
 1 

 

 

Livet med alvorlig nedsatt hørsel 
 

I hvilken grad opplever hørselshemmede seg 
ivaretatt av helsevesenet – en kvalitativ 

intervjustudie 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Oslo, 06.02.2018 

 

Medisinstudent: Elisabeth Vaager, 11. semester, kull V-13 

Veileder: Førsteamanuensis Greg Jablonski, Øre-nese-hals avdelingen 

Rikshospitalet 



 2 

Innholdsfortegnelse 
 

 

 

Abstract          3 

1. Innledning          4 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave      4 

1.2 Hørselshemming og livskvalitet      6 

1.3 Hva er funksjonshemming       7 

 

2. Metode          8 

 

3. Resultater og fortolkning        8 

3.1 Møtet med helsevesenet       8 

3.2 Å beholde informasjonen       10 

3.3 Det psykososiale aspektet og mestring     10 

3.4 Aksept          13 

3.5 Arbeid og hjelpemidler       14 

 

4. Diskusjon          17 

4.1 Valg av metode        17 

4.2 Hjelpemidler på arbeidsplassen      17 

4.3 Det psykososiale aspektet og mestring     19 

4.4 Samlet vurdering        20 

 

5. Konklusjon og anbefalinger       20 

 

6. Litteraturhenvisninger        22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Abstract 
 
Background: There are approximately 40,000 people suffering from severe hearing 
loss in Norway (1) and this study investigates how those hearing impaired people 
experience living with their hearing loss, and to what extent they feel they receive 
needed medical and/or psychological assistance from the Health Services system to 
improve their situation. Special focus is placed on the use of hearing aids alone or in 
combination with other mechanical auxiliary aids or external devices, and whether 
hearing impaired individuals feel adequately informed about, or helped with, the 
psychosocial issues resulting from living with a hearing impairment. Several studies 
have reported a lower quality of life for the hearing impaired population compared to 
the hearing population, but psychosocial problems are not given equal weight by the 
Health Services when implementing programs to assist the hearing impaired. 
  
Methods: Semi-structured interviews with four hearing impaired women and one 
logistaudiologist. Background information was obtained through a search in Pubmed. 
  
Results: Based on the interviews, one can infer that the various types of assistance 
provided is inconsistent and highly dependent on the persistence and assertiveness 
of the individual requesting it, except with regard to obtaining mechanical hearing 
aids. It also appears that there is no standard regarding the allocation of auxiliary 
devices, external aids, or psychological assistance at or in the workplace. The 
system appears to place the burden on the hearing impaired person to identify his or  
her own problem(s), and then contact the appropriate assistant to find a solution. 
This process may be overly demanding on some hearing impaired people who often 
have not or cannot acknowledge the need for help, or may not be aware of the 
availability of assistance beyond a mere hearing aid. 
  
Conclusion: It is not possible to draw any widespread conclusions from the material 
as it is based on interviews with only four hearing impaired people and an 
logistaudiologist. Nevertheless, the experiences reported demonstrate the Health 
Services’ tendency to provide only hearing aids - which comprise only one 
component of available assistance - on a regular basis. Help concerning 
supplementary devices and psychological services/therapy is not comprehensive, 
integrated, or standard. In addition, the assistance received appears to depend on 
who the patients contact within the health service system, as well as the personal 
characteristics of the patient him or herself. Those individuals who are active, 
assertive, and searching for help are more likely to obtain greater and higher quality 
services than those who are more reluctant to advocate for themselves. While the 
hearing impaired population reports psychosocial problems at work as well as in their 
social lives, there appears to be no standard to address these issues as directly 
related to their physical impairment. 
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1. Innledning 

 
 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 

Denne studien har som mål å undersøke hvordan hørselshemmede opplever å leve med 

hørselstap, og hvilke utfordringer de har i møte med helsevesenet. 

 

Hørselshemming er et usynlig handikap som kommer snikende. Ofte skjer det så gradvis at 

den hørselshemmede selv ikke forstår hva som foregår. I mange tilfeller er det pårørende som 

legger merke til og sier ifra om at hørselstapet har blitt et problem. Andre ganger kan den 

hørselshemmede selv forstå det, men da er det ofte slik at de har gått lenge uten å vite om det. 

Funksjonshemmingen rammer midt i hjertet av hva det innebærer å være menneske, det å 

være sosial. Det å kunne kommunisere med andre. Tilstanden er assosiert med negative 

fysiske, sosiale, økonomiske, og emosjonelle konsekvenser.  

  

Jeg er selv alvorlig hørselshemmet og har vært det hele mitt voksne liv. Jeg har lenge visst at 

jeg hørte dårlig, og jeg har brukt høreapparater siden jeg var 25 år. Men i et retrospektivt lys 

forstår jeg at jeg aldri tok inn over meg hvor alvorlig mitt hørselstap var. Det var tilfeldigheter 

som førte til at jeg søkte om cochlea implantat (CI). En venninne som jobbet på skole for 

døve kom hjem til meg en dag da mitt nyeste audiogram tilfeldigvis lå på kjøkkenbenken. 

Hun tok det opp og spurte: «Er dette ditt?». Jeg svarte bekreftende, jeg var i ferd med å få nye 

høreapparater og hadde akkurat tatt ny hørselstest. «Du er jo døv!», utbrøt hun. «Du må søke 

om CI». Jeg hadde frem til da ikke sett på meg selv som døv, men som en som bare hørte litt 

dårlig. Første gangen jeg fikk høreapparater, noe jeg egentlig ikke ville ha, sa legen at jeg 

hørte som en gammel mann som hadde jobbet i tungindustrien hele livet. Det sa meg egentlig 

ingenting, jeg forsto ikke at legen prøvde å beskrive mitt hørselstap som meget alvorlig.  

 

Jeg fikk, som de fleste andre med nedsatt hørsel, nye høreapparater omtrent hvert sjette år. 

Når jeg hadde time for å få nye apparater fikk jeg ofte inntrykk av at audiografer og øre-nese-

hals leger (ØNH) syntes jeg trengte å få dem raskt, men jeg stusset ikke over det. Jeg hadde 

en forståelse av at jeg hørte dårligere enn mange andre med høreapparat, i og med at jeg aldri 

kunne få de små og nette typene, men heller var nødt til å bruke apparatene jeg som ung 

syntes var store og stygge. Men jeg hadde ingen idé om hvor dårlig jeg faktisk hørte, at jeg 

var hørselshemmet. Og det var ingen, verken da eller senere, som gjorde noe forsøk på å 

forklare meg dette på en ordentlig og profesjonell måte. Jeg visste heller ingenting om at 

hørselshemming har stor innvirkning på hele livet. Jeg trodde at jeg ikke var smart nok til å 

studere, fordi jeg ikke forsto hva foreleseren på universitetet snakket om. Jeg forsto ikke at 

det kunne være nedsatt hørsel som bidro til å tappe meg for krefter da jeg var ung mor. Jeg 

forsto heller ikke at det var manglende evne til å høre som gjorde at jeg selv snakket mer enn 

før. Jeg forsto dessverre heller ikke at det fantes hjelp å få utover høreapparater. Jeg manglet 

innsikt i min egen situasjon, jeg var kanskje en av de mange som fornekter problemet. Fordi 

jeg ikke spurte, fikk jeg heller ikke verktøyene jeg trengte for å mestre livet som 

hørselshemmet. Hvordan kan man spesifikt be om noe når man ikke vet hva man trenger? 

 

Jeg har støtt på ulike problemer av psykososial karakter i årenes løp, men jeg har ikke koblet 

problemene til mitt hørselstap. Heller ikke fastlege eller spesialisthelsetjenesten har sett 

sammenhengen mellom hørsel og annen livsproblematikk hos meg. Det var først da jeg som 

godt voksen medisinstudent satt på en forelesning om nedsatt hørsel at erkjennelsen om at jeg 

var sterkt hørselshemmet rammet meg, nærmest som lyn fra klar himmel. Forelesningen ble 

holdt av en representant fra Hørselshemmedes Landsforbund og lederen for Nasjonal 
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behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP). De snakket om ulike aspekter ved 

det å leve med hørselshemming, og for første gang i mitt liv tok jeg inn over meg at det de 

snakket om gjaldt meg. Jeg ble helt satt ut, det rammet meg som en slags religiøs opplevelse, 

jeg var nesten på gråten. Jeg vil si at jeg vanligvis er en nøktern person, men nå ble jeg grepet. 

Der satt jeg og syntes på en måte litt synd på meg selv. Det var forstemmende å tenke på at 

jeg burde ha fått denne informasjonen for mange år siden. Nå forsto jeg at dersom jeg hadde 

visst og forstått tidligere, så hadde jeg kanskje fullført en utdannelse som ung. Nå forsto jeg 

hvorfor jeg hadde vært så sliten. Nå forsto jeg hvorfor jeg bare ville ligge på sofaen og sove 

etter endt arbeidsdag. Det ble den gang kalt for depresjon, men var det virkelig det? Er det å 

være sliten det samme som å være deprimert? Nå gikk det opp for meg hvorfor jeg alltid gruet 

meg til fester med mange ukjente mennesker. Nå skjønte jeg hvorfor jeg ofte følte meg 

tilsidesatt og dum. Der og da, på akkurat denne forelesningen, ble alt satt i et nytt perspektiv. 

