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Prosjektbeskrivelse 

Prosjekttittel: Ambulerende praktiske hørselskurs på sykehjem 

Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund 

Prosjektleder: Jorid Løkken 

1. Soliditet 

Prosjektet skal legge til rette for en praktisk tjeneste, økt kompetanse og faste rutiner i bruk og vedlikehold 
av høreapparater hos beboere som er bosatt ved sykehjem i Trøndelag og Innlandet fylke. Prosjektet er 
både ambisiøst og nytenkende da tilsvarende tiltak i liten grad blir gjennomført i slik stor skala. 
Ringeriksprosjektet, som ble gjennomført i perioden 2012-2015, som gav rundt 700 helsepersonell 
basisopplæring i hørsel, viser at tiltaket i stor grad er etterspurt blant mål- og brukergruppe for prosjektet, 
som er helsepersonell, høreapparatbrukere og deres pårørende.   

Prosjektleder, Jorid Løkken, har 20 års erfaring som autorisert audiograf, og har blant annet gjennomført 
tilsvarende kurs og foredrag i fysisk form ut mot mål- og brukergruppen tidligere. Løkken har også bred 
erfaring fra gjennomføring av ulike prosjekter, samt bruk av digitale plattformer i forbindelse med 
oppfølging av høreapparatbrukere. I tillegg består prosjektgruppen av flere dyktige audiografer, som skal 
være med på å sikre god gjennomføring av prosjektet.  

1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket 

I forbindelse med at Covid-19 pandemien har vedvart i snart 2 år, har den gitt store konsekvenser for blant 
annet eldre høreapparatbrukere som er bosatt ved sykehjem. I lengre perioder har de vært isolert fra 
omverden for å unngå fare for å bli smittet, og å utvikle alvorlig sykdom. Som følge av isolasjon og 
nedstenging har beboere med høreapparater i liten grad hatt tilgang til ekstern audiografkompetanse da 
beboerne bør unngå reise til høresentraler eller avtalespesialistklinikker. Lokale likepersoner fra 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) har heller ikke i like stor grad kunnet besøke sykehjemmene som 
følge av nedstenging og besøksforbud. De aller fleste beboere som bruker høreapparater er avhengig av 
bistand fra helsepersonell eller pårørende i forhold til både bruk og vedlikehold av høreapparater. De klarer 
i liten grad å mestre dette selv.  

Både høreapparatbrukere og mange pårørende opplever derfor stor frustrasjon over at høreapparater ikke 
fungerer tilfredsstillende. I mange tilfeller blir aktuell beboer enda mer isolert, da det blir krevende å høre 
og kommunisere med blant annet helsepersonell som skal bistå vedkommende i daglig stell og aktiviteter. 
Det blir også vanskelig å få glede av å delta i sosiale settinger på sykehjemmet eller det å få besøk av 
pårørende eller andre kjente som kommer innom på et sjeldent besøk. Helsepersonell som jobber med 
beboerne opplever også frustrasjon over å ikke strekke til, å ikke ha god nok kunnskap eller praktisk utstyr 
til å kunne gjennomføre praktisk service og vedlikehold av høreapparater, som den enkelte beboer er 
avhengig av. Disse problemstillingene bekreftes også gjennom kartlegging utført av Oslo Economics (1) 

Vi ønsker i dette prosjektet å legge til rette for en praktisk tjeneste ut til sykehjem i Trøndelag og Innlandet 
fylke, som blant annet skal sikre økt kompetanse og oppfølging rundt hørsel, høreapparater og 
kommunikasjonsstrategier hos helsepersonell som jobber tett på beboere som bruker høreapparater. Den 
praktiske tjenesten vil bestå av blant annet å gjennomføre et “learning by doing” kurs i bruk og vedlikehold 
av høreapparater som finnes ved hvert sykehjem, utdeling av servicebag til høreapparater tilknyttet 
tjenesten, samt innfasing av rutiner for hvordan oppfølging av høreapparatbrukere ved sykehjemmet kan 
struktureres og gjennomføres i etterkant av kurset. Via denne praktiske tjenesten, vil beboere med 
høreapparater i større grad oppleve å høre bedre via sine høreapparater når de samhandler med andre 
beboere, helsepersonell eller de får besøk utenfra. Det vil bli lettere å mestre og delta i sosiale 
sammenhenger på sykehjemmet, som igjen vil kunne medføre bedret livskvalitet for den enkelte beboer.  

