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Forord 

 

 

Når barn hører, men ikke lytter har samlet kunnskap om barn/ungdom og foresattes 

opplevelse av utredning og oppfølging av barn med auditive prosesseringsvansker (APD), og 

hva slags informasjon som er nyttig. På bakgrunn av dette er det utviklet et informasjonshefte 

og en informasjonsbrosjyre rettet mot barn, deres nærpersoner og fagpersonell rundt.  

 

Prosjektleder vil takke alle som har bidratt til prosjektet både når det gjelder temaer, artikler, 

illustrasjoner og fotografier. Takk til prosjektgruppen ved Siri Wennberg (St Olavs Hospital), 

Ann Merete Bergquist (Helse Møre og Romsdal), Charlotte Caspari (Rikshospitalet) og Jude 

Nicholas (Statped Vest). Takk til referansegruppen Lena Domben (PPT Ålesund Kommune), 

Ellen Lundereng (Statped Midt), Janne Helen Solheim (HLF), og Monika Myklebust (Nav 

hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal). 

 

Takk til barn og foreldre med APD som har bidratt til utarbeidelsen av heftet og til 

reklamebyrået Bennet for godt samarbeid i utformingen av materiellet. 

 

Sist, men ikke minst, takk til ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering som har gitt oss 

muligheten til å utarbeide informasjonsmateriellet gjennom sin økonomiske støtte, og til 

Hørselshemmedes Landsforbund for sin bistand.  

 

 
Ålesund, Juni 2019  

 

Tone Stokkereit Mattsson 

Prosjektleder  
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Sammendrag 
 

Barn kan fremstå som hørselshemmede til tross for normal hørsel ved standardisert testing. 

Øret oppfatter lyden, men hjernen klarer ikke tolke lydsignalene ved vanskelige lytteforhold. 

Auditive prosesseringsvansker (APD) er en fellesbetegnelse på lyttevansker som skyldes en 

dysfunksjon i hjernens evne til å tolke auditiv informasjon  

Typiske kjennetegn hos barn med APD er vansker med å lytte i bakgrunnsstøy, problemer 

med å følge muntlige instruksjoner og vansker med å forstå rask eller utydelig tale. Disse 

barna misforstår ofte hva som blir sagt eller fremstår med selektiv hørsel.  

Forekomsten av auditive prosesseringsvansker er anslått til 2-5 % av alle barn i skolealder. 

Man ser ofte at APD er assosiert med andre utviklingsforstyrrelser som for eksempel lese-

skrive vansker, oppmerksomhetsvansker eller språkvansker. 

 

APD er en hørselsvanske som er ny for diagnostisering i Norge, og det er behov for spredning 

av informasjon.  Mangel på kunnskap hos nærpersoner og fagpersonell gjør at barn med 

lyttevansker ikke blir utredet og får optimal tilrettelegging og hjelp.  

 

Målsetting for prosjektet var å utvikle skriftlig informasjonsmateriale om barn med 

lyttevansker, til nærpersoner og fagpersonell rundt barna, slik at barna kan hjelpes til en bedre 

hverdag. Mangel på kunnskap hos alle parter gjør at mange barn med APD i dag ikke fanges 

opp, og livet blir unødvendig vanskelig. Tidlig kunnskap om APD, lyttetrening, hvilke 

hjelpemiddel som anbefales og hvordan gå frem for å skaffe seg disse, er sentralt i 

informasjonsmaterialet. I tillegg avsluttet vi prosjektet med en tverrfaglig konferanse, rettet 

mot foresatte, fagpersonell og brukergrupper.  

Prosjektet har ført til utvikling av et nødvendig informasjonsmateriell om barn med APD. 

Konferansen med bred nasjonal deltagelse fungerte som lanseringsarena og formidling av 

kunnskap, og materiellet er spredd til ulike faggrupper og foresatte i hele landet. Materiellet 

lever videre som en kunnskapskilde om barn med APD.  
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Bakgrunn for prosjektet 
 

Hørselshemming er en samlebetegnelse på ulike hørselstap, både i grad av tap og årsak. For å 

diagnostisere hørselsnedsettelse brukes formelle audiologiske tester som ser på funksjonen i 

det indre øret (audiogram). Allerede på 1950 tallet ble man oppmerksom på at barn kan 

fremstå som hørselshemmede til tross for normal hørsel ved standardisert testing (Myklebust, 

1954). Hørsel er en av våre viktigste sanser, og forskning har vist at hørselshemming kan få 

implikasjoner for både språklig, intellektuell og emosjonell utvikling (Grønlie, 2005). 

