
Sluttrapport lærings- og mestringstilbud for seniorer

som har redusert hørsel

Samhandlingsprosjekt mellom brukerorganisasjonen Hørselshemmedes

Landsforbund (HLF), spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

Prosjektnummer:2019/HE1-260252

Søkerorganisasjon: Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)

1



Forord

Sluttrapporten har til hensikt å vise arbeid og erfaringer med å etablere en modell for

lærings- og mestringstilbud for seniorer med hørselstap. Frøet til dette prosjektet ble sådd

da hørselskontaktene i kommunen fikk henvendelser fra flere seniorer som etterlyste mer

informasjon om de psykiske aspektene ved å leve med hørselstap. Seniorene ønsket også

muligheten til å kunne dele erfaringer med andre i samme situasjon. Til tross for tilpasning

av høreapparat og tekniske hjelpemidler opplevde brukerne det som vanskelig å håndtere

hverdagen med nedsatt hørsel.

Etter idemyldring ble brukerrepresentanter fra Hørselshemmedes Landsforbund og

fagpersoner innen hørselsmiljøet enige om å utvikle et lærings- og mestringstilbud.

Prosjektet skulle vare fra 2019-2020. Prosjektperioden ble forlenget til 2021 grunnet

svangerskapspermisjon.  Gjennom prosjektet ønsket vi å bidra med helsefremmende arbeid

slik at hørselshemmede skal kunne delta aktivt i hverdagen til tross for redusert hørsel. Vi

ønsket også å videreutvikle samarbeidet mellom brukerorganisasjonen,

spesialisthelsetjenesten og kommunen for å gi et bedre tjenestetilbud. Det var ønskelig at

interessenter kunne gjenbruke materialet og etablere lignende kurs andre steder i  landet.

En stor takk til alle som har bidratt til å realisere dette prosjektet:

● Alle deltakerne og nærpersoner for sin beundringsverdige stå-på-vilje, sitt generøse

humør og for velvillig å ha stilt opp og gitt oss konstruktive tilbakemeldinger på

gjennomføringen.

● Prosjektgruppen bestående av leder i HLF Trondheim Ragnhild Hauan, likeperson HLF

Carola Peckolt, seksjonsleder ved Høresentralen St. Olavs hospital Wenche

Fredagsvik, Skjøstad ØNH ved audiograf Hege Strandvahl, Ressurssenter for hørsel og

syn ved Aud Unsgård Rotvold, Marit Vigdal Skogstad og Nina Mentsen. Dere har

bidratt med både faglig og erfaringsbasert kunnskap som har gjort at vi klarte å

realisere våre ønsker. Jeg er stolt over at vi sammen har klart å lage et tilbud for

brukergruppen!

● Hørselskontaktene  i Trondheim Kommune Monica Kristiansen, Hege Risan Eriksen,

Johanna M. Holthe Mathisen, psykologspesialist Ane Bjøru Fjeldsæter og audiograf

ved Høresentralen St. Olavs hospital Tonje Dybsland for at dere bidrar med faglig

innhold.

● NTNU Audiografutdanningen for idèmylding i starten og dialog underveis.

● Steinar Birkeland (Fagsjef hørsel)  har gitt verdifulle bidrag både til det faglige og det

strukturelle. Det har vært trygt å ha en stødig støttespiller når prosjektgruppen har

hatt spørsmål underveis.

● Ledelsen i Enhet for ergoterapitjeneste for at dere hadde tro på prosjektet og for at

utviklingsarbeid for brukergruppen ble prioritert. Dere har vært en god faglig

diskusjonspartner underveis i prosjektet.
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● Prosjektgruppen Olavsgården Mestringshus for at lærings- og mestringstilbud hørsel

er et av mange helsefremmende og forebyggende tilbud.

