antall (%) 109 (56,8) 12 (75,0) 3 (21,4)* 30 (65,2) 6 (60,0) 160(57,6) 

Jente Antall (%) 83 (43,2) 4 (25,0) 11 (78,6)* 16 (34,8) 4 (40,0) 118(42,4) 

Prosent representerer andel gutter/jenter i hver bakgrunnsgruppe. 

*Det var overvekt av gutter i alle grupper bortsett fra blant adopterte barn, som skilte seg signifikant fra de andre 

(p=0,031, Chi
2
). 
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Blant de ikke-nordiske, var alle verdensregioner bortsett fra Nord-Amerika representert (Figur 

2). Størst andel kom fra Asia (n=48 (55,8 %)). De 86 ikke-nordiske barna hadde bakgrunn fra 

38 land, hvorav Pakistan skilte seg klart ut (n=20 (23,3 %)). De fire hyppigst forekommende 

landene (Pakistan, Russland, Somalia og Afghanistan) utgjorde 41,9 % av de ikke-nordiske i 

materialet. 

 
Figur 2. Barn med CI og ikke-nordisk bakgrunn, inndelt i regioner. 

 

Andeler i materialet sammenliknet med andeler i bakgrunnsbefolkningen. 

Andeler med ikke-nordisk bakgrunn i materialet sammenliknet med bakgrunnsbefolkningen 

sees i Tabell 2. 

Tabell 2. Barn med nordisk og ikke-nordisk bakgrunn i forhold til bakgrunnsbefolkningen 

  CI Befolkning 

Ikke-nordisk Antall (%) 86 (31,1)* 210 886 (16,1)* 

Nordisk Antall (%) 192 (68,9) 884 972 (83,9) 

Totalt Antall (%) 278 (100) 1 095 858 (100) 

Tall fra bakgrunnsbefolkningen er hentet fra SSBs befolkningsstatistikk for tilsvarende aldersgruppe og 

tidsperiode. 

*Det var 11,7 % (KI: 6,3; 17,3) flere blant de ikke-nordiske med CI sammenliknet med den ikke-nordiske 

bakgrunnsbefolkningen. (p<0,001,Z-test). 
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Det var 20,4 % flere fra Asia i studiepopulasjonen enn i befolkningen for øvrig (p<0,001, KI: 

9,9; 30,9, Z-test). Barn med pakistansk bakgrunn var overrepresentert (p<0,001), med 18,6 % 

flere i materialet enn befolkningen ellers (KI 9,7; 27,4). Bakgrunn fra Vest-Europa og Nord-

Amerika var underrepresentert i forhold til bakgrunnsbefolkningen, mens de øvrige verdens-

regionene ikke skilte seg signifikant ut. 

Forekomst av andre vansker 

Av 278 barn hadde 116 (41,7 %) andre vansker. Det var ikke signifikant forskjell i andel blant 

barn med nordisk og ikke-nordisk bakgrunn (Chi
2
).  

Forekomst av kognitive vansker 

Det var ingen med kognitive vansker blant ”født i utland”. Dette var signifikant forskjellig 

(p=0,026, Fisher) fra de nordiske barna, hvor 25 % (n=48) hadde kognitive vansker. Ingen av 

de øvrige gruppene skilte seg signifikant fra de nordiske. Blant de 65 barna med kognitive 

vansker var 50 (77,0 %) døve <1 år. I denne gruppen fantes kognitive vansker hos 38,5 % av 

nordiske barn og 32,3 % av barn med to ikke-nordiske foreldre, forskjellen var ikke signifi-

kant. I øvrige grupper var det ingen med kognitive vansker og døvhet <1 år. 

Alder ved døvhet 

Figur 3 viser fordeling av alder ved døvhet i materialet. Det var ikke signifikant sammenheng 

mellom alder ved døvhet og de ulike etniske bakgrunnene (Likelihood ratio).  