Jeg hadde visst at jeg hørte dårlig, men jeg hadde ikke fullt ut forstått hvordan det påvirket 

hele meg som menneske, på det sosiale og det intellektuelle nivået. Jeg gikk frem etter 

forelesningen for å fortelle om min egen reaksjon og fikk følgende råd: «Du må komme ut av 

skapet og bli en profesjonell hørselshemmet». Jeg har siden da tatt tak i mitt hørselsproblem 

og blitt mer åpen om det. Før denne dagen var jeg fornøyd nok med å ha fått cochlea 

implantat (CI), såpass fornøyd at jeg følte at jeg ikke trengte ytterligere tekniske hjelpemidler. 

Det var en feilslutning. Etter min nyervervede erkjennelse har jeg anskaffet hjelpemidler som 

er til uvurderlig nytte for meg. Først nå har jeg fått kunnskapen jeg trenger for å hjelpe meg 

selv. Jeg har fortsatt et stykke å gå, men jeg på rett vei.   

 

Hørsel kan beskrives som vår evne til å fange opp, og oppfatte lydbølger fra en lydkilde i våre 

omgivelser. Luft settes i bevegelse i form av bølger som når det ytre øret. Lydbølgene 

fortsetter gjennom øregangen og starter en vibrasjon av trommehinnen. Denne vibrasjonen 

setter så benkjeden (ossiclene, som består av tre små ben, malleus, incus og stapes) i 

mellomøret i bevegelse. Disse små bena har som oppgave å overføre trykkbølgene i luft til 

bølger i væsken som befinner seg i trange kanaler i det indre øret. Bølgene i væsken 

registreres og omdannes til elektriske impulser av hårcellene som sitter på basalmembranen i 

sneglehuset (cochlea). Signalene går via hørselsnerven, og oppfattes som lyd når de ender opp 

i auditiv cortex i hjernen (2).  

 

Vi måler lyd i frekvens (Hz) og desibel (dB). Frekvens er et uttrykk for antall svingninger pr 

sekund. Mørke toner (bass) har lange bølgelengder med lav frekvens, mens det vi oppfatter 

som lyse toner (diskant) er korte raske bølger med høy frekvens. Bølgenes amplityde måles i 

dB HL (desiBel Hearing Level) og angir styrken eller intensiteten på lyden. Normal hørsel 

defineres som oppfattelse av lyd med en styrke på maksimalt 25 dB. Det menneskelige øret 

kan oppfatte lyder mellom 15 og 20.000 Hz (3). 

 

Et hørselstap kan være mekanisk, sensorinevralt eller en kombinasjon av begge. Et sensori-

nevralt hørselstap er mest vanlig og oppstår ved patologi i cochlea, hørselsnerven eller i 

auditiv cortex (2). Et sensorinevralt hørselstap kan være medfødt, eller det kan oppstå i løpet 

av timer, som ved idiopatisk sudden sensorinevralt hørselstap (ISSHL), en tilstand som 

rammer ca 1% av alle med sensorinevralt hørselstap. Det kan også utvikle seg gradvis over 

mange år. Hørselstapet varierer fra mildt til alvorlig eller helt døv, og kan ramme ulike 

frekvenser avhengig av årsak. Det er en rekke faktorer som øker risikoen for sensorinevralt 

hørselstap, for eksempel arv, alder, infeksjon, støy, medikamenter, maternelle infeksjoner, 

fødselstraume eller medfødte misdannelser (2). Et sensorinevralt hørselstap kan ikke 

behandles kirurgisk og kan kun avhjelpes med høreapparat eller cochlea implantat (CI). 
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Ved et mekanisk hørselstap (konduktivt) vil det være patologi som forstyrrer ledningen av 

lydbølgene fra det ytre øret inn til nervecellene i cochlea i det indre øret. Patologi kan oppstå 

hele veien, fra øregangen til den tympaniske membranen. Hørseltapet kan være av 

forbigående, og ukomplisert art som ved tilstoppede øreganger pga cerumen eller ukomplisert 

otitis media. Eller av mer alvorlig karakter som ved otosklerose, påleiringer på benkjeden. Et 

konduktivt hørselstap vil ikke kunne gi et større hørseltap enn 60 dB (4). I motsetning til 

sensorinevralt hørselstap, vil mekanisk hørselstap kunne behandles med kirurgi. 

 

Hvorvidt et hørselstap er konduktivt eller sensorisk bestemmes ved hjelp av audiometri eller 

ved Weber og Rinne testing (4). 

 

Hørselsnedsettelse hos større barn og voksne testes ved hjelp av rentone audiometri. Ved 

denne testen avdekkes den laveste lyden pasienten kan oppfatte innenfor ulike 

frekvensområder. Det produseres et audiogram der frekvens plottes inn på x-aksen, og det 

testes i ulike standard frekvensområder fra 25 Hz til 8.000 Hz. Intensiteten eller lydstyrken 

plottes inn på y-aksen og måles i dB (2). Pasienten sitter i et lydtett rom med høretelefoner, og 

angir når hun hører lyd. Samme prosess gjentas ved å plassere en sender inn mot skallebenet 

slik at lyden bringes inn til det indre øret via skallebenet, og på denne måten kan man teste 

om hårcellene i cochlea er intakte. Benledning måles ved noen færre frekvenser, 500 Hz, 

1000 Hz, 2000 Hz og 4000 Hz. Ved et sensorinevralt hørselstap vil det være et tap ved både 

luft og benledning. Mens ved et mekanisk hørselstap vil benledningen være normal og 

luftledningen vil være nedsatt (3). 

 

Det er i følge Hørselshemmedes Landsforbund 250.000 til 300.000 hørselshemmede i Norge, 

hvorav 3-4000 er døve. Nedsatt hørsel graderes som mild, moderat eller alvorlig, men 

tallmaterialet inkluderer alle, uansett grad av funksjonshemming. 

I HUNT (Helseundersøkelse Nord Trøndelag) deles hørselstap inn i mildt eller betydelig 

hørselstap. Betydelig hørselstap er definert som mist 30 dB på minst tre tilliggende 

frekvenser. Lyse toner (3000 Hz eller høyere) svekkes med alderen. For å unngå at eldre 

personer blir definert som hørselshemmede blir det alderskorrigert for resultater 3000 – 8000 

Hz. Når dette legges til grunn lever 14,5 % av befolkningen over 20 år i Norge med et 

betydelig hørselstap. 14,5 % av personer i yrkesaktiv alder (18 – 69 år) utgjorde i 2010 

anslagsvis 43.000 personer (1). 

 

1.2 Hørselshemming og livskvalitet 

Hørselshemming har, avhengig av alvorlighetsgraden, vist seg å være en viktig prediktor for 

nedsatt livskvalitet, følelse av frustrasjon, lav selvfølelse og sosial isolasjon (5). Det slo meg 

at dersom jeg som ressurssterk og oppegående kvinne kunne være hørselshemmet uten å 

forstå det selv, så måtte det gjelde langt flere enn meg. Jeg har i alle år hatt jevnlig kontakt 

med fastlege, ØNH, adiograf og audiopedagog, uten at noen har snakket ordentlig med meg 

om hva hørselshemming innebærer. Har jeg av en eller annen grunn gått under radaren? Eller 

er det grunn til å spørre seg om hørselshemmede faktisk ikke får hjelpen de trenger for å 

mestre psykososial livsproblematikk som følger med hørselstapet? 

Hørselshemming har tradisjonelt blitt sett på, når det gjelder rehabilitering, som en fysisk 

dysfunksjon. Kan det være slik at det fortsatt behandles slik, på tross av at vi nå vet at nedsatt 

hørsel påvirker hele livet til den som rammes? Funksjonsnedsettelsen strekker seg utover 

ørets fysiologi og langt inn i livets sosiale aspekter. Hørselsnedsettelsen påvirker måten vi 

kommuniserer med andre på, samt kognitiv og psykososial funksjon (6). Selv om det er godt 

kjent at den hørselshemmede og deres pårørende møter en rekke problemer og utfordringer i 

hverdagslivet, er det i Norge i dag lite standardisert innsats utover tilpasning av høreapparater. 
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Det kan virke som hjelp utover høreapparattilpasning utøves tilfeldig, og at andre tiltak er 

avhengig av hvem den hørselshemmede møter i behandlingsapparatet samt personlige 

egenskaper ved den hørselshemmede selv (7). Det kan også virke som hørselstap behandles 

av helsevesenet som et akutt problem som kan løses med høreapparater eller eventuelt 

Cochlea Implantat (CI), mens det i virkeligheten er en kronisk tilstand som krever langt flere 

tiltak. 

 

Det er i følge Hørselshemmedes Landsforbund 250.000 til 300.000 hørselshemmede i Norge, 

hvorav 3-4000 er døve. Nedsatt hørsel graderes som mild, moderat eller alvorlig, men 

tallmaterialet inkluderer alle, uansett grad av funksjonshemming. 