https://www.hlf.no/hvagjorhlf/prosjekter/ringeriksprosjektet/
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Tiltaket vil derfor være med på å redusere noen av de negative konsekvensene beboere, helsepersonell og 
pårørende opplever i forbindelse med pågående smittevernstiltak. Beboerne vil bli mindre sårbare for å 
oppleve utenforskap, isolasjon og økt fare for kognitiv svikt når høreapparater fungerer som ønsket. 
Deltakerne i prosjektet vil også få tilgang til informasjon hvor de skal kunne henvende seg om 
høreapparatene trenger reparasjon eller etterjustering hos leverandør eller autorisert audiograf. I etterkant 
av kurset vil også deltakerne i prosjektet få tilbud om å benytte å gratis kontakttjeneste hos 
prosjektorganisasjon for å sikre god oppfølging og videre synergieffekt i etterkant av gjennomført kurs. 
Deltakere kan ta kontakt via digital plattform eller telefon for å få rådgivning om det er noe de lurer på i 
forhold til ulike høreapparater de skal gjennomføre bruk og vedlikehold av. 

1.2 Aktivitet/tiltak/metode 
 

1.2.1 Beskrivelse av tiltak og aktivitet 

I første fase og underveis i prosjektet skal følgende tiltak og aktiviteter gjennomføres:  

- Utvikling av og gjennomføring av praktiske kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater rettet mot 
helsepersonell ved sykehjem. Det finnes mange ulike høreapparattyper både i form og utseende. Det vil 
bli lagt vekt på å informere om, og gi praktiske oppgaver på de mest vanlige høreapparattypene som 
enten sitter inni øret eller ligger bak øret, samt ulike slange- og proppeløsninger. Det vil også bli 
inkludert enkle øvelser på kommunikasjonsteknikker som kan bidra til å lette 
kommunikasjonsbarrierene mellom helsepersonell, høreapparatbrukere og deres pårørende som følge 
av nedsatt hørselsevne hos høreapparatbruker. 
 

- Opprettelse av digital plattform i form av videorom på Whereby.com, som kan benyttes i etterkant av 
fysiske kurs ved sykehjemmene. Deltakere kan ta kontakt for å få gratis rådgivning om det er noe de 
lurer på i forhold til ulike høreapparater de skal gjennomføre bruk og vedlikehold av. 

 
- Utforming av og formidling av skriftlig informasjonsmateriale i forbindelse med gjennomføring av kurs 

ved sykehjemmene. Dette vil være som følger: 
o Skriftlige oppgaver og fasit rettet mot praktiske oppgaver 
o Bruksanvisning og refillkort til servicebag for høreapparater 
o Rutineskjema for bytte av batterier, filter, slanger, domer, fjerning av ørevoks o.l. 
o Kontaktskjema til kommunal hørselskontakt, høresentral, HLF likepersoner med flere. 

 
- Bestilling, pakking og utdeling av 1 stk servicebag for høreapparater til hvert sykehjem vi besøker og 

avholder kurs hos. Servicebagen vil inneholde serviceprodukter og verktøy som helsearbeiderne kan 
benytte i forbindelse med rens og vedlikehold av beboernes høreapparater. Innhold er som følger: 

o 1 stk boks renseservietter med etanol i egen beholder 
o 1 stk slangetang for bytte og påsett av standardslange 
o 1 stk renseboks og rensetabletter for rengjøring av ørepropper 
o 1 stk proppeblåse for tørking av kanaler i ørepropper 
o 4 stk ulike brett med batterier til høreapparater: 10, 312, 13, 675 
o 10 ulike typer filter til ulike typer høreapparater fra ulike høreapparatleverandører 
o 50 cm standard slange til BTE-høreapparater og skallpropper 
o 4 stk EH-bend til formstøpte skallpropper 
o 4 stk vinkelslanger til myke skallpropper 
o 1 stk saks for å klippe av standarslanger 
o 1 stk tapetkniv for fjerne standardslange fra BTE-høreapparater 
o 1 stk batteritester for å måle strøm å batterier 
o 1 stk stetoclip for å lytte på forsterkning i høreapparater 
o 1 stk infomappe med bruksanvisning og refillkort 
o 1 stk rensekost med magnet for rengjøring av mikrofoner og bytte av batteri 
o 1 stk pakke med rensestikker for rengjøring av luftekanal i ørepropper 
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1.2.2 Deltakere 