● Stiftelsen Dam for økonomisk støtte til prosjektet

Trondheim, 31.01.22

Lise Høiberg, Audiograf/Ergoterapeut Trondheim Kommune
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Sammendrag

Bakgrunn

I samtaler hørselskontaktene hadde med flere seniorer, kom det fram at de har utfordringer

med å mestre hverdagen med redusert hørsel selv etter tilpasning av hørselshjelpemidler.

De ytret ønske om å ha en arena for informasjon om de psykiske aspektene med redusert

hørsel, samt dele erfaringer med andre i samme situasjon.

I 2017 startet brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), Høresentralen,

St. Olavs hospital og Trondheim kommune ved Ressurssenter for hørsel og syn og Enhet for

ergoterapitjeneste et pilotprosjekt. Det ble gjennomført et kurs høst 2018 for å få erfaringer

med etablering av lærings- og mestringskurs for brukergruppen. Erfaringer fra pilot ble

benyttet da det ble søkt og innvilget midler fra Stiftelsen Dam i 2019 for å etablere en

modell for lærings- og mestringstilbud. Prosjektperioden skulle opprinnelig vare fra

2019-2020, men ble utsatt et år grunnet svangerskapspermisjon.  Både HLF (lokalt, på

fylkesnivå,sentralt) og ulike aktører innen hørselsomsorgen har bidratt i planlegging,

prosjektutvikling, gjennomføring og evaluering.

Målsetting

I prosjektet skulle det utvikles et lærings- og mestringstilbud for seniorer 67 + med

hørselstap og deres nærpersoner.  Tilbudet skulle gi informasjon, råd og veiledning slik at

deltakerne blir bedre i stand til å mestre hverdagslige aktiviteter og ha en aktiv hverdag med

redusert hørsel. Dette skulle også innbefatte erfaringsutveksling med andre i samme

situasjon.  Det skulle også utarbeides en kursmanual for at andre i fagmiljøet kan gjenbruke

materialet og etablere lignende kurs.

Metode/Gjennomføring

Prosjektet bygger på erfaringer fra piloten i 2018, som ble gjennomført før prosjektperioden.

Prosjektgruppen benyttet evalueringer fra deltakerne på kurset og fra prosjektgruppen for å

tilpasse og utarbeide kursmodell. Brukerrepresentanter fra HLF deltok i prosjektgruppen

med utforming, gjennomføring og evaluering. Kurstilbudet som nå er utviklet, består av en

individuell helsesamtale med hver deltaker og 3 kurskvelder a tre timer. Kurset arrangeres 2

ganger i året. Det er også utviklet en nettside med kursmanual.

Resultat og resultatvurdering

I overkant av 70 brukere og noen av deres nærpersoner har deltatt på lærings- og

mestringskurs fra 2018 til 2021. Deltakere kan delta i selvhjelp gruppe i regi LINK Trondheim

og erfaringsutveksling i regi HLF Trondheim etter endt kurs. Tilbakemeldinger fra brukere og

nærpersoner er at de opplever at de har mer kunnskap og flere mestringsstrategier for å

håndtere hverdagen med redusert hørsel etter endt kurs. Læring- og mestring hørsel er i
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2021 et av mange tilbud som driftes på Olavsgården mestringshus. Tilbudet er et resultat av

gjennomføringen av prosjektet. Kommunen ville ikke hatt et slikt tilbud uten prosjektet.

Veien videre

Lærings- og mestringstilbud hørsel driftes av Trondheim kommune som en del av flere

helsefremmende og forebyggende tilbud på Olavsgården Mestringshus.  Kursene

markedsføres i lokalavisa, hos audiografer og andre interessenter for at de skal kunne

rekruttere seniorer til kursene.