 
Figur 3. Alder ved døvhet. Flesteparten var døve ved fødsel eller ble det i løpet av første leveår. 
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Alder ved første CI i forhold til alder ved døvhet 

På grunn av stor variasjon i alder ved døvhet, særlig ved døvhet >3 års alder, ble de ulike 

gruppene analysert hver for seg. Figur 4 viser alder ved første CI i forhold til alder ved døv-

het. 

 

Figur 4. Alder ved døvhet i forhold til alder ved operasjon. 

Alder ved døvhet <1 år 

Sett under ett var ikke-nordiske barn i snitt 9,0 måneder eldre enn de nordiske ved operasjon 

(p=0,001, Mann-Whitney U). Barn med nordisk bakgrunn fikk sitt første CI omtrent samtidig 

som barn med to ikke-nordiske foreldre, øvrige grupper var eldre (Tabell 3). Funnene gjaldt 

også etter korrigering for kognitive vansker og tegnspråk, som var ujevnt fordelt i gruppene.  

Tabell 3. Alder i måneder ved operasjon ved døvhet <1 år.  

 Antall Median Mean SD 95 % KI Range 

Nordisk 104 20,0 23,7* 16,8 20,5 - 27,0 5-116 

Født i utland 6 33,5 38,6* 11,4 26,7 - 50,7 27-55 

Adoptert 6 37,5 44,5* 21,6 21,9 - 67,1 22-80 

To ikke-nordiske foreldre 31 23,0 25,7 15,2 20,1 - 31,4 8-94 

Én ikke-nordisk forelder 6 41,5 51,8 38,5 11,5 - 92,2 12-112 

Totalt 153 23,0 26,6 18,8 23,8 - 29,5 5-116 

Median er lavere enn gjennomsnitt, fordi det finnes ekstremverdier som trekker snittet opp i alle gruppene. 

*Født i utland og adoptert skilte seg signifikant fra nordisk (begge: p=0,006, Mann-Whitney U). 
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Alder ved døvhet <1 år og operert innen 18 måneder 

Også blant de yngste barna (operert innen 18 måneders alder) var det signifikant forskjell i 

alder ved CI ved ulik etnisk bakgrunn (Tabell 4). Ingen av de yngste var adoptert eller født i 

utland, og kun ett barn hadde én ikke-nordisk forelder. Når andre vansker ble ekskludert, var 

gjennomsnittlig differanse 4,4 måneder mellom nordiske barn og barn med to ikke-nordiske 

foreldre (p=0,009, Mann-Whitney U). Antallet ikke-nordiske barn operert før 12 måneder var 

svært lavt (Figur 5). Kun ett ikke-nordisk barn var under 12 måneder gammelt ved operasjon, 

og det utgjorde 8,3 % av alle ikke-nordiske barn operert innen 18 måneders alder. Av de nor-

diske var 23 (51,1 %) under 12 måneder. Forskjellen var signifikant (p<0,001, Z-test).  

 Tabell 4. Alder i måneder ved operasjon blant barn operert innen 18 måneder (døvhet <1 år).  

 Antall Median  Mean SD 95 % KI Range 

Nordisk 45 11,0 11,5* 3,6 10,4 - 12,6  5-18 

To ikke-nordiske foreldre 11 15,0 14,6* 3,1 12,5 - 16,8  8-18 

Én ikke-nordisk forelder 1 12,0 12,0 . .  12 

Totalt 57 12,0 12,1 3,7 11,1 - 13,1  5-18 

*De nordiske var i gjennomsnitt tre måneder yngre enn barna med to ikke-nordiske foreldre, forskjellen var 

signifikant (p=0,009, Mann-Whitney U). Ingen av de yngste var adoptert eller født i utland. 

 

 

Figur 5. Figuren viser alder ved operasjon for barn operert <18 måneders alder gruppert etter bakgrunn (døvhet 

<1 år). Ingen adopterte barn eller barn født i utland ble operert før 18 måneders alder.  

