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PROSJEKTDETALJER

PROSJEKTNAVN

Prosjektnavn Hørselshelse på sykehjem - kartlegging

ORGANISASJON

Organisasjonsledd Sentralleddet (øverste ledd)

EKSTERN INSTANS

Skal prosjektet gjennomføres utenfor organisasjonen av en ekstern instans/virksomhet?

Ja

Type ekstern instans Privat virksomhet

Navn på ekstern 
instans

AudioPlus Norge As

PROSJEKTSTED

Er prosjektet landsdekkende?

Nei

Foregår prosjektet 
hovedsaklig på 
fylkesnivå (i ett eller 
flere fylker) eller på 
kommunalt nivå (i 
en eller flere 
kommuner)?

Hovedsaklig fylkesnivå

Fylker for prosjektet

Trøndelag

1. PLANLAGTE AKTIVITETER/TILTAK

1.1 BAKGRUNN

1.1.1 Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

I forbindelse Dam- prosjektet: Ambulerende praktiske hørselskurs ut på sykehjem, som er rettet mot helsepersonell, ser vi 
følgende problemstillinger: 

Det er ingen form for fast kartlegging av hørselsstatus på beboere som flytter inn på sykehjem. Vi 
opplever det er forholdsvis få høreapparatbrukere (HA-bruker) bosatt ved aktuelle sykehjem i forhold til total antall beboere ved 
sykehjemmene. Betyr dette at mange går med ubehandlede hørselstap? Hvorfor er det ikke krav om å kartlegge og gjennomføre 
hørselsprøve på beboere ved sykehjem på lik linje med at de får målt blodtrykk og gjennomført en rekke andre tester?

Mange beboere har mye cerumen/ørevoks i øregangene, som er med på å forverre hørselsevne betydelig, samt at de som bruker 
høreapparater får mindre utbytte av sine høreapparater. Hvordan kan dette bli fulgt opp bedre?

Mange beboere ved sykehjem har demensdiagnose, dårlig språk, angst og redusert samarbeidsevne som kan være en naturlig 
konsekvens av alderdom. Samtidig så ser vi også at flere brukere «våkner til liv» når de får tatt ny hørselsprøve og etterjustert 
sine høreapparater. Det fører til at vi stiller spørsmål om hvor mange brukere som har såkalt «falsk demens-diagnose» pga 
manglende hørselskartlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre hørselsevne.

1.2 AKTIVITET/TILTAK/METODE
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1.2.1 Aktivitet/tiltak/metode

Vi ønsker å gjennomføre en kartlegging av hørselshelsen til beboere som er bosatt ved 10 sykehjem i Trøndelag fylke. 
Målgruppen er 500 beboere og 500 helsepersonell som bor eller har sitt virke ved sykehjemmene. Aktiviteter som skal 
gjennomføres: Otoskopi av øreganger og enkel hørselstest for å avdekke hørselsstatus på hver enkelt beboer som er i stand til å 
medvirke gjennom adekvat respons eller respons via kroppsspråk når hørselstest gjennomføres. Det skal også gjennomføres 
kartlegging/dokumentasjon på beboere i forhold til følgende punkter: 
- Har nedsatt hørsel og benytter høreapparater og/eller andre hørselstekniske hjelpemidler? 
- Har nedsatt hørsel, men ingen tiltak på høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler? 
- Har ikke nedsatt hørsel?
- Har eller har ikke demensdiagnose? 
- Kan ikke gjennomføre hørselsprøve pga helseutfordringer som kognitiv og fysisk svikt?
- Har cerumen i øregangen i forkant av hørselstest?
- Hvor mange får gjennomført tiltak med høreapparater eller andre hørselstekniske hjelpemidler i etterkant av gjennomført 
hørselskartlegging?
- Hvilke rutiner og kompetanse har sykehjemmet for å følge opp hørselshelsen til beboerne?
Gruppeinformasjon deles inn etter kjønn, alder og kommune
Det skal også gjennomføres en enkel spørreundersøkelse rettet mot helsepersonell for å måle deres kompetanse på hørselshelse 
og høreapparater
Det skal utarbeides en rapport som evaluerer, viser ulike funn og gjennomførte tiltak. Metode og anbefalning om hvordan 
hørselshelse på sykehjem kan kartlegges, forbedres og videreføres i framtiden skal også beskrives i rapporten. Både rapport og 
enkeltfunn sendes over til enhetsledere, kommunale hørselskontakter og tilsynsleger ved sykehjemmene for videre gjennomføring 
av tiltak og mulig implementering. Rapporten skal også sendes ut til andre helseaktører og helsemyndigheter, som kan ha 
interesse av den. Sikkerhet i forhold til personvernhensyn vil bli ivaretatt gjennom at data i rapport vil bli anonymisert.