I HUNT (Helseundersøkelse Nord Trøndelag) deles hørselstap inn i mildt eller betydelig 

hørselstap. Betydelig hørselstap er definert som mist 30 dB på minst tre tilliggende 

frekvenser. Lyse toner (3000 Hz eller høyere) svekkes med alderen. For å unngå at eldre 

personer blir definert som hørselshemmede blir det alderskorrigert for resultater 3000 – 8000 

Hz. Når dette legges til grunn lever 14,5 % av befolkningen over 20 år i Norge med et 

betydelig hørselstap. 14,5 % av personer i yrkesaktiv alder (18 – 69 år) utgjorde i 2010 

anslagsvis 43.000 personer (1). 

 

1.3 Hva er funksjonshemming 

De siste årene har den biologisk-medisinske forståelsen av hva en funksjonshemming er blitt 

utfordret. Tidligere ble funksjonshemming sett på som en egenskap hos individet. Den har 

vært knyttet til en somatisk medisinsk forståelse der sykdom, lyte eller annet biologisk avvik 

har som konsekvens at personen for eksempel ikke kan gå, se eller høre. Det er blitt pekt på at 

denne definisjonen ikke ivaretar hensynet til samfunnet som omgir personen. Nå defineres 

funksjonshemming som et forhold som oppstår i gapet mellom den enkeltes forutsetninger og 

de krav samfunnet setter (8). Regjeringen har som mål å redusere gapet mellom individets 

forutsetninger og samfunnets krav. 

St. Meld. 40, 2002-2003 (9) tar for seg nedbygging av funksjonshemmende barrierer.  

Regjeringen ønsker å sette den enkelte borger i sentrum for utforming av politikken, dette 

krever realisering av verdier som: 

 

- Likeverd 

- Selvbestemmelse 

- Aktiv deltakelse  

- Personlig og sosialt ansvar 

 

Her forplikter det offentlige seg til å legge til rette for at alle, ut fra sine forutsetninger, får 

like muligheter til å skaffe seg gode levekår og til å ivareta sine rettigheter og plikter som 

samfunnsborgere. I dette ligger at ordninger og tilbud i samfunnet, som ulike typer tjenester, 

aktiviteter og informasjon, i størst mulig utstrekning skal gjøres tilgjengelig for alle.  

Ut fra mine egne erfaringer er det grunn til å spørre seg om hørselshemmede får den hjelpen 

de trenger for å skaffe seg gode levekår og ivare sine rettigheter, som det heter i 

Stortingsmeldingen.  

 

Når jeg føler at jeg burde fått bedre og mer hjelp enn jeg har fått, er det fler som har det sånn? 

Hva tenker de i behandlingsapparatet som treffer de hørselshemmede? Er det slik at mange 

hørselshemmede ikke har fått informasjonen og verktøyene de trenger for å hjelpe seg selv? 

Jeg vil undersøke om eksisterende forskning kan gi meg noen svar. Samtidig vil jeg snakke 

med andre hørselshemmede og høre hvilke erfaringer de har gjort seg, samt høre hva 

hjelpeapparatet tenker rundt temaet. 
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2. Metode 

 
Hoveddelen av denne oppgaven er en kvalitativ intervjustudie der det er foretatt 

dybdeintervjuer med en audiopedagog, samt fire personer med nedsatt hørsel. Det er blitt stilt 

åpne spørsmål rundt hvordan det er å leve med hørselshemming i Norge i dag. De hørsels-

hemmede ble spurt om sine opplevelser i møte med helsevesenet, spesielt med tanke på 

rehabilitering og det psykososiale aspektet. De hørselshemmede er alle voksne, med alder 39, 

52, 58 og 76 år. Alle er kvinner bosatt i Oslo-området. 

Det er foretatt åpne semistrukturerte intervjuer, for å fasilitere fokus på de områdene den 

enkelte opplever som viktige. Samtalene er tatt opp og senere transkribert. For at ikke 

artikkelforfatterens synspunkter skulle påvirke intervjuene i for stor grad ble det stilt åpne 

spørsmål, slik at informantens egne meninger og erfaringer skulle komme frem. Ingen ble 

informert om problemstillingen på forhånd, de visste kun at de deltok i en studie som 

omhandlet livet som hørselshemmet. 

Informantene har ulike typer av hørselsnedsettelse, yrkesbakgrunn og alder. De ble rekruttert 

via to ulike Facebook-grupper, «Hørselshemmet, hva så» og «CI-gruppa».  En av de 

intervjuede ble funnet gjennom en tv serie som omhandlet voksne hørselshemmede som får 

CI, «Veien tilbake». 

Det ble gjort et litteratursøk på PubMed etter eksisterende forskning som tar for seg 

hørselshemmedes livskvalitet privat og i arbeidslivet. Funn fra dette søket benyttes i noe grad 

i oppgaven. 

 

 

 

3. Resultater og fortolkning 
 

Dette kapitlet er tematisert i 5 bolker; Møtet med helsevesenet, Aksept, Beholde informasjon, 

Arbeid og hjelpemidler samt Psykososiale forhold og mestring. 

 

3.1 Møtet med helsevesenet 

Det er kjent at mange hørselshemmede som har fått tilpasset høreapparater lar dem ligge i 

skuffen. Rundt 10 % bruker ikke sine apparater i det hele tatt. Det er vist at de som har 

deltids- eller fulltidsarbeid bruker apparatene oftere enn hørselshemmede som ikke er i arbeid. 

Majoriteten av de som bruker sine apparater rapporterer at de er tilfreds eller meget tilfreds 

med sine høreapparater (5). Konversasjon i grupper ble pekt på som den største utfordringen i 

dagliglivet. Intervensjon i form av utvidet rehabiliteringshjelp ble gitt nesten halvparten av de 

spurte, mens blant de som hadde gått av med uførepensjon var det tre fjerdedeler som hadde 

mer hjelp enn kun høreapparat.  

 

Studien konkluderte med at de viste forskjellene i Helse-relatert livskvalitet (HRQL) mellom 

hørende og gruppen med alvorlig hørselstap var så store at det ble anbefalt at hørselshemming 

ble sett på som en risikofaktor for nedstemthet, fatigue, tilbaketrekning fra livet og generell 

lav livskvalitet (5). Hjelp fra psykolog og rådgivning foreslås som en mulig løsning for å 

avhjelpe problemet. 

 

Informantene er samstemte i at det i all hovedsak fokuseres på lyd når man som 

hørselshemmet kommer i kontakt med helsevesenet. I første omgang blir alle tilbudt 
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høreapparater. Andre hjelpemidler som kan forsterke lyden ytterligere, samt nødvendig utstyr 

som brannalarm og dørklokke, kommer senere i forløpet. Samtalene med informantene viser 

at det kan være tilfeldig hvem som får tilbud om utvidet rehabilitering i form av hjelpemidler, 

på hvilket tidspunkt tilbudet gis, og hvilke hjelpemidler de får tilbud om. Samtlige får tilbud 

om høreapparater, men ikke alle forstår at de kan komme tilbake før det har gått seks år 

dersom høreapparatene ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Informant 3 (AD) ville absolutt 

ikke ha høreapparater da hun første gang fikk tilbudet, da var hun rundt 16-17 år. Hun sier 

selv at det var forfengelighet som gjorde at hun ikke ville ha dem på. Hun gjennomførte 

høyere utdanning uten å høre hva som ble sagt på forelesning ved å skrive av notatene til sine 

medstudenter. Først i 40-års alderen merket hun at hun ikke klarte å få med seg det som ble 

sagt i møter, og tok kontakt med ØNH for å få høreapparater. Disse gikk hun med i minst seks 

år før hun skiftet dem ut. Da kom hun tilbake, fordi hun hadde hørt at det var kommet noen 

bedre digitale apparater på markedet.  Hun fikk nye, men de var for høyt innstilt og lyden var 

ubehagelig. Hun følte seg overhodet ikke sett eller ivaretatt hos ØNH-legen hun gikk til, og 

ville derfor ikke tilbake dit. Hun brukte altså høreapparatene hun ikke følte fungerte, fremfor 

å oppsøke ØNH på nytt. AD skaffet seg lysblink-anlegg hjemme for å se når noen ringte på 

dørklokken, bortsett fra dette hadde hun ingen hjelpemidler utover høreapparat. Hun sier:  

 

«Det kan være min skyld.  Fordi jeg var sliten. At jeg ikke har vært nok på».  

 

Informant 2 (AC) og 4 (AG) tok mye ansvar for egen situasjon, og skiftet høreapparater når 

de ikke var fornøyde.  De ga seg ikke, og prøve ulike apparater samt gikk tilbake til audiograf 

gjentatte ganger for å få best mulig kvalitet på lyden. AG sier at hun på egen hånd har funnet 

ut av alt annet enn høreapparatene, og tok selv kontakt med audiopedagog for å få 

hjelpemidlene hun trenger. Men hun forteller at man venter med å ta kontakt til man kjenner 

at man virkelig må.  

 

«Du må være sterk for å få med deg at det er kurs, eller for å ta kontakt».  

