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Introduksjon
God hørsel er viktig for barns kognitive og sosiale utvikling, og denne

forsinkes når hørselstap ikke oppdages. For å oppdage barn med ned-
satt hørsel i Norge blir nyfødte hørselsscreenet, og det gjennomføres
hørselstester før skolestart (4-årskonsultasjon). Likevel vet vi at noen barn
med hørselstap ikke blir oppdaget. 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.
For å undersøke hvordan hørselsoppfølging i skolehelsetjenesten (SHT)

gjennomføres, og hva som gjøres for å identifisere barn med hørselstap,
har vi gjennomført en kartlegging blant helsesykepleiere i Norge.
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.

Metode
En digital spørreundersøkelse ble sendt ut til alle helsesykepleiere som

er medlem av Landsgruppen av helsesykepleiere (Lah) i Norsk Sykepleier-
forbund. I tillegg ble det gjennomført dybdeintervjuer med et utvalg
helsesykepleiere for å diskutere funn fra spørreundersøkelsen.

Resultat
Totalt svarte 696 (ca. 20 %) helsesykepleiere på den digitale spørre-

undersøkelsen. Selv om hovedvekten av disse kom fra store kommuner
(> 15 000 innbyggere) var alle bakgrunnsvariablene godt representert

Vi kan ikke si med sikkerhet hvorfor det er en slik forskjell mellom kom-
muner, men en plausibel forklaring er at de små kommunene har bedre tid
til å teste enn de store kommunene.
En annen observasjon var at blant helsestasjonsarbeidere var det kun

55 % som hadde tillit til hørselstestresultatene fra fireårskonsultasjonen.
Dette henger sammen med at mange fireåringer ikke er modne nok til å
gjennomføre testen.
En annen observasjon er at nesten alle helsesykepleierne har tilgang på

audiometer og har opplæring i å bruke det, men 59 % svarer nei eller vet
ikke på spørsmålet om de har egnet audiometrirom. Dette ble også po-
engtert i dybdeintervjuene, og flere av helsesykepleierne hadde lært seg
strategier for å omgå problemet (f.eks. unngå å teste i friminutt).

Tilgang på audiometer
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Blir audiometer regelmessig kalibrert
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Tilgang på egnet audiometrirom
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Hvor mange barn oppdages?
Selv omdet i intervjuene ble sagt at både PPT, lærere, og foreldremelder

innmistanker omdårlig hørsel, viser resultatene at de fleste SHT 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



(unntatt kjønn der 99 % var kvinner). Kvinneandelen i undersøkelsen er
antakelig representativ for informantene (medlemmene i Lah).

Undervisning
På spørsmål om de kunne tenkt seg mer undervisning om hørsel svarte

81 % at de kunne ønsket seg mer teori, mens 72 % svarte at de ønsket mer
praksis. Dette vil bli videreformidlet til undervisningsinstitusjonene.

Det bør være mer om hørsel i teoretisk undervisning
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Det bør være mer om hørsel i praksisperioden
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Testing av elever
Det ble også spurt om SHT tester barn som enten ikke ble testet un-

der fireårskonsultasjonen eller der denne testen viste hørselsproblem.
Her svarer de fleste (> 80%) at de gjør det, men det er en statistisk sig-
nifikant forskjell mellom de små og store kommunene. De største kom-
munene (> 15 000 innbyggere) tester færre av de som hadde problemer
med hørselen under fireårskonsultasjonen, og den samme trenden kan
sees også for de som ikke ble testet.

opp, men at det skjer.

Tale-i-støy-tester

Tale-i-støy
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 bak-
grunnsstøy uten at resultatet blir påvirket.

Mindre enn 9 % svarte
at de kjente til tale-i-støy-
tester. Dette gjorde at de
hadde vanskeligheter med
å ta stilling til utsagnet
om det er mulig å bruke
tale-i-støy-tester hjemme
eller på venterommet. Vi
merker oss likvel at kun 12% var negative til slik testing, noe som er et godt
utgangspunkt for å undersøke dette nærmere.

Oppsummering
Det generelle inntrykket vi sitter igjen med, både fra spørreskjema-

undersøkelsen og dybdeintervjuene, er at helsesykepleierne forstår vik-
tigheten av god hørsel blant skolebarn. Det virker å være et stort engas-
jement rundt tematikken og mange kunne ønske seg mer utdanning og
opplæring i hørsel og hørselstesting. Spørsmålet er om det er noen barn
som ikke blir fanget opp, men som burde vært oppdaget?

Veien videre
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 denmåten kanman også
få dokumentasjon på hvor mange barn som ikke fanges opp.
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