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1 Introduksjon 
 
God hørsel er viktig for barns kognitive og sosiale utvikling, og denne forsinkes når hørselstap ikke oppdages. 
For å oppdage barn med nedsatt hørsel i Norge blir nyfødte screenet, og det gjennomføres hørselstester før 
skolestart (4-årskonsultasjon). Likevel vet vi at noen barn med hørselstap ikke blir oppdaget. Selv om vi ikke 
har tall på dette fra Norge, har blant annet en studie fra England vist at antallet barn med høreterskler over 
40 dB hørenivå (HL) økte fra ca. 1 promille ved fødsel, til omtrent 1.65 promille ved niårsalderen1 (Fortnum 
et al., 2001). Grunnen til dette kan være både usikkerhet i målemetoden, og at noen hørselstap utvikler seg 
gradvis de første leveårene. Utfordringen er å fange opp disse barna uten at det blir for ressurskrevende. Vi 
tror dette kan løses ved hjelp av enkle hørselstester som del av skolehelsetjenesten (SHT).  
  
For å undersøke om dette kan stemme har vi kartlagt hvordan hørselsoppfølging i SHT gjennomføres, og hva 
som gjøres for å identifisere barn med hørselstap. Kartleggingen har også hatt som mål å finne ut om det er 
behov for alternative hørselstester. Som metoder for datainnsamling har vi benyttet semistrukturerte 
intervjuer og spørreskjema. 
  
Tale-i-støy-tester er en alternativ hørselstest som ikke stiller like strenge krav til kalibrering av utstyr eller 
spesielle rom med lav bakgrunnsstøy som vanlig audiometri. Slike tester kan derfor være egnet for testing 
under varierende forhold. "Lyders lyder" (www.horselstesteren.no/barn) er en tale-i-støy-test som er lagd 
som et spill rettet mot barn og som vi tror kan brukes i SHT.  
  
De resultatene som presenteres i denne rapporten gir et bilde av hvordan hørselsoppfølgingen i 
skolehelsetjenesten blir gjennomført i dag, og om helsesykepleierne kan se et behov for en enkel tale-i-støy-
test. Basert på disse resultatene ønsker vi å vurdere om det bør gjennomføres en pilottest i enkelte 
kommuner ved bruk av slike tester. I arbeidet videre blir det vesentlig å undersøke mulighetsrommet for 
kostnadssvarende implementering og drift.  
  
Det endelige målet med prosjektet er å bedre hørselsoppfølgingen av skolebarn ved å oppdage de barna 
som har nedsatt hørsel og som ikke blir fanget opp i dag. Vi mener det bør vurderes om dette kan løses ved 
at skolehelsetjenesten kan ta i bruk enklere hørselstester som f.eks. kan gjennomføres hjemmefra eller på 
venterommet før man skal inn til helsesykepleieren. 
 

  

 
1 Fortnum, H.M. et al. (2001) ‘Prevalence of permanent childhood hearing impairment in the United Kingdom and 

implications for universal neonatal hearing screening: questionnaire based ascertainment study Commentary: 
Universal newborn hearing screening: implications for coordinating and developing services for deaf and hearing 
impaired children’, BMJ, 323(7312), pp. 536–536. doi:10.1136/bmj.323.7312.536. 

 

http://www.horselstesteren.no/barn
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2 Metoder for innsamling av data 
 

SINTEF har benyttet både kvantatative og kvalitative metoder for innsamling og analyse av data: intervjuer 
(individuelt og i gruppe) og spørreskjema. Med denne fremgangsmåten har vi kunnet belyse sentrale 
problemstillinger fra ulike vinkler og perspektiver. 
 

2.1 Innledende intervjuer 
 
For å få innspill til ulike tema som burde med i spørreundersøkelsen ble det gjennomført innledende 
intervjuer med ulike aktører. Helsedirektoratet, Hørselshemmedes Landsforbund, utdanningsinstitusjoner, 
og Norsk sykepleierforbund var blant disse aktørene.  
 

2.2 Pilottest av spørreskjemaundersøkelse 
 
Før den digitale spørreskjemaundersøkelsen ble sendt ut til alle deltakerne (medlemmene i Landsgruppen 
av helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund), gjennomførte vi en pilottest med fire helsesykepleiere. 
Denne skulle avdekke upresise spørsmålsformuleringer og eventuelt andre feil. Alle fire ga skriftlig 
tilbakemelding på denne pilottesten.  
 

2.3 Spørreskjemaundersøkelse 
 
Det digitale spørreskjemaet ble sendt ut til alle medlemmene i Landsgruppen av helsesykepleiere (Lah) den 
12. mai 2021. Landsgruppen sendte selv ut e-post til alle sine medlemmer med registrert e-postadresse 
(totalt 3843 medlemmer). Av disse var 3541 ordinære medlemmer, mens resten var pensjonister eller 
studenter.  
 
Etter 13 dager hadde vi fått 200 svar og det ble sendt ut en påminnelse til alle deltakerne. Siden vi ikke hadde 
mulighet til å vite hvem som hadde svart ble påminnelsen sendt ut til alle, men det ble påpekt at de som 
allerede hadde svart på undersøkelsen kunne se bort fra denne e-posten. Dette økte antallet respondenter 
til 696. Dette tilsvarer en svarprosent på mellom 18-20 avhengig av om vi tar med alle medlemmer eller kun 
ordinære.  
 
Spørreskjemaet ligger vedlagt i vedlegg A.  
 

2.4 Oppfølgende intervjuer 
 
Oppfølgende intervjuer ble gjennomført med åtte helsesykepleiere fra både små og store kommuner, og 
skoler av ulik størrelse. Disse intervjuene ble enten gjennomført enkeltvis eller med to helsesykepleiere som 
satt sammen og diskuterte ulike tema vi ønsket å utdype nærmere. Alle deltakerne samtykket i å være med 
på intervjuene. 
 

2.5 NSD-godkjenning 
 

Den digitale spørreundersøkelsen var helt anonym og trengte ikke og godkjennes av Norske senter for 
forskningsdata (NSD). Siden vi ønsket å gjøre opptak av dybdeintervjuene ble dette søkt om og godkjent av 
NSD (meldeskjema 102198). Ingen av intervjuobjektene er mulig å identifisere i denne rapporten.  
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3 Resultat 
 
Under de innledende intervjuene med Helsedirektoratet, Hørselshemmedes Landsforbund, 
utdanningsinstitusjonen og Norsk sykepleierforbund ble det klart at tematikken hørsel i skolehelsetjenesten 
hadde til tider store kunnskapshull. Det virket derfor som at det var et behov for en 
kartleggingsundersøkelse.  
 
Resultatene som presenteres i dette kapittelet baserer seg på spørreskjemaundersøkelsen og de 
oppfølgende intervjuene. Dataene presenteres samlet under hver av de tematiske overskriftene. I vedlegg 
B kan man se en samling av alle figurene som ble hentet ut av resultatene, hvorav noen har blitt brukt i 
resultatdelen av denne rapporten.  
 
Alle figurene som er vist i denne rapporten viser prosentandel på y-aksen. De fleste har antall besvarelser 
notert som et tall over søyla, og hvis det er en stjerne over betyr dette at denne skiller seg statistisk fra de 
andre. I figurene med flere farger på søylene, hører de med lik farge sammen (summeres til 100 %).  
 

