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1 Innledning  
 

1.1  Om Ad Hoc gruppen og bakgrunn for arbeidet 
 
På HLF sitt landsmøte i 2018 ble det besluttet at en Ad-hoc gruppe skulle opprettes og være virksom i 
landsmøteperioden 2018-2021. Gruppens arbeid skal støtte opp om FBU (Foreldre- og barn utvalgets) 
arbeid, og det aktuelle arbeidet på feltet sentralt i HLF. 
 
Gruppens arbeid er rådgivende, og utført av fagfolk og foreldrerepresentanter. Det overordnede mål 
for oppdraget er å sikre at hørselshemmede barn og unge får rask og god oppfølging uansett hvor de 
bor. Sluttprodukt for oppdraget er denne rapporten, basert på gjennomførte undersøkelser, møter, 
erfaring og kunnskap.  
 
På Foreldre- og barn-konferansen ved Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter på høsten 2018 ble det 
diskutert utfordringer knyttet til å få den nødvendig hørselsfaglige hjelp fra Statped (Statlig 
spesialpedagogisk tjeneste) og PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i kommunene). Mange 
opplever at PPT ikke alltid har den nødvendige kunnskap, og at de heller ikke etterspør hjelp fra 
Statped hvis de selv mangler den nødvendige hørselsfaglige kompetansen. Begge etater oppleves 
tidvis som langt fra brukeren. Denne rapporten skal belyse noen av de utfordringene det her er pekt 
på, men rapporten tar også et bredere perspektiv når det gjelder opplæringssituasjonen for 
hørselshemmede barn og unge.  
 
I perioden fra 1993 fram til år 2000 fulgte den daværende fylkesaudiopedagogtjeneste opp ca. 2000 
flere hørselshemmede barn og unge i året, enn hva Statped gjør i dag. HLF mener at antall 
hørselshemmede barn og unge ikke er lavere i dag. Det er derfor også viktig å sikre at vi har et system 
som er godt nok organisert til at alle som har behov for det fanges opp, og ikke går under radaren. 
 
1.2  Definisjoner og avklaringer 

 
I rapporten vil følgende begrep brukes på denne måten: 
 
Foreldre og foresatte:  Om de som har ansvaret for barnet. 
Nærpersoner:   Om de som er rundt barnet og påvirkes/kan påvirke barnets situasjon 
Barn og ungdom:  Gjelder barn og unge inntil 18 år, med konstatert nedsatt hørsel i så betydelig 

grad at det krever tilrettelegging i barnehage eller i opplæringssituasjonen i 
grunn- og videregående skole. 

 
1.3  Oppfølgning av et barn med hørselsutfordringer er komplekst 

 
For mange barn går det bra. De opplever at de får den oppfølgning og tilrettelegging som er 
nødvendig for at de skal føle seg likeverdig og inkludert i fellesskapet. For andre kan det oppleves 
motsatt. 
 
Foreldre ønsker alltid det beste for sitt barn. Mange opplever å få hjelp og støtte gjennom 
hørselsomsorgen og andre faginstanser. Noen foreldre opplever at de ikke får den hjelp og støtte de 
mener er nødvendig. Noen opplever tidvis håpløshet, frustrasjon, utilstrekkelighet og maktesløshet. 
 
Norge består av land og by, fjell og daler. Derfor kan den geografiske avstanden til kommunale, 
fylkeskommunale, eller statlige tjenester variere stort i forhold til hvor man bor. Geografisk avstand 
til faginstanser på hørsel og andre praktiske utfordringer, som f.eks. klimatiske forhold, tilgjengelig 
transportmidler, eller annen form for kommunikasjon, kan også være utfordrende på grunn av vårt 
langstrakte land.  
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Hvilke ressurser den enkelte kommune eller fylke har tilgjengelig av for eksempel spesialpedagogiske 
tjenester, audiopedagoger, logopeder, eller andre pedagogiske, tekniske og hørselsfaglige ressurser, 
kan påvirke kvaliteten på den hjelp og støtte barnet og foresatte får. 
 
Spesielt i Troms og Finnmark med store avstander og utfordrende klimatiske forhold, kan man lett 
tenke seg at det kan bli store geografiske avstander mellom det hørselshemmede barn/ungdom og til 
det hørselsfaglige hjelpeapparatet.  
 
Om den geografiske avstanden påvirker hvilken oppfølgning og tilrettelegging barn med 
hørselshemming får, har vi ikke nok grunnlag til å si noe bastant om, men uttalelser fra foresatte i 
undersøkelsen kan allikevel antyde det. 
 
Mange foreldre opplever at det er de som må koordinere det meste av tilretteleggingsløpet, fra barnets 
hørselstap avdekkes og frem til barnet begynner på videregående skole og i videre utdanning.  
 
Figur 1 I foreldrerapporten, se vedlegg, illustrerer de viktigste elementene i tilretteleggingen rundt 
barnet, og opplevelsen mange foreldre uttrykker; «At de må koordinere alt».  
 
For å illustrere hvor mye foreldre må forholde seg til, har vi i delrapport utarbeidet av foreldrene, 
listet opp ulike aktører og forhold som kan være inkludert i arbeidet rundt det hørselshemmede barnet: 

 
Barnehage, skole, SFO (AKS i Oslo), lærere, assistenter, spesialpedagoger, fastlege, 
helsesøster, sykehus (spesialisthelsetjenesten), UiO Rikshospitalet (for de med cochlea 
implantat), Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Statlig spesialpedagogisk tjeneste 
(Statped, evt. andre lokale instanser som gjør de samme oppgavene, f.eks. Vetland skole og 
ressurssenter for hørselshemmede i Oslo), Straksteam og veiledere med hørselsfaglig 
bakgrunn, hørselshjelpere med ulik fagbakgrunn, NAV (Nasjonal Arbeids- og 
velferdsforvaltning), NAV Hjelpemiddelsentral, private hørselsfaglige institusjoner, og ulike 
høreapparatprodusenter. 

 
Tilrettelegging kan inkludere deltagelse på kurs for foreldre, lærere, spesialpedagoger, assistenter, 
PPT-rådgivere, hørselskontakter, pårørende, nærpersoner, familie og venner. Kursene kan variere 
både i innhold og lengde. 
 
Tilrettelegging inkluderer ofte tekniske løsninger og utbedring av akustikk, pedagogisk tilrettelegging 
og ulike inkluderingstiltak i barnehage og skole.  
 
I forbindelse med tilretteleggingen gjøres det en del dokumentasjonsarbeid. PPT skriver ofte en 
sakkyndig vurdering. Skolene eller barnehagene kan gjøre et enkeltvedtak ut fra den sakkyndige 
vurderingen. Det utarbeides ofte en individuell plan (IP), og/eller en Individuell Opplærings Plan 
(IOP). Enkelte barn trenger spesialundervisning, og det skal legges til rette for dette. I mange tilfelle 
forsøker man å inkludere barnet i klassen og gjøre tilretteleggingstiltak der. 
 
Det er mange beslutninger som må tas og koordineres. Dette kan gjøres i ulike forum, f.eks. i 
koordineringsmøter, samarbeidsmøter, overgangsmøter og/eller andre møter. Tiltakene som gjøres bør 
evalueres, kommuniseres og justeres. Det er behov for en jevnlig tett dialog mellom foreldre, 
barnehage og skole i form av telefoner, e-post, brev og møter. Foreldre må forholde seg til referater, 
skjemaer, søknader, rekvisisjoner og tidsfrister.  
 
Det er en fordel at foreldre kjenner til barnets rettigheter, slik at de kan klage på vedtak og de tiltak 
som settes i gang. Enkelte foreldre føler de må forholde seg til veldig mye, passe på hele tiden og 
sjekke at tilrettelegging er tilfredsstillende. Dette kan oppleves ekstremt krevende.  
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1.4  Oppdraget, møter og gruppens sammensetning 
 
Deler av gruppen har deltatt på følgende møter: 
 

2018:  Deltakelse på Foreldre- og barn konferanse i regi Foreldre og barn-utvalget i HLF 
ved Hurdalssjøen Hotell og Konferansesenter 19. – 21. oktober 2018. 

2019:  Deltakelse og egne møter på HLF Foreldre- og barn konferansen på Quality Hotel i 
Sarpsborg 18. – 20. oktober 2019, samt deltakelse på samling for HLF sine Statped 
representanter.  

2020; 19.8-20 Videomøte 

 13/10-20 Videomøte 

 Deltagelse på HLF Foreldre- og barn konferansen på Quality Hotel i Sarpsborg 16. -
18. oktober 2020. 

 
AD HOC-utvalget har hatt møter med hele gruppen:  

2019; 9/4-19,  

6/6-19,  

18/10-19 (Sarpsborg),  

2020: 28/1-20 Fysisk møte 

17/4-20  Videomøte 

8/6-20 Videomøte 

 8/9-20 Videomøte 

 
AD-HOC gruppen har hatt fysiske møter fra oppstart i 2019 frem til januar 2020. På grunn av 
nasjonale Corona-restriksjoner innført fra mars 2020, har gruppen i ettertid gjennomført sine møter 
via videolink. 

AD-HOC gruppen har mellom møtene i hele perioden arbeidet med rapportene, og samarbeidet via 
telefon, e-post og videomøter. 

Gruppens leder har også bistått i flere enkeltsaker/møtt i flere møter, knyttet opp mot oppdraget.   
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Gruppen har bestått av: 
 

Leder 
Bjørn Jonassen Tidligere fylkesaudiopedagog i Vest- Agder og 

seniorrådgiver i Statped sørøst, avdeling hørsel. Er i dag 
fylkesleder i HLF Agder og privatpraktiserende 
audiopedagog. 

 
Medlemmer 
Benedikte H. Wentworth Foreldre-representant 
Frank Rusten   Foreldre-representant  
 
Kjersti Fullu Styremedlem og representant fra Norsk audiopedagogisk 

forening, jobber som audiopedagog ved Øre-Nese-Hals-
avdeling, Akershus Universitetssykehus. 

Andreas Tegeman Styremedlem og representant fra Audiograf forbundet, jobber 
som audiograf ved NAV hjelpemiddelsentral. 

 
Ann Mette Rekkedal Audiopedagog og Phd, jobber som audiopedagog ved NAV 

hjelpemiddelsentral 
 
Johanne Fossen  Jobber ved RUT (HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede 

tjenester A/S). 
 
Berit Tollefsen,   Rektor ved Briskeby videregående skole 

 
Fra Foreldre og barnutvalget (FBU) i HLF har gruppen hatt regelmessig samarbeid med leder Hans 
Petter Østreng. Fra sekretariatet HLF har seniorrådgiver Marit Skatvedt fulgt og bistått arbeidet.  
 
 
1.5 Undersøkelser og rapporter 
 
Gruppen har delt seg og gjennomført spørreundersøkelser på sine respektive fagfelt. Representanter 
for audiopedagoger og audiografer har samarbeidet om en spørreundersøkelse til sitt fagfelt. Denne 
benevnes heretter som Fagrapporten, og ligger som vedlegg 1.  
 
Foreldrerepresentantene har gjennomført undersøkelser med foreldregruppen. Denne rapporten ligger 
som vedlegg 2, og kalles Foreldrerapporten.  
 
Representanter for Briskeby skole samt RUT har henvendt seg til elevgruppen på Briskeby, og 
diskutert funnene utfra erfaringer og fagkompetanse. Rapporten ligger som vedlegg 3 og benevnes 
videre som Briskebyrapporten. 
 
Delrapportene kan leses selvstendig som resultat av respektive undersøkelser. I analyse-delen av 
denne rapporten har vi forsøkt å se resultater opp mot hverandre og sett etter trender som gjensidig 
forsterker hverandre.  
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1.6 Oppdraget 
 
Hovedoppdrag A;   
Statped, PPT, hørselssentraler, NAV hjelpemidler og tilrettelegging – samhandling 
 

• Et siktemål for ad-hoc gruppen har vært å kartlegge forskjeller i de ulike regionene, og se på 
hvordan de ulike enheter jobber og samhandler. Rapporten skal vise til eksisterende 
hindringer samt muligheter for å få til et strømlinjeformet system.  
 
Hvordan oppdraget er utført 
Gruppene har sett på hvordan ulike enheter jobber og samhandler ut fra sine perspektiv, dette 
utgjør den største delen av denne rapporten.  
 
Når det gjelder regionale forskjeller peker Fagrapporten på en forskjell mellom nord og 
øvrige landsdeler hvor nord ser ut til å falle litt «dårligere» ut i enkelte kategorier. 
Foreldrerapporten sier noe om at det ser ut til å være forskjeller fra kommune til kommune.  
 
Sammenfattende angående regionale forskjeller har vi ikke signifikante og statistiske bevis, 
da for få svar har kommet inn. Vi kan bare konstatere hva vi ser ut fra de undersøkelsene som 
er gjort. 
 

• Videre var det ønskelig at gruppen la frem forslag til en helhetlig plan som kan følge barnet 
gjennom hele barnehage- og skoleløpet, se vedlegg 4 - Forslag til helhetlig plan. 

 
Deloppdrag B;   
Bistå forskningsprosjekt «Inkluderende strategier» 
 

• HLF gjennomfører i løpet av landsmøteperioden 2018-2021 et forskningsprosjekt i regi av 
NTNU samfunnsforskning «Inkluderende strategier». Dette er en oppfølger til 
«Dokumentasjonsprosjektet»1 som ble sluttført våren 2018.  
 
Hvordan er oppdraget utført 
Ad-hoc gruppen har i et visst omfang gitt tilbakemeldinger til dette arbeidet. Også ved 
gjennomgang av spørreskjema, i møter, innspill og diskusjoner.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 Eksternt arbeid relevant for gruppens arbeid 
 

 
1Patrick Kermit: Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole. 
Kunnskapsoversikt over nyere nordisk forskning.  
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I den aktuelle perioden har det pågått en stor grad av politisk arbeid om rammebetingelser i 
støttesystemet, barnehage og skole, og som på ulikt vis var med å endre fokus i Ad Hoc gruppens 
arbeid. Det er vanskelig å spå hvordan eventuelle endringer vil slå ut, så arbeidet i Ad Hoc gruppen er 
hovedsakelig gjort med den viten at mye foregår i feltet, utfra den kunnskap, erfaring og kompetanse 
man har hatt på det tidspunktet arbeidet har pågått.  
 
Vi viser til aktuelle høringer som HLF har svart ut i perioden, og som kan være med på å påvirke 
hvordan støttesystemet for hørselshemmede barn vil se ut på sikt: 
 

1. Meld. St. 6 (2019-2020)  Melding til Stortinget «Tett på – tidlig innsats og 
     inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO».   

2. NOU 2019:23   Ny opplæringslov.  
3. NOU 2019:25   Med rett til å mestre 

 
Når det gjelder arbeidet med «Tett på» har HLF politisk arbeidet målrettet for å få tilbake 
en variant av fylkesaudiopedagog-ordningen, tilsvarende en koordinatorrolle.  
Se vedlegg 6 - Arbeidsinstruksen for den avviklede Fylkesaudiopedagog-ordningen, som 
beskriver hvordan den tidligere Fylkesaudiopedagog-rollen inneholdt. 
 

HLF har fått gjennomslag for innstillingen til meldingen “Tett på”:  
«Flertallet viser til at det tidligere var eksempelvis syns- og audiopedagoger ute i regionene som 
bidro til en bedre, tidligere og mer systematisk støtte til disse ulike elevgruppene. Flertallet mener 
mulighetene som åpnes gjennom omorganiseringen og oppbygging av regional og lokal kompetanse 
bør forsøke å ivareta tilsvarende kompetanse og tett oppfølging». 
 
En koordinator-ordning nevnes av mange foreldre som noe de sterkt ønsker tilbake, og som vil løse 
mange utfordringer i hverdagen. Dette omtales spesielt i rapporten fra foreldrene. HLF vil fortsette å 
arbeide politisk for å følge opp flertallsinnstillingen.  
 

4. Høringsnotatet; «Bedre velferdstjenester for barn og unge som har et behov for et 
sammensatt tjenestetilbud. Samarbeid, samordning og barnekoordinator».  

 
Høringsnotat foreslår endringer i ulike lover. Forslagene går ut på å harmonisere og styrke 
samarbeidsbestemmelser og lovfeste en tydelig plikt for kommunen til samordnet tjenestetilbudet.  
 
Departementene foreslår å utvide ordningen med lovpålagte samarbeidsavtaler mellom de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten for barn.  
Det blir foreslått å innføre en rett til barnekoordinator for familier med barn eller som venter barn med 
alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne.  
 
I tillegg blir det foreslått å rettighetsfeste gjeldende koordinatorordning i pasient- og 
brukerrettighetsloven.  
 
Det blir også foreslått å harmonisere reglene om individuell plan, å innføre en plikt til å medvirke i 
arbeidet med individuell plan og å innføre en felles forskrift om individuell plan. 
 
 
 
 
 
 
NAV-rapport om betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede barn og 
unge. 

Se HLF sine høringssvar her: 
https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/horingsuttalelser/ 
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Hovedbildet som tegner seg i studien er et mangfold av faktorer som er viktige for deltakelse og 
gjennomføring i skoleløpet. Samspillet mellom hjelpemiddelet, mennesket, organisasjoner og 
arkitektur, teknologi og samfunn er med og avgjør om elever fullfører skolen eller ikke.  
 
Gode støttespillere er helt nødvendig, i tillegg til teknisk og pedagogisk kompetanse.  
 
Basert på dataene har prosjektet lite grunnlag for å si hvor stor del av skolefrafallet som skyldes 
manglende bruk av hjelpemidler, men at det handler mye mer om helheten rundt eleven og 
hjelpemiddelet. 2 
 
Omorganisering i Statped. 
Det har også foregått en omorganisering i Statped i perioden. Man har skilt området tegnspråk fra det 
øvrige hørselsfeltet. HLF har gitt innspill til prioriteringer vi mener er viktige i hørselsfeltet, dette er 
gjort i samråd med HLF`s tillitsvalgte samt Statped-representantene for HLF og FFO i denne 
perioden. Som et resultat av stortingsmelding 6 «Tett på» vil hørsel fortsatt være et fagområde i 
Statped, men man arbeider parallelt med å bygge opp regionale støttesystem nærmere barna.  
 
I Foreldre-rapporten omtales forskningsrapporter fra Kemit med flere og Nordahlutvalget som et av 
bakteppene for arbeidet i Ad-hoc gruppen. 
 

2 Sammenfattende om delrapportene  
 
2.1 Innledning 
 
I dette avsnittet vil det først presenteres en kort sammenfatning av hver delrapport som grunnlag for 
den påfølgende analysen. Dernest vil resultater fra delrapportene gjennomgås. Delrapportene er ikke 
umiddelbart sammenlignbare i måten de er bygget opp, men har et likt mål utfra mandatet: å se på 
mangler og hva som fungerer godt i oppfølgningen av hørselshemmede barn. Slik sett vil vi forsøke å 
diskutere trekk som går på tvers av de ulike rapportene. Briskeby-rapporten støtter i det vesentlige 
foreldrerapporten og de utfyller hverandre. Det er Fagrapporten som diskuteres mot disse to 
delrapportene, selv om det ikke alltid sies eksplisitt. 
  
2.2 Sammenfattende om Fagrapporten 
 
Oppsummert danner denne undersøkelsen et bilde av en hørselsomsorg som gir et godt tilbud og 
sikrer teknisk tilrettelegging, men den peker også på mangler knyttet til oppfølging og veiledning.  
 
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant medlemmer i de respektive foreninger. Det var 
forholdsvis få svar fra enkelte arbeidssteder og regioner. Det kan derfor ikke trekkes store konklusjoner 
eller brukes for analyse av regionale forskjeller. Svarene gir en pekepinn på hva det kunne vært 
interessant å undersøke nærmere i en kvalitativ studie. 
 
Det ser ut til at tilrettelegging med tekniske hjelpemidler er bedre ivaretatt enn den pedagogiske. Dette 
er noe som bør undersøkes nærmere for å få en større forståelse for mulige årsaker.  
Få høresentraler synes å arrangere Lærings- og mestringskurs for barn og foreldre. Det er noe som bør 
utvikles og gjøres tilgjengelig for flere. Høresentralene virker til å ha god oversikt over barn i deres 
region og har derfor mulighet til å nå mange. 

 
2 https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/forskningsrapporter-og-evalueringer-finansiert-
av-nav/rapporter-navs-tiltak-og-virkemidler/betydningen-av-hjelpemidler-og-tilrettelegging-for-
funksjonshemmede-barn-og-unges-mestring-og-deltakelse-i-skolen 
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Barnets- og foreldres opplevelse av dagens hørselsomsorg bør inkluderes i all oppfølging og 
veiledning av fagpersoner. Et samarbeid på tvers av etater, systemer og yrkesgrupper krever rutiner, 
tid og bør ha nasjonale retningslinjer. Et tettere tverrfaglig samarbeid kan bidra til en dypere forståelse 
for barns behov utover de tekniske hjelpemidlene.  Uten et tett samarbeid kan hørselsomsorgen lett 
fremstå som fragmentert og uoversiktlig. Vedlegg 5 viser en oversikt på mulige aktører i feltet. Det 
kan være vanskelig å forstå ulike nivåer, og hvem som har ansvar for hva. Kanskje bidrar dagens 
system til å overlate koordinator-rollen til foreldrene fordi det ikke er gode rutiner og krav til samspill 
mellom de ulike instansene og nivåene i systemet? Det er ikke alle foreldre som kan eller makter å ta 
en slik rolle for sitt barn.  
 
Kommunen bør i større grad ansvarliggjøres i forhold til en koordinering av opplæring og 
tilrettelegging for hvert enkelt barn. Undersøkelsen viser at kommunale audiopedagoger synes å være 
tett på skoler og elever, og har god oversikt over barn og unge i sin region. En tett oppfølging kan 
synes å gi bedre tilrettelagte tilbud. 
 
Få svar fra ansatte i Statped gjør at undersøkelsen mangler viktig informasjon om hvordan ansatte 
opplever oppfølgingen og tilretteleggingen for de hørselshemmede barna. Dette bør undersøkes 
nærmere for å danne et mer helhetlig bilde av dagens praksis. Vedlegg 5 viser en oversikt på mulige 
aktører i feltet. 
 
2.3 Sammenfattende om Foreldrerapporten   
 
Systemet for å koordinere, gi råd og veiledning bør i utgangspunktet være likt i hele landet. 
Innspillene fra enkelte foreldre tyder på at det er forskjeller. Vi har heller ikke her informasjon som 
kan underbygge forskjeller fra landsdel til landsdel, men forskjellene ser ut til å ligge lokalt fra 
kommune til kommune.  
 
Noen foreldre ønsker at myndighetene bør se på tydeligere retningslinjer og flere lovpålagte 
rettigheter for barna. I tillegg må informasjon knyttet til rettigheter være lett tilgjengelig for alle. 
 
Det er viktig med ressurspersoner og fagpersoner som er geografisk nært det hørselshemmede barnet 
og foreldrene, helst med kunnskaper om lokale forhold. Foreldre etterlyser en person med faglig 
hørselskompetanse som har koordinerende ansvar for alle involverte instanser i oppfølgning og 
tilretteleggingsprosessen rundt barna. Koordinatorrollen bør være en gjennomgående tjeneste som 
følger barnet over tid, fra barnehage til og med videregående skole. En koordinator bør ha pedagogisk 
og hørselsfaglig bakgrunn. 
 
Foreldre ønsker raske prosesser og beslutninger hos de ulike aktørene som følger opp barnet. Noen 
opplever at det burde være et tettere samarbeid mellom de forskjellige instansene.  
 
Foreldre ønsker en startpakke med alt vesentlig innhold når hørselstapet avdekkes. Den bør inneholde 
en veileder om hørsel, beskrivelse av prosessen videre, rettigheter, kontaktinformasjon til koordinator, 
saksbehandler i PPT, Statped, evt. Straks-team, samt en oversikt på aktuelle instanser i 
hørselsomsorgen. Vedlegg 5 viser en oversikt på aktører i hørselsomsorgen utarbeidet av Ad-hoc 
gruppen.   
 