1.2.2 Antall deltakere 1 000

% 20-44 år 15

% 45-66 år 25

% 67-79 år 25

% 80 år+ 35

% Forebygging 25

% Rehabilitering 25

% Pleie og omsorg 50

% Selvhjelpstiltak 25

% Metodeutvikling 25

% Utredning
/kartlegging 

50

2. VIRKNING

2.1 FORVENTET VIRKNING

2.1.1 Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Det forventes at beboere ved sykehjem vil få en bedre hørselshelse gjennom at de får kartlagt sin hørselsstatus, som igjen vil 
kunne gi grunnlag for at beboere enten får oppdatert sine nåværende høreapparater eller får tilpasset nye høreapparater eller 
andre hørselstekniske hjelpemidler. Dette vil kunne føre til bedre kommunikasjon mellom beboere, helsepersonell og pårørende, 
som igjen vil gi større livsglede hos beboerne. Mange beboere vil kunne oppleve mindre angst og tvang pga at de hører bedre når 
de får besøk, eller er i pleie/stell-situasjon. Det vil være meget positiv om det innføres rutiner på kartlegging av hørselshelse på 
hver ny beboer som flytter inn på sykehjem uansett sted i Norge som en følge av dette prosjektet. Helsepersonell ved 
sykehjemmene vil også få oppdatert sin kompetanse på hørsel, og vil i større grad være i stand til å iverksette interne eller 
eksterne tiltak nå det er behov for å bedre hørselshelsen til den enkelte beboer.

2.2 FORMIDLING OG UTNYTTELSE



Utskriftsdato: 14.12.2022 Skjemaid: 104200867 Side  av 4 7

2.2.1 Tiltak for formidling og utnyttelse

Prosjektet og resultater skal formidles blant annet via egen rapport og evt. en Bacheloroppgave gjennomført at audiologistudenter 
ved NTNU. Det skal også inviteres til et åpent webinar, hvor relevante forskermiljø, rådgivningskontorer, kommunale 
hørselskontakter og pleie/omsorgsenheter med flere kan delta for å få informasjon og gjøre erfaringsutveksling rettet mot 
hørselshelse hos eldre. HLF vil være medarrangør på dette webinaret. Resultatene skal også sammenfattes og presenteres i 
ulike fagtidsskrift og medlemsblader som Audografen og Din Hørsel, utgitt av Audiografforbundet og HLF.