Kursmanualen ligger åpen for fri bruk på

https://www.trondheim.kommune.no/horsel-seniorer. Etter endt prosjektperiode arbeides det

videre med å videreformidle kunnskap om kurset i aktuelle fagmiljø og gi rådgivning til dem

som etablerer lignende kurstilbud. Prosjektgruppen har erfart at det må arbeides videre med

tjenesteforløp for å få gode og effektive tjenester for personer med redusert hørsel. Det

etableres derfor en ny arbeidsgruppe etter endt prosjekt for å se på formidling av

hørselshjelpemidler. Prosjektgruppen avventer derfor å videreutvikle lærings- og

mestringskurs til andre brukergrupper innen hørsel inntil  arbeidet med tjenesteforløp for

brukergruppen er gjennomført.
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Kap 1. Bakgrunn for prosjektet

Mennesker som blir diagnostisert med hørselstap, opplever ofte utfordringer i både jobb,

fritid og sammen med sine nærpersoner. De kan oppleve tapet som følelsesmessig

belastende, og dermed svekkes deres livskvalitet i vesentlig grad. Hørselstap som erverves i

voksen alder vil kunne skape sentrale dilemma knyttet til både selvbilde og identitet

Passivitet, ensomhet, depresjon, håpløshet og sosial isolasjon kan være følger av

hørselstapet (Brink P, Stones M. 2007), (Grue,E. 2011).

I St.meld. nr. 21, 1998-99 ble det omtalt at rehabiliteringsforløpet mangler planlegging og

koordinering, har uklare ansvarsforhold og liten brukermedvirkning. Dette ble videre tatt

opp i en rapport fra Helse- og omsorgsdepartementet i form av en plan for utvikling og

organisering av tjenestetilbudet. I 2015 viste et prosjekt i regi av NAV Hjelpemiddelsentral i

Sør-Trøndelag og Trondheim kommune ved ergoterapitjenesten, at det fortsatt er lite

samhandling mellom de ulike aktørene og manglende helhetlige pasientforløp. De

tilgjengelige tilbudene har lite fokus på kommunikative, sosiale og emosjonelle sider av

hørselstap. Det kom også fram av prosjektet at brukerorganisasjoner og fagmiljøet må

samhandle tettere for å gi et bedre tjenesteforløp (Helsedirektoratet, 2020)

Flere seniorer har etterspurt informasjon hos hørselskontakter i kommunen om de psykiske

aspektene ved å leve med hørselstap. Brukergruppen ønsker også å kunne dele erfaringer

med andre i samme situasjon. Likepersoner i HLF og fagfolk fra ulike deler av

hørselsomsorgen etterlyste bedre oppfølging av personer med redusert hørsel på

kommunalt nivå.  Det ble etterspurt oppfølging på individnivå og gruppebaserte

mestringstilbud som drives av personer med audiologisk fagkompetanse.

En systematisk kunnskapsoversikt utarbeidet av Kunnskapssenteret for helsetjenesten (2011)

tyder på at gruppeundervisning har positiv effekt på psykisk helse, mestring og kunnskap om

egen sykdom/skade ( Hvinden, K og Sandvik B.,2017) .

Gruppeundervisning kan gjøre hverdagserfaringer til gjenstand for refleksjon, bidra til styrket

innsikt i egen situasjon og skape nettverk (Tveiten 2016). Per 2018 var det ingen av aktørene

innen hørselsomsorgen i Trondheim som hadde gruppebaserte lærings- og mestringstilbud

for brukergruppen.

Brukerorganisasjonen Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Trondheim kommune ved

Enhet for ergoterapitjeneste startet i begynnelsen av 2017 et samarbeid  for å utrede

behovet og planlegge et bedre tjenestetilbud for brukergruppen. I kartleggingsfasen deltok

HLF, NAV hjelpemiddelsentral,Tiller Distriktspsykiatriske Senter, Høresentralen ved St. Olavs

Hospital, NTNU audiografutdanningen, eldrepsykologer, Ressurssenter for hørsel og syn og

hørselskontaktene i Trondheim kommune. Hensikten med informasjonsinnhentingen var å
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vurdere hvor rehabiliteringsforløpet var mangelfullt og hvilken oppfølging som må gis for å

oppnå et mer helhetlig og tilgjengelig tjenestetilbud for brukergruppen.