Foreldre ønsker personkontakt, samarbeidsmøter og en individuell plan med tidsfrister hvor det 
kommer tydelig frem hvem som har ansvaret for hva. De som gir råd bør ha kunnskap om barnet og 
om lokale forhold i kommunen de bor i. 
HLF arbeider for å implementere hørselskompetanse i lærerutdanning, spesialpedagog-utdanning og 
utdanning for barnehagelærere. Dette synes foreldre er bra. 
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Det finnes i dag mange nettbaserte informasjonskanaler hvor man kan finne informasjon om hørsel og 
tilrettelegging. Foreldre er opptatt av digitale plattformer. Det er viktig at informasjon er lett 
tilgjengelig og lett å finne. Like viktig er den personlige kontakten med oppfølging over tid. Derfor 
kan aldri nettbasert informasjon erstatte, men heller være et supplement til god personlig informasjon 
og veiledning. 
 
 

 
 
 
Ut fra svarene i undersøkelsen er det vanskelig å velge hva som er det aller viktigste. Dersom vi må 
velge ut de tre viktigste suksesskriteriene for god oppfølging av hørselshemmede barn, så velger vi: 
 
1. En egen koordinator som er nær barnet, og som sørger for at alle jobber sammen for barnets 

beste. Se Figur 2. 
 
2. God veiledning og opplæring av foreldre, barnehageansatte, skoleansatte, lærere og andre 

nærpersoner av instanser med hørselsfaglig kompetanse i forhold til: 
 

a. Pedagogisk tilrettelegging, med særlig vekt på språklig stimulering, opplæring og 
veiledning gjennomgående gjennom lek, undervisning, dagligdagse gjøremål og i sosiale 
settinger. 
 

b. Hørselsteknisk tilrettelegging. 
 

c. Skape inkluderende og gode psykososiale miljøer. 
 

3. Gjennomtenkte tilretteleggingstiltak, spesielt ved overganger må gjennomføres i god tid for å 
være klart til barnet starter i barnehage eller på ny skole. Foreldre ønsker at hørselsfaglige 
instanser, f.eks. Statped og audiopedagoger, følger tettere opp alle hørselshemmede barn over 
tid, og at hjelpemiddelsentralen deltar oftere i koordinerings- og overgangsmøter. 

2.4 Sammenfattende om Briskebyrapporten 
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Oppsummert kan vi si at alle deltakere i Briskebyundersøkelsen informerte om behov for mer 
informasjon gjennom skoleløpet. Dette sammenfaller med erfaringer fra foreldreundersøkelsen. 
Gjennom mer informasjon, kurs, samlinger og opplæring vil man kunne forebygge og forberede både 
skole, elev og foresatte på en god måte. Resultater fra spørreundersøkelsen blant elever, og skolens 
egne erfaringer gjennom mange år, samsvarer godt. 
 
Det å være en hørselshemmet ung person kan være utfordrende på flere måter. Elever med nedsatt 
hørsel har det til felles, at hørseltapet er usynlig, at de alle har opplevd kommunikasjonsbrudd, 
situasjoner der de ikke har hørt, oppfattet eller forstått.  
 
De er sårbare for støy og er ofte avhengig av å se den som snakker.  
 
De er også sårbare for stigma og skamopplevelser knyttet til hørselstapet, hvilket også kan være til 
hinder for både læringsutbytte, sosiale relasjoner og opplevelser.  
 
Mange kan ikke nyttiggjøre seg auditiv informasjon alene og kan ha gått glipp av både 
kommunikasjon og undervisning tidlig i livet. Dette gjør dem til en pedagogisk sårbar gruppe. 
Samtidig er elever med nedsatt hørsel en marginal gruppe.  
 
Vår erfaring er at kompetanse om gruppens utfordringer, kompleksitet og pedagogiske 
tilretteleggingsbehov generelt sett er nokså lav i det ordinære skoleverket. PPT og Statped spiller 
derfor en uhyre viktig rolle i elevenes skoleløp.  
 
Briskebys erfaring gjennom mange år er at en del elever i denne elevgruppen ikke har fått den 
tilretteleggingen og den oppfølgingen de har hatt behov for, og krav på gjennom opplæringsløpet sitt.  
 
Flere elever får ikke vurdering i enkeltfag, som for eksempel engelsk, andre har ikke hatt 
tilfredsstillende hørselsteknisk utstyr.  
 
Vi har også ofte hørt om elever som ikke får ta del i jevnaldrenes sosiale sammenhenger og som føler 
seg utestengt og mobbet på grunn av nedsatt hørsel.  
 
Ofte er utfordringene at de blir så slitne etter endt skoledag at de ikke orker å være sosiale i fritiden. 
Unge mennesker har et stort behov for å være sammen med andre unge. Dersom de ikke føler 
tilhørighet i gruppen, vil mange trekke seg, noe som kan være svært uheldig for utviklingen.  
 
I en opplæringssituasjon hvor man ikke føler seg trygg, kan mestring være en utfordring. Eleven kan 
oppleves som underyter, og får ikke utnyttet sitt læringspotensialet. Et godt tilrettelagt læringsmiljø, 
hånd i hånd med gode sosiale relasjoner, vil kunne gi eleven store muligheter til å nå sitt mål.  
 
Uttalelser fra foreldre viser at mange i stor grad har måttet «stå på» for å få en god tilrettelegging for 
sine barn. Vår erfaring er at skoleverket har hatt tendens til å overse, bagatellisere eller ikke forstå 
elevenes pedagogiske utfordringer og behov for tilrettelegging. Det som ofte blir sagt av foreldre er at 
når barnet begynner på Briskeby, kan de senke skuldrene i forhold til tilrettelegging, og konsentrere 
seg om sitt barns faglige utvikling.  
 
Mange elever med nedsatt hørsel får ikke tilstrekkelig hjelp med tilrettelegging og veien frem kan 
være lang. Når tilretteleggingen først kommer, opplever de fleste den som god.  
 
 

3 Analyse på tvers av delrapportene  
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Nedenunder diskuteres trekk på tvers av de ulike delrapportene samt hovedtrekk i de enkelte 
rapportene. 
 
Fra fagrapporten fremheves følgende punkter: 
 

• Oversikt: Totalt 56 % svarer at man har god oversikt over barn og unge med nedsatt hørsel i 
sin region. Høresentraler i alle regioner unntatt nord mener de har god oversikt, men merk at 
få fra nord har deltatt i undersøkelsen. Kommunale audiopedagoger og høresentraler oppgir 
også å ha god oversikt. Svar fra ansatte ved NAV Hjelpemiddelsentraler viser samlet sett at 
det er varierende grad av oversikt («både og»).  

 
• Tilrettelegging, oppfølgning og opplæring: Mange svarer her “vet ikke” på flere av 

spørsmålene. Det kan tyde på dårlig samhandling og forståelse for en helhetlig tilnærming, 
mangel på system- og tverrfaglighet, at man ikke etterspør grundig nok, eller definerer 
opplæring bort fra et teknisk- medisinsk ansvar.  
 

• De fleste, 74 prosent, svarer at barn og unge får tilbud om mikrofonanlegg. Som tidligere 
nevnt, svarer mange at den totale oppfølgingen er god. Det samsvarer ikke med svar om 
pedagogisk oppfølgning. Kanskje assosierer fagfolk god oppfølgning med teknisk 
tilrettelegging?  
 
Om barnet bruker tildelte hjelpemidler som for eksempel høreapparater, antall timer med 
bruk, om de har lydutjevningsanlegg i barnehage og klasserom er konkrete og målbare tiltak. 
En pedagogisk tilrettelegging, oppfølging og forståelse er mer komplisert og sammensatt, 
derfor vanskeligere å måle, kanskje også vanskeligere å avdekke uten å være tett på barnet 
lokalt? 

 
• Tilrettelegging, oppfølgning og opplæring sett i forhold til arbeidssted: Kommunale 

audiopedagoger tenderer til å komme bedre ut i alle kategorier. Det kan være et viktig spor å 
undersøke nærmere, hvordan de kommunale audiopedagogene arbeider.  
 
Når det gjelder svar på total oppfølgning, er resultatet bedre både for kommunale 
audiopedagoger og høresentraler enn for andre grupper som deltok i undersøkelsen. Her kan 
svar fra ansatte på høresentraler antyde at man tenker mest på den tekniske oppfølgningen, 
spesielt gjelder dette for audiografer.  
 

• Veiledning og tilbud til barn og unge med hørselstap: Få høresentraler arrangerer Lærings- 
og mestringskurs for barn og foreldre. Høresentraler har god oversikt over antall barn med 
nedsatt hørsel i sin region. Utvikling og tilbud om slike kurs kan gjennom høresentraler 
potensielt nå mange.  
   

• Samarbeid mellom etater: 68 % oppgir NAV Hjelpemiddelsentral som sin nærmeste 
samarbeidspartner. Igjen kan vi se tegn i retning av at behandling og oppfølgning av tekniske 
hjelpemidler har et høyt fokus.  
 
67 % oppgir foreldre som sine nærmeste samarbeidspartnere. Det er interessant sett i forhold 
til hvordan mange foreldre rapporterer å måtte ta en koordinator-rolle i barnets liv. Kanskje 
ville et bredere samarbeid mellom aktører i feltet kunnet bistå i å avlaste foreldrene bedre?  
 

 
 
I fagrapporten avslutter man kapittel 3.3.5 med følgende kommentar fra spørreundersøkelsen: “det 
kan se ut som om foresattes koordinator-evne og påtakelse av oppgaver er utslagsgivende i 
kommunikasjon mellom etater og avdelinger”. 
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De viktigste tendensene i fagrapporten er: Oppsummert danner undersøkelsen et bilde av en 
hørselsomsorg som gir et godt tilbud og sikrer teknisk tilrettelegging, men som også peker på mangler 
knyttet til oppfølging og veiledning.  
 
Risikofaktorer antas å være hvorvidt foreldre tar en koordinatorrolle og om samarbeidet mellom ulike 
instanser er godt nok til å avdekke og varsle om behov som ikke er dekket.  
 
3.1 Det tekniske aspektet 

 
Fagrapporten peker på at tilrettelegging og oppfølgning rundt tekniske hjelpemidler er bedre ivaretatt 
enn den pedagogiske. Det kan fortelle at man i for stor grad ser tekniske løsninger alene som svar på 
barnets utfordringer.  
 
Resultatene kan tyde på at skolene mangler forståelse for kompleksitet og behovet for opplæring om 
hørsel og tilrettelegging av lytteforhold og pedagogikk for barn og unge med hørselstap. Foreldre- og 
Briskebyrapporten viser likeledes at man stort sett får det tekniske utstyret som er nødvendig. 
Utfordringene det pekes på i denne sammenheng, er at foreldre ønsker en fast kontakt på 
hjelpemiddelsentralen, opplæring samt oppdateringer underveis da teknologi endres raskt i positiv 
retning.  
 
Mange barn med nedsatt hørsel får tildelt tekniske hjelpemidler gjennom NAV. Hjelpemidlene bidrar 
til en enklere hverdag for mange, men tildeling av et teknisk hjelpemiddel løser ikke alltid 
kommunikasjonsproblemet. Omgivelsene må få opplæring i hvordan hjelpemidlet skal brukes og det 
må holdes i orden. Svært ofte trengs det mye informasjon om hva et hørselstap egentlig innebærer slik 
at nødvendige hensyn kan bli tatt, også utover bruken av teknikk. Fagrapporten viser at de fleste 
informerer om at det tilbys kurs til skoler, men at skolene ikke i like stor grad tar imot tilbudet. 
 
Gjennom informasjonsarbeid og forståelse kan opplæringen bli bedre pedagogisk- og organisatorisk 
tilrettelagt. Det kan bidra til en bedre inkludering av det hørselshemmede barnet, og mindre behov for 
spesialundervisning da barnet i større grad vil kunne tilegne seg hva som blir sagt i klasserommet. I 
Foreldreundersøkelsen om hva foreldrene mener må til for at oppfølgningen skal være god, ser vi 
hvor sammensatt dette bildet er, og hvor viktig pedagogikk og samhandling mellom instansene er for 
å få til en god oppfølgning. Også fagrapporten peker mot en lite helhetlig tilnærming. Det er slående 
hvor komplekst bildet er, sett ut fra alle delrapportene, og der det tekniske aspektet lett kan få for stort 
fokus.  
 
For hørselshemmede barn og unge er pedagogikken minst like viktig som teknikken. Teknikk vil aldri 
kunne løse alle utfordringer. Det er mange instanser som må inn og samarbeide for at et 
hørselshemmet barn skal få et godt opplæringsløp. Fagrapporten gir en pekepinn mot at man ikke har 
nok kunnskap om hverandres tilnærminger, rettigheter og de ulike nivå for ansvar rundt hvert enkelt 
hørselshemmet barn. Dette er kanskje en erkjennelse og en kunnskap som må høyere opp på 
dagsorden? Også i forhold til den veiledning og opplæring som gis til foreldre om hvor de bør 
henvende seg for å få hjelp til hva. 
 
 
 
 

Dette understrekes også i omtale av Christiane Haukedals doktorgrad om barn med CI.3 «Selv om 
barna har tilgang til tekniske hjelpemidler i hverdag og skole, forteller foreldrene at de ikke har fått 

 
3 https://nbhp.no/2020/09/horselshemmede-barn-far-lite-sprakoppfolging/#more-945 
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god oppfølging av hvordan de kan styrke barnas språkferdigheter, utenom hvordan bruke tekniske 
hjelpemidler til kommunikasjon.  
 
De har altså fått lite råd og hjelp til det som ikke handler om Cochleaimplantatet, høreapparat, 
mikrofoner og lignende. En femtedel av foreldrene til barn med CI, og mer enn halvparten av 
foreldrene til barn som bruker høreapparat, forteller at de ikke har fått slik rådgivning eller kursing i 
årene etter at barna fikk påvist hørselstap. 
 
En koordinator vil kunne bidra på en positiv måte i dette informasjonsarbeidet. Dette kan skje 
gjennom direkte veiledning, samarbeidsmøter, kurs eller andre samlinger gjerne på tvers av 
kommunegrensene.  
 
3.2 Det pedagogiske og språklige aspektet 
 
I Foreldre- og Briskebyrapportene finner vi resultater som peker på viktigheten av den pedagogiske 
oppfølgingen av elevene gjennom hele skoleløpet. Svar fra elever på Briskeby videregående skole 
peker på at opplæring av pedagogisk personale i både bruk av teknisk utstyr og i hvordan man bør 
legge opp undervisning har vært fraværende i grunnskolen. 

 
Elever med nedsatt hørsel utgjør ikke en ensartet gruppe. Et hørselstap er individuelt og mange 
faktorer spiller inn, blant annet type og grad av hørselstap, når det ble oppdaget, årsaksforhold, grad 
av sammensatte vansker, og hvilken nytte personen har av sitt høreapparat eller Cochlea Implantat 
(CI). Felles for alle er at hørselstapet er usynlig, og at de har opplevd kommunikasjonsbrudd, 
situasjoner der de ikke har hørt, oppfattet eller forstått. De kan være sårbare for støy og er ofte 
avhengig av å se den som snakker (munnavlesning). Mange kan ikke nyttiggjøre seg auditiv 
informasjon alene og har gått glipp av mye. Dette gjør dem til en pedagogisk sårbar gruppe. 
 
Pedagogisk personell i hele skoleløpet ser ut til å ha for lite kunnskap om tilrettelegging av 
lytteforhold og pedagogikk. Imidlertid er tilretteleggingen bedre i de første skoleårene enn senere i 
opplæringsløpet. 

 
For at elevene skal utvikle seg faglig er tilrettelegging på alle plan viktig. Gode lysforhold, mulighet 
for munnavlesning, god akustisk tilrettelegging og opplæring i bruk av mikrofon må være på plass. 
For å gi mulighet til faglig utvikling er det en stor fordel å være i mindre grupper, der eleven makter å 
være muntlig aktiv.  
 
Trygghet og forutsigbarhet i opplæringssituasjonen er viktig for alle elever, men spesielt for denne 
gruppen. Barnet kan holde fokus på læring, og ikke være redd for å ha misforstått instruksjoner, 
situasjoner eller aktiviteter. Nøye gjennomgang av agenda, forventninger og mål for undervisning, 
gjerne med visuell støtte i tekst, symboler eller bilder kan bidra i forhold til dette. 
 
Nedsatt hørsel kan ha betydning for språklig utvikling, og en utfordring ved innlæring av nye ord og 
begreper. Barnet med nedsatt hørsel har ikke samme mulighet til overhøring, å snappe opp begreper 
fra andres samtaler, da de ikke har samme mulighet til auditiv kontroll av om begrepet er forstått 
riktig. Lærere må derfor ha et kontinuerlig fokus på elevens begrepsforståelse og ordforråd, gjennom 
hele skoleløpet, også i videregående opplæring. 
 
Briskebyapporten peker på viktigheten av at skolens ansatte får informasjon og opplæring om hørsel. 
Et barn med nedsatt hørsel er avhengig av strukturert undervisning, tydelig kommunikasjon og 
oversiktlige kommunikasjons-situasjoner. Siden nedsatt hørsel er et sansetap, tar barnet gjerne i bruk 
andre sanser som synet, for å kompensere for hørselstapet. Barn med nedsatt hørsel er ofte dyktige til 
å munn-avlese og ekstra sensitive i forhold til å tolke non-verbal kommunikasjon i form av mimikk og 
kroppsspråk. Imidlertid er det kun 1/3 av talelydene som kan munn-avleses. Resten består av 
intelligent gjetting ved hjelp av kombinasjonsevner og logikk. Denne lytteteknikken tar mer krefter og 
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litt lengre tid enn å oppfatte kun via hørsel. Riktig bruk av hørselsteknisk utstyr vil kunne kompensere 
for deler av lyttebelastningen barnet kan ha. Lysforhold og avstand til lydkilde likeså. 
 
Språkutviklingen går i ulikt tempo. Barn med normal hørsel kan fra ca. 2 måneders alder feste blikket 
og bable, deretter følger imitering av stemmelyder og som 3 åring vil ordforrådet ligge mellom  
500 – 900 ord. Talespråket utvikles ved å oppfatte mange gjentakelser og variasjoner i miljøet, og ved 
at språket blir brukt kreativt. Barn med nedsatt hørsel vil kunne ha en annen måte å bable på, da de i 
varierende grad hører sin egen stemme og hva andre sier. Fasen er likevel svært viktig i barnets 
språkutvikling.  
 
Barnet med nedsatt hørsel kan ha et mindre repertoar av konsonanter og konsonantforbindelser enn et 
hørende barn, fordi de ikke hører dem like tydelig. Det er derfor avgjørende at barnet får erfaring med 
å høre stemmer og at det arbeides systematisk med språkutviklingen i barnehage og skole.  
 
Når barnet begynner i barnehage/skole må hen trene på ulike ord for at utviklingen skal fortsette. Man 
må kompensere for lydbildet som er borte der hvor det auditive signalet ikke er tydelig nok. 
Visualisering er viktig, slik at barnet kan koble ord til bilde. Disse barna oppfatter ikke all tale fra 
radio, tv, samtaler hvor det er vanskelig å se ansiktet osv. De må lære ord på en annen og mer direkte 
måte. De må bli trygge på at de hører riktig.  
 
For best mulig utvikling må språket utfordres gjennom hele dagen, også hjemme. Språket er et sosialt 
redskap som bidrar til samhandling og mulighet for deltakelse i lek. Foreldre kan bidra mye i 
oppbyggingen av barnets språk. Gjerne med utgangspunkt i barnets interesser, gjennom samtaler, 
ordforklaringer, benevning, sang, sangleker, spill, rim, regler og høytlesning kan foreldre bidra til å 
øke barnets språklige ferdigheter og ordforråd. Ved forsinket utvikling bør den systematiske 
opplæringen også skje i barnehage og skole. 
 
Språkutviklingen påvirker barnets mulighet til deltagelse i samspill med andre, barnets sosiale 
utvikling. Den stopper ikke fordi barnet kan uttale ord korrekt. I skolen skal det fokuseres på mange 
nye begreper. Opplæringen må ha et tydelig fokus rundt nye ord og begreper i alle fag. Det behøver 
ikke være fremmedord eller vanskelige ord. Dersom barnet ikke har hørt ordet, eller hørt det utydelig, 
er det vanskelig å forstå mening med ordet og hvordan de skal bruke det. Da vil det også være 
vanskelig å huske.  
 
I videregående opplæring vil språket bli mer akademisk. Her er det viktig at læreren er oppmerksom 
på dette og kan forklare og gjøre dypdykk i begrepene.  
 
Fokus på barnets språklige og sosiale utvikling bør ligge høyt hos foreldre og pedagoger gjennom hele 
skoleløpet. Hjelp fra logoped/audiopedagog kan være en god tilnærming, men skole og foreldre kan 
som regel bidra mye. 
 
 
 
 
 
 
3.3 Koordinatorrolle 

 
Fagrapporten peker på en risikofaktor for god oppfølging, i hvilken grad foreldre tar en 
koordinatorrolle eller ikke. Videre er det et høyt antall fagfolk som oppgir barnets foreldre som sine 
nærmeste samarbeidspartner. Dagens system legger et stort ansvar på foreldre for å koordinere og 
samarbeide med de ulike instansene rundt barnet. Foreldreundersøkelsen understreker at foreldre 
savner en profesjonell koordinator som kan bistå familien over tid.   
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øke barnets språklige ferdigheter og ordforråd. Ved forsinket utvikling bør den systematiske 
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som regel bidra mye. 
 
 
 
 
 
 
3.3 Koordinatorrolle 

 
Fagrapporten peker på en risikofaktor for god oppfølging, i hvilken grad foreldre tar en 
koordinatorrolle eller ikke. Videre er det et høyt antall fagfolk som oppgir barnets foreldre som sine 
nærmeste samarbeidspartner. Dagens system legger et stort ansvar på foreldre for å koordinere og 
samarbeide med de ulike instansene rundt barnet. Foreldreundersøkelsen understreker at foreldre 
savner en profesjonell koordinator som kan bistå familien over tid.   
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En koordinator vil gjennom et tett samarbeid med lokale instanser kunne sikre rask start på 
oppfølging, informasjon til aktuelle, og veilede rundt behovet for tilrettelegging i barnehage eller 
skole.  
 
Gjennom en direkte melding fra Høresentral om barnets hørselstap, diagnose og behov for teknisk- og 
pedagogisk oppfølging kan koordinator ta initiativ overfor familien, barnehagen eller skolen og PPT 
slik at man kan møtes for nå komme i gang med tilretteleggingstiltakene. En koordinator-rolle knyttet 
opp til kommunalt eller interkommunalt nivå kunne lett få en totaloversikt over hvert enkelt barn, 
ulike barnehager, skoler og hvilke ressurser som finnes i lokalmiljøet. Utvikling av kurs og samlinger 
kunne da lettere tilpasses et lokalt eller spesifikt behov. 
 
Koordinatoren vil være ekstra viktig i overgang mellom ulike nivå i opplæringen, bytte av barnehage, 
skole eller pedagoger. Overgang fra grunn- til videregående skole har vist seg spesielt sårbar. Da 
barnet beveger seg fra en undervisningsrett hjemlet i opplæringsloven med et kommunalt 
opplæringsansvar, til et fylkeskommunalt ansvar.  
 
Dersom barnet følges av PPT i grunnskolen, og det er søkt om tjenester fra Statped, må nye søknader 
og overføring av informasjon skje i god tid før oppstart i videregående. I praksis viser det seg at dette 
svært sjeldent skjer, noe som medfører at mange hørselshemmede barn med behov for videre 
oppfølging fra Statped, ikke får det, og dermed blir sittende uten hørselsfaglig oppfølging og 
tilrettelegging i videregående skole. 
 
PPT i grunnskolen er knyttet til kommunen, mens den pedagogiske veiledningstjenesten / PP-
tjenesten i videregående er knyttet til region eller fylke. Vi ser for oss at koordinatoren kunne følge 
det hørselshemmede barnet på hele opplæringsveien. Fordelen med en koordinator knyttet opp til et 
bestemt geografisk område, vil være at koordinatoren blir godt kjent med hvert enkelt barn, foreldre 
og aktuelle samarbeidspartnerne som barnehage og skole, hørselssentralen, NAV og PPT. Terskelen 
for å få hjelp kunne senkes fordi det ofte er lettere å ta kontakt med andre når man vet hvem man skal 
snakke med, og fordi man også blir bedre kjent med hverandre gjennom samarbeidet man har 4.  
 