Det er imidlertid et viktig skille mellom å kunne høre og evnen til å lytte. Forenklet kan man 

si at hørsel handler om hvordan øret oppfatter lyd, mens det å lytte handler om hvordan 

hjernen knytter mening til lydsignalene. Auditive prosesseringsvansker (APD) er en 

fellesbetegnelse på lyttevansker som skyldes en dysfunksjon i hjernens evne til å tolke auditiv 

informasjon (American Speech-Language Hearing Assosiation, 2005, British Society of 

Audiology, 2011). Typiske kjennetegn hos barn med APD er vansker med å lytte i 

bakgrunnsstøy, problemer med å følge muntlige instruksjoner og vansker med å forstå rask 

eller utydelig tale. Disse barna misforstår ofte hva som blir sagt eller fremstår med selektiv 

hørsel.  

En stor gruppe udiagnostiserte barn 

Forekomsten av barn med lyttevansker varierer mellom studier og diagnostiske kriterier brukt. 

En amerikansk studie estimerte at 2-5 % av alle barn i skolealder har APD, med en fordeling 

mellom gutter og jenter på 2:1 (Chermak and Musiek, 1997, Ferguson et al., 2011). En britisk 

studie anslo prevalensen av APD hos barn og unge voksne til 0,5-1% (Hind et al., 2011). APD 

er en skjult hørsels og kommunikasjonsvanske som er underdiagnostisert i Norge, delvis pga 

mangel på kunnskap blant fagpersonell og tilbud om utredning. Vi ønsket gjennom prosjektet 

å bidra til å øke kunnskapsnivået om barn med lyttevansker; blant deres foreldre, nærpersoner 

og helsepersonell de er i kontakt med. 
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En kompleks problemstilling 

I de senere år er det blitt et økende fokus på barn som har lyttevansker til tross for normalt 

audiogram. Det er funnet støtte for at APD kan ha sammenheng med en forsinket utvikling i 

de sentrale hørselsbaner (Moore, 2012, Tomlin and Rance, 2016). Det er definert tre 

kategorier av APD: utviklingsmessig APD som oppstår i barneårene, ervervet APD assosiert 

med en postnatal hendelse og APD sekundært til et perifert hørselstap (British Society of 

Audiology, 2011).   

Man ser ofte at APD er assosiert med andre utviklingsforstyrrelser som lese-skrivevansker, 

oppmerksomhetsvansker eller språkvansker. Studier har vist at opp til 9% av barn med APD 

også har ADHD (Dawes et al., 2008), mellom 20-50 % har dysleksi (Dawes et al., 2009) eller 

spesifikk språkvanske (Sharma et al., 2009, Ferguson et al., 2011). Det er i dag bred 

internasjonal enighet om at utredning og behandling av barn med APD krever en 

multidisiplinær tilnærming (Bellis and Ferre, 1999, Chermak, 2002, Moore, 2012). I utvikling 

av informasjonsmateriellet har det vært viktig med et tett samarbeid mellom bruker, de som 

utreder (helse) og de som henviser og utvikler tiltak (pedagogikk). En bred, helhetlig 

tilnærming til vanskeområdet er nødvendig for å finne gode og riktige tiltak tilpasset det 

enkelte barn. Prosjektgruppen har vært tverrfaglig sammensatt og det pedagogiske aspektet 

godt ivaretatt.  

Behov for rask hjelp og informasjon 

En av drivkreftene bak prosjektet har vært det erkjente behovet for hjelp og tilrettelegging hos 

barna med lyttevansker.  Hørsel, lytting og språk og samspillet mellom disse ferdighetene er 

grunnleggende komponenter i forståelsen av APD. Auditive prosesseringsvansker gjør at 

individet må konsentrere seg mer enn vanlig for å diskriminere, tolke og forstå det akustiske 

signalet, noe som er spesielt utfordrende i bakgrunnsstøy. Noen barn blir passive lyttere og 

trekker seg fra sosiale situasjoner etter hvert som lyttingen krever mer energi og fokus. Andre 

følger ikke reglene i lek, blir urolige og isolerer seg. Konsekvensene av udiagnostisert APD er 

mange. Barna risikerer å utvikle sekundære vansker som språk/talevansker, lese- og 

skrivevansker og psykososiale vansker i form av økt sårbarhet, sosial isolering og 

kontaktvansker. Mange barn og unge med APD får gjennomsnittlig dårligere 

skoleprestasjoner dersom tiltak ikke settes inn, og får ikke muligheten til å oppnå sitt 

maksimale potensiale (Jerger and Musiek, 2000, Musiek et al., 2005, Bamiou and Luxon, 

2008).  