Konklusjonen av kartleggingen var å etablere et lærings- og mestringstilbud for

brukergruppen. Det ble derfor etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra

HLF, Høresentralen St. Olavs hospital,  Ressurssenter for hørsel og syn, audiograf ansatt hos

ØNH-lege og Enhet for ergoterapitjeneste etter kartleggingsfasen.

Høsten 2018 ble pilotprosjektet lærings- og mestringstilbud for seniorer 67+ og nærpersoner

gjennomført. Dette ble finansiert av Trondheim kommune . Evalueringen av pilotprosjektet

dannet grunnlaget for å utvikle en modell for lærings- og mestringstilbud for brukergruppen.

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og Enhet for ergoterapitjeneste søkte og fikk

innvilget midler fra Stiftelsen Dam for å utvikle en modell for lærings- og mestringstilbud for

seniorer med redusert hørsel. Utvikling av kursmanual som interessenter kunne gjenbruke

for å kunne etablere lignende kurs i andre deler av landet, inngikk i prosjektet

Prosjektperioden skulle opprinnelig vare i to år fra 2019-2020. Prosjektet ble utsatt et år

grunnet at prosjektleder var i svangerskapspermisjon i 2020. Prosjektperioden har derfor en

varighet på 3 år.

I 2019 var budsjettet for prosjektet 450  000 kr fra Stiftelsen Dam og 100 000 kr finansiert fra

Trondheim kommune. I 2020 finansierte Trondheim kommune lærings- og mestringskurs

med 100 000 kr. I 2021 ble prosjektet finansiert med 425 000 kr fra Stiftelsen Dam og 100

000 kr fra Trondheim kommune.

Parallelt ble det i 2018 vedtatt politisk å etablere et mestringshus i kommunen. Huset skulle

være en arena for helsefremmende og forebyggende tilbud for ulike brukergrupper med

kroniske og ervervede sykdommer/skader. I 2019 ble det gjennomført forankringsarbeid for

at lærings- og mestringstilbud hørsel skulle være et av mange tilbud som skulle driftes på

Olavsgården mestringshus etter endt prosjektperiode.

I 2019 var prosjektet i planleggingsfasen der det ble utarbeidet interessentanalyse av

samarbeidspartnere, laget markedsføringsmateriale og informerte interessenter om at det

ble etablert et nytt tilbud.  Kurset skulle gjennomføres to ganger. Kurset ble evaluert og

tilpasset etter hver gjennomføring, samt at skriftlig materiale ble utarbeidet. Det ble også

utredet muligheten for selvhjelpsgruppe etter endt kurs. Prosjektleder arbeidet med

ledelsen i Enhet for ergoterapitjeneste med å utarbeide realistisk budsjett for drift av

lærings- og mestringstilbudet etter prosjektperiode.

Prosjektgruppen og hørselskontaktene i Trondheim kommune gjennomførte kurs som var

finansiert av driftsmidler fra Trondheim kommune mens prosjektleder var i permisjon.

I 2021 ble  det gjennomført markedsføring om kurset til

audiografer/spesialisthelsetjenesten. Prosjektgruppen tilpasset kurs, evalueringsskjema for
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brukere og skriftlig materiale, samt evaluerte tilbudet selvhjelp. Det ble  også utarbeidet

kursmanual for kursholder og deltaker på google site (nettside). Det ble bestemt eierskap til

kursmodellen, samt at den ble spredt til andre interessenter.

Kap 2. Målsetting og målgruppe

Målgruppe

Målgruppen i prosjektet er seniorer 67+ som har fått høreapparat for første gang i løpet av

de siste fem årene. Målgruppen ble valgt da det er mange seniorer som har meldt behov for

mestringstilbud. Det er også et ønske å videreformidle kursmanualen til andre aktører innen

hørselsomsorgen. Det ble også diskutert muligheten for overføringsverdi til andre

målgrupper.