De nordiske barna dominerer blant barna operert før 12 måneders alder (linjen). 
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Alder ved døvhet >1 år 

Tabell 5 viser alder ved operasjon for barn som ble døve mellom 1-2 år. Gruppen 2-3 år var 

for liten til å gjøre statistisk analyse (n=9). Det var ingen signifikante forskjeller i etnisk bak-

grunn blant barna som ble døve etter treårsalder.   

Tabell 5. Alder i måneder ved operasjon gitt alder ved døvhet 1-2 år.  

 Antall Median Mean SD 95 % KI Range 

Nordisk 11 30,0 30,4* 8,0 25,0 - 35,7 19-40 

Født i utland 4 71,5 77,3* 19,0 47,1 - 107,4 62-104 

Adoptert 1 118 118 .  118 

To ikke-nordiske foreldre 6 44,5 43,0* 13,0  26-61 

Én ikke-nordisk forelder 1 55,0 55,0  .  55 

Totalt 23 40,0 46,7 25,6 35,6 - 57,8 19-118 

*De nordiske barna var yngst, både i forhold til barn født i utland (p=0,001, Mann-Whitney U) og barn med to 

ikke-nordiske foreldre (p=0,024, T-test). 

 

HA+CI 

De nordiske barna med HA var i snitt 95 måneder gamle ved operasjon (KI: 75,2; 114,8). De 

adopterte barna var signifikant yngre (44,8 måneder, KI: 27,7; 61,8, p<0,001)). Denne for-

skjellen forsvant da man ekskluderte tegnspråkbrukere. Gjennomsnittsalder ble da 60,0 (KI: 

41,4; 78,6) blant de nordiske, mot 61,8 måneder (KI: 26,3; 97,7) blant ikke-nordiske barn.  

 

Endring i alder ved operasjon fra 2004-2010 

Gjennomsnittlig alder ved operasjon sank i perioden 2004-2010 (alder ved døvhet <1 år) (Ta-

bell 6), og gjaldt både den nordiske og ikke-nordiske gruppen. Utviklingen for nordiske barn 

og barn med to ikke-nordiske foreldre vises i Figur 6. 
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Tabell 6. Alder i måneder ved CI ved døvhet <1 år, fordelt etter operasjonsår. 

Operasjonsår Antall Median Mean SD Range 

2004   26 32,5 43,7 27,8 11-116 

2005  31 24,0 27,8 14,7 5-60 

2006  24 21,0 25,8 19,5 7-94 

2007  21 21,0 22,3 14,5 7-65 

2008  9 21,0 21,1 8,5 11-41 

2009  16 14,0 15,8 9,1 6-40 

2010  26 19,0 20,9 9,6 7-40 

Median er gjennomgående lavere enn gjennomsnitt, på grunn av ekstremverdier med høy operasjonsalder for alle 

år. 

 

 

 

 
Figur 6. Alder ved første CI, barn med to ikke-nordiske foreldre og nordiske barn sammenliknet. Alder ved 

døvhet <1 år. 

Regresjonslinjene antyder at gjennomsnittsalder for operasjon synker for de to gruppene i perioden 2004-2010.  

 

Det ble innført nasjonal hørselsscreening for nyfødte i løpet av 2008. Det var signifikant lave-

re alder ved operasjon i 2009-10 sammenliknet med 2005-07 (p=0,006, T-test). 

Uni- eller bilateral CI 

Antall barn med bilateral CI var 213 (76,6 %). Det var ikke signifikant endring i fordeling av 

uni/bilateral CI i løpet av 2004-2010 (Chi
2
). Fordeling vises i Figur 7. 
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Figur 7. Andel og antall med bilateral CI i materialet. 