 

Manglende kunnskap om APD i Norge kan føre til at vanskene ikke blir identifisert, eller at 

barn blir henvist feil og eventuelt feildiagnostisert. Som konsekvens, får ikke barna tilpassede 

opplæringsstrategier fordi deres spesifikke vanskeområder ikke er godt nok belyst eller 

forstått på en helhetlig måte. En forståelse for barnets lyttevansker kan legge til rette for riktig 

hjelp og oppfølging i hverdagen, dette vil igjen påvirke barnets sosiale liv. 

Vi så derfor et stort behov for å spre kunnskap, inspirere og gi praktisk informasjon om hvilke 

hjelpemiddel som kan velges, under skolegang og i det daglige samliv med familie og venner.  
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Målsetting og målgruppe 
 

Målet for prosjektet var å utvikle skriftlig informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til 

deres foreldre, nærpersoner og fagpersonell rundt barna. I tillegg ønsket vi å øke kunnskapen 

om auditive prosesseringsvansker hos fagpersonell; hos kommunehelsetjeneste og pedagogisk 

psykologisk tjeneste (PPT), spesialisthelsetjeneste, barnehabilitering, tjenesteyteren i arbeids- 

og velferdsforvaltningen (NAV), og skolepersonell som møter barn med lyttevansker. 

Prosjektets formidlingsopplegg vil sikre at alle disse gruppene får informasjonsmaterialet. 

Vi avsluttet prosjektet med en tverrfaglig konferanse om APD hos barn, rettet mot foresatte, 

fagpersonell og brukergrupper. En bred nasjonal deltagelse var en fin arena for å spre 

kunnskap om APD, utredning, testbatteri og habilitering. 

Prosjektet var et samarbeid mellom ulike fagmiljøer og organisasjoner, noe vi håpet ville 

bidra til å knytte sammen hørselsfaglig, pedagogisk og hørselsteknisk kompetanse og bidra til 

faglig erfaringsutveksling og nettverksbygging.  

 Prosjektet hadde følgende delmål: 

• Utvikle en informasjonsbrosjyre og et kunnskapshefte, rettet mot barn med 

lyttevansker, deres nærpersoner og fagpersoner. 

• Arrangere en konferanse med ulike profesjoner og brukergrupper for å stimulere til 

økt kunnskap om auditive prosesseringsvansker, forsterke tverrfagligheten i 

diagnostikk og rehabilitering, samt lansere informasjonsmaterialet.  

• Kontinuerlig distribusjon av informasjonsmateriale per mail og post, samt 

tilgjengeliggjøring på nett, bl.a. www.hlf.no/info. 

• Bidra til å spre kunnskap om APD i den norske befolkning slik at flere barn med APD 

fanges opp og livskvaliteten bedres. 

 

Vi anser alle prosjektets målsettinger for nådd, og håper de to siste delmålene vil fortsette å 

nås i fremtiden ved aktiv bruk av informasjonsmateriellet. 

 

Prosjektgjennomføring/metode 

Prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, Statped, PPT, 

NAV Hjelpemiddelsentral og HLF.  

Brukermedvirkning fra barn og foresatte ble ivaretatt av brukerrepresentant fra HLFs 

Foreldre/barn-utvalg. I tillegg ble et spørreskjema sendt ut til 15 barn/foresatte med APD og 

dybdeintervju foretatt av 4 ungdommer med APD. Deres innspill er tatt med i utformingen av 

informasjonsmateriellet.  

Forut for spørreundersøkelsen ble et informasjonsskriv utarbeidet som fungerte som støtte for 

foresatte. Frivilligheten av deltagelse ble poengtert sterkt. Informasjonsskrivet var basert på 

mal for informasjonsskriv for barn under 12 år, utarbeidet av Regional Etisk Komite (REK). 

En søknad om vurdering ble sendt regional etisk komite midt (REK) før prosjektstart, 

konklusjonen var at REK godkjennelse av prosjektet var ikke nødvendig. 

http://www.hlf.no/info
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Spørreundersøkelsen ble også meldt til Datatilsynet via personvernombudet i Helse Møre og 

Romsdal, personvernet ble ivaretatt på tilfredsstillende måte og godkjennelse ble gitt.  

Det skriftlige informasjonsmateriellet ble utformet gjennom arbeidsmøter og kontinuerlig 

dialog. Endelig grafisk utforming og layout ble utført av Bennet Reklamebyrå.  

Det endelige sluttproduktet ble følgende: 

• Informasjonshefte på 35 sider: ”Når ørene virker, men hjernen ikke forstår. 

Informasjonsmateriale om barn med lyttevansker, til deres nærpersoner og 

fagpersonell rundt,” (Vedlegg 1) 

• Informasjonsbrosjyre på 8 sider: ”Når ørene virker, men hjernen ikke forstår. Barn 

med auditive prosesseringsvansker (APD),” (Vedlegg 2) 

• Plakaten ”Vær en god lytter,” (Vedlegg 3).          