Målsetting for prosjektet

● Utvikle en modell for lærings- og mestringstilbud til seniorer med hørselstap.

Tilbudet skal gi informasjon, råd og veiledning med formål å kunne mestre hverdagen

med hørselstap på best mulig måte. Dette innbefatter også erfaringsutveksling, og

selvhjelpsgruppe etter endt kurs.

● Lærings- og mestringstilbud hørsel skal i etterkant implementeres som en del av

rehabiliteringsforløpet

● Utarbeide kursmanual for kursholder og kursdeltaker

● Utvikle et lærings- og mestringstilbud som blir en del av kommunens lærings- og

mestringstilbud.

● Informasjon om modellen skal videreformidles til andre kommuner og interessenter

● Videreutvikle samarbeidet mellom brukerorganisasjonen, spesialisthelsetjenesten,

audiografutdanningen og kommunen for å gi et bedre tjenestetilbud til

brukergruppen.

● Erfaringer fra prosjektet kan benyttes for å videreutvikle tilbudet for andre

brukergrupper

Kap 3. Prosjektgjennomføring/Metode

Metode

Prosjektet har bygget på erfaringer fra piloten i 2018, som ble gjennomført før

prosjektperioden. Prosjektgruppen har benyttet evalueringer fra deltakerne på kurset og

prosjektgruppen for å tilpasse og utarbeide kursmodell. Brukerrepresentanter fra HLF deltok

i prosjektgruppen med utforming, gjennomføring og evaluering.
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Da det ble innvilget midler fra Stiftelsen Dam i 2019, var den opprinnelige planen å

ferdigstille prosjektet ved årsskiftet 2020. Prosjektleder hadde svangerskapspermisjon i 2020

og det ble derfor søkt utsettelse til årsskiftet 2021. Driftsmidler fra Trondheim kommune ble

benyttet for å drifte gjennomføring av kurs i 2020.

Parallelt er tilbudet forankret i ledelsen for lærings- og mestringsvirksomheten i Trondheim

kommune for å sikre videre drift av tilbudet etter prosjektperioden.Det har også blitt

utarbeidet en interessentanalyse og en plan for markedsføring av tilbudet til brukergruppen

og andre interessenter. Det har foregått et forankringsarbeid rettet mot interessenter,

deriblant audiografer for å endre dagens praksis og tilby seniorer lærings- og mestringstilbud

som en del av forløpet.

Lærings- og mestringstilbudet som er utarbeidet gjennomføres som fysiske kurs med opptil

12 deltakere inkludert nærpersoner. Kurset gjennomføres vår og høst. Kurset består av tre

kurskvelder a 3 timer og   gjennomføres på Olavsgården mestringshus. Det er både

temainnlegg og erfaringsutveksling på kurskveldene. Deltakerne får tilbud om å være med

på selvhjelpsgruppe og delta på møter i regi HLF etter endt kurs.

Det er ønskelig at informasjon om modellen skal videreformidles til andre kommuner og

interessenter. For at interessenter skal kunne etablere lignende kurs er kursmodell lagt ut på

en åpen nettside. Manual til kursdeltaker er i tillegg trykket som et fysisk kompendium da

ikke alle deltakerne kan benytte datamaskin. Det er også laget en introduksjonsfilm om

kursmodellen for enklere deling av informasjon.

Kap 4. Resultater, vurdering av effektmål og
resultatvurdering
I 2019 ble kurset  og skriftlig materiale utarbeidet ut fra evalueringer fra deltakerne på pilot i

2018 og prosjektgruppen. Brukerrepresentanter fra HLF deltok i prosjektgruppen med

utforming, gjennomføring og evaluering.  Erfaringer fra planleggingsfasen har

prosjektgruppen samlet under fanen “planlegge” i kursmanualen som ligger på nettsiden.