Deltakerne i prosjektet vil være helsepersonell som jobber ved sykehjem i 38 kommuner i Trøndelag og 46 
kommuner i Innlandet fylke. Vi har som mål å gjennomføre kurs ved totalt 150 sykehjem. Vi ønsker 8-10 
deltakere pr sykehjem, som til sammen vil tilsvare 1200 – 1500 deltakere på aktuelle ambulerende 
hørselskurs.  

1.2.3 Rekruttering 

Markedsføring av prosjektet ut til sykehjem i Trøndelag og Innlandet Fylke gjøres gjennom at vi både ringer 
og sender epost til enhetslederne ved de ulike sykehjemmene med tanke på å gi informasjon om 
prosjektet, samt at det også gjøres avtale om tidspunkt for gjennomføring av kurs. Deltakere vil bli 
rekrutter[t] gjennom at hvert enkelt sykehjem lokalisert til Trøndelag og Innlandet fylke får tilbud om gratis 
praktisk kurs i bruk og vedlikehold av høreapparater, opplæring i enkle kommunikasjonsteknikker og 
utdeling av servicebag for høreapparater. Tilbakemelding fra flere sykehjem har vært at denne typen kurs 
er noe de ønsker og har behov for. Det er ønskelig at hvert sykehjem plukker ut 2 helsearbeidere fra hver 
avdeling til å delta på kurset. Det vil være en fordel at noen få personer tar ansvar for å følge opp 
høreapparatene til beboerne ved hver avdeling, slik at de ofte får praktisert det de har lært på kurset. 

 
1.2.4 Utfordringer 

Mulige utfordringer med å gjennomføre aktuelle kurs er at det kommer ny nedstenging av sykehjem og 
besøksforbud i forbindelse med at pandemien tar seg opp igjen. Det vil da være vanskelig å reise ut til 
aktuelle sykehjem og gjennomføre kursene. Utfordring nr. 2 kan være at sykehjemmene har lav bemanning 
og knappe tidsressurser slik at det blir vanskelig å frigi selv enkelte personer til å delta på kurset. Løsningen 
på disse utfordringene vil være å opprette god kommunikasjon og sikre god forankring i alle ledelsesnivåer 
ved aktuelle sykehjem, gjennomføre mange kurs i perioder med lavt smittetrykk, og å tilpasse tidspunkt for 
når kurs best kan gjennomføres på det enkelte sykehjemmet.  

1.2.5 Etikk og personvern 

Etikk og personvern vil bli i varetatt gjennom at deltakere ikke blir pålagt å utlevere personlig informasjon. 
Gjennomført evaluering etter hvert kurs vil bli anonymisert. Videoplattform via Wherby.com for oppfølging 
av deltakerne i etterkant av kursene følger gjeldende retningslinjer for Gdpr. 

1.2.7 Datainnsamling og evaluering.  

Deltakerne i prosjektet vil få tilsendt en egen lenke til spørreundersøkelse via SurveyMonkey. I 
spørreundersøkelsen vil deltakerne svare på opplevelse og effekt av aktiviteten, samt få anledning til å 
komme med konstruktiv ros og kritikk av tema og prosjekt. Dette vil gi oss mulighet til å til å finjustere på 
innhold og oppfølging av deltakere underveis i prosjektet, samt danne grunnlag for sluttevaluering. 