 

Informant 1 (AA) synes hun fikk gode høreapparater første gang, men utover det fikk hun 

ingen andre tilbud ved første møte. Først etter fem år fikk hun en brannvarsler med 

sengevibrator. Allikevel klager hun ikke. Hun sier hun har vært litt uheldig, fordi prosessen 

fra hun fikk sine første høreapparater til hun ble døv gikk så raskt. Hun forsto ikke selv hvor 

lite hun hørte. Fra spesialisthelsetjenesten fikk hun høre at hun egentlig hørte ganske bra fordi 

hun kompenserte så godt, uten noen nærmere forklaring på hva de mente med det. Hun 

forteller at hun ofte har fått høre:  

 

«Du hører ikke så dårlig, det er bare noe du tror». 

Men da hun kom til utredning på Rikshospitalet for CI hadde hun et hørselstap på 100 dB. 

Fordi hun gjentatte ganger hos ØNH har blitt fortalt at hun bare innbilte seg at hun hørte 

dårlig, tok det lang tid før hun selv forsto hvor nedsatt hennes hørsel egentlig er.   

Ingen av informantene har hatt samtaler med noen i helsevesenet om typiske psykiske plager 

eller mangel på energi som følge av hørselstapet. De har heller ikke fått opplysninger om 

mestringsstrategier som kan være til hjelp i en slitsom hverdag. 

Audiopedagogen (AP) som er intervjuet i studien sier at alle skal få informasjon om ulike 

hjelpetiltak som er tilgjengelige, men hun forteller samtidig at det er veldig personavhengig 

hvem som får hva. Om informasjonen faktisk kommer frem avhenger av den som formidler, 

og den som skal ta imot, dvs. høreapparatbrukere. Man vet at hørselshemmede bruker mye 

energi på å høre der og da. Dette kan gå ut over evnen til å beholde informasjonen, sier hun. 

Hun mener at informasjonen gis, men at den hørselshemmede ikke får det med seg, og senere 
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rapporterer at de ikke har fått informasjon. Erfaringen er at man ofte får tips fra andre om 

hvilke hjelpetiltak som finnes.  Hun har også opplevd at pasienter har fått tilbud om 

hjelpemidler, men at de ikke benytter seg av dem på tross av at behovet er der.   

 

3.2 Å beholde informasjonen som gis 

Det kan være vanskelig for hørselshemmede anerkjenne sitt hørselstap, samt forstå 

alvorlighetsgraden av sin funksjonshemning. Dette kan gjøre at de ikke klarer å motta 

informasjon om sitt eget handikap, og være medvirkende til at de ofte bruker 

kontraproduktive metoder for å mestre situasjonen (10).   

 

Audiopedagogen sier at noen er gode til å gi informasjon, mens andre kun tilpasser 

høreapparater og gir lite informasjon om hvilke hjelpetiltak som finnes utover dette. På 

spørsmål om hvem som bruker andre hjelpemidler enn høreapparat svarer hun at det er de 

som er aktive, de som selv står på og ber om mer hjelp.   

Audiopedagog forteller at det finnes standardisert informasjon som skal gis, men i intervjuene 

med de hørselshemmede sier de alle at de har fått lite eller ingen informasjon uoppfordret. De 

rapporterer at de selv har måttet finne ut av hva som finnes av hjelpemidler. De poengterer at 

det er tilfeldigheter som har gjort at de har fått hjelp som kurs, cochleaimplantat eller 

tilpasninger på arbeidsplassen. På direkte spørsmål om de har fått en skikkelig gjennomgang 

av sitt audiogram svarer de fire hørselshemmede som er intervjuet benektende. 

 

3.3 Det psykososiale aspektet og mestring 

I en studie fra Australia ble det brukt et spørreskjema (Partners in Health Scale) for å måle 

pasientens evne til å mestre sin kroniske sykdom. Deltakerene får en poengsum som indikerer 

evne til å hjelpe seg selv (11). Mange av deltakerne indikerte at de var ganske flinke til å 

mestre effektene av sitt hørselstap vedrørende emosjonelt velvære (score 5/8), eller meget 

flinke (score 8/8).  Under påfølgende intervju kunne de samme deltakerne ofte beskrive sine 

erfaringer med negativ ordlyd.  (En av deltakerne: «Angry, sad, frustrated... all of the above, 

really.  It’s momentary, not prolonged, but those feelings are there, and they do affect you».  

En annen deltaker: «You get anxious about going to new places. I already have trouble 

seeing, and with the hearing on top of that... you start to worry about whether or not you’ll be 

able to cope». Når de ble vist at disse ordene representerte emosjonell påvirkning og 

forskeren inviterte til å gå dypere inn i problemstillingen forsto de at hørselstapet hadde større 

innvirkning på deres emosjonelle trivsel enn de tidligere hadde tenkt.  

En annen deltaker i studien sier: «I cannot remember being told much about managing my 

hearing loss.  They did give me a lot of gadgets, though». Mens mange andre rapporterte at 

høreapparat var det eneste de hadde fått.  

 

Den samme undersøkelsen fant et svært viktig aspekt: Majoriteten av deltakerne rapporterte 

om psykiske plager de ikke følte at det var noen som kunne hjelpe dem med.  De tenkte ikke 

at dette var en del av rehabiliteringsprogrammet for hørselsnedsettelsen. Deltakerne 

rapporterte om sosial isolasjon, redusert utbytte av sosiale begivenheter, følelse av sinne og 

angst. Noen sa at de aldri hadde blitt spurt om dette, andre sa at de var motvillige til å snakke 

om disse problemene selv, enten på grunn av personlig ubehag med situasjonen, eller fordi de 

ikke trodde at dette var noe en audiolog skulle hjelpe dem med. I den australske 

undersøkelsen var det tre temaer som kom frem i dybdeintervjuene: Den kliniske 

undervurderingen av den psykososiale påvirkningen et hørselstap medfører, den manglende 

kunnskapen blant de hørselshemmede om ikke teknologiske intervensjoner, og bruken av 

shared decision-making i behandlingen. Studien konkluderer med at det bør gjøres mer for å 
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identifisere psykososiale problemer som oppstår i kjølvannet av et hørselstap, og at 

intervensjoner må knyttes til den enkelte bruker og deres unike behov (11). 

En svensk studie har undersøkt om det er noen forskjell i livskvalitet for post-språklige 

døvblitte sammenlignet med en kontrollgruppe. De fant at hørselshemming er en sterk 

underliggende faktor for redusert livskvalitet sammenlignet med normalt hørende (5). Det ble 

benyttet et standardisert instrument for måling av livskvalitet kalt Notthingham Health Profile 

(NHP)(12). Den svenske studien viste at alvorlig hørselsnedsettelse er assosiert med nedsatt 

livskvalitet i spesielt tre dimensjoner, manglende energi/trøtthet, emosjonelle reaksjoner og 

sosial tilbaketrekning 

Hørselshemming synes å affisere kvinner og menn ulikt, der kvinner rapporterer flere 

problemer. Det er vanlig å forklare dette med at kvinner har lettere for å erkjenne at de har et 

problem, og at de oftere snakker om sine problemer. Dette kan tyde på at problemet kan være 

like stort blant menn, men de snakker ikke om det (5).  

 

I mine samtaler med informantene er det ingen som sier at de uoppfordret har fått noen 

spørsmål vedrørende sin psykiske helse eller mestringsstrategier. AG og AC har vært på 

mestringskurs i regi av NBHP. Dette er et kurs de selv meldte seg på etter å ha sett en 

annonse. AA hadde en kortvarig depresjon, og hun vært på jakt etter svar, men hun hadde 

ikke hørt om NBHP. De fire informantene forteller om ulike problemer og belastninger de har 

opplevd i forbindelse med sitt hørselstap, men ingen mener å ha mottatt noen hjelp med dette. 

AG er den som gir sterkest uttrykk for at hun synes det har vært vanskelig å leve med sitt 

sansetap. Hun forteller at hun hele tiden har vært i en sorgprosess, og at det har vært mye 

snørr og tårer. Hun sier: 

 

«Jeg har vært sliten, sliten, sliten». 

  

Hun forteller at audiografen har vært flink til å skaffe nye apparater, men at hun måttet ta tak i 

alt det andre på egen hånd. På spørsmål om noen i helsevesenet har snakket med henne om 

mestringsstrategier, eller om de har tatt opp med henne det psykiske aspektet forbundet med 

nedsatt hørsel, svarer hun kontant nei. I stedet forteller hun at hun selv så en annonse og tok 

kontakt med NBHP på Gaustad, og at det var et lærerikt opplegg som har hjulpet henne. Hun 

opplever at det kun legges det vekt på lyd og taleoppfattelse når man er på kontroll for CI. 

Heller ikke AA føler at noen har snakket med henne om livet som hørselshemmet. AA ble 

sykmeldt i 4-5 måneder da hun forsto at hun var blitt døv. «Jeg gikk på en smell», sier hun. 

Hun ble veldig redd, og tenkte at hun kom til å gå på trygd og bli sittende hjemme alene. 

Heller ikke i denne perioden var det noen som snakket med henne om psykiatri og hørsel, 

eller henviste henne videre til noen som kunne snakke med henne.   

Ved en ren tilfeldighet ble hun med på et kurs kalt «Kommunikasjon og mestring», men hun 

tror ikke hun falt inn i kategorien kurset var beregnet på. De andre på kurset var mye eldre 

enn henne, og de var ikke lenger i arbeidslivet. AA føler seg heldig som har fått to CI i løpet 

av ett år og vil ikke kritisere helsevesenet. Men hun sier samtidig:  

 

«Jeg skulle gjerne truffet flere som meg.  Noen som er relativt unge, i jobb, med et sosialt liv. 