“Sjekkliste planlegging” i kursmanualen viser gangen i etablering av et lærings- og

mestringstilbud. Prosjektåret 2019 ble gjennomført i henhold til prosjektplan og budsjett.

Prosjektgruppen har erfart at det er nødvendig å ha flere  gjennomføringer for å kunne få et

godt kurstilbud. Kurset er tilpasset etter evaluering etter hver gjennomføring. Brukerne

scoret på evalueringsskjema før og etter kurs om hvordan de opplever hverdagen og

livskvalitet før og etter tilbudet.  Prosjektgruppen har i tillegg utarbeidet et spørreskjema

som har blitt sendt ut 6 måneder etter kurs for å høre om deltakelse på kurset har påvirket
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brukers mulighet til å delta aktivt i hverdagsaktiviteter. Det er likepersoner i HLF og

deltakerne sine synspunkt som har vært førende for utvikling av kursmodellen. Den øvrige

prosjektgruppen evaluerte også pilot og modell under samhandlingsmøter. Prosjektgruppen

har opplevd at det har vært gode evalueringsmøter underveis i prosessen der kurstilbudet

har blitt tilpasset fortløpende.

Kurset er utarbeidet for seniorer 67+. Prosjektgruppen har erfart at yngre personer med

redusert hørsel som fortsatt er i arbeidslivet, har etterspurt å delta på kurset. De har fått

informasjon om at kurset er beregnet for seniorer. Noen deltakere i  begynnelsen av

60 -årene har insistert på at de ønsker å delta for å få informasjon om mestringsstrategier.

Erfaringene til prosjektgruppen er at kurset ikke treffer personer som fortsatt er i

arbeidslivet godt nok, da disse etterspør mer informasjon om rettigheter til arbeidstaker og

tilrettelegginger i arbeidslivet. Dette kurset vil derfor være egnet for seniorer som er

pensjonister.

Antall deltakere på venteliste har økt og seniorer har etterspurt kurs før prosjektgruppen har

markedsført nye datoer for gjennomføring. Etter tilbakemelding på evalueringsskjema og

pågang fra seniorer som ønsker å delta på kurs, har prosjektgruppen konkludert med at

kurset er nyttig for brukergruppen. Det har derfor ikke blitt leid inn noen ekstern instans for

å gjennomføre deler av evaluering med metode fokusgruppeintervju slik det ble forespeilet i

søknad.

Under evaluering av kurstilbudet har prosjektgruppen erfart at om det er flere enn 12

deltakere pr kurskveld blir deltakerne mer passiv i diskusjoner. Deltakerne ønsker heller ikke

å dele personlige erfaringer og betraktninger om gruppen blir stor.

Deltakerne har gitt tilbakemeldinger på at erfaringsutveksling i mindre grupper er vesentlig

for å kunne dele erfaringer og synspunkter. Prosjektgruppen har erfart at nærperson ikke bør

være på samme gruppe som deltaker under erfaringsutveksling. Det er lettere for nærperson

å dele erfaringer om de er på ulik gruppe. Prosjektgruppen har gode erfaringer med at

brukerrepresentant fra HLF leder erfaringsutveksling og at man har noen faste spørsmål som

benyttes. Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i Mestringstreff, håndbok for etablering av

diagnoseuavhengig læring - og mestringskurs (Hvinden, K og Sandvik B., 2017, Nasjonalt

kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse) når det er valgt drøftingsområder.

Det er valgt drøftingsområder som får brukerrepresentant og deltakere til å reflektere rundt

ulike mestringsstrategier for å leve med redusert hørsel.

Det har vist seg som viktig at lokaler har gode lysforhold og høyttaleranlegg. Dette, sammen

med bruk av teleslynge og skrivetolk, legger best til rette for god kommunikasjon. NAV

tolketjenesten har hatt utfordringer med tilgang til oppmøtetolk under to gjennomføringer.