3. GJENNOMFØRING

3.1 PROSJEKTGRUPPEN

3.1.1 Prosjektgruppen

Prosjektleder, Jorid Løkken er utdannet autorsert audiograf og tinnitusterpeut. Løkken har 20 års erfaring med klinisk 
audiografarbeid, og har gjennomført flere tilsvarende Dam- prosjekter i form av: Digital Hørselskaffe og Ambulerende praktiske 
hørselskurs ut til sykehjem. Løkken vil bidra med utarbeidelse av kartleggingskjema, gjennomføring av hørselstester, kartlegging, 
evaluering og rapportskriving. Prosjektmedarbeidere, Margrethe Gabrielsen Lysholm og M'bassey Jammeh er praktiserende 
audiografer og vil bistå med gjennomføring av hørselstester og kartlegging. Prosjektmedarbeider, Torunn Helen Langsås er 
kontormedarbeider og vil jobbe med å inngå avtaler med sykehjem på gjennomføring av hørselskartleggingen. Hun har allerede 
etablert god kontakt med en rekke sykehjem i forbindelse med gjennomføring av Ambulerende praktiske hørselskurs. Andre 
sentrale samarbeidspartnere vil være lokale hørselslag, samt studentgruppe ved Audiologiutdanningen ved NTNU, som kan bidra 
positivt inn i prosjektet.

3.2 ARBEIDSPLAN

3.2.1 Prosjektperiode 15.02.2023 - 31.08.2024

3.2.2 Plan for gjennomføring

Det skal gjennomføres følgende aktiviteter i prosjektet:
1) Rekruttering av sykehjem i Trøndelag til å delta i prosjektet 
- Ansvarlig: Torunn Helen Langås
2) Utarbeidelse av kartleggingsdokument/skjema/spørreskjema til helsepersonell 
- Ansvarlig: Jorid Løkken, Margrethe Lysholm og M'bassey Jammeh
3) Gjennomføring av hørselskartlegging ute på sykehjem 
- Ansvarlig: Jorid Løkken, Margrethe Lysholm og M'bassey Jammeh
4) Evaluering og rapportskriving: 
- Ansvarlig Jorid Løkken, Margrethe Lysholm og M'bassey Jammeh
5) Bidrag inn i Bacheloroppgave utført av NTNU-studenter ved program for Audiologi
- Ansvarlig: Jorid Løkken og NTNU-studenter
6) Gjennomføring av HLF Webinar hvor resultater formidles og diskuteres.
- Ansvarlig: Jorid Løkken og HLF Sentralt
7) Offentliggjøring av resultat og Bacheloroppgave:
- Ansvarlig: Jorid Løkken og studentgruppe ved NTNU - Program for audiologi

3.2.3 Prosjektets milepæler

År ferdigstilt Kvartal Aktivitet

2023 1 Rekruttering av sykehjem 

2023 1 Utarbeidelse av kartleggingskjema 

2023 4 Gjennomføring av hørselskartlegging 

2024 1 Evaluering og rapportskriving 

2024 2 Offentligjøring av resultat 

3.3 ØKONOMI
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3.3.1 Budsjett 

Inntekter 2023 2024 Total

Stiftelsen Dam 315 000 85 000 400 000

Egne midler 5 000 0 5 000

Offentlige midler 0 0 0

Andre inntekter 0 0 0

Delsum 320 000 85 000 405 000

Utgifter 2023 2024 Total

Lønn og sosiale utgifter 300 000 85 000 385 000

Innkjøpte tjenester/honorarer 0 0 0

Materiell/utstyr 10 000 0 10 000

Andre utgifter 10 000 0 10 000

Delsum 320 000 85 000 405 000

Total 0 0 0

3.3.2 Utdyp om budsjettet

Hovedkostnad vil være lønn og sosiale kostnader, samt reisegodtgjørelse i forbindelse med reise ut til 10 ulike sykehjem i 
Trøndelag. Student-gruppe fra NTNU som bidrar inn i prosjektet vil ikke få utbetalt lønn. Pc vil bli kjøpt inn av AudioPlus Norge. 
Annet utstyr til å utføre hørselstester og otoskopi av øreganger, samt etterjustering av høreapparater innehas allerede av 
AudioPlus Norge.

3.3.3 Innkjøp av utstyr

Det vil være nødvendig å gjøre innkjøp av et stk headsett til bruk under hørselstesting, som passer bedre på eldre personer som 
kan ha sammenfallende øreganger. Aktuelt headsett vil kunne brukes videre i klinisk virksomhet etter gjennomført prosjekt, og 
AudioPlus Norge tar ansvar for videre bruk.