Fire av ti (40 %) barn med én ikke-nordisk forelder hadde unilateral CI, hvilket var signifikant 

forskjellig fra de nordiske (p=0,08, Fisher). Ingen av de andre gruppene skilte seg fra nordiske 

barn, heller ikke når undersøkt i hver alderskategori. Kognitive vansker påvirket ikke antall CI 

(Fisher). Barn døve <1 år med unilateral CI ble derimot operert senere (p<0,001, Mann-

Whitney U), gjennomsnittlig 24,8 måneder senere enn barn med bilateral CI. Blant barn som 

var registrert som ikke-brukere, hadde 12 av 16 unilateral CI. Åtte hadde kognitive vansker, 

og ytterligere tre hadde alvorlige fysiske funksjonshemninger. Gjennomsnittsalder ved CI og 

døvhet <1 år var blant ikke-brukerne 43,6 måneder (SD 33,6).  

Talespråk og tegnspråk i hjemmet  

Fordeling av tale- og tegnspråk vises i Tabell 7. Ved ulik etnisk bakgrunn var det signifikant 

forskjell i andel som ble eksponert for tegnspråk hjemme eller hadde fått opplæring i tegn-

språk (p<0,001, Chi
2
). Lavest andel registrert tegnspråk fantes blant nordiske og barn med to 

ikke-nordiske foreldre (Figur 8). 
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Tabell 7. Tegn- og talespråk i hjemmet 

Bakgrunn Språk 

Antall (%) 

 Kun tegn Tegn og tale Kun tale  > 1 talespråk Ukjent 

Nordisk 2 (1) 61 (31,8) 124 (64,6) 1*/4 (2,6)  

Født i utland 0 10 (62,5) 2 (12,5) 3*/1 (25,0)  

Adoptert 3 (21,4) 6 (43,0) 4 (28,6) 1* (7,1)  

To ikke-nordiske foreldre 0 9 (19,6) 26 (56,5) 3*/7 (21,7) 1* (2,2) 

Én ikke-nordisk forelder 4 (40,0) 0 4 (40,0) 1* (10,0) 1 (10,0) 

Totalt 9 (3,2) 86 (30,5) 160 (57,6) 9*/12 (7,6) 2 (0,7) 

*Tegn i tillegg til talespråk 

 

 

Figur 8. Andel som eksponeres for tegnspråk i hjemmet eller har fått opplæring i tegnspråk. Nordiske barn og 

barn med to ikke-nordiske foreldre ligger tydelig lavere enn de øvrige. 

Det var signifikant forskjell i tegnspråk mellom aldersgruppene (p=0,003, Chi
2
). Alder ved 

døvhet <1 år skilte seg ut med lavest andel tegnspråkbrukere (28,1 %, mot 37,8 % i hele mate-

rialet). Det var signifikant flere tegnspråkbrukere som hadde unilateral CI (p=0,008, Fisher). 

Tegnspråkbrukere var eldre da de fikk sin første CI uansett alder ved døvhet, bortsett fra døv-

het ved 2-3årsalder. Det var ingen sammenheng med kognitive eller andre vansker. 
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Taleoppfattelse 

Åpen taleforståelse var testet med enstavelsesord hos 162 (58,1 %) av barna i tidsintervallet 

40-80 måneder etter operasjon. Der det manglet opplysninger om resultater, var årsaken 1) 

handikap / manglende testgjennomføring (n=50), 2) for kort oppfølgingstid (n=30), 3) at opp-

følgning ble avsluttet før fireårskontroll fordi barnet var ikke-bruker (n=16), ikke lenger levde 

(n=4) eller oppfølgning var overflyttet annen institusjon (n=3) eller 4) at barnet ikke møtte til 

kontroller (n=2) eller av andre grunner ikke ble testet i tidsintervallet (n=12). 

Kognitive vansker ble ekskludert fra analysen. Det ga 142 med registrert resultat, dvs. 51,0 % 

av materialet, eller 66,4 % av barna uten kognitive vansker. Gjennomsnittlig tid fra CI til test 

var 57,8 måneder (SD 8,4), det var ikke signifikant forskjell i tid ved ulik etnisk bakgrunn 

(ANOVA). Barna var i gjennomsnitt 9 år ved test (107 måneder (SD 41,2)), det var ikke sig-

nifikant forskjell ved ulik bakgrunn (Welch test). Resultater sees i Tabell 8.  