• Konferansen ”APD i et helhetlig perspektiv- fra utredning til tiltak,” (Vedlegg 4). 

Konferansen ble arrangert 13-14 mars i Ålesund. Totalt møtte 115 deltagere fra hele landet. 

Bredden i deltagerne, fra foresatte, PPT, Statped, Helse, NAV Hjelpemiddelsentraler, 

universiteter, Norsk Behandlingstjeneste for Hørsel og Psykisk helse (NBHP) bidro til faglig 

oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging på tvers av profesjoner og 

organisasjoner.  

Internasjonale foredragsholdere, ass. professor Vivian Iliadou (Thessaloniki University, 

Hellas) og Professor Stuart Rosen (UCL, UK) bidro med sin kompetanse innen APD. Ved å 

bruke kjente nasjonale og internasjonale foredragsholdere håper vi å ha stimulert til økt 

kunnskap om auditive prosesseringsvansker både hos foresatte og fagpersonell, og forsterket 

tverrfaglighet i diagnostikk og rehabilitering. Prosjektet ble presentert og 

informasjonsmaterialet delt ut til deltagerne.  

Informasjonsmateriellet er lagt ut på HLFs hjemmeside og Helse Møre og Romsdals APD 

side for fri nedlasting. I tillegg sendes skriftlig materiale kontinuerlig ut per post fra ØNH, 

Ålesund Sykehus. 

 

Resultater og resultatvurdering 
 

Vi er godt fornøyd med resultatene av prosjektet. Prosjektsamarbeidet bidro til å knytte tettere 

kontakter mellom fagmiljøer i Norge og spre viktig kunnskap om APD til ulike fagmiljø, 

organisasjoner og brukergrupper.  

Prosjektet og informasjonsmateriellet er publisert i media, via internett og artikler i Din 

Hørsel 2, 2019 og Audiografen 1, 2019. Materiellet er fritt for nedlasting på prosjektets 

hjemmeside www.hlf.no/Lyttevansker, www.hlf.no/info og helse-mr.no/apd 

Prosjektet har gitt og vil fortsette å gi kompetanseheving og informasjon som vil komme til 

nytte hos barn med lyttevansker og deres foresatte, personell i barnehager, skoler, PPT og 

helsevesenet, på tvers av profesjoner og skillet helse/pedagogikk. Tilbakemeldingene på 

materialet er svært gode, både i bokanmeldelser, muntlig og ved skriftlig tilbakemelding. 

https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/prosjekter/nar-barn-horer-men-ikke-lytter/
http://www.hlf.no/info
https://helse-mr.no/sok/dokumenter?k=APD
https://helse-mr.no/sok/dokumenter?k=APD
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Økt kompetanse blant foresatte og fagpersonell vil vises i et bedre tilbud til barn med 

lyttevansker, med tverrfaglighet i diagnostikk og habilitering av barn med sammensatte 

problemstillinger. Dette vil bedre barnas språklige, intellektuelle og emosjonelle utvikling. 

Denne effekten er vanskelig å kvantifisere. 

Informasjonsmateriellet vil bli brukt aktivt i det fremtidige arbeidet som et effektivt verktøy 

for å skape bevissthet og kunnskap omkring lyttevansker generelt og APD spesielt. 

 

 

Konklusjon  
 

Prosjektet førte til utvikling av et nødvendig informasjonsmateriell om barn med APD, og er 

spredd til ulike faggrupper og foresatte i hele landet.  

Utarbeidelse av et nasjonalt kunnskapshefte og informasjonsbrosjyre har vært et viktig skritt 

mot et godt og likeverdig tilbud for alle norske barn med lyttevansker, uavhengig av 

geografisk tilhørighet. Da tverrfaglig samarbeid mellom ulike profesjoner og organisasjoner 

er en forutsetning for å lykkes innen APD-området, har prosjektet gjennom 

informasjonsmateriellet og fagkonferansen bidratt til å knytte sammen hørselsfaglig og 

pedagogisk kompetanse i Norge.  

 

Informasjonsmateriellet er et utmerket verktøy for å skape oppmerksomhet rundt lyttevansker, 

og vil bli brukt aktivt i det fremtidige arbeidet for å skape bevissthet og kunnskap omkring 

lyttevansker generelt og APD spesielt.  

Materiellet lever videre som en kunnskapskilde om barn med APD. Etter prosjektslutt vil 

materialet være tilgjengelig for bestilling og nedlasting fra nettsidene til HLF og Ålesund 

Sykehus. Ålesund Sykehus vil, sammen med HLF, være ansvarlig for fremtidig oppdatering, 

distribusjon og etterbruk av informasjonsmaterialet. 
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