3.1 Hvor representative er resultatene i vår undersøkelse? 
Representativitet innebærer at utvalget (de som faktisk har svart) er en miniutgave av den teoretiske 
populasjonen (her: alle medlemmene i Lah) i forhold til viktige bakgrunnsvariabler som eksempelvis alder, 
kjønn, bosted, utdanning, jobberfaring osv.  I vår undersøkelse har ca. 20 % av medlemmene deltatt. Det har 
ikke vært mulig å gjennomføre en grundig frafallsanalyse siden vi kun har hatt tilgang til bakgrunnsvariablene 
vi selv spurte om. På den annen side er disse bakgrunnsvariablene godt representert i vårt utvalg, noe som 
gir grunnlag for å si at utvalget er representativt. Noe som styrker en slik konklusjon, er de supplerende 
intervjuene vi har gjennomført i forkant og etterkant av spørreskjemaundersøkelsen, og som 
underbygger/støtter de resultatene spørreskjemaundersøkelsen har gitt. 
 
Selv om antall informanter samlet er på 696, viser analysen at det i noen sammenhenger bør tas forbehold 
om tolkning av enkeltresultater. Dette gjelder i særlig grad når enkeltresultater fordeles på 
bakgrunnsvariabler som eksempelvis antall elever, kommunestørrelse og utdanningsinstitusjon.  
 

3.2 Bakgrunnsvariabler  
 
Innledningsvis i undersøkelsen spurte vi informantene om noe bakgrunnsinformasjon (kjønn, alder, 
utdanning, jobberfaring o.a.). Disse bakgrunnsvariablene har vi benyttet i analysen av øvrige resultater i 
undersøkelsen for å se nærmere på om svar på enkeltspørsmål varierer med eksempelvis jobberfaring, når 
informantene tok sin utdanning, antall elever man har ansvar for osv.   
 
Blant informantene var 41 % i aldersgruppen 41-50 år, mens 29 % var i aldersgruppen 51-60. 22 % var 40 år 
eller yngre, mens 9 % var 61 år eller eldre. Alle aldersgruppene var representert i utvalget. 99 % av 
informantene var kvinner. 
 
Når det gjelder utdanningsinstitusjonene hvor informantene hadde tatt sin helsesykepleierutdanning 

(tidligere; helsesøsterutdanning2) var alle utdanningsinstitusjonene oppgitt i skjemaet representert i 

resultatene. For de informantene som hadde tatt sin utdanning annet sted enn ved de oppgitte 

utdanningsinstitusjonene, var det mulig å legge disse inn i fritekst. Oversikten gitt i spørreskjemaet over 

hvilke universitet og høgskoler som tilbyr helsesykepleierutdanning, var hentet fra 

 
2 Tittelen helsesøster ble endret til helsesykepleier med virkning fra 1. januar 2019. 
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https://utdanning.no/studiebeskrivelse/ helsesykepleierutdanning. Den største andelen av informantene 

(25 %) har tatt sin utdanning ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo/Akershus), fulgt av NTNU (tidligere 

Høgskolen i Sør-Trøndelag) med 17 %. 11 % har tatt utdanningen ved Høgskolen på Vestlandet (tidligere 

Høgskolen i Bergen).  

 
Når det gjelder spørsmål om når informantene var ferdig utdannet som helsesykepleiere (helsesøstre), 
hadde 31 % gjort ferdig utdanningen etter 2015, mens 24 % var ferdig utdannet i perioden 2010-2015. 17 % 
hadde tatt sin utdanning for mer enn 20 år siden (ferdig utdannet i 2000 eller tidligere). Seks prosent var 
relativt nyutdannet (etter 2020). 
 
Vi spurte om hvor mange innbyggere det var i den kommunen de jobber som helsesykepleier. 61 % jobber i 
kommuner med mer enn 15 000 innbyggere, mens kun 3 % jobber i de minste kommunene (1999 eller færre 
innbyggere).3  
 
Når det gjelder antall elever som informantene har ansvaret for, svarte 55 % at de har ansvar for 200-500 
elever. 9 % jobber i de minste skolene (50 elever eller færre), mens 15 % jobber i skolehelsetjenester med 
ansvar for 500 elever eller flere. I noen kommuner kan en skolehelsetjeneste ha ansvar for flere enn en skole. 
 
Når det gjelder nåværende arbeidssted, svarte 63 % at de jobber i skolehelsetjeneste (barneskole). 42 % 
svarte at de har jobbet i skolehelsetjenesten i mer enn 10 år, 29 % mellom 5 og 10 år, og 29 % i mindre enn 
5 år. Det er med andre ord god spredning når det gjelder jobberfaring. 
 

3.3 Om hørsel i utdanningen 
 
Informantene ble stilt en del spørsmål om hørselens plass i utdanningen som helsesykepleier. 69 % oppga 
at hørsel var en del av den teoretiske utdanningen (21 % svarte vet ikke – noe vi tolker som husker ikke). 
59 % svarte ja og 23 % vet ikke på spørsmål om hørselstesting var en del av den teoretiske undervisningen. 
Inntrykket fra intervjuene er at det ble lagt lite vekt på hørsel i den teoretiske utdanningen (få timer). Det 
forklarer hvorfor relativt mange svarte vet ikke. 
 

 
 
80 % av informantene svarte at hørsel var en del av praksisperioden og 86 % svarte at hørselstesting var en 
del av praksisperioden. I intervjuene vises det til at praksisperioden i all hovedsak er lagt til helsestasjoner, 

 
3 Når det gjelder kommunestørrelse, benytter vi inndeling fra SSB: 1999 eller færre, 2000-3999, 4000-6999, 
7000-14999, 15000 eller flere. 

https://utdanning.no/studiebeskrivelse/%20helsesykepleierutdanning
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hvor alle fireåringer hørselstestes. Andelen som svarte vet ikke, er også betydelig lavere når vi spør om 
hørselens plass i praksisdelen av utdanningen (under 9 %). 
 

 
 
På spørsmål om informantene synes de hadde lært nok om hørsel i utdanningen, svarte 19 % ja og 51 % til 
en viss grad. Den store andelen til en viss grad, gjenspeiles i følgende resultat fra undersøkelsen: 81 % mente 
de burde ha lært mer om hørsel i den teoretiske undervisningen, mens 72 % svarte at hørsel burde hatt en 
større plass i praksisperioden.  

 
 

3.4 På indikasjon 
 
I spørreskjemaundersøkelsen ble informantene spurt om de hadde fått opplæring i hørselstesting på 
indikasjon i helsesykepleierutdanningen. I de innledende intervjuene ble det vist til som en hovedregel (ref. 
nasjonal veileder) at alle fireåringer hørselstestes/screenes på fireårskonsultasjonen, og at 
skolehelsetjenesten hørselstester på indikasjon/ved behov. Her er det imidlertid visse variasjoner 
kommunene og skolene imellom, noe vi kommer tilbake til senere i rapporten.  
 
På spørsmål om informantene lærte om på indikasjon under utdanningen svarte 44 % at de hadde fått 
opplæring, mens hele 36 % svarte vet ikke.  
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Andelen som svarte nei (på indikasjon var ikke en del av helsesykepleierutdanningen), er størst (26 %) blant 
helsesykepleiere med kortest erfaring (mindre enn 5 år). Denne forskjellen er statistisk signifikant. 
 