3.4 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING

3.4.1 Tilleggsfinansiering

Nei

3.4.3 Godkjenninger

Ja

3.4.4 Bekreftelse på 
godkjenninger

Ja, noen av dem vi trenger

3.4.5 Type godkjenninger

Enhetsledere ved de aktuelle sykehjemmene må godkjenne at vi skal gjennomføre hørselskartlegging. Det er en selvsagt 
forutsetning at personvern blir ivaretatt og at de enkelte beboerne som deltar blir anonymisert i rapport og evaluering.

4. STIFTELSENS PRIORITERINGER

4.1 PRIORITERTE OMRÅDER

4.1.1 Kategorier

Brukermedvirkning - både prosjekter med høy grad av brukermedvirkning og høy grad av betydning for bruker
Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet
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4.1.2 Beskrivelse av prioriterte områder

Prosjektet har god grad av brukermedvirkning gjennom at både helsepersonell og lokale hørselslag ønsker å bidra inn i 
prosjektet. HLF ønsker også bidra inn som medarrangør på Webinar i forbindelse med presentasjon av resultater fra prosjektet.

KATEGORISERINGER

HELSEKATEGORI OG FAGKOMPETANSE

Helsekategori 
(Stiftelsen Dam)

4. Tiltak for funksjonshemmede

Helsekategori (HRCS)

Øre
Generell helserelevans

Fagkompetanse

Sykepleier
Ergoterapeut/Fysioterapeut

FNS BÆREKRAFTSMÅL

Primært 
bærekraftsmål

3. God helse

Sekundære bærekraftsmål

Ikke aktuelt

DIVERSE

Nyopprettet eller 
videreføring?

Nytt initiativ

Er søknaden sendt 
tidligere?

Nei

TILBAKEMELDING

RESSURSBRUK

Antall personer i din 
institusjon
/søkerorganisasjon

2

Antall dagsverk i din 
institusjon
/søkerorganisasjon

2

GJENBRUK

I hvilken grad 
bygget denne 
søknaden på en 
tidligere søknad?

Bygget ikke direkte på arbeid gjort for noen tidligere søknad



Utskriftsdato: 14.12.2022 Skjemaid: 104200867 Side  av 7 7

Hvilken betydning
/nytte har arbeidet 
med den aktuelle 
søknaden for deg 
hvis søknaden ikke 
innvilges?

Stor

SØKNADENS OMFANG

I hvilken grad er du 
enig/uenig i 
påstanden «Jeg 
synes omfanget av 
søknaden er 
tilstrekkelig for å 
presentere 
prosjektets 
potensial»?

Helt enig

I hvilken grad er du 
enig/uenig i 
påstanden «Jeg tror 
min søknad ville ha 
kommet bedre ut av 
vurderingen dersom 
alle søkere hadde 
fått mulighet til å 
skrive lengre 
søknader»?

Verken enig eller uenig

TILFREDSHET

Hvor fornøyd er du 
med Stiftelsen Dam 
generelt?

Svært fornøyd

Hvor fornøyd er du 
med 
søknadsprosessen 
totalt sett?

Svært fornøyd

Hvor fornøyd er du 
med tydeligheten i 
utlysningen? 

Svært fornøyd

Hvor fornøyd er du 
med 
kommunikasjonen 
med 
administrasjonen i 
Stiftelsen Dam?

Verken fornøyd eller misfornøyd

Hvor fornøyd er du 
med 
søknadssystemet 
(Damnett) generelt?

Svært fornøyd

KOMMENTARER

Er det noe du synes vi gjør spesielt bra?

Viser god evne til å fornye og forbedre søknadsprosessene i Stiftelsen

Hvor har vi forbedringspotensial?

Ønsker litt mere plass til å skrive litt mer under beskrivelse av prosjektet.


