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Forord 
Som prosjektleder takker jeg Dam for denne støtten. Jeg takker også for et svært godt, 

inspirerende og fruktbart samarbeid med Katharine C. Williams i dette prosjektet. Den miksen 

vi har hatt, med faglig profesjonalitet og brukerperspektivet og frivilligheten har vært svært 

nyttig for å få gjennomført dette prosjektet. Til slutt takker vi HLF Oslo som har bistått oss 

med utlån av lokaler, og HLF sentralt som har bistått med regnskap og revisjon.  

Det ga oss muligheten til å prøve ut disse funn som er beskrevet i Katharine C. Williams sin 

bok «Hørseltap -stress og mestring». Erfaringene etter dette prosjektet er svært nyttige, og 

jeg håper at vi kan få delt de videre. Denne måten å samle yrkesaktive med nedsatt hørsel på, 

er et lavterskeltilbud som lett kan gjennomføres videre i organisasjonen. Det har gitt oss en 

overbevisning om at det er store mørketall der ute, og flere yrkesaktive kan med dette enkle 

lavterskeltilbudet få en bedre arbeidshverdag. De vil kunne stå lenger i arbeid og ikke minst få 

en bedre livskvalitet som hørselshemmet.  

Bakgrunn for prosjektet 
Ifølge offentlige beregninger er anslagsvis 1 million nordmenn hørselshemmet (1). Hørselstap 

er assosiert med aldring, men i realiteten rammes en relativt stor gruppe i yrkesaktiv alder 

(2,3,4). Svekket hørsel kan ha en betydelig innvirkning på arbeidsevnen.  

Undersøkelser viser at hørselshemmede arbeidstakere er oftere sykemeldt, blir oftere 

førtidspensjonert eller uføretrygdet – enn befolkningen ellers (5,6,7). Slike data forteller oss 

at mange yrkesaktive hørselshemmede opplever store utfordringer i arbeidslivet. 

Da vi startet dette prosjektet, var det tall basert på utenlandske funn. Siden har det kommet 

ferske norske oppdaterte tall, men som ikke er relevant for dette prosjektet. Omtale og lenke 

til den aktuelle rapporten: https://www.hlf.no/hvagjorhlf/nedsatt-horsel-i-arbeidsfor-alder/] I 

Storbritannia har man funnet at «The Cost of Adult Hearing Loss» beregner seg til 30 

milliarder pund hvert år (8). En svært liten del av denne summen dreier seg om kostnader 

knyttet til høreapparat og hjelpemidler, mens mesteparten skyldtes kostnader relatert til 

helsefunksjon. I en svensk rapport har man basert på de britiske kalkuleringene funnet at 

dette tilsvarer 63 milliarder svenske kroner årlig (9). Disse tallene er det festet noen 

usikkerhet ved, men i Danmark har man beregnet at kostnadene beløper seg til 2.7 milliarder 

danske kroner (10). I USA har man beregnet at yrkesrelatert utmattelse blant arbeidstakere 

med nedsatt hørsel koster det amerikanske samfunnet 2,5 til 3 % av landets brutto 

nasjonalprodukt, eller et sted mellom 154 og 186 billioner amerikanske dollar (11). [] 

Til tross for at forskningstall viser alarmerende samfunnskostnader, er fortsatt realiteten at 

problemet er relativt ukjent og mange yrkesaktive hørselshemmede blir stående overlatt til 

seg selv med sine utfordringer. Imidlertid kan mye oppnås med økte kunnskaper på 

arbeidsplasser og med tilgang på sosial støtte. 

Forskning på feltet avdekker i hovedsak fire utfordringer i arbeidslivet som er spesifikke for 

hørselshemmede: 

1. Manglende (audiologisk) tilrettelegging av arbeidsplassen (5,12) 

https://www.hlf.no/hvagjorhlf/nedsatt-horsel-i-arbeidsfor-alder/
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2. Vansker med håndtering av støy (7) 
3. Utmattelse (11) 
4. Manglende sosial støtte (7) 
 

Disse problemstillingene er sammensatte og representerer atskilte faktorer. Imidlertid kan 

tilgang på sosial støtte være et virksomt tiltak for flere av dem. Det er for eksempel 

interessant å merke seg at studier har avdekket funn som tilsier at sosial støtte ser ut til å 

utlikne vansker med støy og utmattelse for denne gruppen (7). 

I Stortingsmelding 34 (1996-97) ble det beregnet at over en fjerdedel av alle utdelte 

høreapparat blir liggende ubrukte. I statsbudsjettet for 2005 ble det budsjettert med 420 

millioner kroner til høreapparat. Dette innebærer at høreapparater for 100 millioner årlig ikke 

blir nyttiggjort (12).  

Årsakene til at noen velger bort høreapparater er trolig svært sammensatte, men vi kan ikke 

utelukke at frykten for negativ, sosial stempling (stigma) utgjør en del av problemet (12, 13). 

Dette, kombinert med svak oppfølging, veiledning og videre henvisning, er et dårlig 

utgangspunkt for at tilpassede høreapparater brukes fullt ut, og dermed også tilhørende 

hørselstekniske hjelpemidler. 

Stigmaet som er knyttet til hørselstap kommer til uttrykk på mange måter, for eksempel 

gjennom språket. Når noen sier at noe er «døvt», ligger en negativ merkelapping bak. Hvis 

noen ikke oppfatter noe som ble sagt (uavhengig av hørselsstatus), kan de oppleve: «er du 

dauvhørt, eller?»  