Selv om man får en koordinatorrolle vil det selvfølgelig fortsatt være slik at foreldre eier ansvaret for 
sitt barn og kommunen/fylkeskommunen eier ansvaret for opplæringen. Det å få et funksjonshemmet 
barn vil kreve noe mer av foreldre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Fagrapporten kommer vi med noen anbefalinger som kan bidra til å gjøre hørselsomsorgen mer 
fullstendig, samt hvordan fagfolk bedre kan bistå foreldrene på veien med sitt hørselshemmede barn:  
 

• Lærings- og mestringskurs for barn og foreldre bør i større grad tilbys. Her bør system-
kunnskap tillegges like stor vekt som selve hørselstapets konsekvens for barnet og familien. 
Høresentralene har en god oversikt over barn i deres region og har derfor mulighet til å nå 
mange. 
 

• Barnets- og foreldres opplevelse av dagens hørselsomsorg bør inkluderes i all oppfølging og 
veiledning fra fagpersoner. 

  
 

4 Det vises her til vedlegg om hvordan tidligere fylkesaudiopedagog-tjeneste fungerte 
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• Et samarbeid på tvers av etater, systemer og yrkesgrupper krever rutiner, tid og bør ha 
nasjonale retningslinjer.  Uten et tett samarbeid kan hørselsomsorgen lett fremstå som 
fragmentert og uoversiktlig for foreldre.  

 
• Kommunen bør ansvarliggjøres i forhold til koordinering av opplæring og tilrettelegging for 

hvert enkelt barn.  En tett oppfølging synes å gi bedre tilrettelegging. 
 
3.4 Det psykososiale aspektet 
 
Det psykososiale aspektet fremheves spesielt i Foreldre- og Briskebyrapportene. Et godt psykososialt 
miljø er viktig for læring og sosial utvikling, og bør derfor ha et fokus i oppfølgning av barnet. Dette 
kommer også frem i Kermit-rapporten vist til tidligere 5, hvor en konklusjon er at hørselshemmede 
elever har betydelige utfordringer knyttet til å oppnå sosial deltakelse og likestilling i vanlige 
barnehager og skoler.  
 
Et hørselstap er en usynlig funksjonshemning som kan være situasjonsbestemt. Noen ganger kan man 
oppfatte ganske bra, fordi avstand er kort til den som snakker, det er lite bakgrunnsstøy, akustiske 
forhold i rommet er gunstige, den som snakker har en god stemme som «passer» til hørselstapet, 
snakke «rett» dialekt, gode muligheter for støtte fra munnavlesning, at gruppa er ikke for stor, og at 
det er enkelt å følge med da kun en snakker om gangen.  
 
Andre ganger, når disse betingelsene ikke er til stede, kan barnet fungere som sosialt døv. Barnet 
hører kanskje at noe sies, men får ikke med seg innholdet. Dette vil over tid kunne påvirke motivasjon 
for å lære, bidra til sosial isolasjon og være til hinder for inkludering i et sosialt fellesskap. 
Misforståelser, konflikter, feiltolking av atferd eller opplevelse av nederlag kan derfor lett oppstå. I en 
utrygg situasjon er det lett å trekke seg tilbake eller kanskje unngå situasjoner som kan oppleves 
krevende. 
 
Det er ingen selvfølge at andre barn og voksne, eller barnet med hørselstap forstår hvorfor hen faller 
utenfor. Noen tror at problemet er løst hvis høreapparat, CI eller andre tekniske hjelpemidler er på 
plass og i bruk. Mange glemmer at disse hjelpemidlene ikke gir normal hørsel. Å starte tidlig med rett 
informasjon blir derfor viktig for å skape gode og inkluderende miljøer rundt barnet. Informasjon om 
de ulike tiltakene må gis både til barnets foreldre, med økende alder til barnet selv, noen ganger til 
venners foreldre, og til alle voksne som barnet møter i opplæring og i fritids aktiviteter. 
 
Sosiale ferdigheter kan trenes i spesialpedagogiske opplegg eller som en del av tilpasset undervisning 
i barnehage og skole. Trening av; kommunikasjon i lek, høflighet, regler i spill og lek, 
konkurranseevne – det å tåle og tape, spørre- og lytteteknikk under vanskelige lytteforhold er tiltak 
som vil kunne oppøve barnets sosiale ferdigheter.  
 

4 Konklusjoner basert på analysen 
 

Ad hoc gruppens konklusjon for å sikre en god oppfølging for hørselshemmede barn og deres foreldre 
er følgende: 
 

1. Egen koordinator geografisk nær barnet og familien. Denne bør sørge for at fagmiljø og 
foreldre jobber sammen for barnets beste. Vedkommende bør ha hørselsfaglig og pedagogisk 
bakgrunn. Det forutsettes at koordinator har et tett samarbeid med høresentral for rask 
kjennskap til nyoppdagede barn, for igangsetting av tilretteleggingstiltak i barnehage og 
skole.  

 
 

5 Hørselshemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole. 
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5 Hørselshemmede barn og unges opplæringsmessige og sosiale vilkår i barnehage og skole. 
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2. Tilbud om veiledning og opplæring til foreldre, barnehageansatte, lærere, ledere og PPT i 
forhold til: 

 
a. Pedagogisk tilrettelegging, med særlig vekt på språkstimulering og organisering 

av undervisning. 
 

b. Hørselsteknisk tilrettelegging med lydutjevning og eventuelt ulike direktelyd-
løsninger. 

 
c. Sosial inkludering og ivaretakelse av det psykososiale aspektet. 

 
3. Sikre alle overganger: barnehage/skole, småskole/mellomtrinn, mellomtrinn/ungdomsskole 

og ungdomsskole/videregående, inkludert overgangen som oppleves ved flytting og 
lærerbytter (sikre oppfølging, sørge for å starte i god tid før overgangen) 

 
 

5 Helhetlig plan 
 

Gruppen har laget et forslag helhetlig plan som vi håper kan fungere som en slags veiviser og 
oppskrift for foreldre i oppfølgingen av sitt barn.  
 
Det vil være store individuelle forskjeller og ulike behov ut fra barnets hørselstap, eventuelle 
tilleggsdiagnoser, alder og lokale varianter. Vi tenker den kan være et godt utgangspunkt, et redskap 
og en type huskeliste som vi håper kan bidra til å trygge foreldre i bekymringer rundt sitt 
funksjonshemmede barn.  
 
Etter hvert i skoleløpet, og ut fra modenhet bør barnet selv få si noe om hvordan de opplever 
lytteforhold og bruk av hjelpemidler i undervisning slik at de gradvis kan oppøve bevissthet rundt 
ulike lytteforhold, bruk av hjelpemidler, lytte-strategier og hvordan de best lærer og kan delta i sosiale 
settinger. Erfaringer kan bidra til oppbygging av en hørselshemmet identitet og gjøre hver enkelt 
ungdom i stand til å stå opp for seg selv og sin hørsel i videre studier eller arbeid. 
 
Forslag til helhetlig plan ligger som vedlegg 4, og er en strukturert mal satt opp med nøkkelord. 
Malen kan brukes som et utgangspunkt hvor man kan legge inn alle de opplysninger man ønsker. 
Tanken er at denne plan-skissen skal være oversiktlig og lett å bruke som em mal for alle i hele 
landet. 
 
 
 

6 Innspill og funn som bør undersøkes nærmere/veien videre 
 
6.1 Fylkes- og kommunereformens påvirkning av oppfølgingen  
 
I løpet av fylkes- og kommunereformen i Norge perioden 2018-2020 er 19 fylker blitt til 11. Av 428 
kommuner er 119 kommuner blitt til 47 nye, og 1. januar 2020 har vi nå 356 kommuner i Norge. 
Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, og Oslo 
kommune er videreført som i dag  
 
(kilde; https://www.regjeringen.no). 
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Sammenslåingene fører til større fylker og kommuner, noe som gjør at hjelpeapparatet kan oppleves 
enda fjernere fra det hørselshemmede barnet og dets foresatte. Foreldrene som har deltatt i våre 
undersøkelser gir tydelig signaler om at det er viktig at hjelpeapparatet rundt barnet må være 
tilgjengelig og nært. Det er derfor interessant å se om disse sammenslåingene og omorganiseringen i 
fylker og kommuner vil påvirke hørselsomsorgen på noen måte? Det vil være interessant å undersøke 
dette nærmere for eksempel i et nytt HLF-prosjekt. 
 
6.2 Hørselshemmede barn/unge fra minoritetsgrupper 
 
De fleste foreldre som har bidratt under innhenting av informasjon til rapporten er aktive medlemmer 
av HLF. Det er få informanter med annen kulturell- eller sosiokulturell bakgrunn. Det er derfor 
sannsynlig at vi ikke har fått belyst hele bildet. Foreldre forteller historier om andre familier de vet 
om, særlig med minoritetsbakgrunn, som strever med oppfølgingen. Hvor godt blir hørselshemmede 
barn/unge fra minoritetsgrupper fulgt opp? Blir disse barna gitt tilfredsstillende opplæring i norsk i 
forhold til å bli godt integrert i barnehage, skole og samfunnet generelt? Vi ønsker at HLF ser 
nærmere på dette. 
 
6.3 Oppfølgingsløsninger som avviker fra standard oppsett 
 
I enkelte områder i Norge følger man ikke standard modell i forhold til hvordan hørselshemmede barn 
blir fulgt opp. Dette kan gjelde teknisk- og pedagogisk oppfølging, eller at man har spesialbarnehager 
og spesialskoler. Vil disse spesialløsningene føre til at barna/ungdommene opplever en bedre 
oppfølging, eller oppleves det motsatt? Vi mener det bør sees nærmere på hvordan spesialløsningene 
fungerer i forhold til standard oppfølging.  
  
6.4 Pedagogiske suksesshistorier 
 
AD-HOC-utvalget har fått mange gode innspill og svar fra foreldre, elever og fagfolk, men vi savner 
innspill på hvilke erfaringer pedagoger i barnehager og skoler selv har i arbeid med hørselshemmede 
elever.  
 
For at skolene skal bli bedre, må de lære av hverandre og se muligheter i det andre har gjort. 
Kunnskapsformidling og erfaringsutveksling er nøkkelen til suksess.  
 
HLF har for tiden et prosjekt gående med NTNU samfunnsforskning som omhandler akkurat dette, 
det vil ferdigstilles i 2021 og kan kanskje gi svar på det som tas opp her. 
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7 Vedlegg: 
 

Vedlegg 1 Fagrapport fra audiografer og audiopedagoger 
Vedlegg 2 Foreldrerapport 
Vedlegg 3 Briskeby-rapport 
Vedlegg 4 Forslag til helhetlig plan 
Vedlegg 5 Oversikt på aktører i feltet 
Vedlegg 6 Arbeidsinstruksen for den avviklede Fylkesaudiopedagog- 

   ordningen. 
 



 
 

 
 

 
Vedlegg 1 

 
Fagrapporten 

 
Oppfølging av barn og unge med hørselstap 

 
1 Innledning  

 
På Hørselshemmedes Landsforbunds foreldre- og barn samling i 2018 kom det frem utfordringer 
knyttet til det å få nødvendig hjelp og oppfølging til barn i skolealder. Her fremkom det blant annet at 
Statped og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) oppleves som langt fra brukeren og lite 
tilgjengelig. Det ble på bakgrunn av dette nedsatt et utvalg som skulle se på oppfølging av barn og 
unge i HLF generelt. Utvalgets mål er å sikre at hørselshemmede barn og unge får rask og god 
oppfølging der de bor. 
 
Et av oppdragene som ble gitt utvalget var å avlevere en rapport som viser hvilke hindringer og 
muligheter det er for å få til et strømlinjeformet system for barn og unge med hørselsvansker, 
uavhengig av bosted i landet. Herunder er utvalget blant annet bedt om å kartlegge regionale 
forskjeller i oppfølgingen, og se på hvordan de ulike enheter arbeider og samhandler.   
 
For å innhente relevant informasjon i arbeidet, har tre medlemmer av utvalget utarbeidet og 
gjennomført en spørreundersøkelse til fagpersoner i relevante instanser, som høresentraler, PPT, 
Statped, kommunale audiopedagoger i utdanningssektoren og Nav Hjelpemiddelsentraler.  
 

2 Metode 
 
2.1 Utarbeidelse av spørreskjema og distribuering 
 
Et kortfattet spørreskjema ble utarbeidet og sendt til fagpersoner for kommentarer. Skjema ble justert i 
forhold til innspill som kom fra øvrige medlemmer i Ad-Hoc utvalget, samt respektive styrer.  
 
Undersøkelsen var nettbasert og skjemaet ble distribuert via mail til medlemmer av 
Audiografforbundet og Norsk Audiopedagogisk Forening som kan ha ansatte i de nevnte instanser. 
Det har også vært mulig for andre å delta ved at de som har mottatt spørreundersøkelsen kunne sende 
linken videre til andre relevante deltakere. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet  
oktober – desember 2019. Dataprogrammet som ble benyttet er finansiert av Audiograf-forbundet. 
Kostnader til å gjøre analyser som signifikans ble ikke mulig å utføre. 
 
2.2 Svarprosent og respondentenes faglige bakgrunn 
 
Til sammen har 100 personer deltatt i undersøkelsen, noe som sannsynligvis er en lav svarprosent. 
Spørreundersøkelsen kunne som nevnt videresendes til andre relevante fagpersoner. Vi kjenner derfor 
ikke det presise antallet som mottok undersøkelsen, heller ikke hvor mange medlemmer i de to 
organisasjonene som var relevante for undersøkelsen.  



 
 

 
 

 
Vedlegg 1 

 
Fagrapporten 

 
Oppfølging av barn og unge med hørselstap 

 
1 Innledning  
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Spørreundersøkelsen ble sendt til ca. 400 medlemmer, i Norsk Audiopedagogisk forening (100) og 
Audiografforbundet (300).  
 
De fleste respondenter (55%) hadde audiologisk bakgrunn, og 42% oppga audiopedagogisk eller 
spesialpedagogisk bakgrunn. Høresentraler utgjorde den største gruppen (44%), fulgt av NAV 
Hjelpemiddelsentral (13%) som var representert i alle regioner, og deretter kommunal 
audiopedagogtjeneste (12%), og som er illustrert i figur 1.  
 
Høresentraler og hjelpemiddelsentraler har ulik kontaktflate med skoler. Høresentraler har mindre 
kontakt med skoler direkte, mens hjelpemiddelsentraler har oftere kontakt med skoler i forbindelse 
med montering, kurs, opplæring og utprøving av hjelpemidler for elever.  Forskjellige kontaktflater 
speiler også svarene.  
 
Dessverre kom det få svar fra ansatte i Statped (5%). Vi har derfor ikke kunnet se nærmere på denne 
gruppen. Årsak til lav deltagelse fra ansatte i Statped er uklar. Mulig få audiopedagoger i Statped er 
medlemmer av Norsk Audiopedagogisk Forening, eller at få fikk tilsendt skjemaene. Det var også få 
ansatte fra PPT som deltok.  
 
 

 
Figur 1 viser fordeling av respondentenes arbeidssted. 

 

Det var en overvekt av respondenter (61%) fra region sør-øst, deretter midt med 16%, vest 10%, nord 
9% og 4% arbeidet nasjonalt. Geografisk speiler fordeling seg som befolkingsbosettingen, bortsett fra 
vest hvor det var færre som har svart sammenlignet med prosentandel som er bosatt der.  

Det er vanskelig å vurdere om spørreundersøkelsen bidrar til å kartlegge regionale forskjeller pga. lav 
svarprosent fra enkelte regioner.  

Når det gjelder arbeidsoppgaver var det mulig å krysse av for flere alternativer. Her ser det ut til at 
respondentene arbeider med mange like arbeidsoppgaver uavhengig av arbeidssted og utdanning. 81% 
oppgir at de arbeider med oppfølging, 72% individuell rådgivning, 68% utredning, 53% 
rehabilitering, 48% behandling, 48% kursing og 37% undervisning.  
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13% har også krysset av for alternativ annet, der blant annet teknisk vedlikehold, 
tilrettelegging i opplæringssituasjon, vertigo-utredning, habituering av 
tinnitus/hyperacusis/misofoni og teknisk vedlikehold nevnes som aktuelle arbeidsoppgaver. 
 

3 Deskriptive resultater 
 
I det følgende vil resultatene gjengis i deskriptiv form, og ulike aspekter ved resultatene drøftes. Det 
er sett på gjennomsnitt av svar for spørsmålsrekken 5 som omhandler hvordan den enkelte ser på 
oppfølging og tilrettelegging av elever pedagogisk og teknisk, samt kurstilbud til skoler og elever.   
 
Gjennomsnitt av svarene er sammenlignet mellom ulike arbeidssteder, henholdsvis høresentraler, 
hjelpemiddelsentraler og kommunale audiopedagoger.  Vi har også i enkelte spørsmål sett på 
geografiske forskjeller. Det er som nevnt ikke vært rom for å undersøke signifikante forskjeller.  
 
Svaralternativene på spørsmålsrekken 5 var følgende:   
1. I meget stor grad 
2. I stor grad  
3. Både/og  
4. I liten grad  
5. I svært liten grad  
6. Vet ikke  
 
Lavt gjennomsnittstall indikerer en positiv retning, og høyt gjennomsnittstall negativ retning. Ved 
vurdering av gjennomsnitt har de som har svart «vet ikke» blitt utelukket. 
 
3.1 Oversikt over barn og unge i eget område 
 
 

 
 
Figur 2 viser fordeling av svar på om arbeidsstedet har oversikt over barn og unge i egen region.   
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Figur 2 viser fordeling av svar på om arbeidsstedet har oversikt over barn og unge i egen region.   
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Figur 2 viser fordeling av i hvilken grad arbeidsstedet har oversikt over alle barn med hørselstap i 
egen region. Totalt svarer 56% at deres arbeidsplass «i meget stor eller i stor grad» har oversikt over 
alle barn og unge med hørselstap i deres område. Til sammen 14% svarer innenfor intervallet «både 
og», 9% svarer «i liten grad», og 11% «i svært liten grad» og 11 % «vet ikke».   
 
Tabell 1 vises gjennomsnitt for de totale svar og for ulike arbeidssteder. 
_______________________________________________________________________________ 
 N Gjennomsnitt 
Alle  100     2.5 
Høresentraler, region øst, vest og midt        1.9 
Kommunale audiopedagoger  12     1.8 
Hjelpemiddelsentraler  13     3.0 

__________________________________________________________________________ 
 
 
Gjennomsnittet for høresentraler i region sørøst, midt og vest er 1.9, noe som indikerer at de i stor 
grad har oversikt over barn med hørselstap i sin region. Ansatte ved høresentraler i region nord har i 
liten grad oversikt over barn og unge, men få fra denne regionen har deltatt i undersøkelsen. 
 
Gjennomsnittet for kommunale audiopedagoger er 1.8. I likhet med høresentraler indikerer dette en 
stor grad av oversikt.  
 
Ansatte på NAV Hjelpemiddelsentraler oppgir et gjennomsnitt på 3.0.  
 
Svarene kan indikere at høresentraler og kommunale audiopedagoger har bedre oversikt over barn og 
unge i sitt område enn hva NAV Hjelpemiddelsentraler har. Høresentralen i region nord synes å 
komme dårligere ut enn de andre høresentralene, men svarene er altfor få til å utlede dette.  
 
Høresentraler har ansvar for oppfølging og behandling av barn med hørselstap og er vanligvis første 
kontaktledd for familien etter at hørselstapet er påvist, og det kan være en grunn til at de føler de har 
en god oversikt.  Selv om høresentraler skal følge opp alle barn med nedsatt hørsel er det også  
Øre-Nese-Hals-avtalespesialister som behandler noen barn uten å henvise dem videre til nærmeste 
Høresentral. 
 
Tabell 1 viser gjennomsnitt for alle svargrupper og regioner når det gjelder totaloversikt 
arbeidsplassen har over barn med hørselstap i egen region. Lavt tall indikerer større grad av oversikt 
og høyt tall mindre grad av oversikt. 
 
3.2 Tilrettelegging, oppfølging og opplæring  
 
Resultatene viser at andelen respondenter som har krysset av for «vet ikke» er påfallende stor innenfor 
de fleste spørsmål når det gjelder tilrettelegging, oppfølging og opplæring.  
 
For oss er det særlig interessant at (blant annet) ved spørsmålene «I hvilken grad får barn og unge 
med hørselstap tilbud om lytte- og kommunikasjonstrening?», «I hvilken grad får skoler tilbud om 
veiledning og kurs om mikrofonanlegg?» og «I hvilken grad skoler får veiledning om 
audiopedagogisk tilrettelegging?» svarer henholdsvis 36%, 42% og 26% «vet ikke», se tabell 2.  
 
Dette kan tyde på manglende kommunikasjon mellom instansene tilknyttet det enkelte barn, eller at 
fagpersoner ikke stiller spørsmål rundt det pedagogiske aspektet i barnets opplæringssituasjon fordi 
det defineres utenfor ansvarsområdet i en teknisk-helse forståelse av barnet. En bredere forståelse 
krever gode rutiner for samarbeid og utveksling av informasjon mellom ulike instanser i 
hørselsomsorgen.  
 



 
 

 
 

 
Tabell 2. Fordeling av svar på spørsmål om opplæring, oppfølging og tilrettelegging pedagogisk og 
teknisk. Lavt tall indikerer stor grad og høyt tall mindre grad. 
 I svært 

stor 
grad 
 

I stor 
grad 

Både/ 
og 

I 
liten 
grad 

Svært 
liten 
grad 

Vet 
ikke 

N  

Veiledning om 
audiopedagogisk 
tilrettelegging? 
 

10% 28% 24% 12%  26% 100 

Tilbud om mikrofonanlegg? 32% 
 

42% 12% 3%  11% 100 

Tilbud om kurs i 
mikrofonanlegg 
 

16% 
 

22% 14% 6%  44% 100 

Tar imot kurs om 
mikrofonanlegg 
 

8% 11% 34% 6% 3% 38% 100 

Kontroll av mikrofonanlegg 
 

4% 9% 24% 22% 7% 44% 100 

Total oppfølging 
 
 

15% 41% 33% 4% 1% 6% 100 

___________________________________________________________________________ 
 
Tabell 2 viser fordelingen av svar på de ulike variablene. Det er forskjeller når det gjelder hvilket 
tilbud barn og unge får om tilrettelegging på skoler.  
 
Tilbud om mikrofonanlegg informerer de fleste respondenter (74%) at elever får i stor grad eller i 
svært stor grad, mens bare 38% mener skolene i stor eller i svært stor grad får veiledning om 
audiopedagogisk tilrettelegging, noe som kan være vesentlig for at elevene får et godt tilrettelagt 
undervisningstilbud. Årsaken til dette kan være at mikrofonanlegg anses å løse hovedproblemet til 
elever med hørselstap.  
 
Samtidig er det færre skoler (19%) som i svært stor grad eller i stor grad mottar kurs og veiledning i 
bruk av mikrofonanlegg, selv om 38% mener kurs tilbys i stor grad eller i svært stor grad. Det kan 
tyde på at skolene ikke prioriterer kursene, at de overfører kunnskap og erfaring internt på skolen, 
eller at tilbudet om kurs ikke er tilrettelagt behovet (tilgjengelighet, tidspunkt) eller at tilbudet om 
kurs er for dårlig markedsført.  
 
Her er likeledes vet-ikke gruppen stor (38%). Resultatene kan tyde på at skolene mangler forståelse 
for kompleksitet og behovet for opplæring om hørsel og tilrettelegging av lytteforhold og pedagogikk 
for barn og unge med hørselstap.  
 
Selv om de fleste barn får tilbud om mikrofonanlegg er det lite kontroll av utstyret, kun 13% oppgir 
det.   
 
Når det gjelder total oppfølging av elever er resultatet mer positivt, sammenlignet med om skoler får 
audiopedagogisk veiledning. Her responderer 56% at elever i stor grad eller i svært stor grad blir fulgt 
opp totalt. Med tanke på at få skoler mottar kurs og veiledning kan det virke motsigende. Total 
oppfølging kan ha vært tolket til å gjelde oppfølging av høreapparatbruk, veiledning til elev og 
foresatte om hørsel osv. Det er samtidig en stor andel, 33% som oppgir at den totale oppfølgingen er 
både/og, og 5% sier at den er dårlig.  
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3.3 Oppfølging og tilrettelegging sett i forhold til arbeidssted 
 
 
Tabell 3. Gjennomsnitt for svar på oversikt, oppfølging, tilrettelegging teknisk og pedagogisk og kurs 
i forhold til arbeidssted og totalt. Lavt tall indikerer stor grad og høyt tall mindre grad. 
 