 
 
Informantene ble også spurt om de har fått opplæring i hva som ligger i "på indikasjon". Opplæring var her 
tenkt som noe ut over det de fikk undervisning om i helsesykepleierutdanningen, noe som også gikk fram av 
svaralternativene. 29 % svarte at opplæring var blitt gitt på jobben, 10 % at de hadde fått opplæringen som 
del av undervisningen, og 31 % svarte at opplæring var gitt både i undervisningen og på jobben. 30 % svarte 
at de ikke har hatt noen opplæring i på indikasjon.  
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Også når det kommer til dette punktet er det vesentlig flere av de med lite arbeidserfaring (mindre enn 5 år) 
som sier de ikke har fått opplæring (41 %). Blant de med lengst erfaring (mer enn 10 år) er det også signifikant 
flere som sier at de har fått opplæring både gjennom utdanning og på jobben (37 %). 
 

 
 
Ser man på når informantene var ferdig utdannet, er andelen som svarte nei, størst blant de som var ferdig 
utdannet i perioden etter 2015 (40 %). I og med at andelen nei eller vet ikke er størst blant de med kortest 
erfaring og kortest tid siden utdanningen, kan dette bety at på indikasjon ikke har vært brukt som begrep i 
utdanningen i de senere årene, og at en heller har benyttet ved behov. På indikasjon er heller ikke et begrep 
som brukes i de siste versjonene av nasjonal veileder (sist faglig oppdatert 24. september 2021).  
 

 
 
I intervjuene ble det vist til at det i noen skolehelsetjenester er utarbeidet prosedyrer for hva som ligger i på 
indikasjon, som blant annet omfatter barn med funksjonshemminger, gjentatte infeksjoner og 
komplikasjoner i øret, der foreldre opplever at barnet ikke hører, innvandrerbarn (handler om de kontrollene 
de har hatt når de var små), hvis det ikke er tatt noen fireårskontroll eller det har vært en oppfølging av 
hørsel etter fireårskontrollen.  
 
I intervjuene ble det vist til at på indikasjon betyr i praksis at PPT, lærere, logoped, foreldre, osv.  ber 
skolehelsetjenesten om å teste for hørsel. PPT ber ofte om at helsesykepleier tester for både syn og hørsel 
for å utelukke at det er en utfordring, før de starter sine utredninger. Lærere melder behov basert på at 
eleven ikke følger med i timen eller at ting må gjentas. Det siste gjelder også når foreldre kontakter 
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skolehelsetjenesten. Og som en informant sier: "Det hender at vi blir kontaktet av bekymrede foreldre, men 
hvor vi finner ut at det ikke er hørselen som er problemet".  
 
Det ble også spurt om hvor mange barn med hørselsproblemer som blir fanget opp på indikasjon i løpet av 
et normalt skoleår. 67 % rapporterte at mellom 1-5 barn blir fanget opp. Det ser ikke ut som om utdanning 
eller opplæring i på indikasjon har noen betydning for hvor mange barn som fanges opp. Heller ikke antall 
elever ser ut til å ha noe å si. Et flertall av informantene har krysset av for “1-5 elever”, uavhengig av om 
skolehelsetjenesten har ansvar for 50 eller 1000 elever. Det å bli fanget opp på indikasjon synes med andre 
ord å forekomme sjelden. At 13 % oppgir at dette spørsmålet ikke er relevant kan komme av at ikke alle 
helsesykepleierne har stillinger som innebærer at de er involvert i hørselstesting av elever, eller at de er 
studenter eller pensjonerte. 
 

 
 

3.5 Om hørsel i skolehelsetjenesten 
 
Informantene ble bedt om å ta stilling til en del utsagn om hvilken plass hørsel har i skolehelsetjenesten og 
hvordan det jobbes med hørsel.  
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Skolestartundersøkelsen består av to hoveddeler; en somatisk undersøkelse og en helsesamtale. 
Resultatene viste relativt store variasjonen med hensyn til praksis og rutiner i skolehelsetjenestene. 55 % av 
informantene svarte at hørsel inngår i den somatiske undersøkelsen, og 58 % at hørsel inngår i 
helsesamtalen. Et relativt stort mindretall, på henholdsvis 41 % og 37 %, svarte nei på de to utsagnene. Blant 
de 41 % som svarte nei på om hørsel inngår i den somatiske undersøkelsen, var det 66 % som også svarte 
nei på at hørsel inngår i helsesamtalen.  
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84 % av informantene svarte at de i skolestartundersøkelsen hørselstester alle som ikke er testet på 
fireårskonsultasjonen (10 % nei). Videre svarte 82 % at de i skolestartundersøkelsen hørselstester alle som 
ikke har vært på fireårskonsultasjonen (13 % nei).  
 
Når det gjelder elever hvor det er påvist problemer med hørselen i fireårskonsultasjonen, svarte 74 % at de 
gjennomfører hørselstest ved skolestart (19 % nei). I intervjuene kommer det fram at ved påviste 
hørselsproblemer i fireårskonsultasjonen, vil det ved skolestart som regel allerede være knyttet kontakt med 
øre-nese-halslege, barnet har fått høreapparat osv. Oppfølging av barn med hørselsproblemer vil derfor 
være ivaretatt når barnet begynner på skolen. 
 
Vår spørreskjemaundersøkelse viser at et klart flertall av informantene, uavhengig av kommune- og 
skolestørrelse, svarte at de hørselstester alle som ikke har vært på fireårskonsultasjonen, alle som ikke har 
vært hørselstestet på fireårskontrollen, og alle hvor fireårskonsultasjonen viste problemer (med hørselen). 
Det er for øvrig en statistisk signifikant forskjell mellom de største kommunene og de mindre på utsagnet vi 
tester alle hvor fireårskonsultasjonen viste problemer. Det er færre som svarer ja på dette spørsmålet i de 
største kommunene, noe som trolig henger sammen med antall barn som skal gjennom 
skolestartundersøkelsen. Den samme trenden kan også sees i utsagnet vi tester alle som ikke er testet på 
fireårskonsultasjonen, men her er ikke forskjellen statistisk signifikant. 
 

 
 
Til utsagnet Alle elevene hørselstestes ved skolestart (eller i andre skoleår), svarte 50 % ja, 45 % nei. Mens 
58 % svarte nei til utsagnet om at elevene hørselstestes kun på indikasjon/ ved behov, mens 37 % svarte ja. 
En del av forklaringen på hvorfor så mange svarte nei på dette utsagnet, finner vi i resultatet ovenfor, hvor 
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84 % svarte at de hørselstester alle som ikke har vært på fireårskonsultasjon, altså ikke testing på 
indikasjon/ved behov, men alle i denne gruppen elever. Når det gjelder utsagnet Alle elevene testes ved 
skolestart (el. 2. år), er det helsesykepleiere i de minste kommunene (1999 eller færre innbyggere) som 
oftest svarte ja på dette utsagnet. Dette bekreftes av intervjuene. Noe som forklarer variasjonene, er 
forholdet mellom ressurstilgang og antallet elever som skal gjennom skolestartundersøkelsen. 
Undersøkelsen skal gjennomføres i samme tidsperiode (høsten i første skoleår, og fram til vinterferien), og 
da vil det variere hvor mye tid en helsesykepleier har til hver elev; om man har 11 eller 80 førsteklasser som 
skal gjennom skolestartundersøkelsen (eksempler på skolestørrelse hentet fra vår intervjuer).   
 
Under dybdeintervjuene kom det også fram at det er rettet et spesielt fokus på hørselen til barn som 
kommer fra land hvor man ikke har den samme testingen av hørsel i spedbarnsalder. Dette ble ikke spurt 
om i spørreskjemaundersøkelsen, så vi har ikke grunnlag til å si noe om oppfølgingen av denne gruppa 
spesielt. 
 