De møter jeg ikke, og jeg vet ikke hvor jeg skal oppsøke dem». 

 

AA forteller at hun har vært sliten, men at det å ha CI utgjør en stor forskjell.  

 

«Før var det et jag etter å mestre».  
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Nå orker hun ikke det lenger. AA har ikke opplevd at det psykiske aspektet av 

hørselsnedsettelse har vært vektlagt når hun har vært til kontroller eller behandling. Hun sier 

at hun har forsøkt å finne ut av ting selv: 

  

«Når jeg har dratt på disse kursene så har jeg jaktet etter noe som kan gi meg svar på hvorfor 

jeg har det som jeg har det. Jeg har ikke fått noen svar. Jeg skulle gjerne hatt noen verktøy for 

å komme dit».  

 

Hun har aldri hørt om NBHP på Gaustad, og sier at det sikkert skyldes at hun aldri har vært 

deprimert. På spørsmål om hun ikke var deprimert da hun ble sykmeldt i 4-5 måneder, svarer 

hun:  

 

«Jo, da var jeg deprimert.  Men utenom det har jeg egentlig klart meg ganske bra. Jeg har vært 

sliten». 

 

AC forteller en lignende historie. Hun hørte dårlig, men hadde liten kunnskap om hvordan det 

påvirket henne. Hun har i perioder hatt det dårlig, uten at hun vil kalle det en depresjon. Det 

har vært perioder hvor hun har vært irritert på de nærmeste, og oftere sint og lei seg. I ettertid 

har hun koblet dette til hørselen, og at det hadde sammenheng med økende hørselstap og 

manglende effekt av høreapparatene. En gang da sønnen var liten spurte han henne:  

 

«Hvordan tror du det er å være meg? Jeg får kjeft hele tiden. Til og med når jeg legger meg 

om kvelden får jeg kjeft». 

 

Da tenkte AC at hun måtte skjerpe seg, men relaterte det ikke til hørselen sin før hun ble 45 år 

gammel. Det gikk 10 år uten at hun forsto. Hun hadde små barn og tenkte at det var normalt å 

være sliten, men hun har i ettertid skjønt at hun var unormalt utslitt. AC har også gått på 

mestringskurs på NBHP på Gaustad etter å ha sett en annonse. Utover dette har hun i likhet 

med de andre aldri blitt spurt om psykisk helse i forbindelse med sin hørsel, hverken i 

spesialisthelsetjenesten eller ved fastlegebesøk. 

AD synes det har vært helt greit å leve med sin hørselshemming. Hun tror det skyldes at hun 

har veldig mye selvtillit og er veldig god til å gjette. Men da hun mistet hørselen på venstre 

øre ble hun asosial forteller hun, og hun begynte å gjemme seg bak mannen sin i sosiale 

situasjoner. Hun er utadvendt og glad i å snakke med folk, men før hun fikk CI måtte hennes 

mann representere dem begge. Hun isolerte seg, ble stille og stilte aldri spørsmål i sosiale 

sammenkomster.  

 

 

AD forteller også om da hun innså hvor alvorlig hennes hørselstap var.  

«Jeg har klart meg greit, men jeg vet ikke helt hvordan det hadde vært om jeg ikke hadde fått 

CI. Jeg skjønner jo nå hvor lite jeg egentlig har hørt. Det er tragisk å tenke på».  

 

Ingen har snakket med henne om hørsel og psykiatri. Hun forteller tvert i mot at hennes 

ØNH-lege skjelte henne ut fordi hun hadde skaffet seg CI, det var nemlig forbeholdt barn. 

 

Både AC, AD og AA forteller at de har hatt et fint liv, og at de lever godt med sin 

hørselshemming. Men samtidig forteller alle at de ofte har vært veldig slitne.  
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De fire informantene forteller alle om problemer i det sosiale. De forteller uavhengig av 

hverandre om at dersom det er flere enn fire personer tilstede klarer man ikke å henge med i 

samtalen. AC sier at det går ikke å henge seg opp i, sånn er det bare. 

Audiopedagogen sier om det psykiske aspektet knyttet til nedsatt hørsel:  

 

«Det er klart at kommunikasjon er alfa og omega for det å være menneske. Vi er sosiale dyr. 

Vi har behov for stimulering og feedback, det å gi og ta. Får vi ikke det gjør det noe med oss, 

fysisk som psykisk».  

 

På spørsmål om det psykiske aspektet er undervurdert svarer hun at hun tror det er veldig 

avhengig av hvilken behandler brukeren treffer. Problemet er at brukeren ofte bare kommer 

én gang, og da blir det vanskelig å følge opp pasienten. Hun sier videre at brukeren ofte ikke 

er klar for informasjonen.  

 

«De må selv ha aksept for hørselstapet. Har de ikke det blir det vanskelig, man kan ikke 

trenge seg på», sier hun. 

 

3.4 Aksept 

Alle de hørselshemmede jeg snakket med hadde akseptert at de hørte dårlig, og at de hadde 

behov for høreapparater og annen hjelp. Samtlige brukte høreapparatene/cochleaimplantatene 

de hadde fått, i tillegg til andre hjelpemidler som taleforsterker og teleslynge for telefonering. 

Selv om de som ble intervjuet sa at de mestret sin hverdag med nedsatt hørsel godt, fortalte de 

fire om større og mindre problemer i sin hverdag. De fortalte om gode og mindre gode 

mestringsteknikker de selv bruker. Det var kun AG som på egen hånd hadde oppdaget sitt 

hørselstap. Alle bortsett fra AG hadde lenge gått med nedsatt hørsel før de fikk hjelp i form av 

høreapparater.  

AA forteller at da hun selv oppdaget at hun var blitt døv sa venninnene hennes at det hadde de 

visst i flere år allerede. AC sier hun gikk i 10 år med alvorlig hørselstap uten å selv forstå 

hvor stor innvirkning det hadde på livet hennes. AD har hatt nedsatt hørsel fra hun var liten, 

og oppdaget først da hun fikk CI hvor lite hun faktisk hadde hørt. 

 

Ingen av de intervjuede hadde uoppfordret fått en skikkelig gjennomgang av sitt audiogram, 

men alle hadde en viss forståelse av hvor dårlig de hørte. AG tror at noen forsøkte å forklare 

henne audiogrammet, men at hun ikke var interessert i det. Hun forsto at hun ikke hørte i 

området for taleforståelse, og tenkte at det var alt hun trengte å vite. Ingen fikk noen 

informasjon om i hvor stor grad grad deres hørselshemming innvirker på livet generelt, fra 

hverdagslige ting som familieliv til utdanning og arbeid.  

AA ba selv om en ordentlig forklaring på audiogrammet sitt, og hun syntes det ga mening da 

hun fikk det forklart. Det viste henne hvor dårlig hun faktisk hørte, og hun forsto mer om seg 

selv.   

AD klarte selv å lese ut av audiogrammet at diskanten var borte, og at hun hørte på bassen, 

men hun forsto ikke betydningen av det. Hun sier at hun tror det har endret seg, og at man 

sikkert får mer informasjon nå. Men da hun nylig tok nytt audiogram for å fornye 

høreapparatet ble hun ikke vist audiogrammet. 

 

Det kan se ut som om mange hørselshemmede bagatelliserer sitt problem. To av informantene 

sa at dersom de grublet for mye så trodde de at de ville falle sammen. AD sa at hun var på et 

kurs der alle skulle kjenne på smerten, men at det bare gjorde alt verre. 
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AC og AG hadde begge vært på mestringskurs i regi av NBHP og fortalte at de hadde hatt 

stort utbytte av kurset.  Begge hadde selv funnet frem til kurset ved å respondere på en 

annonse i magasinet til HLF. 

 

3.5 Arbeid og hjelpemidler 

I St. Meld. 40 (2002-2003) (13) pekes det på at man ønsker å tilrettelegge for 

funksjonshemmede. Det skal legges vekt på universell utforming, men den enkeltes behov 

skal også ivaretas (9). 

I en kvalitativ studie fra Universitetet i Gøteborg, Sverige ble det vist at hørselshemmede i 

arbeid har bedre livskvalitet enn de som står utenfor arbeidslivet (13). 

Samfunnet har et ønske om at alle funksjonshemmede skal inkluderes i arbeidslivet og sosialt, 

og i årene som kommer vil det være spesielt viktig at folk står i jobb lenger. Dersom en leser 

Stortingsmelding 40 (2002-2003) ser man at det ikke er mangel på gode intensjoner. Det 

finnes mange ulike hjelpetiltak og prosjekter med tanke på å hjelpe og tilrettelegge for den 

funksjonshemmede. Men når hjelpen brukeren? Det virker å være et gap mellom hjelp som 

tilbys og bruken av den.  

Flere undersøkelser viser at hørselshemmede i stor grad avviser sitt eget handikap, og at 

mange bruker mer eller mindre gode strategier for å mestre livet med funksjonshemming. Den 

hørselshemmede kan forsøke å sitte nærmere den som snakker, følge intenst med og forsøke å 

oppfatte hovedpoengene eller lese på munnen. Alt for å ikke bli avslørt som hørselshemmet 

Mange er redd for å bli stigmatisert, og gjør det de kan for at ingen skal oppdage deres 

hørselshemming. 