  

Totale svar 
 
Høresentral 

 
Hjelpemiddelsentral  

 Kommunal 
audiopedagog 

N  

 
Oversikt over barn i 
egen region 

 
2.5 

 
 1.9 

 
           3.0 

 
           1.8 

 
89 

 
Veiledning om 
audiopedagogisk 
tilrettelegging 
 

 
 
 
2.6 

 
 
  
  2.6  

  
      
 
     2.7 

  
            
 
           1.6 

 
 
 
74 

Tilbud om 
mikrofonanlegg 

1.4    1.9           1.6             1.2 89 

 
Tilbud om kurs i 
mikrofonanlegg 

 
2.2 

 
    - 

 
          1.6 

 
            1.4 

 
58 

Tar imot kurs  
 

2.8      -           2.1              2.3 
 

 62 

Kontroll av 
mikrofonanlegg 
 

 
3.9 

 
    - 

 
         3.3   

 
             1.9 

  
 56 

Total oppfølging 
 

2.3 
 
 

    2.0             1.8  89  

 
Gjennomsnitt for de ulike variablene er sammenlignet mellom høresentraler, hjelpemiddelsentraler og 
kommunale audiopedagoger, og sees i Tabell 3. Gjennomsnitt er ikke målt for høresentralene på 
enkelte variabler fordi mange har svart at de ikke vet. Disse er derfor blanke. Høresentralens ansvar er 
som tidligere nevnt, utredning og behandling av hørselstap med høreapparater og/eller kirurgi. 
Ansatte kan derfor ha mindre kjennskap til den tilrettelegging som bør gjøres ved skolene. 
 
Ser vi på gjennomsnittet mellom arbeidssteder tenderer de kommunale audiopedagogene til å komme 
bedre ut i alle kategorier. De har bedre oversikt over barn i egen region, de har bedre kontroll over 
mikrofonanlegg enn det hjelpemiddelsentralene har, noe man muligens ikke ville anta.  
 
De kommunale audiopedagogene ser ut til å følge elever og skoler tettere opp, og kan dermed ha 
mulighet til å sjekke og kontrollere hvordan anleggene fungerer. Hjelpemiddelsentralene pleier 
vanligvis ikke å ha oppsøkende kontroll, men avventer informasjon fra skoler om eventuelle feil eller 
mangler ved anleggene. At de kommunale audiopedagogene kan avdekke feil pga. tettere oppfølging 
synes positivt.  
 
Når det gjelder tilbud om kurs er gjennomsnittet høyt både for hjelpemiddelsentraler og kommunale 
audiopedagoger. Dessverre har vi ingen statistikk for hvordan Statped ser på tilrettelegging og 
oppfølgingen, og hvorvidt det ville skille seg fra svarene til de kommunale audiopedagogene. 
 
Når det gjelder total oppfølging er gjennomsnittet bedre for både høresentraler og kommunale 
audiopedagoger. Her kan det antas at høresentralene tenker mer på oppfølging av hørsel, høreapparat 
og barn/foreldre, og mindre i forhold til oppfølging og tilrettelegging på skoler. Ansatte ved 



 
 

 
 

hjelpemiddelsentraler har et høyere gjennomsnitt, og mener i mindre grad at elever får en god total 
oppfølging.  
 
 
3.4 Veiledning og tilbud til barn og unge med hørselstap 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 
Undersøkelsen har videre sett på veiledning og tilbud som gis til barn og unge. Tabell 4 viser oversikt 
over fordelingen av totale svar. Få, (21%), svarer at de i stor grad arrangerer mestringskurs for barn 
og unge. Det samme gjelder tilbud om lytte- og kommunikasjonstrening. Her svarer 19% at barn og 
unge får dette. En stor gruppe, 36%, svarer at de ikke vet.  
 
Når det gjelder veiledning og oppfølging av høreapparatbruk er svarene mer positive. Her svarer 57% 
at barn og unge i stor eller i svært stor grad får dette, 21% svarer både og, mens 7% svarer i liten grad.  
 
Det er også stilt spørsmål om i hvilken grad barnets synspunkter blir tatt hensyn til. Her svarer 33% 
både/og, mens 44% svarer at det i stor eller svært stor grad tas hensyn. Barnas alder og funksjonsnivå 
vil selvsagt påvirke graden av inkludering av barnets synspunkter.  
 
Når det gjelder tilrettelegging av lytteforhold og bruk av tekniske hjelpemidler i skolen, vil nettopp 
barnets perspektiv og opplevelse være viktig for fagpersoners veiledning, behandling og oppfølging.  
 
 
 
3.5 Fordeling av gjennomsnitt i forhold til tilbud og veiledning til barn 
 
 
Tabell 5 viser gjennomsnitt fra de ulike arbeidsstedene for hvordan tilbud og veiledning til barn og 
unge gis. Lavt tall indikerer stor grad og høyt tall mindre grad. 
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hjelpemiddelsentraler har et høyere gjennomsnitt, og mener i mindre grad at elever får en god total 
oppfølging.  
 
 
3.4 Veiledning og tilbud til barn og unge med hørselstap 
 

___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
 
 
Når det gjelder spørsmål om arbeidsstedet arrangerer kurs om hørsel og mestring for barn og 
foresatte, er det totale gjennomsnitt lavt, 3.7. Gjennomsnitt for hørselssentraler er 4.0. Få 
hørselssentraler ser ut til å gi kurs til barn og unge. Lærings- og mestringssentre er tilknyttet 
helseforetak og skal kunne bistå Høresentraler i utvikling av mestringskurs til ulike pasientgrupper.  
Noen hørselssentraler arrangerer kurs for foresatte, men gjennomsnittet viser at det er få.  
 
Hjelpemiddelsentraler gir kurs rettet mot førstelinjetjenesten, skoler, PPT og andre instanser med 
ansvar for barn og unge med hørselstap. Dette gjenspeiler gjennomsnittet på 4.1.  
 
Kommunale audiopedagoger har derimot et høyt gjennomsnitt, (1.9).  Statped tilbyr jevnlig kurs for 
foresatte og barn, men deltagelse her krever søknad fra PPT. Det er ikke alle barn med nedsatt hørsel 
som får oppfølging av PP-tjenesten i sin kommune, ergo får de heller ikke tilbud om kurs i regi av 
Statped. Dette er en svakhet i dagens system, noe følgende kommentar fra undersøkelsen kan 
illustrere: 
 

Oppfølging av barn og unge med hørselstap er svært varierende og helt prisgitt at det 
tilfeldigvis er noen med kjennskap/kompetanse som vet hva som er nødvendig. Mange  
PP-tjenester har ikke kompetanse på hørsel og blir derfor en flaskehals, fordi det er PPT som 
skal søke om tjenester fra Statped hvis de ikke selv har denne kompetansen, men ofte har ikke 
PPT kapasitet til å gjøre dette/prioriterer det ikke, hvis ikke det er snakk om 
spesialundervisning. De fleste PP-tjenester har ikke mulighet for å følge opp barn med 
nedsatt hørsel hvis ikke skolene er flinke og etterspørre og dermed ender det ofte med at 
tiltakene forsvinner etter en tid. Det er behov for at alle kommuner, evt. PPT har avsatt 
ressurs og har ansatt personer med hørselsfaglig kompetanse for å følge opp barn og unge 
med hørselstap. 
 

15 respondenter har svart at de ikke kjenner til i hvilken grad barn og unge får veiledning og 
oppfølging i høreapparatbruk, hvilket kan indikere manglende kunnskap på tvers av faggrupper og 
manglende samarbeid. Gjennomsnitt totalt for alle som har svart er 2.2.  
 
For ansatte ved høresentraler er gjennomsnittet 1.5, hvilket gjenspeiler at de jo har ansvaret for 
oppfølging hørsel og høreapparater.  
 
For hjelpemiddelsentralene er gjennomsnitt på 2.4, og for kommunale audiopedagoger 2.5. 



 
 

 
 

 
Når det gjelder tilbud om lytte- og kommunikasjonstrening er det flere som mottar dette ifølge 
kommunale audiopedagoger enn hva hjelpemiddelsentraler svarer. Det er ikke alle barn med 
hørselstap som mottar lytte- og kommunikasjonstrening. Her varierer nok tilbudet stort i forhold til 
faktisk kompetanse som finnes i kommunene. 
 
Barnets synspunkter ser ut til å bli tatt hensyn til av alle arbeidssteder. Gjennomsnittet er tilnærmet 
likt for alle. 
 
3.6 Samarbeid mellom etater 
 
Respondentene er bedt om å oppgi hvilken instans som er deres nærmeste samarbeidspartner i 
arbeidet med barn og unge med hørselstap. Her var flere alternativ mulig.  
 
67,9% oppgir NAV Hjelpemiddelsentral som sin nærmeste samarbeidspartner. Dette kan tyde på at 
behandling og oppfølging av tekniske hørselshjelpemidler har høyt fokus blant respondentene.  
 
Høreapparater og mikrofonløsninger er konkrete tilretteleggingstiltak som tilbys mange, mens en 
pedagogisk tilrettelegging og oppfølging ikke i like stor grad tilbys elever som tidligere diskutert. 
Mulig prioriterer ikke skolen å motta pedagogisk veiledning eller så får de ikke tilbud fordi det er 
manglende oppfølging av elevene.  
 
66,7% oppgir foreldrene som sin nærmeste samarbeidspartner. Det er interessant å se dette tallet opp 
mot hvordan foreldre opplever å få en koordinerende rolle i barnets liv, jmf vedlegg fra 
foreldreundersøkelsen.  
 
54,6% oppgir Statped som sin nærmeste samarbeidspartner, 53,4% PPT, 49,5% Høresentral og 46,5% 
skole eller pedagogisk personale.  
 
Andre instanser som oppgis er kommunal audiopedagogisk-tjeneste, kommunal hørselskontakt, Øre-
Nese-Hals-lege og audiopedagog på sykehus. Det er interessant å se at audiologisk personell oppgir å 
samarbeide mer med Statped enn PPT og skole. Kommunen «eier» ansvaret for opplæring, 
tilrettelegging og veiledning. Det er mulig enklere for audiologisk personell å ta kontakt for samarbeid 
med andre innenfor hørselsområdet? 
 
Systemet rundt hvert hørselshemmet barn og ungdom kan fremstå fragmentert og uoversiktlig. Det 
krever mye tid og gode rutiner for å samarbeide på tvers av nivå og etater.   
 
Videre ble det spurt (Q8) om samarbeidsrutiner mellom arbeidsplass og andre hørselsfaglige etater. 
Her oppgir 75% av respondentene at deres arbeidsplass jevnlig samarbeider med andre etater. Det er 
ikke spurt om i hvilken form samarbeidet foregår.  
 
Totalt oppgir 25% at de ikke har et jevnlig samarbeid med andre instanser.  Årsakene kan være fordi 
man anser det som en mindre prioritert oppgave, eller at arbeidsgiver ikke har laget rutiner og krav 
om et slikt samarbeid. Her fremkommer også NAV Hjelpemiddelsentral som den instansen flest 
samarbeider med, etterfulgt av Statped og PPT.  
Det kan være interessant å gå videre med en undersøkelse rundt kvaliteten i samarbeidet mellom ulike 
etater og nivå i systemet rundt barn og unge med nedsatt hørsel. Hvor systematisk er samarbeidet og 
hva innebærer det?  
 
Følgende kommentarer fra undersøkelsen belyser aspekter ved samarbeidet:  

 
«Det er et overfladisk samarbeid gjennom henvisninger/svar. 
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«Henvisning til PPT er en tungvint prosess».  
 
«Oppfølging av barn og unge med hørselstap er svært varierende og helt prisgitt at det 
tilfeldigvis er noen med kjennskap/kompetanse som vet hva som er nødvendig». 
  
«De største utfordringene er knyttet til at foreldrene i stor grad får et koordinerings- og 
kontrollansvar, noe de ikke alltid har forutsetning for å håndtere, samt mangler i oppfølging 
over tid (f.eks. ved overganger i skolen)».  

 
«Det kan se ut som foresattes koordinatorevne og påtakelse av oppgaver er 
utslagsgivende i kommunikasjon mellom etater og avdelinger».  
 

4 Oppsummering  
 
Spørreundersøkelsen er besvart av ansatte ved ulike arbeidssteder og regioner, og svarprosenten har 
vært lav. Vi kan derfor ikke trekke avgjørende konklusjoner eller og heller ikke kunnet se om det er 
regionale forskjeller. Vi anser svarene som en pekepinn på hva som kan vært interessant å undersøke 
videre, både kvalitativt og kvantitativt.  
  
Det ser ut til at tilrettelegging med tekniske hjelpemidler er bedre ivaretatt enn pedagogiske 
tilrettelegging. Dette er noe som bør undersøkes nærmere for å få en større forståelse for årsakene til 
dette.   
 
Få høresentraler synes å arrangere Lærings og mestringskurs for barn og foreldre, noe vi mener bør 
utvikles i større grad og gjøres tilgjengelig for flere. Høresentralene har en god oversikt over barn og 
unge i deres region, og har derfor mulighet til å nå ut til mange.  
 
Spørsmål om barnets- og foreldres opplevelse av dagens hørselsomsorg bør inkluderes i all 
oppfølging og veiledning av fagpersoner i hørselsomsorgen.  
 
Et samarbeid på tvers av etater, systemer og yrkesgrupper krever rutiner, tid og bør ha nasjonale 
retningslinjer. Et tettere tverrfaglig samarbeid kan bidra til en dypere forståelse for barn- og unges 
behov utover de tekniske hjelpemidlene.   
 
Uten et tett samarbeid kan Hørselsomsorgen lett fremstå som fragmentert og uoversiktlig. Det kan 
være vanskelig å forstå ulike nivåer og hvem som har ansvar for hva. Kanskje overlater dagens system 
foreldre som koordinatorer mellom de ulike instanser og nivåer i systemet? Det er ikke alle foreldre 
som kan ta en slik rolle for sitt barn. Kommunen bør kanskje i større grad ansvarliggjøres i forhold til 
koordinering av opplæring og tilrettelegging for hvert enkelt barn? Men det vil kreve ansettelse av 
flere audiopedagoger i kommunene, og et mandat for en helhetlig og koordinerende tilnærming.  
 
Undersøkelsen viser at kommunale audiopedagoger synes tett på skoler og elever, og har god oversikt 
over barn og unge i sin region. En tett oppfølging kan synes å sikre en bedre tilrettelegging. 
 
Få svar fra ansatte i Statped gjør at undersøkelsen mangler viktig informasjon på hvordan de opplever 
oppfølging og tilrettelegging av barn og unge. Dette bør sees videre på for å kunne få et mer helhetlig 
bilde. 
 
Oppsummert danner undersøkelsen et bilde av en hørselsomsorg som gir et godt medisinsk-teknisk 
tilbud, men som peker på mangler knyttet til oppfølging, veiledning og tverrfaglige intervensjoner. Vi 
tolker det slik at høresentralene antagelig tenker mest på oppfølging av høreapparatbruk og annet 
teknisk utstyr. Den pedagogiske tilretteleggingen er vanskeligere å definere og måle.  
 



 
 

 
 

Et tettere tverrfaglig fokus, gode rammer og rutiner for utveksling av problemstillinger mellom 
yrkesgrupper i hørselsomsorgen kan bidra inn mot en bredere forståelse for hva og hvordan 
tilrettelegging best kan gjøres for hvert enkelt barn. Den konkrete og individuelle tilretteleggingen 
lokalt bør følges systematisk av fagpersoner innen hørsel og pedagogikk, i samarbeid med foreldre og 
barnehage/skole.  
 
Kompetanseoppfølging virker det også til å være mindre av. Vi vet det tilbys kurs til lærere og 
foresatte, men i hvilken grad de har deltatt eller ikke kartlegges nok i mindre grad. 
 
Vi finner fagfolk godt fornøyd med den totale oppfølgingen av hørselshemmede barn og unge, dette 
til tross for lite samhandling og samarbeid mellom ulike instanser i feltet. Risikofaktorer antas å være 
hvorvidt foreldre tar en koordinatorrolle og om samarbeidet mellom ulike instanser er godt nok til å 
avdekke og varsle om behov som ikke er dekket.   
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Vedlegg 2 

Foreldrerapporten 

«Hva er god oppfølgning av hørselshemmede barn og 
unge?» 

 

1 Introduksjon til kapittelet 
 
Vi vet mye om hva som ikke fungerer ved oppfølgning og tilretteleggingstiltak for hørselshemmede 
barn. Det vi ikke hører så mye om er, hvilke tiltak som fungerer og alle suksess-historiene.  
 
I dette kapittelet ser vi på hva foreldre synes er viktig, og hva som kan forbedres i oppfølgningen av 
barn med hørselstap. I dette kapittelet bruker vi ordet barn i betydningen foreldrenes/foresattes barn, 
dvs. at ordet barn inkluderer både små barn og store ungdommer. Begrepet foreldre brukes her for de 
ansvarlige voksne rundt barnet og inkluderer flere enn de biologiske foreldrene.  
 
Innholdet i kapittelet er basert på erfaringer foreldre til hørselshemmede barn har gjort seg, og innspill 
de har kommet med. Alle innspillene viser at foreldrene tydelig har barnet i sentrum, og at de er 
interessert i løsninger som fungerer uavhengig av hvilken instans som har det formelle ansvaret. De er 
også opptatt av at alle ressurser i hørselsomsorgen og andre faginstanser på hørsel er nært barnet.  
 
Funnene beskrevet i denne rapporten, basert på innspillene foreldre har gitt oss, belyser ulike 
løsninger som kan fungere for de fleste. 
 

2 Henvisninger til tidligere aktuelle forskningsprosjekter 
 
Kermit-rapporten: Et forskningsprosjekt bestilt av Hørselshemmedes Landsforbund, utført av 
Professor og forsker i samfunnsforskning ved NTNU Patrick Kermit med flere, kalt «Kermit-
rapporten», ble utgitt i 2018. Rapporten heter «Hørselshemmede barns og unges opplæringsmessige 
og sosiale vilkår i barnehage og skole». 
 
Rapporten presenterer en oversikt over nyere norsk, dansk og svensk forskning om situasjonen til 
hørselshemmede barn og unge i skolen. Man ønsket å få svar på hvilke forhold disse nordiske 
forskningsprosjektene identifiserte når det gjaldt opplæringsmessige og sosiale vilkår for barn og unge 
i barnehage og skole.  
 
Med andre ord beskriver rapporten hvilke konsekvenser dårlig tilrettelegging og inkludering kan 
medføre for det hørselshemmede barnet i barnehage og skole.  
 
Kermit konkluderte med at denne kunnskapsoversikten viste tydelig at det fortsatt stod dårlig til med 
skolens inkluderingspraksis i klasserom hvor hørselshemmede barn er sammen med hørende 
jevnaldrende.  



1 
 

 
Kermit spurte derfor også følgende spørsmål: «Kanskje vi ikke trenger så mange flere studier som 
igjen dokumenterer alt som ikke fungerer? Kanskje må forskningen føle ansvar for å bidra til å 
besvare det sentrale spørsmålet; Hvordan realiserer man inkludering i praksis i skole og barnehage? 
Det er på høy tid å intensivere arbeidet med å initiere systematisk arbeid for endring av praksis. 
Det arbeides i dag med en ny studie med Odd Morten Mjøen, Patrick Kermit m fl hvor man forsøker å 
finne frem til gode inkluderingsmodeller. Denne skal ferdigstilles i løpet av 2020. 
Foreldres tilbakemeldinger understreker at inkludering betyr mye for dem, både sosialt og 
pedagogisk, i fritid, barnehage og skole. 
 
Nordahl-utvalget, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, var en ekspertgruppe som skulle se på barn 
og unge med behov for særskilt tilrettelegging. De kom i 2018 med en rapport; «Inkluderende 
fellesskap for barn og unge».  
 
Det overordnede målet for ekspertgruppens arbeid var å bidra til at barn og unge med tilrettelagte 
tiltak og spesialundervisning, får et pedagogisk og spesialpedagogisk tilbud av høy kvalitet og 
opplever økt inkludering i barnehage og skole.  
 
Funn fra Nordahl-utvalget bekreftet funn fra våre undersøkelser blant foreldre, nemlig at både PP-
tjeneste og Statped er tjenester som befinner seg langt fra praksisfeltet, og de bruker relativt lite tid til 
direkte veiledning og støtte til lærere og andre ansatte i barnehager og skoler.  
 
Foreldre trenger også veiledning og råd. Som Nordahl-utvalget sa; «Foresatte spiller en avgjørende 
rolle i barn og unges læring og utvikling. De er som regel de eneste som er engasjert i det enkelte 
barns læring og utvikling gjennom både barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Dette 
gjelder også i høyeste grad for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og 
skole». 
 
Derfor mener vi det er særdeles viktig at foreldre inkluderes, gis god veiledning og støtte fra fagfolk 
innen hørsel. Funnene våre forteller at det skjer i varierende grad i dag. Mange opplever å være 
overlatt til seg selv, og at de må ta initiativ for å få ting gjort.  
 
«Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal få nødvendig 
hjelp og støtte der de er. Denne hjelpen og støtten skal iverksettes tidlig, den skal være tilpasset den 
enkelte og foregå innenfor inkluderende fellesskap. Alle barn og unge med behov for særskilt 
tilrettelegging i barnehage og skole skal møte lærere med relevant og formell pedagogisk kompetanse. 
Den pedagogiske veiledningstjenesten skal organiseres slik at den er nærmest mulig barnehager og 
skoler». 
 
AD-HOC-utvalgets foreldre-representanter er enige i målet. Utfordringen har vært å innfri det slik 
utvalget påpeker. Tilbakemeldinger fra foresatte i denne undersøkelsen bekrefter dette. 
 

3 Oppfølgning av barn med hørselshemming er kompleks 
 
Oppfølgningen av et barn med hørselsutfordringer er kompleks. For mange barn går det bra. De 
opplever at de får den oppfølgning og tilrettelegging som er nødvendig for at de skal føle seg 
likeverdig og inkludert i fellesskapet. For andre kan det oppleves motsatt. 
 
Foreldre ønsker alltid det beste for sitt barn. Mange opplever å få hjelp og støtte gjennom 
hørselsomsorg og andre faginstanser. Noen opplever at de ikke får den hjelp og støtte de mener er 
nødvendig. Andre opplever tidvis håpløshet, frustrasjon, utilstrekkelighet og maktesløshet. 
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Norge består av land og by, fjell og daler. Derfor kan den geografiske avstanden til kommunale, 
fylkeskommunale, eller statlige tjenester variere stort i forhold til hvor man bor. Geografisk avstand 
til faginstanser på hørsel og andre praktiske utfordringer, som f.eks. klimatiske forhold, tilgjengelig 
transportmidler, eller annen form for kommunikasjon, kan også være utfordrende på grunn av vårt 
langstrakte land. Hvilke ressurser den enkelte kommune eller fylke har tilgjengelig av f.eks. 
spesialpedagogiske tjenester, audiopedagoger, logopeder, eller andre pedagogiske, tekniske og 
hørselsfaglige ressurser, kan påvirke kvaliteten på den hjelp og støtte barnet og foresatte får. 
 
Spesielt i Troms og Finnmark med store avstander og utfordrende klimatiske forhold, kan man lett 
tenke seg at det kan bli store geografiske avstander mellom det hørselshemmede barn/ungdom og til 
det hørselsfaglige hjelpeapparatet. Om den geografiske avstanden påvirker hvilken oppfølgning og 
tilrettelegging barn med hørselshemming får, har vi ikke nok grunnlag til å si noe bastant om, men 
uttalelser fra foresatte i undersøkelsen kan allikevel antyde det. 
 
Mange opplever at det er de som må koordinere det meste av tilretteleggingsløpet fra hørselstapet 
oppdages og frem til barnet er i stand til å koordinere dette selv.  
 
 

 
 
Figur 1: Illustrasjon av hvordan mange foresatte opplever å ende opp som koordinatorer i 
barnas liv. 
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Figur 1 illustrerer de viktigste elementene i tilrettelegging rundt barnet, og opplevelsen mange 
foresatte uttrykker; «At de må koordinere alt».  
 