 
 

3.6 Hva gjøres ved mistanke om nedsatt hørsel 
 
I spørreskjemaundersøkelsen spurte vi om hva helsesykepleierne gjør når de får mistanke om nedsatt hørsel. 
87 % svarte at de ofte eller alltid hørselstester eleven, og 89 % konfererer ofte eller alltid med foreldrene 
om hva som bør gjøres videre. Når det gjelder utsagnet Vi ber om en undersøkelse fra skolelegen svarte 29 
% ofte eller alltid. 13 % konsulterer aldri skolelegene, noe som nok skyldes at en del kommuner ikke har 
noen skolelegeordning. Intervjuene viser at til dels store kommuner ofte ikke har noe skolelegeordning, men 
at det jobbes med for å få en slik ordning på plass. Noe av forklaringen kan også ligge i svarene på det neste 
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utsagnet (Vi råder foreldrene til å kontakte fastlegen), hvor 60 % gjør dette ofte eller alltid. 32 % svarte 
imidlertid at dette gjør de sjelden eller av og til. Vi mener at svarene kan tolkes slik at den videre veien, etter 
en hørselstest i skolehelsetjenesten, går enten til skolelege eller fastlege, med tanke på videre 
undersøkelsen og eventuell henvisning til spesialisthelsetjenesten. Med andre ord; de skolehelsetjenestene 
som har tilknyttet en skolelege, benytter skolelegen som er første skritt. De som ikke har en slik ordning, 
råder foreldrene til å kontakte fastlegen.  
 
Når det gjelder utsagnet Vi råder foreldrene til å kontakte øre-nese-hals-lege, svarte 45 % at dette gjør de 

ofte eller alltid.  Det er interessant at nesten halvparten av informantene (helsesykepleierne) føler seg så 

sikre på den jobben de gjør at de gir råd om å gå videre til spesialisthelsetjenesten, og ikke via skolelege eller 

fastlege. Flere av våre informanter i intervjuundersøkelsen viser til at de har henvisningsrett til spesialist, en 

rett de sier at de i liten grad benytter seg av. Vi er noe usikre på hva som her menes med henvisningsrett. 

En henvisning skal som hovedregel påføres en diagnose, en oppgave som er lagt til lege4.   

 

 
 

3.7 Audiometer og audiometrirom 
 
I undersøkelsen svarte 98 % at de har tilgang til audiometer, og 85 % svarte at dette også blir regelmessig 
kalibrert. Når det gjelder om skolehelsetjenesten har tilgang til egnet audiometrirom, svarte 59 % nei eller 
vet ikke. Under intervjuene kom det fram at man bruker kontorlokalene som i utgangspunktet ikke er lagt til 
rette for hørselstesting. Og som våre informanter uttrykte det: "Vi bruker et vanlig kontor og venter til 
friminuttet er over". Vi har imidlertid eksempler på at helsesykepleiere har disponert lite egnede lokaler og 
har måttet flyttet testene til et eget støyisolert rom på skolen: "For utenfor mitt kontor var det et 

 
4 Aktuell informasjon om lov og forskrift for prioriteringsveilederne;  I praksis er det vanligvis leger som henviser 
pasienter til spesialisthelsetjenesten. Annet helsepersonell vil likevel også kunne henvise. Hvem som kan henvise ses 
ofte i sammenheng med regler om finansiering av helsetjenester. Dette gjelder særlig reglene om refusjon og takster. 
Henvisning fra lege er ofte en forutsetning for godtgjørelse. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/prioriteringsveiledere/aktuell-informasjon-om-lov-og-forskrift-for-prioriteringsveilederne
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ventilasjonsapparat som gjorde det umulig å høre disse lydene i testen". Andre velger annen løsning: 
"Audiometri gjennomføres på kontoret og vi stopper opp og repeterer dersom det er mye støy". En annen 
informant uttrykte det slik: "Vi tar testene på kontorene våre, og er det for mye bråk utenfor, så venter vi til 
det blir rolige. Vanligvis går det greit – vi skal jo sjekke på 20 desibel nivå. Vi bruker store høretelefoner, noe 
som er særlig viktig når man ikke har tilgang til stillerom".  
 

 
 
97 % var enig eller helt enig i at audiometer er enkelt å bruke, 90 % føler seg trygge på resultat av 
hørselstesten, mens 90 % var enig eller helt enig i at de har tilstrekkelig opplæring i bruk av audiometer. 
Undersøkelsene (spørreskjema og intervjuer) viser at opplæringen i all hovedsak er gitt gjennom praksis, og 
da i form av opplæring og veiledning fra erfarne helsesykepleiere i helsestasjon eller skolehelsetjeneste.  
 
 

 
 
En observasjon er at selv om bare 41 % svarte at de har tilgang på egnet audiometrirom, er 90 % trygge på 
resultatene av hørselstesten. Dette kan virke som et motstridende funn, men diskusjonen under 
dybdeintervjuene viser at helsesykepleierne har lært seg metoder for å overkomme bakgrunnsstøy og 
forstyrrende elementer.  
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3.8 Otoskopi5  
 
I spørreskjemaundersøkelsen hadde vi med noen spørsmål om otoskopi og bruk av otoskop. 49 % svarte at 
de har tilgang til otoskop i skolehelsetjenesten, mens 46 % svarte nei på spørsmålet. 79 % av informantene 
svarte at det er legen som bruker otoskopet, og 89 % av helsesykepleierne svarte at de ikke har fått 
opplæring i bruk av otoskop.  
 

 
 
I den intervjuundersøkelsen vi hadde blant et begrenset utvalg helsesykepleiere, var det delte meninger om 
otoskopi bør utføres av helsesykepleiere, eller om dette kun er en legeoppgave. Som et verktøy til bruk i 
diagnostisering, pekes det på at dette er noe legene skal gjøre. "Man må være godt trent i å gjøre otoskopi", 
som en informant uttrykker det. Samtidig ser våre informanter en fordel med at de kan avklare enkle 
tilstander (ørevoks, eller tydelige infeksjoner), og anbefale drypping av ørene eller vente til infeksjon har 
gått ned eller til at barnet har fått behandling. Informantene synes det er nyttig å kunne avverge henvisning 
til spesialist dersom det er noe som kan avklares med helsesykeleier eller fastlege; "Det vil være effektiv 
ressursbruk å ikke belaste spesialisthelsetjenesten med oppgaver som kan løses enklere lokalt". Dette 
forutsetter imidlertid opplæring, oppfølging og kontinuitet med hensyn til praksis. 
 
Blant informantene blir det pekt på at man ikke har tilgang til otoskop, men at man nok hadde fått det om 
man ba om det. Temaet diskuteres i skolehelsetjenesten, men som en informant uttrykker det: "Jeg kan 
alltids bruke et otoskop og beskrive hva jeg finner, men jeg har ikke peiling på hva det betyr". Derfor er det 
helsesykepleiere som mener at det er faglig uforsvarlig at de skal bruke otoskop, for kompetansen om hva 
man eksempelvis skal gjøre av behandling ved en infeksjon, den har ikke helsesykepleierne pr i dag. 
 