Tabell 8. Test med enstavelsesord  

 Antall Median Mean SD 95 % KI Range 

Nordisk 105 88,0 85,3* 11,5 83,1 - 87,5  28-100 

Født i utland 6 76,0 67,0* 22,4 43,4 - 90,6  24-84 

Adoptert 8 84,0 82,8 16,9 68,7 - 96,9  56-100 

To ikke-nordiske foreldre 18 82,0 77,6* 15,4 69,9 - 85,2  40-94 

Én ikke-nordisk forelder 4 75,0 70,5 19,6 39,4 - 101,6  44-88 

Totalt 141 86,0 83,0 13,8 80,7 - 85,3  24-100 

Gjennomsnittet hadde større spredning mellom gruppene enn median. Forklaringen ligger i ekstremverdier som 

trekker snittet ned i varierende grad i samtlige grupper. 

*Nordiske barn scoret høyest. Forskjellen var signifikant i forhold til barn født i utland (p=0,006) og barn med to 

ikke-nordiske foreldre (p=0,021, Mann-Whitney U).  

 

 

Barn registrert med tegnspråk scoret signifikant lavere enn ikke-tegnspråkbrukere (p=0,005, 

T-test), henholdsvis 78,1 % (SD 16,9) mot 85,7 % (SD 10,8). Signifikant forskjell fantes også 

blant barn med bilateral CI (p=0,033, Mann-Whitney U) og blant barn med døvhet <1 år 

(p=0,012), men ikke blant barn med både bilateral CI og døvhet <1 år (p=0,089). 
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Diskusjon 

Studiepopulasjonen besto av 278 barn, hvorav 57,6 % var gutter. Det var flest gutter i alle 

grupper, bortsett fra bant adopterte, hvor en signifikant overvekt var jenter. Det skyldes trolig 

at det generelt adopteres flere jenter (8). 

 

Det var ikke-nordisk bakgrunn hos 30,9 % av barna, 11,7 % flere enn forventet ut fra andel i 

befolkningen for øvrig. Det var signifikant overhyppighet av barn med asiatisk bakgrunn i 

forhold til tilsvarende andel i befolkningen (gjennomsnittsforskjell 20,4 %). Pakistansk bak-

grunn utgjorde størstedelen av denne forskjellen. 23,3 % av de ikke-nordiske i materialet had-

de pakistansk bakgrunn - 18,6 % flere enn tilsvarende andel i befolkningen. 

Man fant det motsatte av hva Stern et al fant i 2005 (4), hvor etniske minoriteter hadde lavere 

sannsynlighet for å få CI enn sine hvite jevnaldrende. Trolig er sosioøkonomisk status hoved-

forklaringen på funnene til Stern et al, noe forfatterne også kommenterer. Det norske velferds-

systemet gir lik tilgang på helsetjenester for alle, og ulik sosioøkonomisk status er dermed 

ikke et hindrer i Norge.  

Den høyere andelen barn med minoritetsbakgrunn i materialet peker i retning av at det er høy-

ere forekomst av døvhet blant barn med ikke-nordisk bakgrunn i befolkningen. Kulturelle 

årsaker som konsangvinitet (inngifte) og mindre utvalg av partner med kulturelt lik bakgrunn, 

vil gi økt forekomst av døvhet som skyldes recessiv arv. Man vet at det er ulik forekomst av 

gener assosiert med døvhet i ulike etniske grupper (10-14). Det kan også skyldes ulik fore-

komst av ikke-genetiske årsaker til døvhet, for eksempel prematuritet, hyperbilirubinemi eller 

infeksjon (15). Det eksisterer ikke registre over totalt antall døve barn i Norge. Derfor kjenner 

man ikke antallet barn som av ulike grunner ikke har fått CI, eller om denne andelen er anner-

ledes blant barn med annen etnisk bakgrunn. Man vet at det blant annet har vært skepsis i det 

etablerte døvemiljøet (16-18). Andelen som ikke får CI antas å være liten, anslagsvis mindre 

enn 5 % av alle døvfødte barn, men mer kunnskap om denne gruppen er nødvendig for å trek-

ke endelige konklusjoner. 