 
For å illustrere hvor mye foreldre må forholde seg til, har vi ut fra egne erfaringer forsøkt å liste opp 
ulike aktører som kan være inkludert i arbeidet rundt et hørselshemmet barn;  
 

barnehage, skole, SFO (evt. AKS i Oslo), lærere, assistenter, spesialpedagoger, logopeder, 
fastlege, helsesykepleier, sykehus (spesialisthelsetjenesten), Rikshospitalet (for de med 
Cochlea Implantat), Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Statlig spesialpedagogisk 
tjeneste (STATPED, evt. andre lokale instanser med tilsvarende ansvarsområde, som f.eks. 
Vetland i Oslo), Straksteam og veiledere med hørselsfaglig bakgrunn fra Statped, 
hørselshjelpere med ulik fagbakgrunn, Nasjonal Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), 
NAV hjelpemiddelsentral, offentlige eller private høresentraler, andre private hørselsfaglige 
institusjoner, og høreapparatprodusenter. 

 
Tilrettelegging kan inkludere deltagelse på kurs for foreldre, lærere, spesialpedagoger, assistenter, 
saksbehandler på hørsel hos PPT, hørselskontakter, pårørende, nærpersoner, familie, og venner. Kurs 
kan variere både i innhold og lengde. 
 
Tilrettelegging kan også inkludere teknikk, utbedring av akustikk, pedagogiske metoder og 
forskjellige inkluderingstiltak i barnehage og skole.  
 
I forbindelse med tilrettelegging gjøres det en del dokumentasjonsarbeid. PPT skriver ofte en 
sakkyndig vurdering. Skole eller barnehage utarbeider enkeltvedtak på grunnlag av sakkyndig 
vurdering. Det utarbeides av og til en individuell plan (IP), og/eller en Individuell Opplærings Plan 
(IOP) med bakgrunn i sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket. Noen barn trenger spesialundervisning, 
med egne opplæringsmål, andre kan følge normert opplæring med tilrettelegging i klassen. 
 
Det er mange beslutninger som må tas og koordineres. Det kan gjøres i ulike forum, som f.eks. 
koordineringsmøter, samarbeidsmøter, overgangsmøter, tverrfaglige møter mm. Det er behov for å 
vurdere måloppnåelse og evaluere de tiltak som er gjennomført før ny og revidert plan kan justeres. 
Det er viktig å ha en jevnlig og tett dialog mellom foreldre og opplæringsinstitusjon (barnehage eller 
skole), f.eks. via telefon, e-post, brev og møter. Foresatte må forholde seg til referater, skjemaer, 
søknader, rekvisisjoner og tidsfrister.  
 
Det er også en fordel at foreldre kjenner til barnets rettigheter, slik at de kan klage på vedtak og de 
tiltak som forelegges. I det hele tatt føler enkelte foresatte at de må forholde seg til veldig mye, passe 
på hele tiden og sjekke. Det kan oppleves krevende.  
 

4 Innsamling av informasjon 
 
4.1 Innspill fra forskjellige HLF-lag og enkeltpersoner 
 
For å innhente data valgte vi å sende ut noen spørsmål til foresatte engasjert i HLF, fra hele landet. Vi 
valgte å kontakte; 
 

• Fylkeskontakter for foreldre og barn i HLF 
• Foreldrelag i HLF 
• Likemenn for foreldre og barn i HLF 
• HLF Fylkeslag (dette ble gjort der det var vanskelig å identifisere foreldrelag eller 

fylkeskontakter for foreldre og barn). 
 



3 
 

Figur 1 illustrerer de viktigste elementene i tilrettelegging rundt barnet, og opplevelsen mange 
foresatte uttrykker; «At de må koordinere alt».  
 
 
For å illustrere hvor mye foreldre må forholde seg til, har vi ut fra egne erfaringer forsøkt å liste opp 
ulike aktører som kan være inkludert i arbeidet rundt et hørselshemmet barn;  
 

barnehage, skole, SFO (evt. AKS i Oslo), lærere, assistenter, spesialpedagoger, logopeder, 
fastlege, helsesykepleier, sykehus (spesialisthelsetjenesten), Rikshospitalet (for de med 
Cochlea Implantat), Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT), Statlig spesialpedagogisk 
tjeneste (STATPED, evt. andre lokale instanser med tilsvarende ansvarsområde, som f.eks. 
Vetland i Oslo), Straksteam og veiledere med hørselsfaglig bakgrunn fra Statped, 
hørselshjelpere med ulik fagbakgrunn, Nasjonal Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), 
NAV hjelpemiddelsentral, offentlige eller private høresentraler, andre private hørselsfaglige 
institusjoner, og høreapparatprodusenter. 

 
Tilrettelegging kan inkludere deltagelse på kurs for foreldre, lærere, spesialpedagoger, assistenter, 
saksbehandler på hørsel hos PPT, hørselskontakter, pårørende, nærpersoner, familie, og venner. Kurs 
kan variere både i innhold og lengde. 
 
Tilrettelegging kan også inkludere teknikk, utbedring av akustikk, pedagogiske metoder og 
forskjellige inkluderingstiltak i barnehage og skole.  
 
I forbindelse med tilrettelegging gjøres det en del dokumentasjonsarbeid. PPT skriver ofte en 
sakkyndig vurdering. Skole eller barnehage utarbeider enkeltvedtak på grunnlag av sakkyndig 
vurdering. Det utarbeides av og til en individuell plan (IP), og/eller en Individuell Opplærings Plan 
(IOP) med bakgrunn i sakkyndig vurdering og enkeltvedtaket. Noen barn trenger spesialundervisning, 
med egne opplæringsmål, andre kan følge normert opplæring med tilrettelegging i klassen. 
 
Det er mange beslutninger som må tas og koordineres. Det kan gjøres i ulike forum, som f.eks. 
koordineringsmøter, samarbeidsmøter, overgangsmøter, tverrfaglige møter mm. Det er behov for å 
vurdere måloppnåelse og evaluere de tiltak som er gjennomført før ny og revidert plan kan justeres. 
Det er viktig å ha en jevnlig og tett dialog mellom foreldre og opplæringsinstitusjon (barnehage eller 
skole), f.eks. via telefon, e-post, brev og møter. Foresatte må forholde seg til referater, skjemaer, 
søknader, rekvisisjoner og tidsfrister.  
 
Det er også en fordel at foreldre kjenner til barnets rettigheter, slik at de kan klage på vedtak og de 
tiltak som forelegges. I det hele tatt føler enkelte foresatte at de må forholde seg til veldig mye, passe 
på hele tiden og sjekke. Det kan oppleves krevende.  
 

4 Innsamling av informasjon 
 
4.1 Innspill fra forskjellige HLF-lag og enkeltpersoner 
 
For å innhente data valgte vi å sende ut noen spørsmål til foresatte engasjert i HLF, fra hele landet. Vi 
valgte å kontakte; 
 

• Fylkeskontakter for foreldre og barn i HLF 
• Foreldrelag i HLF 
• Likemenn for foreldre og barn i HLF 
• HLF Fylkeslag (dette ble gjort der det var vanskelig å identifisere foreldrelag eller 

fylkeskontakter for foreldre og barn). 
 

4 
 

De ble oppfordret til å sende et samlet svar, eller sende undersøkelsen videre til foreldre som kunne 
svare individuelt.  Foreldre og enkeltpersoner med erfaring fra å ha ansvar for et hørselshemmet barn 
ble også kontaktet direkte.  
 
Innspillene kom via e-post, telefon og fysiske møter. Alle innspillene er bearbeidet på en slik måte at 
eventuelle personopplysninger er fjernet. 
 
 
4.2 Innspill fra Foreldre- og barn konferansen 18.- 20.oktober 2019 
 
For å samle ytterligere informasjon, deltok vi helgen 18.-20.oktober på HLF’s Foreldre- og barn 
konferanse for tillitsvalgte i foreldrelag, arrangert i Sarpsborg. På konferansen deltok 32 foresatte og 
ca. 30 barn (hørselshemmede barn og søsken). Vi arrangerte gruppearbeid for å få svar på hva som 
bør være fokus for å sikre god oppfølging og tilrettelegging for et hørselshemmet barn. Vi brukte IGP-
metoden (Individuell refleksjon-gruppediskusjon-Plenumspresentasjon).  
 
Spørsmål vi ønsket svar på var: 
 

1. Hva fungerer/har fungert bra i oppfølgningen av barna? 
2. Hva kunne vært bedre? 
3. Hva har dere savnet? 

 
Spørsmålene ble knyttet opp mot følgende instanser og temaer: 

• PPT 
• Statped eller evt. andre lokale instanser som gjør samme oppgaver som Statped (som f.eks. 

Vetland i Oslo) 
• Annen hørselshjelper / logoped / audiopedagog / ergoterapeut / fysioterapeut med ansvar for 

hørsel 
• Fylkesaudiopedagog 
• NAV Hjelpemiddelsentral 
• Høresentralen 
• Barnehage 
• SFO (eller evt. AkS i Oslo) 
• Skole 
• Spesialundervisning 
• Overgang mellom barnehage / barneskole / ungdomsskole / videregående skole. 
• Koordinering mellom de forskjellige instansene (samarbeidsmøter, skriftlig informasjon, 

tilbakemeldinger, osv.)  
 
 
I tillegg ønsket vi erfaringer og informasjon om: 
 

• Hva kan barnehage og skole gjøre for at hørselshemmede barn skal bli best mulig inkludert og 
oppfattet likeverdige andre barn? 
 

• Evt. andre innspill, kommentarer, eller forslag til andre tiltak som kan bedre oppfølgning av 
barn med hørselstap. 

 
Innspill fra begge innsamlingsmetoder er samlet og organisert på følgende måte: 
 

1. Hva er viktig i forhold til oppfølging av hørselshemmede barn i barnehage, barneskole, 
ungdomsskole og videregående, samt i forhold til overgangene? 
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2. Hva er viktig når forskjellige instanser (PPT, Statped/andre instanser med samme oppgaver 
som Statped, NAV Hjelpemiddelsentral og andre) skal følge opp og koordinere? 

 
3. Hva er viktig for at barnet skal ha det bra og fungere sosialt? 

 
 
4.3 Svakheter og begrensninger relatert til innhenting av informasjon 
 
Undersøkelsen er ikke foretatt etter vitenskapelig metode. Spørsmålene er spurt hovedsakelig for å få 
innspill, erfaringer og råd fra foreldre med hørselshemmede barn for å få en pekepinn på hva de 
opplever i hverdagen.  
 
Under Foreldre og barn-konferansen i Sarpsborg i 2019 fikk vi mange svar og tilbakemeldinger. 
Spørsmål sendt ut direkte til foresatte og lag gav imidlertid relativt få svar (12). HLF har ikke 
foreldrelag, fylkeskontakter, eller likemenn for foreldre og barn i alle fylker. Vi kontaktet alle 
fylkeslag, men fikk allikevel få tilbakemeldinger.  
 
Mange av de som svarte på spørsmål hadde ingen kunnskap om hvordan tilretteleggingsarbeidet 
generelt ble gjennomført i deres kommune eller fylke. De fleste fortalte om personlige erfaringer. 
 
Innspill kom hovedsakelig fra medlemmer av HLF, eller personer som assosierer seg med HLF. Det 
er en overvekt av deltagere fra familier aktive i organisasjonsliv tilknyttet hørsel, eller som føler en 
slik tilknytning. De fleste har valgt talespråklig opplæring for sitt barn. Ingen innspill kom fra familier 
med døve barn uten cochlea implantat. 
 
Selv om innspillene kom fra en utvalgt gruppe tror vi de kan vise noen grunnleggende fellestrekk for 
alle med ansvar for barn med hørselsutfordringer. Det er ikke mange nok svar til å kunne si noe 
bastant om variasjoner i de ulike regionene, men de gir en pekepinn på hva foresatte generelt ønsker 
skal fungere i en tilretteleggingsprosess. 
 

5 Funn fra undersøkelsen  
 
Følgende underpunkter dokumenterer innspill fra individuelle foresatte, ulike foreldrelag, både fra 
spørreundersøkelsen og Foreldre- og barn konferansen i Sarpsborg. 
 
 
5.1 Hva er viktig i forhold til barn i barnehagen, barneskolen, ungdomsskolen 

og videregående – og i forhold til overgangene? 
 
5.1.1 Barnehagen  
 
Mange er opptatt av barnehagens ansvar for å oppdage hørselstap, etablere kontakt med relevante 
instanser og koordinere disse. Det er varierende erfaringer med hvor gode barnehager er til å oppdage 
hørselstap. Det er viktig at alle barnehager er oppmerksomme og bidra til å oppdage hørselstap tidlig, 
og at de straks setter i gang prosessen med å melde behov for kartlegging/screening ved mistanke om 
et mulig hørselstap hos barnet. 
 
Når et hørselstap er avdekket er det svært viktig at barnehagen er rask med å sende de nødvendige 
søknader i forhold til oppfølging og tilrettelegging. Det bør være tett oppfølging fra en fagperson på 
hørsel (enten dette er en audiopedagog, logoped, AVT-veilede, fagperson fra Statped/lokal 
instans/PPT). Det er viktig med god og tett dialog mellom foresatte og barnehage, i tillegg til god 
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instanser og koordinere disse. Det er varierende erfaringer med hvor gode barnehager er til å oppdage 
hørselstap. Det er viktig at alle barnehager er oppmerksomme og bidra til å oppdage hørselstap tidlig, 
og at de straks setter i gang prosessen med å melde behov for kartlegging/screening ved mistanke om 
et mulig hørselstap hos barnet. 
 
Når et hørselstap er avdekket er det svært viktig at barnehagen er rask med å sende de nødvendige 
søknader i forhold til oppfølging og tilrettelegging. Det bør være tett oppfølging fra en fagperson på 
hørsel (enten dette er en audiopedagog, logoped, AVT-veilede, fagperson fra Statped/lokal 
instans/PPT). Det er viktig med god og tett dialog mellom foresatte og barnehage, i tillegg til god 
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kontakt med barnet. Det bør arrangeres jevnlige møter for å ivareta samarbeidet mellom barnehage, 
aktuelle fagpersoner og foresatte. Det er viktig at alle vet hvem som er ansvarlig for å koordinere 
tiltak og tjenester. 
 
Barnehagens bygg og lokaler bør evalueres i forhold til lyd. Det bør gjøres akustikkmåling, dersom 
det ikke er gjort, og det må tilrettelegges for å gi best mulige lytteforhold. (I noen tilfeller vil det være 
nødvendig å pusse opp barnehagen.) 
 
Når det gjelder barnegruppen så ønsker de fleste foresatte små grupper og tilrettelagte opplegg i 
barnehagen. Kompetente ansatte er ekstremt viktig, da disse er nøkkelpersoner i barnas liv og helt 
avgjørende for barnets utvikling. Dersom ansatte får forståelse for hvordan en vanlig dag oppleves for 
barnet, vil det gjøre det lettere å tilrettelegge og akseptere barnet med de utfordringene det har. Fokus 
bør være på språkutvikling og sosiale ferdigheter.  
 
Mange har positive erfaringer med barnehageansatte som «ser» barnet og nærmest «skygger» barnet 
under lek og aktivitet for å sikre inkludering. Ansatte bør ha kompetanse om hørsel og språkutvikling, 
og det er veldig fint om de har erfaring med hørselshemmede barn. Det er også viktig med 
tilstedeværelse av spesialpedagog. Ansatte må få nødvendig opplæring og veiledning så fort som 
mulig etter at hørselstap er påvist eller når man vet at et hørselshemmet barn kommer til barnehagen.  
 
Barnehagen må jobbe målrettet for å bygge et godt miljø der alle barna er inkludert. Det er viktig å 
hjelpe det hørselshemmede barnet med å bygge vennskap. Dette innebærer også å hjelpe barnet med 
håndtering av relasjoner som ikke fungerer, og hjelpe til med å forbedre eller skape nye relasjoner. 
 
Flere foreldre har positive erfaringer med å lære barnet å lese før skolestart, fordi barnet da 
begynner på skolen med god selvtillit. Dersom man i tillegg lærer uttale ved hjelp av lydskrift, har 
man en stor fordel når man skal lære fremmedspråk på et senere tidspunkt.  
 
Noen foreldre forteller at de har opplevd spesialbarnehager som veldig positivt, mens andre har hatt 
negative erfaringer, ofte pga. stort fokus på tegn og mindre på tale. I forhold til valg av 
spesialbarnehage vs. nær/lokalbarnehage, så er det flere foreldre som rapporterer om sterkt press i 
forhold til å velge spesialbarnehage. 
Flere foreldre ønsker et sterkere og bedre lovverk for hørselshemmede barn i barnehagen, som styrker 
deres rettigheter. 
 
5.1.2 Skole (inkludert skolefritidsordninger) 
 
Skolen har også ansvar for å oppdage hørselstap, sørge for søknad om oppfølging og tilrettelegge. 
Noen foreldre har opplevd at skolen ikke har tatt det alvorlig nok, men de fleste foreldre opplever at 
skolen tar hørsel på alvor.  
 
Skolebygget og lokaler må evalueres i forhold til lyd. Det bør gjøres akustikkmålinger og det må 
tilrettelegges for å gi best mulige forhold. Det kan være utfordringer på gamle skoler (f.eks. 
akustikkutfordringer) og nye skoler (f.eks. åpne løsninger og mye støy). Det er viktig at 
hørselshemmedes behov tas med evalueringene. Det er ofte vanskelig med store fellesrom. Små 
grupperom bør være tilgjengelig og tilknyttet hvert trinn.  
 
Det er viktig at skoleledelse er sitt ansvar bevisst i forhold til fysisk tilrettelegging. Klasserommet skal 
være klargjort før skolestart med teknisk utstyr som mikrofoner, teleslynge, lyd/støydemping og rett 
lyssetting, også i tilstøtende grupperom. Skolen må tenke på hva som er elevens beste og tilrettelegge 
deretter.  
 
Det hørselshemmede barnet bør ha riktig plassering i klasserommet, f.eks. langt frem, med ryggen 
mot vindu for å unngå motlys.   
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Noen har nevnt at samarbeid med skolen om tilrettelegging bør skje minst et halv år før skolestart, 
andre nevner opp til 1 år før. Det viktigste er at det stilles krav til at all tilrettelegging skal være klart 
når eleven begynner på skolen. 
 
Mikrofon bør alltid brukes, både av lærer, elever og andre, med mindre noe annet er avtalt. Dette 
gjelder også når rektor er innom klasserommet på besøk. Det er ekstremt viktig med gode rutiner i 
forhold til bruk, dvs. at mikrofoner blir brukt til enhver tid. Det er lærerens ansvar å sørge for at alle 
elever alltid bruker mikrofon. Det bør være gode rutiner for flytting av anlegg mellom klasserom, 
dersom nødvendig. Det beste er ofte å ha et fast klasserom hvor de fleste undervisningstimer kan 
gjennomføres. Det bør også være tilrettelegging utenfor klasserommet, f.eks. på tur i svømmehall, 
gymsal, idrettsbaner og i garderobe.  
 
Skolen må sørge for at anlegget er i orden og at mikrofoner ikke blir ødelagt. Elevene må lære å bruke 
og ta vare på mikrofonene. Alle hørselshemmede barn og ungdom som har tildelt lydutjevningsanlegg 
eller andre tekniske hjelpemidler, er helt avhengig av disse for å få med seg alt som blir sagt i 
klasserommet. Dersom det er problemer med teknisk utstyr, f.eks. anlegg eller mikrofoner, må skolen 
derfor umiddelbart sørge for å skaffe hjelp raskets mulig for å reparere eller bytte det ut.  
 
Hørselshemmede barns skolehverdag er helt avhengig av dyktige lærere som tar ansvar. Dedikerte 
og engasjerte lærere som ser elevene, gjør en stor forskjell for hørselshemmede barn. Skolen bør være 
bevisst i valget av lærere, og søke råd og kvalitetssikre den hørselsfaglige kompetansen. Lærere til 
hørselshemmede elever bør være spesielt gode på klasseledelse. Lærerne må ikke bare være 
kompetente som lærere, men de bør også ha kompetanse på hørsel.  
 
Lærere har et stort ansvar med å planlegge og sørge for at undervisningen og tester utføres på en slik 
måte at den hørselshemmede eleven ikke føler seg annerledes enn de andre. Det er veldig viktig at 
lærerne hindrer stigmatisering.   
 
Det er også viktig å bruke assistenter, dersom det hørselshemmede barnet trenger det. I tilfeller der det 
er vanskelig for kontaktlærer å ha tett oppfølging bør man vurdere om man skal identifisere en egen 
kontaktperson som følger opp det hørselshemmede barnet. 
 
Opplæringslovens § 10-2. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag, sier at «tilsette som skal 
undervise, må ha relevant kompetanse i dei faga dei skal undervise i».  
 
Bruk av assistenter kan være veldig viktig i den mer uformelle og sosiale delen av opplæringen, for 
eksempel i lek og kommunikasjon. Det er viktig at assistenten arbeider under veiledning fra pedagog 
og at arbeidet evalueres og kvalitetssikres sammen med en pedagog. 
 
Opplæringen av lærere og andre som skal undervise hørselshemmede elever, bør ha et spesielt fokus 
på hvordan undervisningen gjennomføres, og hvordan hørselstekniske hjelpemidler brukes riktig. Det 
er viktig at lærere får denne opplæringen før de skal starte, dvs. man bør ikke vente til de står midt i 
situasjonen.  
 
Skolen må ha gode rutiner for kontinuerlig opplæring av lærere og ansatte. Dette er spesielt viktig ved 
lærerbytte, og når eleven kommer opp i høyere trinn med flere faglærere. Det bør også være 
oppfølgingskurs, slik at man får en oppfriskning. Det bør også være gode opplæringsrutiner forbundet 
med bruk av vikarer og andre som skal inn i klasserommet, særlig i forhold til bruk av riktig 
pedagogikk og teknisk utstyr.  
 
Det er også viktig at skolen tilstreber stabilitet, og unngår stadige bytte av lærere og assistenter. I 
tillegg bør også medelever få opplæring i hva hørsel betyr og hvordan de best kan støtte den 
hørselshemmede eleven. 
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Det er viktig å unngå alt for store klasser. Mange foresatte ønsker seg en maksgrense, mens andre er 
redde for altfor små klasser. (Store klasser øker nivået av støy og urolighet, mens små klasser øker 
sjansen for at det hørselshemmede barnet ikke finner venner som man «matcher» med.) HLF og 
Statped har egne anbefalinger i forhold til klassestørrelse. 
 
Et suksesskriterium som nevnes av flere er at det gjøres en god vurdering i forhold til hvilke elever 
som blir satt i samme klasse. Det er utrolig viktig at den hørselshemmede eleven får venner (eller i det 
minste noen som kjenner hen) i sin klasse, dersom mulig. Det bør jobbes med å lage godt 
sammensatte klasser, slik at det blir minst mulig støy og bråk. Godt sammensatte klasser er like 
viktige som klassestørrelse.  
 
Lærerne bør kontinuerlig jobbe med inkludering og legge til rette for et godt klassemiljø. Det er også 
viktig å hjelpe eleven med å bli kjent med nye elever og bygge gode og sunne relasjoner. Dette kan 
være spesielt utfordrende i ungdomsskolen, da voksne har mindre innflytelse på interaksjonen mellom 
ungdom. Ved å planlegge godt kan inkludering gå sømløst.  
 
Alle aktiviteter i klasserom, gymsalen, skolegård og på tur bør planlegges. Man bør informere den 
hørselshemmede eleven sammen med resten av klassen om hva som skal skje. Dette gjør at alle 
opplever en forutsigbarhet, og det er lett for den hørselshemmede eleven å vite hva som skjer.  
 
Ved å ha inkludering i fokus, kan man velge aktiviteter som bygger oppunder dette. Man bør også 
sørge for sensitive voksne som kan forstå mellommenneskelige relasjoner i friminutt, som får med seg 
det som skjer i skolegården, og som kan gripe inn ved behov. For de mindre barna bør man legge til 
rette med lekevenn og lekegrupper. Man bør også legge til rette for hvile i løpet av skoledagen, ved 
behov. Lærer, foreldre og elev bør finne en tilpasset løsning på dette.  
 