 
5 Otoskopi er undersøkelse av øregangen og trommehinnen ved hjelp av et otoskop, og foretas blant annet ved 
øresmerter og nedsatt hørsel.  Otoskop er et traktformet instrument til å inspisere øregang og trommehinne med 
gjennom den ytre øregangen. Et otoskop består av en lyskilde, en trakt (vanligvis utskiftbar) og et okular som forstørrer 
litt. Som regel er otoskopet tilkoblet en ballong slik at trykket i øregangen kan varieres og gi et inntrykk av 
trommehinnens bevegelighet. (Store medisinske leksikon) 
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Det er også ulike meninger blant legene om helsesykepleiere skal bruke otoskop. Leger argumenterer blant 
annet med at bruk av otoskop kan føre til at man presser voks inn i øregangen. Ulike meninger blant legene 
har gjort at skolehelsetjenester har konkludert med at det enkleste har vært å la diskusjonen ligge, og 
overlate otoskopi til legene. For spørsmålet en stiller seg er hvem som skal stå for opplæringen og 
oppfølgingen for å se til at helsesykepleierne bruker otoskopet riktig. Dette kunne vært en oppgave man 
kunne lagt til skolegene, men ikke alle kommuner har skoleleger, og hvem skal gjøre det da? En informant 
viste til at de i skolehelsetjenesten hadde hatt besøk av en øre-nese-halslege fra sykehuset, som foredro om 
hørsel, og som mente at helsesykepleiere burde lære seg bruk av otoskop. Men igjen blir det spørsmålet; 
hvem som skal stå for opplæringen og oppfølgingen over tid, hva man skal se etter, hva som er et friskt øre 
og hva som ikke er det? For selv om et barn har ørevoks, trenger ikke det å bety at det er ørevoksen som er 
årsaken til redusert hørsel.  
 
Og som vist til tidligere i rapporten, vil helsesykepleierne rådføre seg med foreldrene ved mistanke om 
hørselsproblemer og veien videre vil ofte gå via fastlege eller skolelege, som har tilgang til otoskop.    
 

3.9 Utsagn om skolehelsetjenesten 
 

På spørsmål om helsesykepleierne har tilstrekkelig kompetanse til å teste hørselen i skolehelsetjenesten 
svarte 65 % at de er enig eller helt enig. En relativt stor andel (24 %) svarte at de er verken enig eller uenig, 
mens 10 % svarte uenig eller helt uenig. 

 

De aller fleste (73 %) svarte også at de mener det bør testes i skolehelsetjenesten (uenig eller helt uenig på 
utsagnet det er ikke nødvendig å teste i SHT). Kun 8 % mente det er unødvendig med hørselstesting i 
skolehelsetjenesten. Også her var det en relativt stor andel (17 %) som verken er enig eller uenig i utsagnet.  

 

 
 

3.10  Utsagn om helsestasjonen 
 

Blant de med erfaring fra helsestasjon var det kun 55 % (enig og helt enig) som svarte at de har tillit til 
hørselstestresultatene fra fireårskonsultasjonen. Dette samsvarer med resultatet til utsaget om fireåringer 
er modne nok til å gjennomføre audiometri. 32 % var enig eller helt enig i dette utsagnet, mot 42 % som var 
uenig eller helt uenig. I spørreskjemaundersøkelsen var det også et fritekstfelt på slutten der informantene 
kunne skrive inn generelle kommentarer. Av 116 som skrev inn kommentarer der, var det 24 (21 %) som 
handlet om utfordringer knyttet til testing av fireåringer. Stort sett alle disse kommentarene dreier seg om 
at barna er umodne og ikke klarer å gi pålitelige svar på audiometritesten. Også dybdeintervjuene støttet 
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denne usikkerheten da flere av informantene hadde erfaring fra helsestasjon og sa at det regelmessig var 
behov for å re-teste barn av ulike årsaker. 

 

 
 

3.11  Tale-i-støy 
 
Som en innledning til spørsmål om tale-i-støy-tester, skrev vi følgende i spørreskjemaet: 
 

"Tale i støy"-tester er en måte å undersøke hørselen på der ord blir lest opp sammen med støy, og 
man skal angi hva man har hørt. Slike tester kan gjennomføres uten kalibrert utstyr og i rom 
med noe bakgrunnsstøy uten at resultatet blir påvirket. "Lyders Lyder" (www.horseltesteren.no/ 
barn) er et eksempel på en slik test som er laget som et dataspill tilpasset til barn. Spillet kan spilles 
på nettbrett eller pc med vanlige hodetelefoner, og resultatene indikerer om barnet hører normalt 
eller ikke. En slik test kan f.eks. brukes til å teste hjemmefra eller på "venterommet" før man skal inn 
til helsesykepleieren, uten tett oppfølging av en fagperson.  

 
I vår spørreskjemaundersøkelse svarte 91 % at de ikke kjenner til tale-i-støy-tester. Når det gjelder utsagnet 
om man er positive til hjemmetesting, var 52 % verken enige eller uenige i et slikt utsagn, mens 19 % var 
positive.  
 

 
 

http://www.horseltesteren.no/
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Når det gjelder utsagnet om man er positive til venteromstesting, var 50 % verken enige eller uenige i et slikt 
utsagn, mens 21 % var positive. Den store andelen verken-eller-svar, henger for en stor del sammen med at 
tale-i-støy-tester og Lyders Lyder er lite kjent blant informantene.  
 

 
 
Vi merker oss ellers at kun 12 % var negative6 til hjemmetesting og 13 % var negative til venteromstesting.  
 

  

 
6 Med negativ menes her at informantene har sagt seg uenig eller helt uenig i utsagnet: "Jeg er positiv til hjemmetesting/ 
venteromstesting".  
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4 Oppsummering 
 

Det generelle inntrykket vi sitter igjen med, både fra spørreskjemaundersøkelsen og dybdeintervjuene, er at 
helsesykepleierne forstår viktigheten av god hørsel blant skolebarn. Det virker å være et stort engasjement 
rundt tematikken og mange kunne ønske seg mer utdanning og opplæring i hørsel og hørselstesting. Hele 
81 % mener de skulle hatt mer teori om hørsel i utdanningen, og 72 % mener hørsel burde hatt større plass 
i praksisperioden. Dette bør utdanningsinstitusjonen ta med i sine planer for utdanningen.  

 

Resultatene viser ellers at det er forskjeller i hvordan hørsel blir håndtert i kommuner med ulik størrelse. De 
små kommunene, med få elever som begynner på skole hvert år, har bedre anledning til å følge opp hver 
enkel elev enn de store kommunene. Dette kan føre til at man ikke oppdager barn som burde oppdages, 
spesielt i de store kommunene. I den forbindelse kan en ny hørselstest som kan gjennomføres hjemme eller 
på venterommet sørge for at flere barn får det samme tilbudet, uten at skolehelsetjenesten blir belastet i 
særlig grad med denne testingen.  

 

Videre er de fleste helsesykepleierne usikre på hva tale-i-støy-tester er, og mer enn halvparten klarer derfor 
ikke å ta stilling til om hjemmetesting eller venteromstesting ved hjelp av en slik test kan være et alternativ 
for skolebarn. De færreste er for øvrig negative til denne formen for testing av hørsel, noe som er et godt 
utgangspunkt for å undersøke nytten av et alternativt system. 

 

Dagens nasjonale veileder sier at hørselstesting skal gjennomføres ved behov eller mistanke om dårlig 
hørsel. Selv om det i intervjuene ble sagt at både PPT, lærere, og foreldre melder inn slike mistanker, viser 
resultatene at de fleste skolehelsetjenestene fanger opp mellom 1-5 barn med hørselsproblemer per år, 
uavhengig av antall elever de har ansvar for. Dette tyder på at det er svært få barn som faktisk fanges opp, 
men at det skjer. Spørsmålet blir derfor om det er noen barn som ikke blir fanget opp, men som burde vært 
oppdaget. Dette kan vi ikke svare på ut fra denne undersøkelsen, men er noe som er interessant å undersøke 
nærmere.  