Det er et avgjørende skille mellom å være født døv (prelingualt døv) og å bli døv etter at tale-

språk er utviklet (postlingualt døv). I motsetning til ved prelingual døvhet, kan CI gi gode 

resultater inntil 10-20 år etter postlingual døvhet. Derfor prioriteres første CI til prelingualt 

døve barn høyt. Et sentralt tema i denne studien er om man prioriterer riktig og rettferdig mel-

lom barn med og uten minoritetsbakgrunn - blant annet om de opereres tidlig nok, og like 
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tidlig som de nordiske. Fokuset er da på prelingualt døve barn. Alderskategorien døvhet <1 år 

var den største og mest homogene gruppen prelingualt døve barn, og analysene ble konsent-

rert rundt disse. Inndelingen i alderskategorier tillater for øvrig sammenligning med andre 

studier i fremtiden, uavhengig av hvor grensen mellom pre- og postlingual døvhet settes.  

Ettersom det ikke var mulig å bestemme eksakt tidspunkt for døvhet eller diagnose, kan man 

heller ikke avgjøre eksakt ventetid for CI. Ved å analysere alder ved operasjon i hver alders-

kategori for døvhet, kunne man likevel få inntrykk av om det var forskjell mellom nordiske og 

ikke-nordiske barn.  

Ved døvhet <1 år, var de nordiske barna i snitt 23,7 måneder gamle ved operasjon (median 20 

måneder). De adopterte og barn født i utland skilte seg signifikant fra de nordiske, gjennom-

snittlig differanse var henholdsvis 20,8 og 14,9 måneder (Tabell 3). Dette kan forklares med 

høy alder ved ankomst til Norge, i tillegg vet man at en del av barna født i utland fikk forsin-

ket behandling på grunn av asylsøknad.  

Blant barn operert innen 18 måneders alder, besto den ikke-nordiske gruppen nesten uteluk-

kende av barn med to ikke-nordiske foreldre. Disse var i gjennomsnitt tre måneder eldre enn 

nordiske barn ved operasjon. Da andre vansker ble ekskludert, økte forskjellen til 4,4 måne-

der. Det var også en svært lav andel ikke-nordiske (8,3 % mot 51,1 %) blant de som ble ope-

rert innen 12 måneder, og forskjellen var signifikant. Barn med to ikke-nordiske foreldre er 

født i Norden, og bør således ikke skille seg fra de nordiske barna. En forklaring kan være 

parental eller doctor’s delay, for eksempel ved at man velger å avvente effekt av høreapparat i 

lengre tid, eller at utredning og behandling forsinkes av lange perioder i hjemlandet. Forskjel-

len kan også være kulturelt betinget, eller skyldes vanskelig kommunikasjon i møte med hel-

setjenesten. Dette er et viktig funn, og bør undersøkes nærmere.  

Blant barna som ble døve mellom ett- og toårsalder, var de nordiske yngst ved operasjon (i 

snitt 30,4 måneder). Barn født i utland var i gjennomsnitt over dobbelt så gamle som de nor-

diske, mens barn med to ikke-nordiske foreldre i snitt var 43 måneder gamle, begge signifi-

kant eldre enn de nordiske. Hvorfor barn født i Norden med to ikke-nordiske foreldre er så 

mye eldre enn etnisk nordiske barn, kan skyldes mye av det samme som ved døvhet <1 år. 