Undervisningen bør være pedagogisk tilrettelagt, og læreren må sørge for arbeidsro og lite støy. 
Undervisningen bør sørge for at det er enkelt for den hørselshemmede eleven å ta del og forstå. 
Lærere må snakke rolig, tydelig og stå vendt mot klassen og eleven.   
Når det er mulig bør det være visuell informasjon og tekst tilgjengelig i tillegg til det som blir sagt. 
Lærer bør hjelpe med å forklare og tydeliggjøre alt som skal skje, særlig ved endringer. Lærer bør 
gjenta det som blir sagt av andre elever, forklare ord og uttrykk, samt sjekke at alle, inkludert det 
hørselshemmede barnet, har fått med seg det som formidles.   
 
Ved at lærere er tydelig i undervisning, vil den hørselshemmede eleven kunne følge med uten å stadig 
bli tatt ut av klassen. Andre elever vil også nyte godt av det. Mange har god erfaring med at 
lærer/audiopedagog har samtaler med klassen om lyd, hørsel og utfordringene man kan ha i 
forbindelse med det.  
 
Under selve undervisningen er det viktig at barnet får god tid til å gjennomgå begreper, tette hull i 
ordforråd, og forstå før man går videre. Det er veldig mange fordeler ved å lære å lese tidlig, og å bli 
en god leser. Det vil gjøre det lettere å lære andre ting, bl.a. følge med på tekstet film og TV-program. 
Det vil også gi en god selvfølelse og mestring.  
 
Dersom det er nødvendig med spesialundervisning, gjelder selvfølgelig de samme kravene til 
spesialpedagog som til de lærer. Spesialundervisningen skal følge den Individuelle Opplærings Planen 
(IOP).  
 
Det er viktig at det hørselshemmede barnet ikke blir sittende for mye alene med en voksen. Det kan 
være lurt å ha med seg en medelev. Mange foreldre opplever uvurderlig hjelp fra audiopedagoger, 
logopeder og andre fagpersoner. Det å jobbe med artikulasjon og det å lære lydskrift, oppleves 
verdifullt. Lydskrift kan være nyttig for å lære seg raskere å lese, eller å lære seg fremmedspråk.  
 
Det er mange som ønsker å unngå at barnet blir tatt for mye ut av klassen. Det oppleves 
stigmatiserende å hele tiden bli tatt ut av klassen, samt at man da går glipp av mye som resten av 
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klassen får med seg. Det kan føre til situasjoner der det hørselshemmede barnet virker uvitende og 
utenfor. Derfor bør det være et mål at den hørselshemmede eleven i minst mulig grad tas ut av 
klassen, med mindre det er nødvendig eller spesielt ønsket. Små grupper er også et alternativ man kan 
se nærmere på. 
 
Det er viktig at koordinering, samarbeid med barnehage, skole og annet tverrfaglig samarbeid, 
fungerer og at alle er åpne for tilbakemelding og tiltak til forbedring. Støtte fra PPT og Statped/lokal 
instans, er viktig.  
 
Det bør være jevnlige møter med skole, Statped/lokal instans, PPT, Hjelpemiddelsentral, foresatte og 
andre. Det bør være en instans (en koordinator) som har regien i møtene, dvs. ansvar for å kalle inn og 
følge opp. Statped/lokal instans bør hjelpe og støtte skolen med jevnlig oppfølging, observasjon i 
klassen og evaluering sammen med lærere.  
 
God og hyppig dialog med eleven selv og foresatte er avgjørende. Det er ekstremt viktig at eleven og 
foresatte blir informert om alt som skjer og gjøres, og at de blir tatt med på viktige avgjørelser. I 
tillegg er det ofte mye enklere dersom de er åpne om situasjonen, og utfordringer forbundet med 
hørselshemmingen. Skolen bør oppfordre til åpenhet og legge til rette for at dette kan gjøres på en god 
måte.  
 
Informasjon til andre foreldre er viktig. Det gjør det mye lettere for andre om de vet om hørselstapet, 
og hva de kan gjøre for å inkludere det hørselshemmede barnet. 
 
Briskeby videregående skole får skryt av flere foreldre i forhold til tilrettelegging. Det er små klasser, 
flinke lærere og det hørselstekniske utstyret fungerer og blir brukt. Briskeby har også en utadrettet 
tjeneste som hjelper nærskoler i sin tilrettelegging. Dette er et tilbud mange foreldre ønsker skal bli 
bedre kjent, uten at de må koordinere og formidle kontakt. 
 
Når det gjelder andre videregående skoler, er informasjonsgrunnlaget vårt for lite til å si noe om 
erfaringer og opplevelser rundt tilrettelegging hørselshemmede elever opplever her. 
 
Når det gjelder høyere utdanning er anlegg og mikrofoner i alle auditorier og andre rom noe som blir 
nevnt som ekstremt viktig. Noen nevner også skrive- og tegnspråktolker som viktige hjelpemidler. 
 
En del foreldre etterlyser et klarere lovverk i forhold til tilrettelegging på skolen, og som kan styrke 
den hørselshemmede elevens rettigheter. 
 
5.1.3 Overganger 
 
Overganger innebærer endringer som ofte fører til mye usikkerhet både for barn og foresatte. Det 
skilles mellom overgang fra barnehage til skole og overgang mellom forskjellige skoler i det følgende. 
 
Når det gjelder overgang fra barnehage til skole er det viktig å begynne tidlig. Det bør være en tett og 
god dialog mellom barnehage, skole og foresatte. Det bør gjennomføres samarbeidsmøter, hvor det 
første møtet bør arrangeres minst et halvt år før selve overgangen.  
 
Barnehagelovens § 2a sier at barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra 
barnehage til skole og skolefritidsordning, jf. Opplæringslova § 13-5 og Friskolelova § 5-5. 
Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang. 
 
 
 
Opplæringsloven § 13-5, Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen, sier;  
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Opplæringsloven § 13-5, Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen, sier;  
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«skolen skal samarbeide med barnehagen om barna sin overgang frå barnehage til skole og 
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Foresatte bør slippe å ta initiativ til møtene, og de bør slippe å følge opp at alle gjør som avtalt. 
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Ved overgangen barneskole/ungdomsskole og ungdomsskole/videregående, er de viktige rutinene 
mye av det samme som i overgang barnehage/barneskole. Den største forskjellen er at barnet i størst 
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Hvordan overgangen fra videregående til høyere utdanning blir, vil i stor grad være opp til den 
hørselshemmede selv. Noen opplever at samarbeidsmøter blir viktigere og viktigere hvor høyere opp i 
undervisningssystemet man kommer, mens andre opplever det motsatte. 
 
 
5.2 Hva er viktig å huske på for de forskjellige instanser som skal følge opp og 

koordinere? 
 
5.2.1 Kommunen 
 
Foreldre mener at kommunen må ta større ansvar og eierskap til utfordringene. De mener at 
kommunen må sørge for å ha tilgjengelig nødvendige fagpersoner med kompetanse i den enkelte 
kommune. Det gjelder spesialpedagoger, audiopedagoger, fysioterapeuter og logopeder.  
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Det bør være et hørselstilbud i hver kommune, eller nærliggende kommune. Dvs. et sentralt 
samlingspunkt for kompetanse med egen hørselskontakt for barn og ungdom. Hørselskontakten bør 
være en egen stilling med hørsel som hovedoppgave. 
 
Hørselskontakt bør ha en tett dialog og kontakt med en eventuell hørselskoordinator i fylket, denne 
bør og ha hørselsfaglig bakgrunn. Kanskje kan hørselskontakten være en overordnede koordinators 
forlengende arm ute i distriktene? Sammen kan de klare å holde en tett dialog med alle skoler og 
barnehager i kommunen, høressentral ved sykehus, eller andre relevante institusjoner. På denne måten 
kan man sikre kjennskap og kunnskap til alle hørselshemmede barn i kommunen. Også dem som ikke 
har tilretteleggingstiltak, søkt rådgivning hos Statped/lokal instans eller PPT.  
 
For å få til best mulig oppfølging mener flere foresatte at de kommunale stillingene må være faste og 
attraktive. Dette for å unngå hyppige utskiftinger og stadige nye ansettelser. 
 
5.2.2 Høresentral på sykehus 
 
Høresentraler bør legge til rette for stabilitet (dvs. lite utskifting av personell som følger opp). Man 
ønsker at deres barn blir «sett» og «hørt» av personell som kjenner barnet godt. Dette skaper trygghet, 
og sørger for at barnet får den rette oppfølgningen på en rask og effektiv måte. Dessuten trenger ikke 
foresatte bruke tid på å fortelle hørselshistorien til barnet gang etter gang. Det er også viktig at 
personell ved sykehus setter av god tid til å følge opp barnet, og ikke minst familiemedlemmer rundt 
barnet. 
 
Barn vokser fort, og utvikling skjer raskt. Hørselshemmede barn er derfor avhengig av optimalt 
tilpassede høreapparater/Cochlea Implantat (CI) for ikke å henge etter i språkutviklingen. God 
språkutvikling har stor betydning for barnets evne til å kommunisere, ta til seg lærdom og bli 
inkludert sosialt. Mange barn er helt avhengig av sine høreapparater/CI for å bli inkludert i sosial 
interaksjon. Derfor mener foreldre at det er viktig at høreapparatene/CI til enhver tid er de beste på 
markedet, at sykehus er raske til å tilpasse, eventuelt også endre program i apparatene til barnets 
beste.  
.  
Sykehus må arbeide for å få gode rutiner, samt gi god informasjon til foreldre og barn om hørsel. I 
tillegg bør de alltid fremlegge en plan, en tidslinje, hvor de går gjennom hvilke prosesser og 
tilpasninger som ligger foran barnet. I tillegg bør sykehus informere godt om andre aktuelle 
hjelpetiltak og støtteordninger. 
 
Noen har inntrykk av at sykehus allerede har gode rutiner for å følge opp barnet.  De opplever at 
sykehuset varsler videre til de aktuelle aktører og samarbeidspartnere innen hørselsomsorgen, og 
sørger for at nødvendige tiltak iverksettes. Andre foreldre mener det motsatte. 
 
Sykehus må jobbe videre for et enda bedre samarbeid mellom faginstansene, og kvalitetssikre at 
varslings- og oppfølgingsrutinene er de samme uansett hvor barnet bor i landet. Et område som er 
spesielt viktig er oppfølgingen av barn som bruker høreapparat og CI, disse kan oppleve å måtte 
forholde seg til mange instanser og personer. (De må på kontroll et sted for høreapparatet og et annet 
sted med CI.) 
 
Foreldre og det hørselshemmede barnet har ofte mest kontakt med audiografen på sykehuset. Noen 
mener at det bør være en eller flere oppfølgingssamtaler med lege, etter behov. Spesielt viktig er det 
dersom barnet har gjennomgått operasjon i forbindelse med rehabilitering eller skade. 
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5.2.3 NAV hjelpemiddelsentral 
 
Foreldre ønsker at det skal være enkelt å ta direkte kontakt med NAV hjelpemiddelsentral uten å gå 
via andre, f.eks. hørselskontakt i kommunen. Alternativt må det være veldig tydelig hvem man skal 
kontakte, og hvordan man får kontakt. Foreldre mener rådgivere med hørselstekniske fagkunnskap 
bør være lett tilgjengelig, og at de raskt kan gi råd og veiledning til foresatte ved behov.  
 
Man ønsker også veiledning og råd i forbindelse med å skrive søknader om og få utdelt hjelpemidler. 
Ofte kan bare det å finne det rette søknadskjemaet, og finne det rette produktnummeret på 
hjelpemiddelet, være en utfordring. 
 
Tilbakemeldinger vi har fått når det gjelder teknisk tilrettelegging fra NAV hjelpemiddelsentral, går ut 
på at foresatte savner mer opplæring. I tillegg ønsker de å få mer informasjon om hvilke hjelpemidler 
som er tilgjengelig på markedet, og hvilke som anbefales for det hørselshemmede barnet. 
 
Foreldre ønsker at NAV hjelpemiddelsentral til enhver tid må arbeide for å være oppdatert på det siste 
innen hørselsteknologi og tekniske løsninger. De ønsker også at NAV hjelpemiddelsentral skal være 
mer proaktiv, holde jevnlig kontakt med foresatte/barn, skaffe mer brukererfaring og tilbakemelding 
på de tiltak som er utført. Ved å lytte og undersøke mer hos brukerne, kan de tilegne seg unik 
kunnskap for å videreutvikle, eller finne nye tekniske løsninger til fordel for alle hørselshemmede 
barn.  
 
Det er viktig å ha en direkte-dialog med NAV hjelpemiddelsentral, for å sikre god informasjons- og 
erfaringsutveksling. NAV hjelpemiddelsentral bør yte rask og god service til barnehage, skole, 
foresatte og barn. God oppfølgning er like viktig etter at tekniske tilretteleggingstiltak er gjennomført. 
 
NAV hjelpemiddelsentral er ønsket som en fast deltager i overgangsmøter mellom hjem/barnehage, 
barnehage/skole, og fra grunnskole til videregående skole. Overgangsmøter er avgjørende for at de 
rette tiltak enten blir videreført, eller tilpasset det nye læringsmiljøet. Teknisk tilrettelegging er et 
viktig element i denne prosessen. Ved at NAV hjelpemiddelsentral deltar i disse møtene, sikres de en 
unik mulighet til å se og vurdere det nye læringsmiljøet sammen med foresatte, fagperson på hørsel, 
pedagog og ledelse ved institusjonen. Dette vil gi et godt grunnlag til raskt å iverksette riktige og 
nødvendige tilpasninger og tilretteleggingstiltak for barnet. 
 
Foreldre ønsker å ha en egen fast kontaktperson ved NAV hjelpemiddelsentral, som de kan møte 
personlig etter avtale, ringe direkte, eller sende en e-post til med spørsmål om saker som vedrører 
deres hørselshemmede barn. De er også opptatt av at det ikke tar for lang tid før de får en avtale, eller 
kan snakke med saksbehandler. 
 
5.2.4 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  
 
Statlige eller kommunale myndigheter og fagetater bør sammen finne ut av hvordan barn over hele 
landet skal få tilbud om samme rådgivning og koordinering. Noen foreldre har gode erfaringer med 
samarbeidet med PPT, andre har mindre gode erfaringer. Enkelte opplever at PPT ikke står på nok for 
å tilrettelegge best mulig for barnet.  
 
Flere uttaler en forventning til at PPT skal være imøtekommende og kompetente. De mener PPT-
kontakten må ha hørselskompetanse og søke aktivt om de ikke har det. Enkelte foreslår at PPT bør har 
egne saksbehandlere i barnehage og andre i skolen.  
 
Foresatte opplever for ofte at PPT-saksbehandler slutter etter kort tid i jobben, at de til stadighet må 
forholde seg til nye personer. De opplever at saksbehandler ikke kjenner barnet, og at de stadig må 
gjenta barnets hørselshistorie. Tillit og trygghet for at barnet blir ivaretatt på best mulig måte er viktig. 
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Å ha en fast saksbehandler med hørselskompetanse styrker tilliten og ikke minst kontinuiteten i 
arbeidet rundt barnet.  
 
PPT har en viktig rolle og er en premiss-leverandør for de tilretteleggingstiltak som er nødvendig for 
hvert enkelt barn. PPT bør behandle saken og gjøre de vedtak som er nødvendig så raskt og effektivt 
som mulig, slik at tilretteleggingstiltak kan iverksettes.  
 
Noen mener det er viktig at PPT følger opp barnet over tid, og kontrollerer at barnehage eller skole 
følger opp de tilretteleggingstiltak som er gjennomført. Det er viktig å sjekke at 
tilretteleggingstiltakene fungerer i praksis til beste for barnet. For å få dette til, mener mange foresatte 
at det er det viktig at PPT aktivt deltar i koordineringsmøter, og har en tettere dialog med foresatte. 
For hvem andre enn foreldrene selv sjekker om tilretteleggingstiltakene fungerer i praksis, dersom 
PPT eller Statped ikke deltar i dette arbeidet? 
 
Noen har opplevd at de hører lite til PPT etter at PPT har skrevet ferdig sakkyndig vurdering. Enkelte 
opplever at PPT ikke møter på samarbeidsmøter, eller at de virker lite interessert. Andre opplever 
uenighet om veien videre for barnet, og noen mener PPT sitter med så dårlig hørselskompetanse at de 
ikke er til særlig hjelp. PPT må derfor jobbe for å heve hørselskompetansen, samt bli flinkere til 
dialog og kommunikasjon med foreldrene. 
 
Når PPT skal følge opp et tilretteleggingstiltak, mener noen foreldre det er viktig at PPT søker bistand 
fra andre instanser med hørselskompetanse, for å få en «second opinion». Man kan oppleve 
tilretteleggingsprosessen for byråkratisk. Foresatte ønsker saksbehandlingen så enkel og effektiv som 
mulig.  
 
Enkelte mener det er viktig at PPT er et nøytralt ledd mellom barnehage, skole og foresatte. Ifølge 
Utdanningsdirektoratet skal PP-tjenesten samarbeide med barnehager og skoler om tidlig innsats og 
forebygging, og gi generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn. Enkelte foresatte er 
misfornøyd med måten dette samarbeidet fungerer. Samarbeid med hjemmet skal være god.  
 
For å ha en god kvalitetssikring på de tilretteleggingstiltakene som utføres lokalt, mener enkelte 
foresatte at det kreves en viss distanse mellom PPT og barnehage/skole. Foresatte ønsker en tydelig 
prosess på hva man kan gjøre når PPT ikke fungerer. Hvem skal foreldrene klage til? Hvem kan 
kvalitetssikre PPT`s arbeid?  
 
5.2.5 Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped), og andre som utøver 

tilsvarende oppgaver 
 
I enkelte kommuner er det andre instanser enn Statped som skal/kan følge opp hørselshemmede barn 
og unge, som f.eks. Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede i Oslo eller Hørselsavdelingen 
ved Kongsgård skolesenter i Kristiansand. I de følgende avsnittene er det spesifisert om innholdet 
gjelder Statped, eller andre instanser.  
 
Statped hørsel er en faginstans som i det store og hele oppleves både kompetent og medmenneskelig. 
Mange foreldre opplever at Statped står på, og ønsker å hjelpe. Dette skaper tillit og trygghet 
blant foresatte. Enkelte ønsker at Statped ikke avslutter saker, men følger opp over tid. Behovet for 
veiledning, rådgivning og ikke minst deltagelse i overgangsmøter, vil ikke bli borte før barnet er 
voksent og ferdig med videregående skole og høyere utdanning. 
 
Hvem skal ta initiativ til at det søkes om hjelp og hørselsfaglig støtte fra Statped eller andre? Foresatte 
ønsker en avklaring på hvem som skal ta ansvar for dette. De ønsker en lik ordning over hele landet.  
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Enkelte ønsker at Statped skal ta en lederrolle, eller peke på den som har ansvaret for å følge opp 
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5.2.6 Andre hørselshjelpere 
 
Enkelte foreldre har positiv erfaring med bruk av: 
 
Logoped/audiopedagog i forbindelse med talespråklig trening, og som støttespiller og 
samtalepartner. Enkelte ønsker at logoped/audiopedagog er tilgjengelig også utenom skoletiden, slik 
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Flere har positiv erfaring med å bruke Cochletten. Det er en privat stiftelse som arbeider direkte med 
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utfordringer. Barna kan lære lydskrift som en del av oppfølgingen. 
 
Auditiv-verbal trening AVT (Rikshospitalet, Statped og andre) er en metode for systematisk 
veiledning av foresatte. Metoden tar utgangspunkt i normal lytte-, tale-, språk-, kognitiv og 
kommunikasjonsutvikling. En slik veiledning gjør foreldrene godt rustet til å bruke enhver anledning 
til å lære barnet begreper, ord, grammatikk, og kan ha stor betydning i barnets språkutvikling.  
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Enkelte høreapparatprodusenter tilbyr tett oppfølging, kurs, opplæring, bytte, vedlikehold av 
høreapparater, utstyr og mikrofoner på skolen.  
 
5.2.7 Koordinering 
 
Foreldre etterlyser en person som kan følge opp barnet over tid, avlaste og veilede foreldre i deres 
koordinering. Noen som kan koordinere når ulike instanser og mennesker skal følge opp 
tilretteleggingstiltak rundt et hørselshemmet barn. Foresatte opplever at det er mange aktører 
involvert, og mange gjøremål i prosessen. For noen er byrden for stor å bære. Enkelte sier at ingenting 
fungerer uten deres initiativ og engasjement. De mener foresatte bør slippe å ha koordinator-rollen der 
hvor ingen andre tar ansvar.  
 
Enkelte foreldre opplever seg som et bindeledd mellom ulike nivå og instanser. Ved å få en 
koordinator, en flink og erfaren person innen hørsel, kan man sikre at ting blir gjort. De ønsker 
stabilitet, gjerne en koordinator gjennom hele skoleløpet. Koordinator vil kunne oppdatere og 
informere jevnlig. 
 
Foreldre forteller at de trenger veiledning og råd i forbindelse med søknader om hjelpemidler, 
rådgivning, kurs eller andre nødvendige tjenester hos NAV. Dette kan en koordinator hjelpe med. 
(Det å finne rett søknadskjema, rett produktnummer på hjelpemidler er ikke lett for alle.) 
 
Koordineringsmøter bør avholdes minst 1 gang i året. Koordinator kan informere om hørsel, teknisk 
tilrettelegging, pedagogisk tilrettelegging, og komme med anbefalinger. Helst bør koordinator delta i 
alle aktuelle møter. Enkelte ønsker også mulighet for hjemmebesøk og oppfølging vedrørende 
tilretteleggingstiltak hjemme og i fritiden. 
 
Tidligere hadde hvert fylke en «fylkesaudiopedagog» som fungerte som en slags koordinator, veileder 
og vakthund. Personen var, som noen beskrev det, en «brøyteplog» som forstod alt, hadde 
hørselskompetanse og erfaring. Personen var tett på barnet, kjente barnet over tid, og hadde kunnskap 
om hvilke behov det enkelte barn hadde. Den tidligere Fylkesaudiopedagogen opptrådte med faglig 
tyngde, myndighet, troverdighet og tillit, og arbeidet til det beste for det enkelte barn. Personen tok 
initiativ og lederansvar for at ting gikk i orden, og fulgte opp det som ikke var i orden. 
Fylkesaudiopedagogen deltok derfor ofte på samarbeidsmøter / koordineringsmøter og talte barnets 
sak. 
 
5.3 Hva er viktig for at barnet skal fungere og ha det bra sosialt?   
 
For at et hørselshemmet barn/ungdom skal ha det bra og fungere sosialt, er det viktig at det fungerer 
godt i barnehagen eller på skolen (ref. Kapittel 5.1). 
 
Generelt er det noen råd foresatte mener er viktig i forhold til det sosiale: 
 

• Bygge god selvfølelse hos barnet/ungdommen, og at de føler at de blir «sett» 
• Voksne som er tett «på» og som er proaktive i forhold til miljøet rundt barnet/ungdommen 
• God informasjon og kommunikasjon til alle rundt barnet/ungdommen 
• God tilrettelegging, inkludert tekniske hjelpemidler 
• Utvikle gode språkferdigheter 

 
Mange fremhever viktigheten av at det hørselshemmede barnet blir trygg på hørselstapet og seg selv. 
Barnet vil sannsynligvis oppleve hindringer og vanskelige situasjoner, og derfor trenger en god base 
for å møte disse utfordringene. Voksne rundt barnet bør derfor ha fokus på å bygge en sunn selvtillit 
og sørge for at barnet opplever mestring.  
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Dersom barnet har god kunnskap om hva det innebærer å ha en hørselshemming vil det lettere kunne 
stå godt rustet i møtet med omverdenen. Man burde ikke ha et for stort fokus på at barnet er 
annerledes, og det er viktig å ikke stigmatisere eller sykeliggjøre. Det er også viktig å sørge for å 
likebehandle så mye som mulig, slik at det oppleves rettferdig for både det hørselshemmede barnet og 
de rundt. 
 
Foreldre og andre voksne bør være «tett på» det hørselshemmede barnet for å kunne hjelpe og støtte 
mest mulig. Dette er også viktig i forhold til oppklaring av misforståelser og konflikter, som ofte 
oppstår fordi barnet ikke har fått med seg hva som blir sagt. I tillegg bør man styrke barnets evner til å 
håndtere misforståelser og konflikter på egen hånd, særlig når barnet blir eldre og det er mer 
kommunikasjon, ikke bare fysisk lek.  
 