Flere deltakere får ikke med seg hva som blir sagt om kurset arrangeres uten skrivetolk.  Det
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er derfor prøvd ut løsninger med diktering fra tale til tekst og digital skrivetolking. Erfaringen

er at skrivetolk med fysisk oppmøte fungerer best. Prosjektgruppen har prøvd ut ulik

plassering av deltakerne og funnet ut at hestesko er mest hensiktsmessig. Da ser alle

hverandre og munnavlesing, som mange hørselshemmede bruker mer eller mindre bevisst,

er  enklest.

Prosjektleder har vært på kurs om hvordan drive selvhjelpsgruppe i regi av selvhjelp Norge.

Prosjektgruppen har hatt samarbeid med LINK Trondheim (linktrondheim.no) om at

deltakerne kan delta på selvhjelpsgruppe etter endt kurs. Deltakere har også fått tilbud om å

delta på medlemsmøter og samlinger i regi av HLF Trondheim. Pga. coronasituasjonen har

enkelte selvhjelpsgrupper i regi LINK Trondheim og samlinger i regi HLF Trondheim blitt

avlyst under prosjektet.

Prosjektgruppen har erfart viktigheten av forankringsarbeid for å sikre drift av tilbudet etter

prosjekt. Viktigheten av å informere om prosjektet i nettverk for lærings- og mestringstilbud,

til ledelsen i Trondheim kommune og til prosjektgruppen Olavsgården Mestringstilbud, har

ført til at tilbudet har driftsmidler og lokale når prosjektperioden avsluttes. Det har også

vært nødvendig med et forankringsarbeid  mot audiografer som rekrutterer deltakere til

kursene.

I prosjektåret 2021 er det gjennomført i henhold til prosjektplan. Det ble gjennomført

markedsføring av kurset overfor  audiografer/ ØNH-leger. Prosjektgruppen tilpasset kurs,

brukerevalueringsskjema og skriftlig materiale, samt evaluerte tilbudet selvhjelp. Det ble

også utarbeidet nettbasert kursmanual for kursholder og deltakere.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt og det er derfor avklart at eierskap til kursmodellen er

delt mellom Hørselshemmedes Landsforbund, høresentralen ved St. Olavs hospital og

Trondheim kommune.

Prosjektgruppen har evaluert tilbudet etter hver gjennomføring. Evaluering av

brukeropplevelser er innhentet etter hver kurskveld og 6 måneder etter endt kurs.

Tilbakemeldinger fra brukere og nærpersoner er at de opplever at de har mer kunnskap og

flere mestringsstrategier for å håndtere hverdagen med redusert hørsel etter endt kurs.

Dette er utsagn fra noen av deltakerne:

“Tidligere var jeg nedstemt og var sjelden i sosiale sammenhenger. Nå har jeg verktøy jeg

kan bruke for å være sosial”!

“Jeg og mannen min var i en mørk tunnel før vi fikk høre om kurset. Jeg vet ikke hva som

hadde skjedd med oss om vi ikke hadde deltatt på kurs.”

Nærperson: “Jeg har mer forståelse for kona som har redusert hørsel og benytter tips og råd

fra kurset for å bedre kommunikasjonen i hverdagen.”
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Kursmanual for kursholder ble utarbeidet. Mestringstreff, håndbok for etablering av

diagnoseuavhengig læring - og mestringskurs (Hvinden, K og Sandvik B., 2017, Nasjonalt

kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse) er benyttet som mal for å utvikle

kursmanualen. Den er tilgjengelig på nettside:

https://www.trondheim.kommune.no/horsel-seniorer. Nettsiden er inndelt i forside

planleggingsfase, gjennomføringsfase og evalueringsfase, samt nyttig informasjon med

kontaktinformasjon og litteratur.  Det ble utarbeidet et

kompendium for deltakere der mål for hver kurskveld, presentasjoner og plass til egne

notater er samlet. Dette deles ut i forbindelse med kurset .

I slutten av 2021 er det gjennomført arbeid med å spre informasjon om kursmanual til

interessenter. Dette for at interessenter kan gjenbruke materialet og etablere lignende kurs.