Gruppene er imidlertid små, og resultatene bør tolkes med forsiktighet. Øvrige aldersgrupper 

ga ikke signifikant utslag på etnisk bakgrunn.  
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Gjennomsnittsalder for operasjon sank for alle grupper ulik bakgrunn i løpet av perioden. Det 

er i tråd med internasjonale anbefalinger, hvor forskning i løpet av de siste årene har vist at 

tidlig implantasjon er avgjørende for et godt resultat (19-21). I hvilken grad innføringen av 

nasjonal hørselsscreening for nyfødte i 2008 direkte har påvirket alderen, er vanskelig å vur-

dere fordi fallet i operasjonsalder startet allerede før innføring av hørselsscreening.  

Det var i hovedsak ingen forskjell i antall CI ved ulik bakgrunn. Én ikke-nordisk forelder skil-

te seg ut med høyere andel unilateral CI, men gruppen inneholder kun ti barn, hvorav flere var 

i familie. Resultatene fra denne gruppen bør derfor tolkes med forsiktighet, også i øvrige ana-

lyser. Drøyt ¾ av materialet hadde bilateral CI, og tallet var stabilt gjennom hele tidsperioden.  

Bilateral operasjon er standardprosedyre i Norge, likevel hadde nesten ¼ unilateral CI. Disse 

barna hadde i hovedsak enten ingen effekt av første CI, eller manglet medisinske eller anato-

miske forutsetninger for bilateral CI. Det var ikke overhyppighet av kognitive eller andre 

vansker blant de med unilateral CI. De var derimot eldre ved operasjon, som generelt er for-

bundet med dårligere prognose. Registrert tegnspråk var vanligere i denne gruppen. 

Barn med to ikke-nordiske foreldre og nordiske barn hadde lavere andel registrert tegnspråk 

enn øvrige grupper (Figur 8). Hvor mange av barna som er registrert med tegn og tale som 

ender opp som tospråklige, vites ikke. Erfaring fra CI-teamet peker i retning av at en del star-

ter opp med tegnspråkopplæring parallelt med CI-tilpasning og talespråktrening, men at man 

ved god effekt av CI vil legge tegnspråket vekk, til fordel for talespråk der dette er primær 

kommunikasjonsform i familien. 

Tegnspråk viste seg å ha sammenheng med senere operasjon, unilateral CI og lavere score på 

språktester. En forklaring kan være at foreldre ønsker å gi barna et tegnspråklig fundament før 

de opereres, og at utredning derfor starter sent. Det kan også skyldes sent oppdaget prelingual 

døvhet eller andre årsaker til manglende nytte av CI. Tegnspråk blir da et naturlig valg på 

grunn av utilstrekkelig utvikling av talespråk. For å si noe sikkert om årsakssammenheng, 

trengs det mer forskning på dette feltet. 

Andre vansker var vanlig (41,6 %) og likt fordelt mellom gruppene. Andelen kognitive vans-

ker var 25 % blant de nordiske barna. Disse funnene er i overensstemmelse med tidligere 

forskning, selv om definisjonene varierer (22-24). Det var ingen med kognitive vansker blant 

barna født i utland, mens de øvrige gruppene ikke skilte seg signifikant fra de nordiske. Flest 
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med kognitive vansker fantes i gruppen med to ikke-nordiske foreldre (32,6 %), men forskjel-

len var ikke signifikant. 

De nordiske barna scoret høyest på test med enstavelsesord, gjennomsnittlig 85,3 % (Tabell 

8). Barn født i utland og barn med to ikke-nordiske foreldre skilte seg signifikant fra de nor-

diske, med score på henholdsvis 67,0 % og 77,6 %. Også barn med én ikke-nordisk forelder 

scoret lavt, men forskjellen var ikke signifikant. Jevnt over presterte de fleste av de inkluderte 

barna godt, derfor er vanskeligere tester nødvendige for å analysere spredning nærmere, for 

eksempel hearing in noise-test (HINT). Det er knyttet flere feilkilder til test med enstavelses-

ord, blant annet mulighet for munnavlesning hos noen av barna. Det kan også være av betyd-

ning at språktestene ikke er tilpasset barnets førstespråk. Man bør derfor være forsiktig med å 

trekke konklusjoner basert på resultatene fra norske enstavelsesord alene. Barna med dårligst 

språkferdigheter testes med andre tester (ESP-N), og deres resultater er ble ikke undersøkt i 

denne studien.  