Ved å ha gode kjøreregler for hvordan man snakker sammen, hjemme, i fritidsaktiviteter, i 
barnehagen og på skolen, kan mange misforståelser unngås. Alle må huske å snakke til og med det 
hørselshemmede barnet, ikke om det, ikke minst lytte til hva barnet selv sier. Det er også viktig 
at barnet kan se munnen og øynene til samtalepartner. Man kan også tipse andre om hva de bør tenke 
på når barnet er på besøk, og at de bør huske å snakke med barna sine om hvilken viktig rolle de har 
som venn.  
 
Man bør begynne tidlig å bygge gode miljøer rundt barnet. Dette gjelder både vennemiljøet rundt 
barnet, foreldremiljøet og miljøet i nabolaget. Det er viktig å inkludere andre barn i barnets hverdag. 
Man bør være smart og være med på å påvirke hvordan grupper blir satt opp, enten det er grupper i 
barnehagesammenheng, skolesammenheng, lekegrupper, eller fritidsaktiviteter. Det er viktig å ha et 
ekstra øye på hvilke barn som fungerer godt sammen.  
 
Foreldre fokuserer på at barnet må få lov til å gjøre de aktivitetene det har lyst til. Man bør ikke sette 
begrensninger, men forsøke å tilrettelegge best mulig, avhengig av aktivitet. Trenere og andre 
involverte i fritidsaktiviteter bør sette seg inn i situasjonen og hva de må være observante i forhold til. 
Ved å snakke med ledere, trenere, instruktører og andre, gir det mulighet til å forstå og ta hensyn ved 
beskjeder og i gjennomføring av aktiviteter. 
 
 Det er spesielt viktig å hjelpe barnet med å få gode opplevelser i fritidsaktiviteter og gi opplevelse av 
mestring. Fritidsaktiviteter kan være et pusterom for barnet, og en alternativ arena i forhold til skolen. 
 
 
Foreldre er også opptatt av å få mulighet til å møte andre hørselshemmede barn og familier. Elevkurs 
og samlinger med andre jevnaldrende nevnes av mange som helt avgjørende. Det er viktig at man får 
mulighet til å møtes jevnlig. Foreldreforeninger er også viktig for at hele familien skal få mulighet til 
å møte andre i samme situasjon, kunne diskutere gleder og utfordringer, utveksle informasjon og 
holde seg oppdatert på ny teknologi og ordninger. 
 
God informasjon og kommunikasjon er avgjørende. Alle rundt det hørselshemmede barnet bør vite 
om hørselstapet og hvordan de kan gjøre det enklere for den hørselshemmede. Mange opplever at det 
tar lang tid før en del mennesker tar det på alvor, så det er viktig både med informasjon og repetisjon.  
 
Foreldre etterspør veiledning i forhold til hvordan man kan veilede andre. De synes det er vanskelig å 
informere andre på en god og balansert måte. Det gjelder informasjon og veiledning til: 
 

• Venner (fordi venner med kunnskap ofte kan gi støtte) 
• Klassen (fordi klasser med god kunnskap blir ofte rause og inkluderende) 
• Alle barnehageansatte, lærere, assistenter og vikarer (fordi en del ikke får god nok veiledning 

av arbeidsgiver eller andre instanser) 
• Andre foreldre (fordi foreldre som forstår blir ofte observante og kan hjelpe) 
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• Trenere, instruktører, ledere og andre involvert i fritidsaktiviteter (fordi barnet ofte ved enkle 
grep kan inkluderes på en bedre måte) 

 
På samme måte som i barnehagen og på skolen, er det viktig med god tilrettelegging og bruk av 
tekniske hjelpemidler hjemme. Barnets hjem bør være utstyrt på en slik måte at man får best mulig 
lyd, dvs. med lydanlegg, mikrofoner, og teleslynge. Man bør ha løsninger som er mobile slik at barnet 
kan ta det med på trening og i sosiale sammenhenger.  
 
En av de positive sidene ved den tekniske utviklingen og sosiale medier, er at det som oftest gjør det 
lettere for et hørselshemmet barn å delta i sosiale aktiviteter. Det er viktig at fagmiljøene på hørsel er 
godt informert og ligger i forkant, slik at de kan veilede barna og pårørende om tekniske muligheter. 
 
Ellers er det mange som har, eller som har hatt, en stor og viktig rolle med å lære barnet språket godt. 
Mange tenker språkutvikling fra de står opp til de legger seg. De forteller om mange gode strategier 
for å hjelpe barnet til å bli en god lytter og få bedre språkferdigheter ved å lære seg begreper, ord og 
grammatikk. Flere har hatt stor glede av AVT-metoden som fokuserer på foreldrenes arbeid med 
språk og lytting sammen med barnet. 
 

6 Innspill og funn som bør undersøkes nærmere 
 
6.1 Fylkes- og kommunereformens påvirkning  
 
I løpet av fylkes- og kommunereformen i Norge perioden 2018-2020 er 19 fylker blitt til 11. Av 428 
kommuner er 119 kommuner blitt til 47 nye, og 1. januar 2020 har vi nå 356 kommuner i Norge. 
Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, og Oslo 
kommune er videreført som i dag (kilde; https://www.regjeringen.no). 
 
Sammenslåingene fører til større fylker og kommuner, noe som gjør at hjelpeapparatet kan oppleves 
enda fjernere fra det hørselshemmede barnet og dets foresatte. Foreldrene som har deltatt i våre 
undersøkelser gir tydelig signaler om at det er viktig at hjelpeapparatet rundt barnet må være 
tilgjengelig og nært. Det er derfor interessant å se om disse sammenslåingene og omorganiseringen i 
fylker og kommuner vil påvirke hørselsomsorgen på noen måte? Det vil være interessant å undersøke 
dette nærmere i et nytt HLF-prosjekt. 
 
 
 
6.2 Hørselshemmede barn/unge fra minoritetsgrupper 
 
De fleste foreldre som har bidratt under innhenting av informasjon til rapporten er aktive medlemmer 
av HLF. Det er få informanter med annen kulturell- eller sosiokulturell bakgrunn. Det er derfor 
sannsynlig vi ikke har fått tak i hele bildet. Foreldre forteller historier om andre familier de vet om, 
særlig med minoritetsbakgrunn, som strever med oppfølgingen. Hvor godt blir hørselshemmede 
barn/unge fra minoritetsgrupper fulgt opp? Blir disse barna gitt tilfredsstillende opplæring i norsk i 
forhold til å bli godt integrert i barnehage, skole og samfunnet generelt? Vi ønsker at HLF ser 
nærmere på dette. 
 
6.3 Oppfølgingsløsninger som avviker fra standard oppfølgning 
 
I enkelte områder i Norge følger man ikke standard modell i forhold til hvordan hørselshemmede barn 
blir fulgt opp. Dette kan gjelde teknisk oppfølging, pedagogisk oppfølging, eller at man har 
spesialbarnehager og spesialskoler. Disse spesialløsningene kan føre til at barna/ungdommene i noen 
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tilfeller opplever bedre oppfølging, mens i andre tilfeller det motsatte. Vi mener det bør sees nærmere 
på hvordan spesialløsningene fungerer og oppleves i forhold til standard oppfølging.  
  
6.4 Pedagogiske suksesshistorier 
 
AD-HOC-utvalget har fått mange gode innspill og svar fra foreldre, elever og fagfolk, men vi savner 
innspill på hvilke erfaringer pedagoger i barnehager og skoler selv har i arbeid med hørselshemmede 
elever.  
 
For at skolene skal bli bedre, må de lære av hverandre og se muligheter i det andre har gjort. 
Kunnskapsformidling og erfaringsutveksling er nøkkelen til suksess. HLF har for tiden et prosjekt 
gående med NTNU samfunnsforskning som omhandler akkurat dette, det vil ferdigstilles i2021 og 
kan kanskje gi svar på det som tas opp her. 
 

7 Konklusjoner 
 
7.1 Oppsummering 
 
Innspill fra foreldrene er viktige råd i arbeidet med å finne gode oppfølgings- og tilretteleggingstiltak 
for hørselshemmede barn. Lov om barnehager (Barnehageloven) gir rammer for hvordan barn skal ha 
det i barnehagen. Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) gir 
rammer for hvordan elever skal ha det i skolen.  
 
Systemet for å koordinere, gi råd og veiledning bør i utgangspunktet være likt over hele landet. 
Innspill fra enkelte tyder på at det er forskjell. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å underbygge 
forskjell fra landsdel til landsdel, mye tyder på at forskjellene ser ut til å ligge lokalt, fra kommune til 
kommune. 
 
Noen ønsker at myndighetene bør utarbeide tydeligere retningslinjer og flere lovpålagte rettigheter for 
barna. I tillegg må informasjon knyttet til rettigheter være lett tilgjengelig for alle. 
 
Det er viktig med ressurspersoner og fagpersoner nært det hørselshemmede barnet. Vi etterlyser en 
person med faglig hørselskompetanse som får et koordinerende ansvar for de involverte instanser, og i 
oppfølgning og tilrettelegging rundt et hørselshemmet barn. Koordinatorrollen bør være 
gjennomgående og følge barnet over tid.  
 
Koordinator og andre voksne som jobber med tilretteleggingen skal sørge for at barnet/ungdommen 
blir lyttet til før beslutninger tas. 
 
Vi ønsker raske prosesser og beslutninger hos de ulike aktørene og et tettere samarbeid mellom ulike 
instanser.  
 
Vi ønsker en startpakke med alt vesentlig innhold ved avdekking av hørselstapet. Pakken bør 
inneholde en veileder om hørsel, beskrivelse av prosessen videre, rettigheter for barnet, 
kontaktinformasjon til koordinator, saksbehandler i PPT, Statped straks-team og rådgiver, samt andre 
aktuelle instanser i hørselsomsorgen.  
 
Vi ønsker personkontakt, samarbeidsmøter og en individuell helhetlig plan for barnet (med 
tidsfrister). Der bør det komme tydelig frem hvem som har ansvaret for hva. De som gir råd bør ha 
kunnskap om barnet og lokale forhold i kommunen. 
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HLF arbeider for å implementere hørselskompetanse i lærerutdanning, spesialpedagog-utdanning og 
utdanning for barnehagelærere. Det synes vi er bra. 
 
Det finnes i dag mange nettbaserte informasjonskanaler hvor vi kan finne informasjon om hørsel og 
hørselshemming. Foreldre er opptatt av digitale plattformer, og det er viktig at informasjon er lett 
tilgjengelig og lett å finne. Like viktig er den personlige kontakten noe mange ønsker. Derfor kan 
aldri nettbasert informasjon erstatte, men heller være et supplement til god personlig informasjon og 
veiledning. 
 
 
7.2 Hovedfunn 
 
Det er vanskelig å velge ut hva som er det aller viktigste, men dersom vi må velge de tre viktigste 
suksesskriteriene for god oppfølging av hørselshemmede barn, så velger vi følgende: 
 
1. En egen koordinator som er nær barnet, og som sørger for at alle jobber sammen for barnets 

beste. Se Figur 2. 
 
 

 
Figur 2: Illustrasjon av hvordan koordineringen bør være – med en egen koordinator 

 
 
 
2.  God veiledning og opplæring av foreldre, barnehageansatte, skoleansatte, lærere og andre 

nærpersoner av instanser med hørselsfaglig kompetanse i forhold til: 
 

a. Pedagogisk tilrettelegging, med særlig vekt på språklig stimulering, opplæring og 
veiledning gjennomgående gjennom lek, undervisning, dagligdagse gjøremål og i 
sosiale settinger. 
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b. Hørselsteknisk tilrettelegging. 
 
c. Skape inkluderende og gode psykososiale miljøer. 
 

3. Gjennomtenkte tilretteleggingstiltak, spesielt ved overganger må gjennomføres i god tid for å 
være klart til barnet starter i barnehage eller skole. Foreldre ønsker at hørselsfaglige instanser, 
f.eks. Statped og audiopedagoger, følger tettere opp alle hørselshemmede barn over lengre tid, 
og at hjelpemiddelsentralen deltar oftere i koordinerings- og overgangsmøter. 
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Vedlegg 3  
 

Briskeby-rapporten 
 

Rapport fra Briskeby-representanter 
 
1 Innledning 
 
I dette kapittelet tar vi for oss de eldre barnas erfaringer. Vi har bedt dem se tilbake på oppveksten sin 
relatert til hørselsutfordringer og hvilken hørselsfaglig og spesialpedagogisk oppfølging de har fått. Vi 
har intervjuet elever i videregående opplæring ved Briskeby videregående skole. Elevenes foreldre har 
bidratt inn i tilbakeblikket der eleven selv ikke husket eller var kjent med hvilke instanser som hadde 
gitt tjenester gjennom skoleløpet.   
 
HLF Briskeby kompetansesenter AS gir tjenester til unge med nedsatt hørsel gjennom to 
virksomheter;  
 

1. Briskeby videregående skole er en landsdekkende friskole for unge med nedsatt hørsel, 
godkjent etter Friskolelovens § 2-1 f; særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede. 
 

2. HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester gir utadrettede tjenester til elever med 
nedsatt hørsel i hele landet, dette også rettet mot videregående opplæring, samt overgangene 
til og fra. Disse tjenestene gis etter avtale med Utdanningsdirektoratet.  

 
Lenke til Briskeby videregående skole: https://briskebyvgs.no 
Lenke til RUT (Rehabilitering og utadrettede tjenester) Briskeby: https://hlfbriskebyrut.no/kurs/rehab-
tilbud/ 
 
Briskeby videregående skole har i snart 65 år hatt elever som har ulik erfaring med hvordan de har 
blitt fulgt opp med hensyn til hørselsfaglige utfordringer, tilrettelegging og støtte i tidligere skoleløp.  
 
Ad Hoc gruppens oppdrag er blant annet å kartlegge forskjeller i de ulike regioner og se på hvordan 
de ulike enheter jobber og samhandler. Rapporten skal vise til eksisterende hindringer samt 
muligheter for å få til et strømlinjeformet system.  
 
I denne forbindelse er elevene ved Briskeby gode representanter med viktige brukererfaringer som 
kan belyse oppdraget med verdifulle innspill.  
 
Vi har gjennomført en kartlegging blant elevene der vi søkte å få frem deres erfaringer fra det 
ordinære skoleverket i forbindelse med tilrettelegging av opplæringen for elever med 
hørselsutfordringer. 
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2 Kartlegging 
 
Vi sendte ut spørreskjema til 18 elever ved Briskeby videregående skole, hvorav 11 svarte. Det 
tilsvarer 61% deltakelse. Siden utvalget er såpass lite, vil dette kun gi oss en indikasjon om hvilken 
støtte og hjelp elevene har hatt tidligere. Skjemaene ble sendt ut til elever fra alle de fire Statped-
regionene. 
 
Vi ønsket å skaffe rede på hvor mye hjelp den enkelte elev hadde hatt av utenforstående instanser 
gjennom skoleløpet. Elevene hadde gått på bostedsskole gjennom hele grunnskolen. Vi ønsket å få 
vite i hvilken grad elevene opplevde at de hadde fått tilfredsstillende oppfølging av ulike instanser. 
Videre ønsket vi å få frem eventuelle ulikheter innenfor regionene i landet vårt.  
Spørreskjemaet hadde tre spørsmål: 
 

1. Har du mottatt hjelp fra PPT eller Statped? I så fall omtrent når og på hvilken måte? Hadde du 
noen form for tilretteleggingstiltak? 

2. Hva synes du om hjelpen du fikk fra PPT/Statped? 

3. I ettertid, er det annen hjelp du kunne ønske at du hadde fått? 

 
Oppsummert svarte elevene følgende: 
 

Spørsmål
/Region 

Nord Midt Vest Sør-Øst 

Spørsmål 
nr 1. 

Foreldre har tatt 
og hatt kontakt 
med PPT og 
Statped 

Kontakt med 
PPT eller 
Statped fra 7. 
klasse 

PPT og Statped har hatt 
kontakt gjennom hele 
barneskolen. 
Mindre i ungdomsskolen 

Noen har hatt mye kontakt 
(fra 4 år) andre lite.  
Noen ikke kontakt i det 
hele tatt.  
Flere har hatt mindre 
gruppe 

Spørsmål 
nr 2.  

Var med på å 
bestemme 
hvilken hjelp 
det var behov 
for 

Hjelpen var 
bra, men det 
tok lang tid før 
den var på 
plass 

Gjorde som foresatte bad 
om, men dårlig 
oppfølging for en mens 
den andre var fornøyd 

De fleste var fornøyde med 
hjelpen de hadde fått.  
En var ikke. 

Spørsmål 
nr 3.  

Ønsker mer info 
til elever og 
lærere 

Mer 
informasjon 

Mer informasjon Mer informasjon og 
tidligere 
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Svar på spørsmålene kan utdypes slik: 
 

1. Har du mottatt hjelp fra PPT eller Statped? I så fall omtrent når og på hvilken måte? Hadde 
du noen form for tilretteleggingstiltak? 

Elever i alle regioner har mottatt hjelp fra PPT eller Statped. Noen har hatt kontakt helt fra 
barnehagen, andre sier at kontakten har vært gjennom foresatte. De fleste har hatt tilbud om 
hørselsteknisk utstyr, men flere sier at de kun har hatt lærermikrofon.  
 
Hjelp fra PPT har vært variert, men for flere har de vært inne aktivt tidlig, og ved overganger. Statped 
har gitt kurs.  
 
To elever har ikke hatt kontakt med verken PPT eller Statped. En elev har hatt logoped.  
Resultater fra dette spørsmålet er svært likt i alle regioner. 
 

2. Hva synes du om hjelpen du fikk fra PPT/Statped? 

Foresatte har vært med på å beskrive behovet. Noen syntes de måtte vente lenge på hjelp. En elev 
skriver at PPT gjorde det foresatte ba om, men fulgte ikke opp hvordan eleven hadde det på skolen, og 
fikk ikke tilbud om kurs. En elev skriver at PPT nektet å søke Statped om veiledning.  
 
Andre svarer at PPT har fulgt godt opp med sakkyndig vurdering og gitt veiledning til ansatte. De har 
vært fornøyd med hjelpen og har fått nok hjelp.  
 
Flere hadde problemer med at utstyret ikke virket. En elev svarer at rådgiver fikk eleven til å føle seg 
dum. 
 

3. I ettertid: er det annen hjelp du kunne ønske at du hadde fått? 

Alle fokuserer på at de ville hatt mer informasjon om ulike tilbud, tilrettelegging og hva de har krav 
på. Flere ønsket at medelever ble informert mer, og at de fikk opplæring i mikrofonbruk. Flere peker 
på at den sosiale inkluderingen burde vært bedre. 
 
Vår konklusjon er at utvalget rapporterte erfaringer med at hørselsfaglig oppfølging for de fleste var 
best tidlig i skoleløpet. Hørselstekniske hjelpemidler kom stort sett på plass, men opplæringen var 
ikke alle så fornøyd med. Som vi ser utfra spørsmål 3 ønsker alle at det skulle vært gitt mer 
informasjon til medelever og lærere.  
 
Svarene viser også at foresatte har vært en nødvendig part i å få på plass tilrettelegging. Flere sier at 
det har tatt lang tid å få hjelp, men når hjelpen kom var den til god nytte. Ut fra elevenes svar ser vi at 
det i stor grad har vært lite fokus på sosial inkludering. 
 

3 HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester A/S 
 
Erfaringer fra utadrettede tjenester, HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester, jmf 5,1. 
 
I 2019 hadde utadrettet tjeneste 26 individer fra 13 ulike fylker der vi ga råd- og veiledningstjenester i 
ulikt omfang. I flere av sakene er det behov for jevnlig og tett oppfølging. Vi ser en tendens til at 
enkelte av individtjenestene er mer omfattende og krever tettere veiledning over en lengre periode. 
Dette kan både være i samarbeid med skolen, rådgiver, opplæringskontor og enkelte ganger PPT.  
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I 2020 har vi, etter 8 måneder av kalenderåret, foreløpig 29 individer vi tilbyr disse tjenestene. Dette 
gjelder både elever, lærlinger og studenter som har behov for vår kompetanse i sin skolehverdag, 
læretid eller overgang til studier.  
Overganger er krevende for alle unge, og spesielt for denne gruppen med en funksjonsnedsettelse. 
Ofte blir dette bagatellisert av omgivelsene grunnet manglende kunnskap. Vår erfaring er at 
overgangen til læretid kan være utfordrende. Eleven går fra å ha en relativt tett oppfølging fra skole 
og støttesystem til å være i arbeidslivet, med andre krav til selvstendighet og nye rammer i hverdagen.  
 
I tillegg er det liten kunnskap i lærebedriftene om hva det innebærer å være hørselshemmet, hvordan 
de kan tilrettelegge og bruke tekniske hjelpemidler. Mange lærlinger med nedsatt hørsel vil ha behov 
for tilrettelegging både på arbeidsplassen og i teoriundervisning med opplæringskontorene. Det er 
nødvendig å arbeide med kompetansetjenester for dette på ulike nivå. 
  
Utadrettet tjeneste erfarer at det er varierende kunnskap og forståelse blant faglærere om behov for 
tilrettelegging, og hvilke utfordringer nedsatt hørsel gir den enkelte elev, både faglig og sosialt. Når 
hørsel blir satt på dagsorden på de ulike videregående skolene, blir det tydeligere for ledelse, rådgiver 
og det pedagogiske personalet, hvilke behov den enkelte elev og skole har. De ser et behov for økt 
kompetanse på området, samt økt behov for tilrettelegging og oppfølging for den enkelte elev.  
 
Systembaserte tjenester, i form av kurs til aktuelt pedagogisk personale, ble i 2019 gitt totalt til 435 
pedagoger fordelt på ulike videregående skoler, i 12 forskjellige fylker. 
  
Flere av elevene med nedsatt hørsel som starter i videregående skole ønsker ikke å identifisere seg 
med funksjonsnedsettelsen. De vil være ungdommer, og ønsker ikke å starte i ny klasse med 
hørselsteknisk utstyr og bli stemplet som «den hørselshemmede». Dette begrunnes gjerne med dårlige 
skoleerfaringer fra grunnskolen, hvor de har opplevd å bli mobbet og utestengt. Det kan skape 
utfordringer med hensyn til å nå mål og faglige krav i videregående opplæring. Objektivt sett er det en 
dårlig strategi. Skolen er ofte fortvilet i forhold til hvordan disse elevene skal kunne få tilstrekkelig 
tilrettelegging og nå sine mål. Skolene har manglende kompetanse rundt disse utfordringene og er 
usikre på hvor og hvordan de kan få kompetansen til sin virksomhet.  
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4 Drøfting 
 
Det å være en ung person med hørselsnedsettelse kan være utfordrende på flere måter. Disse elevene 
har det til felles at hørseltapet er usynlig, at de har opplevd kommunikasjonsbrudd og situasjoner der 
de ikke har hørt, oppfattet eller forstått.  
 
De er sårbare for støy, og er ofte avhengig av å se den som snakker. De er også sårbare for stigma og 
skamopplevelser knyttet til hørselstapet, hvilket også kan være til hinder for både læringsutbytte og 
sosiale relasjoner og opplevelser. Mange kan ikke nyttiggjøre seg auditiv informasjon alene, og kan 
ha gått glipp av både kommunikasjon og undervisning tidligere i livet. Det gjør dem til en pedagogisk 
sårbar gruppe.  
 
Samtidig er elever med nedsatt hørsel en marginal gruppe. Vår erfaring er at kompetanse om gruppens 
utfordringer, kompleksitet og videre pedagogiske tilretteleggingsbehov er generelt sett nokså lav i det 
ordinære skoleverket. PPT og Statped spiller derfor en viktig rolle i elevenes skoleløp.  
 
Briskebys erfaring gjennom mange år er at en del elever i denne elevgruppen ikke har fått den 
tilretteleggingen og den oppfølgingen de har hatt behov for, og krav på, i opplæringsløpet. Flere 
elever får ikke vurdering i enkeltfag, for eksempel i engelsk. Andre har ikke hatt tilfredsstillende 
hørselsteknisk utstyr. Vi har også hørt om elever som ikke får ta del i jevnaldrenes sosiale 
sammenhenger, og følger seg utestengt og mobbet på grunn av nedsatt hørsel.  
 