Fornektelse eller selvbedraget ved å ikke ta inn over seg at man faktisk hører dårlig og burde 

søke hjelp, kan forstås som et forsøk på å beskytte sin normale identitet og unngå å bli 

definert som en som er annerledes i sosial omgang med andre (14). 

I Stortingsmelding nr 40 (2002-2003) skrives det at det norske rettighets- og formidlings-

system for hjelpemidler, til tross for enkelte mangler, karakteriseres som godt.  Utvalget 

påpeker at det er et problem at tjenestene ikke er likeverdig fordelt, og at en står overfor en 

betydelig utfordring med hensyn til å bedre kvaliteten i tjenesteytingen. Utvalget viser til 

manglende kompetanse, bl.a.  kommunenes medvirkning i hjelpemiddelformidlingen, og at 

organisasjonene påpeker problemer med manglende brukermedvirkning. 

Utvalget oppsummerer med at det er et gap mellom de politiske målene og virkeligheten (9). 

Som det sies i Stortingsrapporten er det opplagt at om trapper byttes ut med ramper og heiser 

så er ikke en rullestolbruker like funksjonshemmet som tidligere (9). Universell utforming er 

ikke like opplagt for hørselshemmede. De har unike behov, og utstyret som skal utplasseres 

krever kompetanse og vedlikehold i en helt annen skala enn trapper og ramper. Opplevelsen 

av å være funksjonshemmet henger sammen med omfanget av funksjonsnedsettelsen og når i 

livsløpet den oppstår. Avhengig av når vanskene oppstår vil egenopplevelsen eller mestringen 

av funksjonsnedsettelsen være ulik. 

 

En svensk studie belyste viktigheten av å ha en jobb (13). Studien hadde tilgang til 

sykehistorie og helsestatus til alle innbyggere i Gøteborg med post-språklig alvorlig 

hørselsnedsettelse. Studien tok for seg voksne mellom 22 og 64 år og undersøker forskjellen i 

livskvalitet og HRQL mellom disse og den generelle befolkningen. De brukte NHP (12) og 

undersøkte følgende dimensjoner, mangel på energi, smerte, emosjonelle reaksjoner, sosial 

isolasjon og fysisk mobilitet. De fant at hørselshemmede med full jobb hadde signifikant 

lavere energinivå og forhøyet sosial isolasjon, men hadde lik HRQL i de andre dimensjonene 

sammenlignet med normalbefolkningen i samme alder. 
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Til sammenligning mellom gruppen som jobbet fulltid og de som jobbet deltid eller var 

pensjonert hadde de som jobbet fulltid signifikant færre plager i alle dimensjoner av NHP, 

bortsett fra mangel på energi. 

 

Undersøkelsen viste videre at de viktigste psykososiale faktorer med størst innvirkning på 

arbeidssituasjonen var viljestyrke, støtte fra kolleger og forståelsesfull ledelse. Tekniske 

hjelpemidler ble sagt å være til hjelp, i likhet med støtte fra familien (13). 

 

AA er i fullt arbeid. Det eneste hjelpemiddelet hun bruker er en teleslynge for å kunne ringe. 

Hun sier at hun er redd for å ringe, da hun frykter å høre feil. Hun ringer i jobbsammenheng 

når hun må, men privat kommuniserer hun med tekstmeldinger eller mail. Hun har forsøkt 

med mikrofoner på møterommet, men det fungerte ikke.  

 

«Alle glemte å trykke på knappen», sier hun.  

 

I tillegg var det andre tekniske feil som gjorde at det ikke fungerte. Hun leverte til slutt alt 

utstyret tilbake til Hjelpemiddelsentralen. På spørsmål om hun synes det ble utprøvd på en 

ordentlig måte svarer hun nei. Nå bestiller hun skrivetolk dersom det er fagdag, og i vanlige 

møter spør hun kollegaer om å oppsummere det som var viktig etter at møtet er slutt. Sjefen 

har sagt at de ikke kan ha for mye ekstrautstyr. Hun har spurt AA:  

 

«Du vil vel ikke bli behandlet annerledes? Du vil vel ikke være så spesiell?».  

 

AA svarte da at hun ville behandles som alle andre, men hun tenker at hun nå har kommet til 

et punkt der hun må være den hun er, noe som innebærer at hun faktisk må behandles 

annerledes. Hun tror ikke at det skyldes vrang vilje hos sine overordnede, men at de ikke 

forstår. Og når man ikke forstår noe, så kan man heller ikke belastes for det, sier hun. 

 

AD arbeidet tidligere på laboratorium og forteller at hun fikk noe tilrettelegging på 

arbeidsplassen. En ansatt ved Hjelpemiddelsentralen skulle ha et prosjekt, og AD ble valgt ut 

som en av deltakerne. Da ble det installert lyddempende plater i taket på møterommet. Da 

bedriften noen år senere skulle flytte inn i et helt nytt bygg ønsket AD at det skulle installeres 

teleslynge på møterommet, og det ble gjort.  Men hun sier:  

 

«Det var like mye styr hver gang for å få det til å fungere». En tekniker måtte komme og 

trykke på de rette knappene før det fungerte. «Jeg er jo veldig flink til å si ifra da. Jeg var 

åpen om det på jobben, og jeg turte å si ifra når det var noe jeg ikke hørte».  

 

Men hun tror det kan være problematisk for mange, fordi man ikke vil være til bry for sin 

bedrift. Det må ikke være sånn at man blir sett skjevt på fordi man hører dårlig, sier hun. AD 

tror at det kan være at du ikke får jobb dersom du forteller at du er hørselshemmet.  

«Jeg har følt at de var dumme som ansatte meg fordi jeg trengte tilrettelegging».  

 

AC er jurist og er åpen om sitt hørselstap på jobben. Hun sier hun selv har funnet frem til 

mestringsstrategier som fungerer. Hun plasserer seg strategisk riktig i forhold til de andre ved 

bordet, og har gitt beskjed om at spesielt viktig informasjon må tas med henne i en situasjon 

med mindre støy og forstyrrelser. Det åpne kontorlandskapet er utfordrende for AC, og selv 

om hun har forsøkt har det ikke vært mulig for henne å få et eget kontor. I møterommet har 

det blitt plassert en taleforsterker midt på bordet, men den er for svak og fungerer ikke godt 

nok.  
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«Jeg pleier å si at hendene må bort fra ansiktet, de må snakke en av gangen, og det nytter ikke 

å snakke når man er alt for langt unna mikrofonene. Det er spesielt en kollega, som liker å 

ligge litt bakover i stolen og da kommer ansiktet langt unna. Da blir det jo plutselig en og en 

halv meter til mic’en og det går ikke. Så da må jeg be henne om å reise seg opp da, hver gang. 

Og ja, jeg ber henne hver eneste gang det er møte».  

 

I større møter der det blir diskusjon i plenum etter at sakskomplekset er presentert har AC gitt 

beskjed om at hun forlater møtet når hun ikke lenger får med seg det som blir sagt. Disse 

møtene foregår i en sal med teleslynge, men det er for få mikrofoner, og de er montert for 

høyt oppe slik at lydkvaliteten blir dårlig. Hun får kun med seg bruddstykker av det som blir 

sagt. Alle hennes nærmeste medarbeidere er klar over at hun har nedsatt hørsel, men de klarer 

ikke å huske på dette fra gang til gang.  

 

«De glemmer seg bort og snakker i munnen på hverandre». Da bare går jeg, sier hun. 

 

AG har vært sekretær, og jobber nå med regnskap. Hun satt tidligere og skrev på maskin etter 

diktafon. Dette var veldig slitsomt arbeid for henne, og ble mye bedre da utstyret ble digitalt 

og hun kunne få lyden rett inn i høreapparatene. Hun syntes det var vanskelig å måtte svare i 

telefonen. Arbeidsgiver har alltid forsøkt å legge til rette, og hun har aldri måttet kjempe for 

arbeidsplassen sin. Men fordi hørselshemming er et usynlig handikap forteller hun at de alltid 

glemmer, og at man må si ifra om og om igjen. Det har vært en høy terskel å si at hun hører 

dårlig. Det er først de siste årene at hun har blitt åpen om sitt hørselstap. Å be folk om å gjenta 

har hun ikke vært flink til. 

 

«Å be noen gjenta for tredje og fjerde gang, det er vanskelig. Veldig vanskelig.»  

 

Hun føler at det er å være til bry. Hun sier hun vet at hun burde ha hatt sin samtale-forsterker 

på bordet under møter, men hun tar den allikevel ikke opp av vesken fordi det føles styrete. 

Dersom de andre i møtet snakker én og én går det greit, men hun er avhengig av å se på den 

som snakker, sier hun. Om samtalen går for fort, eller om flere snakker samtidig, faller hun ut. 

Jeg spør henne om hvorfor hun ikke har anskaffet en forsterker som står på bordet hele tiden.  

 

«Hos meg så går det på.... Du må jo ta tak i det selv.  Det er du selv som må starte den 

prosessen for å få hjelp.  Ingen kommer hjem til deg og sier, hør AG – er det noe vi kan hjelpe 

deg med? Jeg har ikke krefter til å ta tak i det selv nå». 