2. Virkning 

2.1 Antatt virkning av prosjektet/tiltaket 

Det forventes at både helsepersonell og høreapparatbrukere og deres nærpersoner vil oppleve økt 
kompetanse og mestring rundt det å høre dårlig. Bruk og utbytte av høreapparater og andre 
hørselstekniske hjelpemidler vil bli bedre, samt det å håndtere den psykososiale delen rundt det å leve med 
nedsatt hørsel vil gå bedre. Både på kort og lang sikt vil dette medføre at høreapparatbrukere opplever 
mindre utenforskap, ensomhet og isolasjon, samt at høreapparatbrukere og deres nærpersoner i større 
grad får en felles forståelse av hva det vil si å høre dårlig. Det vil generelt gi god samfunnseffekt at 
høreapparatbrukere og deres nærpersoner i større grad opplever mestring og økt livskvalitet.  
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2.2 Tiltak for formidling og utnyttelse 

I sluttfasen av prosjektet vil det bli utarbeidet en rapport som viser antall deltakere i prosjektet, evaluering 
og oppnådde resultater. Resultatene vil bli formidlet til redaksjonene i fagtidsskriftene Audiografen og Din 
hørsel, samt www.audioplus.no og andre lokale medier hvor kursene blir gjennomført. Aktuelle mottakere 
er både autoriserte audiografer, høreapparatbrukere og deres nærpersoner. Det er ønskelig med en 
videreføring av prosjektet ut til andre fylker dersom prosjektet blir vellykket gjennomført.  

3. Gjennomføring 
3.1 Prosjektleder og prosjektgruppe 

Prosjektleder, Jorid Løkken, er utdannet autoriserte audiograf og tinnitus-terapeut. Hun har bred og lang 
erfaring innenfor hørselsfagfeltet, og jobber til daglig som klinisk audiograf i egen privatpraktiserende 
audiografklinikk i Trøndelag. Løkken har deltatt i flere tilsvarende prosjekter, som for eksempel Digital 
Hørselskaffe, og synes det er spennende å videreutvikle hørselsfagfeltet. Løkken underviser også i enkelte 
tema ved studier innenfor audiografutdanningen ved NTNU, samt har også ervervet kompetanse på 
gjennomføring av fjernjustering av høreapparater ut til brukere som ikke kan møte fysisk ved 
audiografklinikken. Løkken er levende opptatt av at mennesker med nedsatt hørsel skal få best mulig 
bistand og oppfølging av hørsel og bruk av høreapparater.  

Løkken vil stå for utarbeidelse av kursinnhold og gjennomføring av prosjektet sammen med 
prosjektmedarbeidere og andre eksterne bidragsytere. Prosjektgruppen består av Helen Eik Myrvold, 
M’bassey Jammeh, Renate Vanvik og Agnes Marie Johansson som alle jobber som autoriserte audiografer. 
De vil bidra i å gjennomføre de ambulerende hørselskursene ute på sykehjemmene. Torunn Helen Langås, 
skal bidra på merkantile arbeidsoppgaver som markedsføring, påmelding og evaluering. Prosjektleder vil 
også ha tett kontakt med HLF, både lokalt og sentralt i forbindelse med gjennomføring av prosjektet.  

Budsjetterte kostnader i forbindelse med prosjektet vil i hovedsak være: 

• Lønn og sosiale kostnader i forbindelse med gjennomføring av prosjektet 

• Innkjøp av servicebag med utstyr som skal deles ut ved hvert sykehjem 

• Utforming og trykking av informasjonsmateriale som deles ut i forbindelse med kursene 

• Reisekostnader i forbindelse med gjennomføring av aktuelle kurs 

Kostnadene vil være knyttet opp mot følgende aktiviteter og milepæler: 

3.2 Arbeidsplan: Organisering og styring 

Viktige aktiviteter som er beskrevet tidligere i prosjektplanen og milepæler er som følger  

Milepæler og aktiviteter/År  2
2 

         23      

Aktivitet/måned 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Utvikling av praktisk kurspakke x                

Utvikling av spørreundersøkelse x                

Innkjøp av servicebag med innhold x x        x x      

Etablering digital plattform på Whereby x x x x x x x x x x x x x x x x 

Utforming og utlevering av infomateriale x x x x  x x x x x x x x x x x 

Markedsføring og rekruttering av deltakere x x x x x x x x x x x x x x x  

Gjennomføring av praktisk hørselskurs  x x x  x x x x  x x x x x x 

Evaluering  x x x  x x x x x x x x x x x 

Rapportering og formidling av resultat               x x 

http://www.audioplus.no/
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