 

En aktuell vei videre er å gjennomføre en pilot i noen kommuner der man hørselstester alle barna etter at 
førsteklasse er gjennomført. Da kan man både få oversikt over antall barn som er blitt undersøkt på 
indikasjon og hvordan hørselshelsen er for alle de andre. På den måten kan man si noe om forekomsten av 
hørselsnedsettelser som eventuelt ikke blir oppdaget. Siden denne forekomsten trolig er i størrelsesorden 
promille, må flere tusen barn testes for å få representative tall. I en slik pilot vil det også være mulig å validere 
andre testmetoder, sånn som tale-i-støy-tester, opp mot standard audiometri for å si noe om 
treffsikkerheten til disse metodene.  

 

5 Finansiering 
Prosjektet ble finansiert av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) gjennom midler fra Stiftelsen Dam 
(2020/HE2-337078 Hørselsscreening i skolehelsetjenesten). 
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Information 
 

Hørselstesting i skolehelsetjenesten – en kartleggingsundersøkelse blant landets helsesykepleiere  
Hei og velkommen til denne spørreundersøkelsen!   
SINTEF har fått i oppdrag å gjennomføre en kartlegging blant landets helsesykepleiere av hvordan hørsel følges 
opp i skolehelsetjenesten i kommunene i Norge. Undersøkelsen gjennomføres av SINTEF i samarbeid med 
Hørselshemmedes Landsforbund, og er finansiert av Stiftelsen Dam. Undersøkelsen retter seg mot landets 
helsesykepleiere som har eller har hatt erfaring med arbeid i skolehelsetjenesten og/eller helsestasjon.   
Ved å svare på denne undersøkelsen samtykker du til at dine svar kan håndteres i henhold til beskrivelsen under. Vi 
behandler opplysninger som fremkommer i undersøkelsen konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Vi 
vil ikke på noe tidspunkt kunne identifisere deg gjennom dine svar.  
Dersom du har spørsmål til undersøkelsen kan du ta kontakt med prosjektleder og forsker Tron Vedul Tronstad, på 
telefon 971 22 416 eller på e-post: TronVedul.Tronstad@sintef.no.  
Undersøkelsen er godkjent gjennomført av Norsk senter for forskningsdata.  
Antatt tidsforbruk er omtrent 8-10 minutter.  
Vi vil takke deg for at du tar deg tid til å delta i undersøkelsen.  
Med vennlig hilsen  
Tron Vedul Tronstad 
 

 

 

 
Label33 Arbeider du i dag, eller har du tidligere arbeidet, som helsesykepleier i 

helsestasjons- og/eller skolehelsetjenesten? 
 

 range:* 

Ja  
 

1 

 skip:exit 
Nei 

 
 

2 
 

 
Label1 Hva er ditt kjønn? 

 

 range:* 

Kvinne  
 

1 

Mann  
 

2 

Ønsker ikke oppgi  
 

3 
 

 
Label2 Hva er din alder? 

 

 range:* 

Under 30  
 

1 

31-40  
 

2 

41-50  
 

3 

51-60  
 

4 

61 eller eldre  
 

5 

Ønsker ikke oppgi  
 

6 
 

 
Label4 Hva er din erfaring med helsestasjons- og skolehelsetjenesten? 

Flere kryss mulig 
 

 

 

 range:* 
Jeg jobber nå i:    

Skolehelsetjenesten - Barneskole  
 

1 
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Label4 Hva er din erfaring med helsestasjons- og skolehelsetjenesten? 
Flere kryss mulig 
 

 

 

Skolehelsetjenesten - Ungdomsskole  
 

2 

Skolehelsetjenesten - Videregående  
 

3 

Helsestasjon  
 

4 

Jeg har tidligere jobbet i:    

Skolehelsetjenesten - Barneskole  
 

5 

Skolehelsetjenesten - Ungdomsskole  
 

6 

Skolehelsetjenesten - Videregående  
 

7 

Helsestasjon  
 

8 
 

 
Label3 Antall innbyggere i kommunen/bydelen hvor du jobber som helsesykepleier 

(ett kryss)  
 

 range:* 

1999 eller færre innbyggere    
 

1 

2000-3999 innbyggere    
 

2 

4000-6999 innbyggere    
 

3 

7000-14999 innbyggere    
 

4 

15000 eller flere innbyggere   
 

5 
 

 
Label5 Hvor mange elever har du ansvar for? 

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;4;5;6 
 range:* 

Færre enn 50 elever   
 

1 

Mellom 50 og 100 elever   
 

2 

Mellom 100 og 200 elever   
 

3 

Mellom 200 og 500 elever   
 

4 

Mellom 500 og 1000 elever   
 

5 

Over 1000 elever   
 

6 
 

 
Label6 Hvor mange år har du tilsammen jobbet i skolehelsetjenesten? 

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Mindre enn 5 år   
 

1 

Mellom 5 og 10 år   
 

2 

Mer enn 10 år   
 

3 
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Information 
 

Her følger noen spørsmål om din  
utdanning  
som helsesykepleier/helsesøster.  
 

 

 

 
Label7 Ved hvilken utdanningsinstitusjon utdannet du deg som 

helsesykepleier/helsesøster 
 

 range:* 

Høgskolen i Innlandet (tidl. Høgskolen i Hedmark, Elverum)   
 

1 

Høgskolen i Molde    
 

2 

Høgskulen på Vestlandet (tidl. Høyskolen i Bergen)   
 

3 

NTNU, Trondheim (tidl. Høgskolen i Sør-Trøndelag)   
 

4 

NTNU, Ålesund (tidl. Høgskolen i Ålesund)   
 

5 

OsloMet (tidl. Høyskolen i Oslo/ Akershus)    
 

6 

Universitetet i Stavanger    
 

7 

Universitetet i Sørøst-Norge (tidl. Høgskolen i Telemark, Porsgrunn)   
 

8 

Universitetet i Tromsø (tidl. Høgskolen i Tromsø)   
 

9 

VID Vitenskapelige Høgskole (tidl. Diakonhjemmets høyskole)   
 

10 

Annen utdanningsinstitusjon, skriv inn Open 
 

 
Label8 Når var du ferdig utdannet helsesykepleier/helsesøster 

Fire siffer 
 

 

 

 range:1960:2021 

Skriv inn årstall      
 

1 
 

 
Label9 Var hørsel en del av utdanningen 

 

 range:* 
 Ja Nei Husker ikke  
 1 2 3  

Hørsel var en del av den teoretisk undervisning    
 

 
 

 
 

1 

Hørsel var en del av praksisperioden under utdanningen   
 

 
 

 
 

2 
 

 
Label10 Var hørselstesting av barn en del av utdanningen 

 

 range:* 
 Ja Nei Husker ikke  
 1 2 3  

Hørselstesting av barn var en del av den teoretisk undervisning  
 

 
 

 
 

1 

Hørselstesting av barn var en del av praksisperioden under 
utdanningen   

 

 
 

 
 

2 
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Label11 Hvilke testmetoder ble det undervist i? 
Flere kryss mulig 
 

 

 

 filter:\Label10.a.1=1|\Label10.a.2=1 
 range:* 

Audiometri   
 

1 

"Tale i støy"-tester   
 

2 

Emisjonsmålinger   
 

3 

Hjernestammemålinger   
 

4 

Annet, beskriv:  Open 

Ingen   
 

5 

Husker ikke   
 

6 
 

 
Label12 I henhold til nasjonale faglige retningslinjer skal det i skolealder 

gjennomføres hørselstesting på indikasjon / ved behov.  
Omfattet utdanningen opplæring i hvordan vurdere indikasjon på nedsatt 
hørsel?  