En av Briskebys elever skrev 4. februar 2020 i Aftenposten (Si ;D); 
  

«Eg er Sunniva. 19 år, høgskulestudent, aktiv i kultur og idrett, har gode venner og flott 
familie, fødd med nedsett høyrsel og brukar høyreapparat. Høyrselshemminga er ein liten del 
av meg, men det påverkar livet mitt i stor grad».  
 
«I oppveksten var det uro og støy i dei fleste situasjonar, og det enklaste for å unngå 
hovudverk, var ikkje å bruke høyreapparatet. På skulen skulle lærarar og elevar bruke 
mikrofon, snakke ein om gongen, og redusere støy, men det vart ikkje alltid gjennomført.» 

 
Året etter at hun var ferdig med videregående skole skrev hun om sine erfaringer som elev ved 
Briskeby: 
 

«Da erfarte eg kor viktig det er med tilrettelagt undervisning, og kor godt det var å vere med 
andre ungdommar med eit høyrselstap. Eg var en del av noko, eg var ikkje den einaste som 
måtte seie «hæ». Ingen av lærarane lét vere å bruke mikrofonen, dei hadde kunnskap og 
brukte høyrselspedagogikk, og medelevane tulla ikkje med mikrofonane!» 

 
Marthe ble intervjuet i Din Hørsel i 2018:  
 

«Årene på barneskolen på hjemstedet Bud, en kystperle noen mil fra Molde, var en fin tid for 
Marthe. På ungdomsskolen og første året på videregående skole derimot, møtte hun store 
utfordringer og problemer. De to siste årene på Briskeby ble redningen – både faglig og ikke 
minst sosialt.» 

 
Dette er kun to elever fra de siste årene. Vår erfaring gjennom over 60 år viser at dette ikke er 
enkelttilfeller. Ofte er utfordringene at de blir så slitne etter endt skoledag at de ikke orker å være 
sosiale i fritiden. Unge mennesker har et stort behov for å være sammen med andre unge. Dersom de 
ikke føler tilhørighet i gruppen, vil mange trekke seg, noe som kan være svært uheldig for utviklingen.  
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I en opplæringssituasjon hvor man ikke føler seg trygg, kan mestring være en utfordring. Eleven kan 
bli en «underyter», og får da ikke utnyttet sitt potensiale. Et godt tilrettelagt læringsmiljø, hånd i hånd 
med gode sosiale relasjoner, vil gi eleven stor mulighet til å nå sitt mål. 
  
Uttalelser fra foresatte viser at mange i stor grad har måttet «stå på» for å få en god tilrettelegging for 
sine barn. Vår erfaring er at skoleverket har hatt tendenser til å overse, bagatellisere eller ikke forstå 
elevenes pedagogiske utfordringer og behov for tilrettelegging for sin skjulte funksjonshemming. Det 
som ofte blir sagt er, når barnet begynner på Briskeby kan de senke skuldrene i forhold til 
tilrettelegging, og konsentrere seg om sitt barns faglige utvikling. Flere har opplevd å ikke bli hørt. 
Der alle deltakerne i vår undersøkelse rapporterte om et ønske om mer informasjon gjennom 
skoleløpet, sammenfaller dette godt med vår erfaring fra brukergruppen. Gjennom mer informasjon, 
kurs, samlinger og opplæring vil man kunne forebygge og forberede både skole, elev og foresatte på 
en god måte.  
 
Resultatet av vår spørreundersøkelse blant elever, samt Briskeby skole og utadrettet tjenestes 
erfaringer gjennom mange år, samsvarer godt. Kort oppsummert kan vi si at mange elever med 
nedsatt hørsel ikke får tilstrekkelig hjelp til tilrettelegging. Veien frem til slik tilrettelegging er lang, 
men når den først kommer, opplever de fleste den som god.  
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Vedlegg 4 

Mal / Forslag til helhetlig plan for oppfølging av 
hørselshemmede barn/ungdom 

 
 

0. Hørselstapet oppdages 
1. Lege/Høresentral: avdekker hørselstap 
2. Opprettelse av/kontakt med koordinator  
3. Dersom relevant: Straks-tiltak søkes fra Statped eller lokal tjeneste/besøker familien  

 
1. Kartlegging og oppfølging 

1. Høresentral/CI-enhet: utrede hørselstap og finne årsak, evt. henvise til andre 
undersøkelser (syn, gentest, o.l.), kontroll og oppfølging fram til 18 år. 

2. Høresentral/CI-enhet: Behandling av hørselstapet, tilpasning av 
høreapparat/operasjon/ CI/melding til kommune om tilretteleggingsbehov 

3. Barnehage/skole: Følge språk- og motorisk utvikling med kartlegging 
4. Barnehage/skole/foresatte: Funksjonstap og behov meldes kommunens PPT (foresatte 

kan søke om oppfølging, veiledning og sakkyndig vurdering via kommunens nettside) 
5. Kartlegging av barnehage, skole, fritidsaktiviteter, hjemmesituasjon 
6. Søke om aktuelle hjelpemidler (hjem, barnehage eller skole) 

 
2. Utarbeidelse av spesifikk plan for barnet/ungdommen 

Det er viktig å stadfeste om barnet/ungdommen følger normert utvikling og tilpasset 
opplæring eller om det er behov for en spesialpedagogisk plan (IOP).  
 
Følgende skal være på plass før en IOP kan utarbeides:  
• Sakkyndig vurdering (PPT) 
• Enkeltvedtak 

Dersom det er ikke er behov for en spesialpedagogisk plan, så bør det uansett utarbeides 
en spesifikk plan for oppfølging av barnet/ungdommen. (Man bør da også vurdere å søke 
om en audiopedagogisk uttalelse fra en hørselsfaglig instans.) 

Basert på utførte kartlegginger, vurderinger, vedtak og innspill fra fagpersoner, 
barnet/ungdommen, foresatte og andre pårørende. Planen bør utarbeides med følgende 
elementer: 

1. Klare og realistiske langsiktige mål og delmål (basert på barnets/ungdommens 
forutsetninger). 
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2. Utarbeidelse av klare, konkrete og detaljerte tiltak med ansvarsfordeling og tidsfrist i 
følgende områder:  
 

i. Fysisk: 
• Bygning/akustikk/plassering/organisering og bruk av rom 
• Avstand, kommunikasjon innenfor 1,5 meter 
• Teknisk tilrettelegging – bruk av hjelpemidler  
• Audiovisuelle hjelpemidler (f.eks. teksting av filmer brukt i 

undervisning) 
 

ii. Organisering: 
1. Grupper i barnehage/klasser i skole (størrelse og sammensetning) 
2. Organisering av uka/dagen/timen/aktiviteter/pauser   
3. Fokus på faste rutiner og forutsigbarhet 
4. Skjerme for støy i gruppearbeid 
5. Sosial trening i liten gruppe, frie/styrte lekegrupper, trene 

lekekompetanse i regel- og rollelek, kommunikasjonsstøtte i lek og 
friminutt (aktive voksne) 

6. Hjelpe barnet/ungdommen å fortelle om hørselsutfordring til andre 
7. Fritidsaktiviteter, behov for tilrettelegging av lytteforhold, organisere 

slik at barnet/ungdommen er sammen med noen kjente. 
 

iii. Metodisk tilrettelegging:  
• Basert på språklig kartlegging 
• Lytte- og taletrening, gjennomgang av nye ord og begreper i alle 

emner/fag. Omgivelseslyder, første, midtre og siste lyd i ord, rim, 
regler, uttaletrening/munnmotoriske øvelser, lytte/lese litteratur, 
samtaler 

• Bygge ut begrepsapparat og ordforråd, sikre begrepsforståelse, over- 
og underbegreper, øke ordforråd, grammatikk, syntaks (sette sammen 
ord til setninger og fraser), pragmatisk bruk (bruke språket i samspill 
med andre sosialt, i lek, i samtale, i konflikt, osv.), uttale, 
stemmebruk og konsentrasjon (lytteteknikk). 

• Stadige repetisjoner av nye ord og uttrykk fra fag/tema 
• Bruk av visuell støtte i tekst, bilder, symboler, tegn, konkreter og 

dramatisering 
• Aktive voksne i kommunikasjon (f.eks. gjenta spørsmål og svar fra 

andre før man svarer, unngå aktiviteter med hvisking 
• Varsle med visuell markører fremfor lyd 
• Bruk av læringspartner 
• Aktiv bruk av dagtavle, aktivitetsplan o.l. 
• Organisering av spesialundervisning/logoped/fysioterapeut/ekstra 

ressurs (smågruppe, aldersblandet gruppe, 1:1) 
 
 



3 
 

 
 

iv. Kompetanseheving og veiledning 
1. Pedagoger og ansatte i barnehage/skole og PPT 
2. Nøkkelpersoner i forbindelse med fritidsaktiviteter 
3. Foresatte/familie/nærpersoner 

Koordinator bør være ansvarlig for at den spesifikke planen kommer på plass. 

Koordinator og andre voksne som jobber med tilretteleggingen skal sørge for at 
barnet/ungdommen blir lyttet til før beslutninger tas. 

 
3. Iverksettelse av planen 

Når planen er på plass, skal den følges av alle involverte og alle tiltak skal gjennomføres 
til avtalt tid. Koordinator er ansvarlig for å følge opp tiltak.  

For at alt skal fungere rundt barnet/ungdommen er følgende viktig: 

1. Kurs/opplæring i hørsel og tilrettelegging for PPT, ansatte i barnehage og skole, 
nøkkelpersonell i lærlingebedrifter, elever, andre relevante personer, samt 
foresatte og det hørselshemmede barnet/ungdommen selv.  
Spesielt viktig er kompetanseheving: 
 
i. Før barnehage- og skolestart (men viktig å unngå at kurs gjennomføres i 

samme tidsrom som selve oppstarten /overgangen) 
ii. Ved lærerbytter  

iii. For rådgivere og avd. ledere i grunn- og videregående skole) 
 

2. Jevnlig kontakt mellom: 
 
i. Foresatte/pedagog/spesialpedagog/lærere 

ii. Koordinator og barnet/ungdommen, foresatte og de som jobber nært 
(pedagog/spesialpedagog/lærere) og/eller er ansvarlige for barnet/ungdommen 
(barnehagestyrer/skolens ledelse).  
 

3. Jevnlig observasjon, veiledning og oppfølgning av barnehage og skole av personer 
med hørselsfaglig kompetanse (audiopedagogikk) over tid. 
 

4. Tverrfaglig samarbeid:  
i. Jevnlig tverrfaglig kontakt samordnet av koordinator 

ii. Jevnlig hørselstest og høreapparatkontroll ved Høresentral (ca 1 gang i 
året) 

iii. Koordineringsmøter (minst hvert ½ år, evt. oftere ved behov)  
iv. Overgangsmøter (minst ½ år før overgangen finner sted)   
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4. Evaluering 

Følgende evalueringer bør gjennomføres: 

• Tverrfaglig samarbeid (alle koordineringsmøter og overgangsmøter)   
• Sakkyndig vurdering (hvert 3. år, oftere ved behov, f.eks. ved overgang til ny skole) 
• Den spesifikke planen for barnet/ungdommen (hvert ½ år) 
• Endre plan/strategi når barnet/ungdommen ikke har det bra/ ikke mestrer målsettinger)  

Planen skal gjennomgås og godkjennes av foresatte. Ved halvårsvurdering skal 
barnets/ungdommens måloppnåelse gjennomgås og drøftes opp mot de metoder og tiltak 
som er iverksatt. Nye mål og tiltak skal settes i samråd med foresatte (fokus på teknisk- og 
pedagogisk tilrettelegging). 

Evaluering bør resultere i justering av planen, med nye målsettinger og tiltak. 

 
5. Dokumentasjon 

Det er viktig med skriftlig dokumentasjon av tilretteleggingsarbeidet gjennom hele 
oppfølgningsperioden. 

Ved alle møter bør det utarbeides et skriftlig referat som inneholder hvilke tema og 
problemstillinger som er diskutert, hvilke tiltak som foreslås, hvilke beslutninger som tas, 
tidsramme, og hvem som får ansvaret for oppfølgning. 

God dokumentasjon forebygger ulik situasjonsforståelse, og sikrer god fremdrift i 
tilretteleggingsarbeidet. 
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Vedlegg 5  

 
Oversikt over aktører i hørselsfeltet 

 
 
 

1 Høresentraler 
 
Høresentraler er en del av spesialisthelsetjenesten ved Øre Nese Hals-avdelinger på mange sykehus i 
Norge.  Her skal barn og unge utredes etter henvisning fra fastleger, Øre-nese -hals spesialister med 
avtalepraksis, helsestasjoner, PPT m.fl. Når diagnose er stilt av legespesialist skal og behandling og 
habilitering settes i gang, som regel ved tverrfaglig samarbeid med ansatte på Høresentralen; 
audiograf, audiopedagog, audiofysiker og ørekirurg. Det er ulik kompetanse ved ulike sykehus i 
landet. Praksis kan derfor oppleves forskjellig. Hørsel utredes med ulike testmetoder, også her er 
utstyr og kompetanse varierende.  
 
Barn og unges hørsel- og språkutvikling skal følges i jevnlig kontroll, avhengig av diagnose og 
pasientens behov. Barn skal henvises til andre aktuelle instanser etter behov og i samarbeid med 
foresatte. Ved nyoppdagede hørselstap kan barnet henvises for STRAKS-tiltak fra Statped eller 
kommunal audiopedagogtjeneste (Oslo). Høresentralen har ansvar for å gi informasjon om hørselstap 
og barnets behov for tilrettelegging til foresatte og kommunes opplæringsansvarlige (skole og 
barnehage).  
 
Høresentralen er pålagt et samarbeid med andre aktører i feltet, og skal tilby opplæring av barn, 
foresatte og pårørende. Lærings- og mestringskurs arrangeres ved enkelte sykehus.  
Høresentraler tilknyttet universitetssykehus skal bidra til forskning og utvikling i hørselsfeltet og 
undervise studenter i praksis.   
 
Oslo Universitetssykehus OUS (Rikshospitalet). CI-teamet har landsfunksjon for barn som har eller 
skal ha cochleaimplantat (CI). Der foretas utredning, operasjon, tilpasning (lydpåsetting) og 
oppfølging.  
 

2 NAV Hjelpemiddelsentral (Hjelpemidler og tilrettelegging) 
Det finnes 1-2 Hjelpemiddelsentraler i hvert fylke. De har et overordnet og koordinerende ansvar for 
hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige 
instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer. De bidrar med råd og 
veiledning om tilretteleggingstiltak og hjelpemidler, og skal tilrettelegge for selvstendighet, mestring, 
aktivitet og deltakelse for personer i alle aldre med ulike former for funksjonsnedsettelser. De 
behandler søknader om hjelpemidler og driver utprøving av hørselstekniske hjelpemidler etter 
henvisning.  

De kan utføre akustiske målinger etter henvisning, levere og installere lydutjevningsanlegg i skolen 
etter søknad fra skole og foreldre. Hjelpemiddelsentralen har ansvar for flytting og reparasjon av slike 
anlegg.  
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De tilbyr kurs for mange aktører som hørselskontakter i kommunene, lærere, PPT og skal samarbeide 
med andre aktuelle instanser rundt barn og unge. 

 

3 Hørselskontakt 
Hørselskontakt skal finnes i alle kommuner. Den er som regel knyttet til fysio/ergoterapi-tjenesten, 
med ansvar for søknad, oppfølging og utredning av hjelpemiddelbehov for kommunens innbyggere. 
Hørselskontakten skal kunne bistå hørselshemmede med kartlegging av behov for hjelpemidler 
hjemme. Tjenesten får opplæring av Hjelpemiddelsentralene. 

Enkelte kommuner har egne hørselskontakter for barn, disse får tilbud om kurs og opplæring av 
Hjelpemiddelsentralen og kan bistå skoler med søknad om lydutjevningsanlegg og direkte-lyd. 

 

4 Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) 
 
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, 
praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et 
inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og 
skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov. De skal arbeide på individ- og 
systemnivå.  
 
PPT er en kommunal, interkommunal eller fylkes-tjeneste og kan være organisert ulikt rundt om i 
landet. Mandat er regulert i opplæringsloven § 5-6 og barnehageloven § 19 c.  
 
Foreldre og skole kan søke om veiledning og oppfølging i skolen, og/eller om utredning av barn- og 
unges spesialpedagogiske behov. Rådgivere hos PPT kan kartlegge språk-, kognitiv- og sosial 
utvikling, skrive sakkyndig vurdering der det foreslås spesialpedagogiske mål og tiltak. 
Skole/kommune/bydel skal deretter fatte et vedtak på bakgrunn av sakkyndig vurdering.  
PPT kan søke om kurs og tjenester fra Statped på individ, eller systemnivå. 
 

5 Statped 
Statped er den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner. De er 
underlagt Utdanningsdirektoratet, og er delt i fire regioner som har ansvar for hver sine fylker.  

Statped samarbeider for å sikre likeverdig, tilpasset og inkluderende opplæring for barn, unge og 
voksne med særskilte opplæringsbehov. Det vektlegges tidlig innsats og forebyggende arbeid. De 
tilbyr kompetanseheving til PPT, barnehager og skoler og har en egen avdeling for hørsel. De kan gi 
bistand i enkeltsaker, f.eks. observasjon, råd- og veiledning til foresatte og lærere. Tjenester krever 
søknad fra PPT, men foresatte kan ta kontakt via telefon for veiledning, også uten søknad. 

Statped utvikler digitale læreprogram og bidrar til forskning rundt hørsel, tilbyr kurs til lærere, 
foreldre, barn, kommune og fylke.  

Ved overgang til videregående skole kan unge hørselshemmede i Norge få kurs og oppfølging fra 
Statped, da etter søknad fra Veiledningstjenesten i fylket. Overgangen viser seg spesielt sårbar om den 
unge ikke er søkt inn i videregående med et særskilt behov for tilrettelegging. Frist for slike meldinger 
er 1. februar i 10. trinn. For større tilretteleggingsbehov er fristen 01.10 i 10. trinn. Foresatte bør ta 
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kontakt med rådgiver ved ungdomsskolen for bistand i god tid innen fristen, og ta kontakt videre i 
systemet om man ikke blir ivaretatt.   

 

6 Statped Straks-tiltak 
Statped Straks-tiltak tilbyr informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelser så snart de er 
stadfestet. Høresentraler kan henvise. Gjennom samtaler kan foresatte, brukere, helseinstitusjoner og 
andre få informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelsen. Videre hjelp med å etablere kontakt 
med kommunen om veien videre, og de kan bistå helseinstitusjoner med utredninger.  

 

7 Kommunal/interkommunal audiopedagogtjeneste 
Kommunal/interkommunal audiopedagogtjeneste finnes i enkelte kommuner. Tjenesten er organisert 
under Utdanningsetaten og erstatter tilbudet fra Statped i grunnskolen.  

Lokal skole kan, i samarbeid med foresatte, søke om oppfølging, råd-, veiledning og kurs, på individ-, 
system- eller teknisk nivå.  

 

8 Nasjonal behandlingstjenste for hørsel og psykisk helse (NBHP) 
Nasjonal behandlingstjenste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er en landsdekkende 
behandlingstjeneste for personer med nedsatt hørsel og psykiske vansker. Behandling krever 
henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjeneste. 

Sped- og småbarnsteamet tilbyr samtaler og oppfølging til familier med hørselshemmede, døve og 
døvblinde barn fra 0 – 6 år, og til barn med hørselshemmede foreldre.  

 

9 HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjeneste AS 
 
HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjeneste AS tilbyr kompetansetjenester til ungdom med 
nedsatt hørsel i videregående opplæring, og i overganger til og fra. Tilbudet er rettet mot 
hørselshemmede med talespråklig kommunikasjon. De arbeider etter en samarbeidsavtale med 
Utdanningsdirektoratet, og tilbyr tjenester både på individ- og systemnivå. Man kan ta direkte kontakt 
med tjenesten uten behov for henvisning. Alle tilbud er landsdekkende og kostnadsfrie.  
Det gis individuell veiledning til elever, lærlinger og studenter, tilpasset den enkeltes situasjon. 
Hørselsfaglig kompetanse, pedagogiske tiltak, tilrettelegging av skolehverdagen, hørselsteknisk 
hjelpemidler og psykososiale faktorer står sentralt.  
 

10 Briskeby videregående skole 
Briskeby videregående skole er en friskole for elever med nedsatt hørsel som baserer sin 
kommunikasjon på talespråk. Skolen er eid av HLF. Undervisningen er gratis og skjer i små klasser 
med moderne hørselstekniske hjelpemidler. Elever med behov for det, får tilbud om lytte- og 
taletrening. Skolen ligger i Lier utenfor Drammen. 
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11 Knutepunktskoler 
Knutepunktskoler er en ordinære fylkeskommunale videregående skoler som er tilrettelagt for 
tegnspråklige elever. De kan ta imot elever fra hele landet. Knutepunktskolen tilbyr et tegnspråklig 
miljø og opplæring etter læreplaner for døve og hørselshemmede. Undervisningen foregår dels i egne 
tegnspråklige grupper og dels i ordinære klasser med tolk. Det er fem knutepunktskoler i Norge: 
Nydalen vgs. i Oslo, Sandefjord vgs. i Sandefjord, Hetland vgs. i Stavanger, Nordal Grieg vgs. i 
Bergen, Tiller vgs. i Trondheim og Bodin vgs. og maritime skole i Bodø. 

 

12 Signo skole- og kompetansesenter 
Signo skole- og kompetansesenter gir tegnspråklige tilbud til døve og hørselshemmede med 
kombinasjon av ulike funksjonsnedsettelser, i grunn og videregående skole, som for eksempel 
døvblinde. Kompetansesenteret er nasjonalt og driver utadrettet virksomhet på vegne av det 
offentlige. Tjenester kan søkes av foreldre og kommune ved PPT. Foresatte kan ta kontakt via 
telefon/mail. 

 

13 Barnehager og grunnskoler tilrettelagt for hørselshemmede 
 
Det finnes kommunale barnehager og skoler med tilbud til hørselshemmede barn i flere byer. Tilbudet 
varierer og har ofte oppstått lokalt etter behov. Kjente eksisterende tilbud er: Voldsløkka barnehage 
og Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede i Oslo, Natland skole i Bergen, Huseby 
barnehage og skole i Trondheim, Augland barnehage og skole i Stavanger, Møllestua barnehage og 
Kongsgård skolesenter i Kristiansand, Myrene barne- og ungdomsskole i Porsgrunn og Aulerød 
barnehage i Tønsberg. HLF vil jobbe videre med å lage en fullstendig oversikt. 
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Vedlegg 6 

Arbeidsinstruks for den avviklede  

Fylkesaudiopedagog-ordningen 
 
 
Arbeidsoppgaver fylkes, syns- og audiopedagoger hadde i følge 
St.meld 23 (1997-98): 
 
• Registrere behov for syns- og audiopedagogiske tjenester for alle aldersgrupper. 
 
• Medvirke til kartlegging og utredning, og til å utvikle individuelle opplæringsplaner på 

oppdrag fra og i samarbeid med PP-tjenesten. 
 
• Veilede og informere fagpersonell i PP-tjenesten, barnehager, skoler og andre 

opplæringsinstitusjoner, elever og foreldre. 
 
• Legge til rette kurs for elever, foreldre og fagpersonell i samarbeid med aktuelle instanser i 

kommunen, fylket og på regionalt og landsdekkende nivå. 
 
• Gå inn i det faglige nettverket og utvikle funksjonelle samarbeidsrutiner med sykehus 

(øyeavdelinger, ØNH avdelinger, habiliteringsteam mm), hjelpemiddelsentraler, 
kompetansesentre, helsestasjoner mm. 

 
Ordningen med fylkesaudiopedagog tjeneste ble avviklet i forbindelse med at fylkes, syns- og 
audiopedagogtjenestene ble overført til de Statlige Spesialpedagogiske kompetansesentrene 
01.08.1999.  
 
Nedre Gausen kompetansesenter valgte imidlertid å opprettholde fylkesaudiopedagogtjenesten i sin 
region fram til opprettelse av Statped 01,01,2013. 
 
 