 

Audiopedagogen tror at det kan være en viktig faktor at hjelpemidlene ikke er for tekniske og 

vanskelige å bruke. Hun sier at de unge tar det veldig lett, mens den eldre gruppa kan føle at 

det blir for mye for dem. Det er ikke alle hjelpemidler som passer for alle aldersgrupper. Hun 

er av den oppfatning at det foreligger konkrete instrukser om hvem som skal ha informasjon 

om tilleggsutstyr til bruk på arbeidsplassen. Og mener også at dersom man får tilpasset 

høreapparater så er man en del av systemet, og blir fulgt opp. Hun sier at det nok forekommer 

variasjon avhengig av hvor man kommer, men at alle får informasjon. 
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4. Diskusjon 

 
4.1. Valg av metode 

Intervjuformen benyttet i studien kan sees på som en triade der intervjuer, den som blir 

intervjuet og spørsmålet utgjør en enhet med gjensidig påvirkning. Intervjuer er selv 

hørselshemmet. Dette kan ha påvirket svarene som avgis, og hvilke oppfølgende spørsmål 

som stilles. Det er stilt mest mulig åpne spørsmål for at intervjuerens ubevisste eller bevisste 

baktanker skal ha minst mulig innvirkning på samtaleinnholdet. Det er en ulempe at ingen av 

informantene i denne studien er tilfeldig valgt, men at de selv har henvendt seg for å snakke 

om sin situasjon. Det er en mulighet for at de er mer bevisste sin hørselshemming og dermed 

opptrer mer som «profesjonelle hørselshemmede» enn gruppen som helhet. Siden de selv 

ønsker å dele sine erfaringer, kan man se for seg at de er mer ressurssterke og velfungerende 

enn gjennomsnittet. De som er intervjuet er alle kvinner, og studier viser at kvinner er mer 

bevisste sin sine følelser og gir større uttrykk for dette enn menn (5). Alle bor i Oslo-området, 

og det de har opplevd behøver ikke å være representativt for landet som helhet.  Man må være 

ytterst forsiktig med å konkludere ut fra materialet, da utvalget er svært begrenset. 

 

4.2 Hjelpemidler på arbeidsplassen 

På bakgrunn av intervjuene kan det se ut som at det er rimelig kjent for hørselshemmede at 

det finnes ulike hjelpemidler til bruk på arbeidsplassen og privat. Audiopedagogen anslår at 

kun rundt 50% bruker slikt utstyr. Mye kan tyde på at utvalget i denne studien er skjevfordelt 

med tanke på dette. Kvinnene antas å være i den ressurssterke gruppen som skaffer seg og 

bruker tekniske hjelpemidler. På bakgrunn av dette forteller studien oss lite om hvorvidt det er 

uvitenhet om at hjelpemidlene finnes, manglende erkjennelse av behov, mangel på tid til å 

søke, for høyt teknisk nivå, eller annet som er årsaken til at rundt halvparten ikke bruker 

hjelpemidler. De hørselshemmede som ble intervjuet hadde mottatt samtaleforsterkere, 

teleslynger, brannvarsler og annet. De forteller at dette er hjelpemidler de har funnet frem til 

på egen hånd, eller tilfeldigvis fått høre om. Man kan bare spekulere i hvordan man tenker seg 

at de mindre ressurssterke skal finne frem til hjelpemidler de kunne hatt behov for. 

Audiopedagogen mener det finnes standardisert informasjon som gis til alle som kommer i 

kontakt med helsevesenet.  

«Alle skal informeres om hjelpemidler og gis tilbud om audiopedagog», sier hun.  

 

Men hun mener også at det er et problem at hørselshemmede ofte ikke klarer å motta og 

prosessere informasjonen som gis. I Pasientrettighetsloven §3-5 står det: Informasjonen skal 

være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring og 

kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Personell skal så 

langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av 

informasjonen (15). Dette innebærer at dersom det for helsevesenet er kjent at 

hørselshemmede har problemer med å ta til seg informasjon fordi de ikke klarer å forstå og 

lagre informasjon samtidig som de bruker energi på å høre, må informasjonen til denne 

gruppen gis på en annen måte. En fortolkning er at dersom informasjonen ikke er forstått av 

mottaker er den heller ikke avgitt. Studien indikerer at samtlige av de fire som er intervjuet 

enten har problemer med å huske informasjon som er gitt, eller så har de faktisk ikke fått 

informasjonen. Dette vet vi ikke. En tolkning av lovverket er at ansvaret for at informasjonen 

faktisk kommer til mottaker ligger på helsevesenet. 

  

Audiopedagogen er også av den oppfatning at dersom man er i kontakt med hjelpeapparatet 

blir man fulgt opp, i alle fall det første året. Samtidig forteller hun at det kan være noe 

tilfeldig hvem man møter, og hvordan oppfølging skjer. Dette avviker fra det de 



 18 

hørselshemmede i denne studien sier. Det rapporteres tvert imot om manglende oppfølging, 

og at prosessen med å få tekniske hjelpemidler er unødig vanskelig. Informantenes historier 

kan tolkes som at man selv må definere et behov og deretter søke Hjelpemiddel-sentralen om 

å få utstyr man trenger. De hørselshemmede som ble intervjuet har i dag kontakt med 

audiopedagog som hjelper dem med å søke, men det tok varierende antall år før de ble satt i 

kontakt med denne instansen. Det kan synes som tildelingen av hjelpemidler er ganske 

tilfeldig, noe som bekreftes av audiopedagogen, og i Stortingsmelding 40 (2002-2003)(9).  

 

En undersøkelse fra Danmark viser at hørselshemmede har større sannsynlighet for å falle ut 

av arbeidslivet og motta trygdeytelser enn normalt hørende. De konkluderer med at det å falle 

ut av arbeidslivet kan motvirkes med økt bevissthet blant kolleger og ledelse, samt bedre 

tilgjengelighet og bruk av tekniske hjelpemidler (10). Det blir påpekt at samtidig som tekniske 

hjelpemidler senker denne sannsynligheten er det et underforbruk av slikt utstyr. Dette 

samsvarer godt med det informantene forteller. De uttrykker frustrasjon over liten forståelse 

og bevissthet fra kolleger og ledelse. De opplever at det er problematisk at man selv må sørge 

for å få tekniske hjelpemidler, og at man selv må vite hva man trenger for å få hjelp. Det 

virker også å være lite brukerstøtte, og mangel på evaluering av tiltak. Det ser ikke ut til å 

være nok fokus på opplæring og bruk. AA fikk f.eks. mikrofoner til bruk i møtesituasjoner, 

men opplæring av kolleger ligger på den hørselshemmede selv. Da hun returnerte utstyret ble 

det ikke forsøkt med noe annet, eller gjort noe forsøk på å identifisere årsaken til at utstyret 

ikke fungerte. AA mente selv at utstyret ikke var tilstrekkelig utprøvd. Kvinnene som er 

intervjuet i denne studien er ressurssterke og åpne om sitt handikap. Allikevel fremgår det at 

de synes det er problematisk å være til bry på arbeidsplassen, eller at de er bekymret for å 

ikke klare det samme som de hørende.  

 

- AA har levert tilbake utstyr som kunne fungert godt for henne, fordi det var brysomt 

for kollegene å trykke på en knapp før de snakket.  

- AG tar ikke opp sin Roger penn og legger den på bordet fordi det er så mye styr. Hun 

beskriver det som plagsomt å be kolleger gjenta når hun ikke hører det som blir sagt.  

- AD hadde teleslyngeanlegg på møterommet, men det var problematisk å få det til å 

fungere. At det faktisk fungerte i hennes tilfelle kan skyldes at hun ikke var redd for å 

si fra når det ikke var på eller når det var tekniske feil.   

- AC blir irritert fordi hun til stadighet må gjenta seg selv.  

- AA er redd for å ta en telefon. Ikke fordi hun faktisk ikke hører i telefonen, men fordi 

hun er redd for at det skal skje. 

 

Den svenske studien viste at støtte fra kolleger og ledelse, ved siden av viljestyrke, var 

faktorene som hadde størst innvirkning på arbeidssituasjonen. Tekniske hjelpemidler ble sett 

på som et viktig bidrag, men ikke den viktigste faktoren (13).  Erfaringen til informantene i 

denne studien er at tekniske hjelpemidler er den eneste hjelpen man kan få dersom man søker. 

Opplæring av kolleger eller å finne gode bruksområder for hjelpemidlene må man klare selv. 

Viljestyrke er en medfødt egenskap, men man kan se for seg at opplæring og hjelp til å finne 

gode mestringsstrategier, samt hjelp til utdanning av kolleger, vil kunne gi et løft og derav 

styrke til å tåle belastning. Informantene uttrykker ikke å ha fått slik hjelp på sine 

arbeidsplasser. Det er problematisk at det er hørselshemmede selv som må orientere seg rundt 

hva som finnes av hjelpemidler, og at de selv må etterspørre disse for å få dem. 