Poster og abstrakt er sendt inn og antatt til hørselskonferanse høst 2021- Hørselsfeltets

møteplass, der prosjektet vant 2.plass. Abstrakt er antatt til ergoterapikongress i februar i

2022. Grunnet økt smittetrykk ble konferansen utsatt til september 2022.  Kursmanualen er

delt i nettverk for hørselskontakter, audiografer og i nettverk for HLF lokalt og fylket. Det er

også laget en reportasje om prosjektet i medlemsbladet til HLF. Informasjon om prosjektet

og kursmanual ligger på nettsidene til Trondheim kommune og Hørselshemmedes

Landforbund. Det er også sendt informasjon om prosjektet og kursmanual til

Kommunesektorens organisasjon (KS) via e-post med forespørsel om å spre til interessenter

og til ASSS nettverket for ergo- og fysioterapitjenester i Norge. Prosjektet har blitt omtalt i

utredning av tilbud til hørselshemmede (Helsedirektoratet, 2020). Prosjektet er gjennomført

i henhold til fremdriftsplan i 2019-2021.
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Kap 5. Oppsummering/Konklusjon/Videre planer

Etter endt prosjekt driftes lærings- og mestringstilbud hørsel av Trondheim kommune som

en del av flere helsefremmende og forebyggende tilbud på Olavsgården mestringshus.

Tilbudet hadde ikke blitt iverksatt i regi av kommunen uten finansiering av Stiftelsen Dam til

å utvikle modell for lærings- og mestringstilbud for brukergruppen. Kursene markedsføres i

lokalavisa, gjennom audiografer og andre interessenter slik at de kan gjøre seniorer

oppmerksom på kursene.  Det arbeides videre med at audiografene skal informere om

lærings- og mestringstilbudet til seniorer som nylig har fått høreapparat.

Kursmanualen ligger åpen for fri bruk på

https://www.trondheim.kommune.no/horsel-seniorer. Videreformidling er i gang som

spesifisert under kapittel 4. Det arbeides videre med å spre kursmodellen og bistå

interessenter når det etableres lignende tilbud.

Samarbeidet mellom Hørselshemmedes Landsforbund, Høresentralen St. Olavs hospital og

Trondheim kommune har ført til at det er mer kjennskap til hvilke områder som fungerer

godt og hvor det fortsatt er mangelfullt i rehabiliteringsforløpet for brukergruppen.

Prosjektet har gitt økt kunnskap om tilbud og aktørene sin rolle blant samarbeidspartnerne.

Dette fører til at det er enklere å initiere samarbeid i brukeroppfølging. Det kan konkluderes

med at tettere samarbeid mellom de ulike aktørene innen hørselsomsorgen har ført til bedre

tjenester for personer med redusert hørsel.

I løpet av prosjektet har prosjektgruppen sett at det er behov for å arbeide mer med

tjenesteforløp for å gi gode og effektive tjenester for brukergruppen. Det er derfor startet et

arbeid der Enhet for ergoterapitjeneste er pådriver for å etablere en ny arbeidsgruppe med

brukerrepresentanter fra HLF, NAV hjelpemiddelsentralen , Høresentralen ved St. Olavs

hospital og Ressurssenter for hørsel og syn. Målet er å arbeide med tjenesteforløp for at

personer med redusert hørsel skal få gode og effektive tjenester. Det er behov for å arbeide

med arbeidsprosesser når det gjelder formidling av hørselshjelpemidler.

Prosjektgruppen avventer derfor å videreutvikle lærings- og mestringskurs til andre

brukergrupper innen hørsel inntil  arbeidet med tjenesteforløp for brukergruppen er

gjennomført.
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Vedlegg

● Kursmanualen

● Introduksjonsfilm

● Poster

● Reportasje i din hørsel

● Hørselskonferanse 2021

● Prosjekthjemmesiden
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