Styrker og begrensninger ved studien: 

Studien er landsdekkende, og inkluderer samtlige barn som fikk sitt første CI i løpet av 2004-

2010 - en periode på syv år. Man hadde data på samtlige barn, bortsett fra på taleoppfattelses-

test. Frafall er dermed ikke et problem. Materialet er stort og gir mulighet for statistiske be-

regninger. De fleste andre studier på dette feltet er vesentlig mindre i størrelse. Den lange 

tidsperioden muliggjør også longitudinelle analyser. 

De mest interessante gruppene å sammenlikne var nordiske barn og barn født i Norden med to 

ikke-nordiske foreldre. Sistnevnte gruppe var den desidert største og mest homogene blant de 

ikke-nordiske, og deres forutsetninger for tidlig diagnostikk og behandling er i utgangspunktet 

de samme som for de nordiske barna. Man kan dermed konkludere med at forskjeller mellom 

gruppene i stor grad skyldes faktorer knyttet direkte til kulturell og/eller genetisk bakgrunn. 

Studien er basert på retrospektiv journalgjennomgang samt data fra register, og det er dermed 

flere feilkilder knyttet til studiedesignet. Eksakt alder for døvhet eller diagnose ved ABR var 

ikke mulig å registrere. Aldersinndelingen ble derfor basert på journalopplysninger om sann-

synlig alder ved døvhet. Det var også utfordrende å registrere kognitive vansker og språkbruk 

i hjemmet. Resultater fra taleoppfattelsestester baserer seg på en kunstig testsituasjon med 

flere feilkilder, og det kan være diskrepans mellom resultat og barnets reelle språkfunksjon. 
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Det var også problematisk at de aller dårligst presterende ikke var inkludert, men det gjaldt få 

barn. 

Man kan ikke direkte trekke konklusjoner fra barn med CI til alle alvorlig hørselshemmede 

barn, da man ikke kjenner det eksakte antallet døve som ikke implanteres i Norge. Disse er 

likevel i mindretall (anslås til under 5 % av CI-teamet). Enkelte statistiske analyser hadde lavt 

antall i hver gruppe, og det bør derfor utvises varsomhet med å overføre disse funnene til alle 

barn med CI.  

Konklusjoner: 

Denne studien har påvist at døve barn med CI i Norge med ikke-nordisk bakgrunn skiller seg 

ut på flere områder. De var signifikant overrepresentert i forhold til andel i bakgrunnsbefolk-

ningen. Tallene tyder på at døve barn i Norge med ikke-nordisk bakgrunn ikke blir diskrimi-

nert når det gjelder tilgang på CI-behandling, men man fant likevel at de opereres signifikant 

senere enn sine nordiske jevnaldrende. Ved døvhet <1 år (prelingual døvhet) var ikke-

nordiske barn i snitt 9 måneder eldre enn sine nordiske jevnaldrende ved operasjon. Ved inn-

deling i undergrupper, var forskjellen bare signifikant for adopterte og barn født i utland.  

Blant barn operert innen 18 måneders alder, besto den ikke-nordiske gruppen hovedsakelig av 

barn med to ikke-nordiske foreldre. Disse var i snitt tre måneder eldre enn nordiske barn. 

Blant barn operert <12 måneder var ikke-nordiske nærmest fraværende. Man bør se nærmere 

på hva som er årsaken til disse forskjellene, og om den skyldes forsinkelse hos foreldrene 

eller hvordan de møtes i helsevesenet. 
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