 

 range:* 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 

Husker ikke  
 

3 
 

 
Label13 Syns du det du lærte om hørsel i utdanningen din er tilstrekkelig i forhold til 

de arbeidsoppgavene du har i skolehelsetjenesten? 
 

 range:* 

Ja  
 

1 

Til en viss grad  
 

2 

Nei  
 

3 
 

 
Label14 Bør det bli mer om hørsel i utdanningen? 

 

 filter:\Label13.a=2;3 
 range:* 
 ja Nei Husker ikke  
 1 2 3  

Det bør være mer om hørsel i den teoretiske undervisningen    
 

 
 

 
 

1 

Det bør være mer om hørsel i praksisperioden under utdanningen    
 

 
 

 
 

2 
 

 
Label15 Hva bør det undervises mer om? 

 

 filter:\Label14.a.2=1|\Label14.a.1=1 
 range:* 

Det bør undervises mer om hørselstesting av barn   
 

1 

Det bør undervises mer om det å kunne vurdere indikasjon på nedsatt hørsel   
 

2 

Annet, beskriv: Open 
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Information 
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 

Her følger noen spørsmål om din erfaring med hørsel og hørselstesting i skolehelsetjenesten.  
 

 

 

 
Label16 I henhold til nasjonale faglige retningslinjer skal skolestartundersøkelsen 

inneholde en somatisk undersøkelse og en helsesamtale.  
Ut fra dine erfaringer med skolehelsetjenesten, inngår hørsel som en del av 
skolestartundersøkelsen?  

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 
 Ja Nei Husker ikke  
 1 2 3  

Hørsel inngår i den somatiske undersøkelsen for alle elevene   
 

 
 

 
 

1 

Hørsel inngår i helsesamtalen for alle elevene   
 

 
 

 
 

2 

Vi hørselstester alle elever som ikke er hørselstestet på 
fireårskonsultasjonen    

 

 
 

 
 

3 

Vi hørselstester alle elever som ikke har vært på 
fireårskonsultasjon   

 

 
 

 
 

4 

Vi hørselstester alle elever hvor fireårskonsultasjon viste 
hørselsproblemer  

 

 
 

 
 

5 

Alle elevene hørselstestes ved skolestart eller i løpet av første eller 
andre skoleår   

 

 
 

 
 

6 

Elevene hørselstestes kun på indikasjon / ved behov   
 

 
 

 
 

7 
 

 
Label17 Ut fra dine erfaringer med skolehelsetjenesten, hvem er det som 

gjennomfører hørselstestene?  
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Hørselstest gjennomføres av helsesykepleier   
 

1 

Hørselstest gjennomføres av lege   
 

2 

Hørselstest gjennomføres av helsesykepleier og lege sammen   
 

3 

Hvem som gjennomfører hørselstesten, varierer, beskriv:  Open 
 

 
Label18 I henhold til nasjonale faglige retningslinjer skal det i skolealder 

gjennomføres hørselstesting på indikasjon / ved behov.  
Har du fått opplæring i hva som ligger i "på indikasjon" / "ved behov"?  

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Ja, som en del av utdanningen   
 

1 

Ja, gjennom opplæring på jobben   
 

2 

Ja, både som del av utdanningen og gjennom opplæring på jobben  
 

3 

Nei   
 

4 
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Label19 Ut fra dine erfaringer med skolehelsetjenesten, hvor mange elever med 
hørselsproblemer fanges opp "på indikasjon" / "ved behov" (ca. antall elever 
fra 1. til 10. trinn et vanlig skoleår)   

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Ingen elever pr skoleår   
 

1 

1-5 elever pr skoleår   
 

2 

Mellom 5 og 10 elever pr skoleår   
 

3 

Mer enn 10 elever pr skoleår   
 

4 

Ikke relevant   
 

5 
 

 
Label20 Hvis dere mistenker hørselsproblemer, hvordan følger dere opp disse 

elevene?  
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 
 Alltid Ofte Av og til Sjelden Aldri Ikke 

relevant 
 

 1 2 3 4 5 6  
Vi hørselstester 
elevene i 
skolehelsetjeneste
n  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Vi konfererer med 
foreldrene om hva 
som bør gjøres 
videre  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

Vi ber om en 
undersøkelse fra 
skolelegen  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

Vi råder foreldrene 
til å kontakte 
fastlege  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 

Vi råder foreldrene 
til å kontakte 
spesialisthelsetjen
esten (øre-nese-
hals)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 

 

 

Information 
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 

Her følger noen spørsmål om tilgang til og bruk av audiometer. Svar ut fra den skolehelsetjenesten du jobber i dag, 
eller som du sist jobbet ved.  
 

 

 

 
Label21 Har dere tilgang til audiometer i den skolehelsetjenesten hvor du jobber i dag 

eller som du sist jobbet i?  
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 
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Label21 Har dere tilgang til audiometer i den skolehelsetjenesten hvor du jobber i dag 
eller som du sist jobbet i?  

 

Vet ikke  
 

3 
 

 
Label22 Blir audiometeret rutinemessig kalibrert/vedlikeholdt? 

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7&\Label21.a=1 
 range:* 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 

Vet ikke  
 

3 
 

 
Label23 Ved den skolehelsetjenesten du jobber i dag, eller sist jobbet ved, har/hadde 

dere tilgang til lokaler som er/var egnet for hørselstesting?   
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 

Vet ikke  
 

3 
 

 
Label24 Vi vil be deg ta stilling til noen utsagn om bruk av audiometer 

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 
 Helt enig Enig Verken enig 

eller uenig Litt uenig Helt uenig  

 1 2 3 4 5  
Jeg synes audiometeret er enkelt å 
bruke   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Jeg føler meg trygg på at resultatene 
av hørselstesten er riktig   

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

Jeg konfererer med 
kolleger/skolelege når jeg er i tvil om 
resultatene av hørselstesten 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

Jeg har tilstrekkelig opplæring i å 
bruke audiometer  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 
 

 

Information 
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 

Her følger noen spørsmål om tilgang til og bruk av otoskop. Svar ut fra den skolehelsetjenesten du jobber i dag, eller 
som du sist jobbet ved. 
 

 

 

 
Label25 I den skolehelsetjenesten du jobber eller har jobbet; har/hadde dere tilgang til 

otoskop? 
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Ja  
 

1 

Nei  
 

2 
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Label25 I den skolehelsetjenesten du jobber eller har jobbet; har/hadde dere tilgang til 
otoskop? 

 

Vet ikke  
 

3 
 

 
Label26 Hvem i skolehelsetjenesten der du jobber/jobbet bruker otoskopet i 

undersøkelse av elevene? 
 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Helsesykepleier  
 

1 

Lege  
 

2 

Både helsesykepleier og lege   
 

3 

Vet ikke   
 

4 
 

 
Label27 Har du fått opplæring i bruk av otoskop?  