 

Denne praksisen bidrar ikke til økt bruk, noe som er viktig om man skal legge til grunn at 

tekniske hjelpemidler senker sannsynligheten for at den hørselshemmede går ut av 

produksjonsgivende arbeid og over på trygd. Man kan se for seg en situasjon omvendt av den 
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vi ser i dag, der man som hørselshemmet og i jobb får hjelp fra Hjelpemiddelsentralen til å 

avdekke hvilke behov som er tilstede. Deretter skulle de som profesjonelle aktører kommet 

med løsninger for å avhjelpe problemene, slik at hørselshemmede kan være i arbeid. Slik det 

ser ut til å fungere i dag er at brukeren selv må identifisere et behov og søke om et 

hjelpemiddel, til dels kan det dreie seg om meget teknologisk utstyr. Opplæring i korrekt bruk 

av hjelpemidlene ytes det minimalt med hjelp til, noe som kan være årsak til at utstyret i 

mange tilfeller blir liggende ubrukt. 

 

Undersøkelsen viser også at universell utforming er en utfordring når det gjelder 

hørselshemming. To av de spurte fortalte at teleslynge lager en ubehagelig lyd i 

høreapparatene deres, slik at de ikke kan bruke det. Det ble rapportert fra samtlige at 

anleggene aldri er skrudd på, og at ingen vet hvordan dette skal gjøres de gangene det blir 

påpekt. Det var kun i kirker at én hadde fått det til å fungere tilfredsstillende. Som det sies i 

Stortingsrapporten er det opplagt at om trapper byttes ut med ramper og heiser er ikke en 

rullestolbruker like funksjonshemmet som tidligere (9). Slik er det ikke nødvendigvis for 

hørselshemmede. Utplasserte teleslynger har generelt ikke vært til nytte for noen av de spurte 

i denne studien.   

 

4.3 Det psykososiale aspektet og mestring 

Studien indikerer at hørselshemmede har lett for å bagatellisere og undervurdere problemene 

tilknyttet livskvalitet. Når hørselen forsvinner gradvis er det vanskelig å selv identifisere 

utfordringer man møter. Blant de fire som er spurt svarer tre av dem at livet som 

hørselshemmet er greit, men samtidig gir samtlige uttrykk for at de har vært uvanlig slitne. 

AC var mye sint og hadde kort lunte i forhold til familien. To bruker ordet sorg. AG forteller 

om mye snørr og tårer. De fire har alle hatt utfordringer privat og i arbeid som de ser på som 

problematiske. Flere undersøkelser viser samme tendens (5, 11, 13). Det kan forstås slik at 

funnene i denne undersøkelsen er generaliserbare. Man kan tenke seg at de fleste 

hørselshemmede har kjent på flere av de samme vanskene som informantene i studien.  

Allikevel viser studien at helsevesenet ikke har noen standard oppfølging med tanke på dette 

aspektet av hørselshemming. Informantene rapporterer at det kun fokuseres på lyd og tekniske 

hjelpemidler. Det er opprettet en psykiatrisk behandlingstjeneste, men dette er kun tilbudt et 

fåtall, og inngår ikke i rehabilitering ved alvorlig hørselstap. Det påpekes fra audiopedagogen 

at det er vanskelig å hjelpe hørselshemmede før de har aksept for sitt funksjonstap. Tross dette 

gis det ingen hjelp til å komme gjennom denne erkjennelsesprosessen. Studien viser at all 

hjelp som ytes ut over høreapparater i stor grad er avhengig av at den hørselshemmede selv 

tar tak i sine problemer og søker hjelp.  Dette er mildt sagt utfordrende for alle som ikke har 

erkjent at de trenger hjelp, og man kan dermed si at for en stor gruppe er hjelpen skjult for 

dem. 

 

Ingen av informantene har blitt spurt om sin livssituasjon når de har vært hos fastlege. Det 

kan dermed se ut som at kunnskap og bevisstgjøring om denne problematikken må forsterkes 

i primærhelsetjenesten.  

 

I studien fremgår det at for å få hjelp må man være sterk. «Man må selv stå på» sier de 

hørselshemmede, og dette bekreftes av audiopedagogen. Man kan spørre seg hvordan det går 

med de som ikke er så sterke og selvhjulpne som informantene i denne studien. Er det 

sannsynlig at de får hjelpen de trenger når de fire ressurssterke kvinnene i denne studien, samt 

artikkelforfatteren, alle har kjent på at de har fått hjelp alt for sent? Man får ikke det man 

behøver for å mestre hverdagen før man selv erkjenner sitt hørselstap og oppsøker hjelp. Hvor 
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mange sliter seg ut og ender opp hos Nav før de får hjelp? Hvor mange finnes det som aldri 

får hjelpen de trenger? 

 

Audiopedagogen mener at helsepersonell ikke kan trenge seg på, at man må vente til den 

hørselshemmede har akseptert sitt hørselstap og er klar til å motta informasjonen. Er dette 

riktig? Er det rett å la mennesker med betydelig hørselstap gå i 10 år eller mer med stadig 

økende problemer uten å forsøke å hjelpe dem? Er det den hørselshemmedes ansvar å selv 

søke hjelp? I så fall er det et problem at samtlige i denne studien svarer at de ikke har fått 

noen ordentlig gjennomgang av sitt audiogram. Å ha innblikk i sin egen sykdom er et 

minstekrav for å forvente at pasienten skal klare å hjelpe seg selv. Når et hørselstap skjer 

gradvis er det nesten umulig å forstå omfanget av hva man står i. Lydene forsvinner 

umerkelig. Man bruker ubevisst ulike strategier for å kompensere, og det kan være 

tilfeldigheter i livet som gjør at man plutselig forstår at man hører så dårlig at det går på den 

psykiske helsa løs. Det å forstå det psykiske aspektet, det å lære seg mestringsteknikker, det å 

erkjenne hørselstapet og «komme ut av skapet», som det ble sagt fra profesjonelt hold, det er 

ikke enkelt. Man kan tolke studien dit hen at hørselshemmede får svært liten hjelp på veien 

dit. Det finnes kunnskap om de mange ulike virkningene av hørselstap, men fokuset i 

behandlingen ligger fremdeles kun på det å oppfatte lyd. 

 

4.4 Samlet vurdering 

Funnene i denne studien indikerer at livskvalitet og mestring er undervurdert i behandlingen 

av hørselshemmede. Dagens system rundt utdeling av hjelpemidler, der brukeren er ansvarlig 

for å skaffe seg hjelp, fordrer at pasienten selv erkjenner hørselstapet og har en evne til 

mestring. Men selv blant de ressurssterke og aktive brukerne i denne studien var problemene 

store.  

 

Dette er et område som bør utforskes videre, spesielt på grunn av den uvurderlige verdien av 

at hørselshemmede klarer å stå i arbeid og opprettholde god livskvalitet. Det er snakk om et 

betydelig antall mennesker i arbeidsfør alder. En forbedret Hjelpemiddelsentral og økt fokus 

på opplæring av kolleger og ledelse vil kunne gi hørselshemmede en enklere hverdag. Større 

fokus på mestringsstrategier og innsikt i egen funksjonsnedsettelse er området som ser ut til å 

ha størst forbedringspotensiale. 

 

Hørselshemming må ikke lenger anses som et akutt problem som kan avhjelpes ved å på ulike 

måter forsterke lydoppfattelsen. Det må sees på som en kronisk tilstand som krever langt 

større tiltak enn kun høreapparater og tekniske hjelpemidler. Denne gruppen har behov for 

tverrfaglige tiltak med fokus på å gi den enkelte pasient verktøyene de trenger for å hjelpe seg 

selv og fungere i sin hverdag. 

 

 

 

5. Konklusjon og anbefaling 

 
Studien er for snever til å foreta bastante konklusjoner. Uavhengig av dette avdekker den flere 

problemområder som det kunne vært interessant å undersøke nærmere: 

 

- Kan vi hjelpe hørselshemmede til å bli værende i arbeid ved å øke forståelse blant 

kolleger og ledelse? 
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- Burde Hjelpemiddelsentralen omorganiseres? Målet må være en likeverdig og 

rettferdig fordeling. Det må sees på som god samfunnsøkonomi at brukerne får de det 

trenger, og at utstyret de anskaffer fungerer og benyttes. 

- Er universell tilnærming god ressursbruk ved hørselshemming? Eller er det slik at det 

for mange hørselshemmede ikke fungerer etter hensikten? 

- Nytten av mestringskurs etter modell fra NBHP bør evalueres og vurderes 

implementert som standard tilbud til alle med alvorlig hørselstap. 

 

Følgende punkter anbefales implementert så raskt som mulig: 

 

- Alle med alvorlig hørselshemming skal ha egen time hos ØNH der audiogrammet 

gjennomgås. Problemområder den hørselshemmede mest sannsynlig vil støte på må 

belyses og synliggjøres for den enkelte. Det skal gis tilrettelagt informasjon om 

tilgjengelige hjelpemidler. Alle som trenger brannvarsler skal ha dette umiddelbart 

etter påvisning av nedsatt hørsel i diskantområdet. All informasjon bør gis skriftlig 

etter samtalen. 

- Det må satses på økt kompetanse og bevisstgjøring av fastleger om omfanget av 

livsproblematikk og komorbiditet forbundet med nedsatt hørsel. 
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