
Tredje artikkel – barn, ungdom og unge voksne med hørselstap 

 

Det fødes cirka 60.000 barn i Norge hvert år, omtrent 60 barn blir født med et så stort 

hørselstap at de trenger oppfølging med høreapparat eller CI(cochlea implant) for å utvikle 

hørsel og talespråk. I dag er det mulig å gjennomføre en såkalt screening av alle nyfødte barn. 

Det er viktig å oppdage et eventuelt hørselstap så tidlig som mulig, slik at man kan sette inn 

tiltak raskt. Barn og unge har særskilte rettigheter både for skjerming og tilrettelegging i sine 

respektive livsmiljøer. Disse er bla nedfelt i Barnehageloven og Lov om Folketrygd.  

Støy er skadelig for hørselen. Det er derfor blant annet bygg- og anleggsarbeidere bruker 

hørselsvern på jobben. I barnehager overgår skrikende barn både motorsager og lyden av 

boring i betong. Både barn og ansatte i barnehager er derfor er i risikosonen for å få skadet 

hørselen eller få en forverring av en allerede nedsatt hørsel. 

Lover og regler 

Kommuner og fylkeskommuner er ansvarlige for at barn og unge med hørselshemming får et 

tilpasset og likeverdig opplæringstilbud. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en egen 

veileder som tar for seg opplæringsløpet fra fødsel til endt videregående opplæring. Den gir 

det generelle grunnlaget for opplæring av hørselshemmede, og den tar opp forhold av 

betydning, avgrenset til deler av hørselshemmede barns og unges liv. 

 

CI (cochlea implantat) 

I dag opereres 98 % av alle barn som er født døve eller sterkt tunghørte. Operasjonene blir 

også stadig bedre, det samme gjelder selve implantatet og CI-apparatet. Utviklingen fører til 

at flere med CI vil kunne utvikle funksjonell hørsel. Dette betyr ikke at de blir 

normalthørende, men at mange i praksis vil kunne fungere på lik linje med tunghørte. 

De unge 

Det er gledelig at produsenter av både mobiltelefoner og musikkanlegg inkludert 

hodetelefoner er blitt klar over at lydproduktene kan gi skade og at de derfor legger inn 

varslinger og «sperrer» for lydnivåer som over 80 db. Et rockeband med fullt trøkk kan 

komme opp i et lydnivå på 120 db. Bare noen minutter med 110 db kan gi varige 

hørselskader noe avhengig personens sensitivitet. Noen enkle forholdsregler er å bruke 

ørepropper og å ta pauser fra musikkopplevelsen. 

 

Det er også et faktum at unge som bruker høreapparat eller andre hjelpemidler er blitt 

mobbet. Det gjør det ekstra vanskelig å bruke slike «synlige» hjelpemidler som et 

høreapparat er med den konsekvens at også unge mennesker trekker seg bort fra situasjoner 

som de opplever som utmattende. Skole- og undervisningssituasjoner krever ekstra 

konsentrasjon – da blir det lite overskudd til å delta i sammenhenger sammen med venner.  

 

Hørselshemmede elever på videregående skoler 

På videregående øker det faglige nivået betraktelig, normalt kombinert med mer egenansvar 

for eleven. Derfor er det spesielt viktig å følge med på at hørselshemmede elever faktisk får 

den nødvendige faglige utvikling. Mange klarer seg fint med teknisk og pedagogisk 

tilrettelagt undervisning i vanlig videregående skole men det finnes alternativ for dem som 

får problemer med å følge undervisningen. Det finnes det spesialskoler for hørselshemmede 

med talespråk på videregående nivå. De tar inn elever fra hele landet. Her klarer elevene seg 



bra og kommer ut med karakterer over landsgjennomsnittet. På disse skolene er den sosiale 

faktoren i høysetet. For mange av disse elevene er det kanskje første i gang i sitt skoleløp der 

de blir verdsatt og respektert og ikke mobbet! 

 

Unge ut arbeidslivet 

Unge arbeidssøkere med en hørselshemming kvier seg eller unnlater å fortelle om sine 

hørselsplager da de er redd for at dette kan redusere muligheten for å få jobb – og det er med 

god grunn. Dette er en ikke ukjent diskrimineringsfaktor som rammer spesielt hardt når man 

står på terskelen til en yrkeskarriere der arbeidssøkeren er godt kvalifisert for jobben men blir 

utestengt pga holdninger som er lite verdige i forhold til en intensjon om et inkluderende 

arbeidsliv.  

 

Neste artikkel om CI-implantat: fra nesten døv til hørende.   


