Arbeidslivet

under lupen
Elisabet Svinndal skal
kartlegge hørselshemmedes
arbeidsforhold i Norge, og
etterlyser nå yrkesaktive som
kan bidra med kunnskap og
erfaringer.

større kunnskapsgrunnlag gjennom sin
doktoravhandling.
– Med bredere og dypere kunnskap er
vi bedre i stand til å utvikle tjenester som
kan hjelpe yrkesaktive å stå i sine jobber,
samtidig som vi møter arbeidsgiverne på
en mer hensiktsmessig måte. Ulike
rapporter viser at tjenestetilbudet i dag
oppleves fragmentert, og at
arbeidsgivere har liten kunnskap på
området.

Spørreundersøkelse
Tekst og foto Tor Slette Johansen

Svinndal er utdannet audiopedagog med
hovedfag i spesialpedagogikk. Hun er
ansatt som stipendiat i Nasjonalt
kompetansesenter for arbeidsrettet
rehabilitering (Air) mens hun jobber med
sin doktorgrad, og har arbeidserfaring fra
hjelpemiddelsentral, HLF Biskeby,
Skådalen kompetansesenter i Oslo,
Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.

Bedre kunnskap
– Studier fra andre land viser at
hørselshemmede opplever en høyere
belastning i arbeidslivet enn befolkningen
forøvrig. Men vi mangler forskning og vet
lite om hørselshemmedes deltakelse i
arbeidslivet i Norge, og hva som fungerer
og hva som ikke fungerer.
Derfor er Svinndals ønske å skape et

Svinndal vil nå sende ut en
spørreundersøkelse til alle medlemmer i
HLF i yrkesaktiv alder som har registrert
epost-adresse, rundt 9000 personer.
– I undersøkelsen spør jeg blant annet
om de deltar i arbeidslivet og på hvilken
måte, i hvilken grad de opplever at deres
hørselstap hemmer dem, om hvordan de
føler de utfører sine arbeidsoppgaver, om
tilrettelegging, om type hørselstap og om
de har hørselstap kombinert med
tinnitus. Jeg håper vi på denne måten
også kan få mer kunnskap også om
tinnitus i arbeidslivet, i tillegg til rent
hørselstap.

Et bedre yrkesaktivt liv
Når denne undersøkelsen er ferdig, vil
Svinndal dybdeintervjue flere av de som
har svart.
– Det skal være en samtale om hva som
oppleves som problematisk og positivt

Utfordringer. Elisabeth Svinndal forsker på
hørselshemmedes utfordringer i arbeidslivet.

og hvorfor, hvordan de møter
utfordringene, og hvordan de opplever å
bli møtt, som noen eksempler.
– Jeg ønsker å komme i kontakt med
yrkesaktive med både små og store
hørselstap, med og uten tinnitus. Jeg
ønsker også å komme i kontakt med
hørselshemmede som har måttet slutte i
sine jobber for å få kunnskap om
hvordan de oppfatter å bli satt utenfor
arbeidslivet. I sum håper jeg dette vil gi
et bredt og godt grunnlag å arbeide
videre med, og at det vil gi
hørselshemmede et bedre yrkesaktivt liv,
sier Elisabeth Svinndal.

PS
Du kan ta kontakt på
Elisabeth.Svinndal@air.no

HLF Oslo og lokallagene
ønsker alle en fredfull jul
og et godt nytt år
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