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 

Ja, som en del av utdanningen  
 

1 

Ja, på jobben   
 

2 

Ja, både som en del av utdanningen og på jobben  
 

3 

Nei  
 

4 
 

 
Label28 Nedenfor har vi satt opp en del utsagn om hørselstesting av barn som vil vi 

be deg si deg enig eller uenig i 
 

 range:* 
 Helt enig Enig verken enig 

eller uenig Uenig Helt uenig Ikke 
relevant 

 

 1 2 3 4 5 6  
Alle barn bør 
hørselstestes i 
forbindelse med 
skolestartundersøk
elsen  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Det er tilstrekkelig 
å hørselsteste barn 
på indikasjon / ved 
behov i skolen    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

Dagens metode for 
hørselstesting 
(audiometri) er for 
tidkrevende  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3 

Audiometri er en 
god metode for 
hørselstesting  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4 

Helsesykepleiere 
bør gis opplæring i 
bruk av otoskop  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 
 

 



Preview of 'hørsel', version 2.0. Created 02.09.2021, 11:54 

Label28_2 Nedenfor har vi satt opp en del utsagn om hørselstesting av barn som vil vi 
be deg si deg enig eller uenig i 

 

 filter:\Label4.a=1;2;3;5;6;7 
 range:* 
 Helt enig Enig verken enig 

eller uenig Uenig Helt uenig Ikke 
relevant 

 

 1 2 3 4 5 6  
Vi har tilstrekkelig 
kompetanse på å 
hørselsteste 
elevene i 
skolehelsetjeneste
n  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Det er ikke 
nødvendig å 
hørselsteste i 
skolehelsetjeneste
n, eventuelle 
hørselstap 
avdekkes på 
helsestasjonen 
(fireårskonsultasjo
nen) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

 

 
Label28_1 Nedenfor har vi satt opp en del utsagn om hørselstesting av barn som vil vi 

be deg si deg enig eller uenig i 
 

 filter:\Label4.a=4;8 
 range:* 
 Helt enig Enig verken enig 

eller uenig Uenig Helt uenig Ikke 
relevant 

 

 1 2 3 4 5 6  
Jeg har tillit til at 
resultatene av 
hørselstestingen 
på 
fireårskonsultasjon
en er riktige  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

De fleste 
fireåringer er 
modne nok til å 
gjennomføre 
audiometri  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

 

 

Information 
 

Her følger noen spørsmål om andre testmetoder 
"Tale i støy"-tester er en måte å undersøke hørselen på der ord blir lest opp sammen med støy, og man skal angi 
hva man har hørt. Slike tester kan gjennomføres uten kalibrert utstyr og i rom med noe bakgrunnsstøy uten at 
resultatet blir påvirket. "Lyders Lyder" (www.horseltesteren.no/barn) er et eksempel på en slik test som er laget som 
et dataspill tilpasset til barn. Spillet kan spilles på nettbrett eller pc med vanlige hodetelefoner, og resultatene 
indikerer om barnet hører normalt eller ikke. En slik test kan f.eks. brukes til å teste hjemmefra eller på 
"venterommet" før man skal inn til helsesykepleieren, uten tett oppfølging av en fagperson.  
 

 

 

 
Label31 Kjenner du til "tale-i-støy"-tester? 

 

 range:* 

Ja, det kjenner jeg godt   
 

1 

Ja, men bare hørt om   
 

2 
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Label31 Kjenner du til "tale-i-støy"-tester? 
 

Nei  
 

3 
 

 
Label32 Vi vil nedenfor be deg si deg enig eller uenig i utsagn om bruk av tale-i-støy-

tester for testing av hørsel 
 

 range:* 
 Helt enig Enig Verken enig 

eller uenig Uenig Helt uenig Ikke 
relevant 

 

 1 2 3 4 5 6  
Jeg er positiv til 
hjemmetesting ved 
bruk av tale-i-støy-
tester   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 

Jeg er positiv til 
venteromstesting 
ved bruk av tale-i-
støy-tester   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 

 

 
Label34 Har du andre kommentarer rundt temaet hørselstesting i skolen kan du skrive 

her 
 

 Open 
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Introduksjon
Dette dokumentet inneholder figurer som illustrerer funnene fra kartleggingsundersøkelsen som ble gjennomført våren
2021 blant helsesykepleiere i Norge.

Alle figurere viser Andel besvarelser [%] på y-aksen. Hvis det står tall over søyla er dette antall besvarelser. En rød
stjerne over søyla indikerer hvor forskjellen med de andre søylene er statistisk signifikant.

Alder
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Kjønn

Utdanningsinstitusjon
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Utdanningsår

Jobberfaring
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Antall innbyggere
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Antall elever

Antall elever fordelt på kommunestørrelse
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Antall år i SHT

Teoretisk hørsel
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Praktisk hørsel

Undervisning i "på indikasjon"
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Undervisning i "på indikasjon", fordelt på ek-
samensår

Undervisning i "på indikasjon" fordelt på erfar-
ing
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Undervisning i "på indikasjon" fordelt på ut-
danningsinstitusjon
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Lærte du nok om hørsel

Hva skulle du lært mer om
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Når er hørsel tema

"Hørsel inngår i den somatiske undersøkelsen
for alle elevene", fordelt på kommunestørrelse
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"Hørsel inngår i den somatiske undersøkelsen"
vs "Hørsel inngår i helsesamtale"

"Hørsel inngår i den somatiske undersøkelsen
for alle elevene", fordelt på antall elever
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"Hørsel inngår i helsesamtalen for alle
elevene", fordelt på kommunestørrelse

"Hørsel inngår i helsesamtalen for alle
elevene", fordelt på antall elever
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"Vi tester alle som ikke er testet på fireårskon-
sult.", fordelt på kommunestørrelse

"Vi tester alle som ikke er testet på fireårskon-
sult.", fordelt på antall elever
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"Vi tester alle som ikke har vært på fireårskon-
sult.", fordelt på kommunestørrelse

Vi tester alle som ikke har vært på fireårskon-
sult., fordelt på antall elever
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"Vi tester alle hvor fireårskonsult. viste proble-
mer", fordelt på kommunestørrelse

"Vi tester alle hvor fireårskonsult. viste proble-
mer", fordelt på antall elever
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"Alle elevene testes ved skolestart (el. 2. år)",
fordelt på kommunestørrelse

"Alle elevene testes ved skolestart (el. 2. år)",
fordelt på antall elever
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"Elevene hørselstestes kun på indikasjon/ved
behov", fordelt på kommunestørrelse

"Elevene hørselstestes kun på indikasjon/ved
behov", fordelt på antall elever
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Hvem utfører hørselstest
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Har du fått opplæring i hva som er "på in-
dikasjon"

Har du fått opplæring i hva som er "på in-
dikasjon", fordelt på erfaring

21



Hørselsscreening i skolehelsetjenesten

Har du fått opplæring i hva som er "på in-
dikasjon", fordelt på eksamensår
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Hørselsscreening i skolehelsetjenesten

Hvor mange barn fanges opp "på indikasjon"

Hvor mange barn fanges opp "på indikasjon",
fordelt på utdanning
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Hvor mange barn fanges opp "på indikasjon",
fordelt på opplæring

Hvor mange barn fanges opp "på indikasjon",
fordelt på antall elever
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Hva gjør dere ved mistanke om nedsatt hørsel

Tilgang på audiometer
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Audiometerutsagn

"Jeg synes audiometeret er enkelt å bruke",
fordelt på erfaring
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"Jeg føler meg trygg på resultatene av hørsel-
stesten", fordelt på erfaring

"Jeg har tilstrekkelig opplæring i å bruke au-
diometer", fordelt på erfaring
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Otoskop

Utsagn om skolehelsetjenesten
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Utsagn om helsestasjon

Kjenner til tale-i-støy

29



Hørselsscreening i skolehelsetjenesten

Hjemme- og venteromtesting

Hjemmetesting, fordelt på eksamensår

Venteromtesting, fordelt på eksamensår
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