Mange hørselshemmede beskriver at deres identitet og selvfølelse rammes og dette kan vi se 

i sammenheng med et eksisterende sosialt stigma. Majoritetsbefolkningen oppfatter 

tunghørte som «gamle, kognitivt svekket, dårlige samtalepartnere og generelt uinteressante» 

(16, 17, 18, 19).  

Det er dokumentert at erfaringsutveksling mellom personer som har hørselshemming til 

felles, er et effektivt tiltak mot stigmaeffekter (15). Møtepunkter for yrkesaktive 

hørselshemmede som har et slikt fokus, er imidlertid dessverre få.  

«Sosial støtte» er definert i faglitteraturen som en mestringsstrategi (20). Når det gjelder 

hørselstap, virker sosial støtte som en effektiv mestringsstrategi - ikke kun på de nevnte 

stigmaeffekter, men også på et annet stort helseproblem for denne gruppen; utmattelse.  

Utmattelse er en fysiologisk reaksjon på en kombinasjon av å skulle takle 

høreapparatforsterket støy - og av den kontinuerlige kompenseringsjobben hørselshemmede 

må gjøre for å fungere kommunikativt. Mange yrkesaktive hørselshemmede opplever å stå i 

et vanskelig dilemma mellom å regulere innsatsen hensiktsmessig – og behovet for å prestere 

på jobben. Andre hørselshemmede arbeidstakere vil være de beste sparringspartnere i 

samtaler om hvordan finne en god balanse i slike dilemma. Å være åpen om hørselsvanskene 

er viktig, men vanskelig, selv for en profesjonell arbeidstaker som ellers ikke opplever det 

problematisk å skulle avsløre sansetapet sitt for andre. Erfaringsutveksling mellom likestilte 

kan gi et svært verdifullt bidrag i håndteringen av slike utfordringer.  
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Erfaringer fra rehabiliteringsfeltet innen audiologi tilsier også at utveksling av 

erfaringskompetanse er blant det gruppen vurderer som aller mest nyttig og verdifullt når det 

gjelder å håndtere utfordringene som arbeidstaker. 

HLF Oslo er et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund; et forbund med ca. 66 000 

medlemmer. Arbeidslivsforumet, er lokalisert under HLF Oslo og ble opprettet som møteplass 

av engasjerte frivillige i HLF Oslo etter at vi så et behov for en egen arena for den yrkesaktive 

gruppen blant medlemmene. Arbeidslivsforumet er en møtearena der vi setter søkelys på å 

bidra til å skape en bedre arbeidshverdag for yrkesaktive hørselshemmede i Oslo.  

Etter 2 års drift, så vi i Arbeidslivsforumet i HLF Oslo at møter mellom yrkesaktive 

hørselshemmede gir gevinster i form av at de får med seg mye informasjon som gir dem mer 

trygghet i å mestre en krevende arbeidshverdag. Vi så imidlertid et behov for et fora som er 

klart strukturert med en definert karriereprofil enn åpne møter, som er den vanligste 

aktiviteten for forumet.  

Målsetting og målgruppe 

Målsetting: 
Det overordnete målet var å gi yrkesaktive personer med hørselsnedsettelser et fora for 

erfaringsutveksling, tilgang på nødvendige ressurser og til å bidra til å bearbeide 

stigmaeffekter ved normalisering. Det konkrete målet var å gjennomføre mentoropplæring 

for 40 yrkesaktive med nedsatt hørsel i Oslo.   

Etter endt mentoropplæring var planen at mentorene skulle gis bistand og veiledning i 

oppstart - og administrering av mentorgrupper. Etter endt mentorprogram, skulle mentorene 

starte egne grupper i sitt lokalmiljø og skulle få oppfølging i 6 måneder i forbindelse med 

dette. Planene måtte tilpasses nedstenging/smittevernsrestriksjonene som kom våren 2020.  

Målgruppe:  
Hovedmålgruppe var yrkesaktive personer med hørselsnedsettelser i Oslo.   

Rekrutteringsprosessen - hvordan disse ble rekruttert: 

Prosjektet ble innledet med et lanseringsseminar av boken «Hørseltap- stress og mestring 

skrevet av Katharine Cecilie Williams. Gjennom en bred annonsekampanje i bl.a. Aftenposten, 

Medlemsbladet for Hørselshemmedes landsforbund og blant egne medlemmer i 

organisasjonen som var i aldersgruppen 30 – 65 år, fikk prosjektet hele 56 deltagere som var 

interessert i å delta.  

Rekrutteringskriteriene: 
Prosjektet hadde satt noen kriterier for deltagelse, personene måtte være hørselshemmet og 

ha tilknytning til arbeidslivet.   

Av informasjon ut til deltakerne ved bekreftelse for deltakelse, var prosjektet tydelig på at 

prosjektet ikke var ment som ren terapibehandling, men ville bestå av en opplæringsdel og en 

erfaringsutvekslingsdel. Den viktigste kunnskapen deltakerne gjennom Mentoropplæringen 

skulle ha, er egen erfaringskompetanse. I tillegg er det imidlertid nødvendig for å bli en 
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effektiv mentor å ha et avklart forhold til eget sansetap, kunnskaper om konsekvenser av 

hørseltap, og kompetanse på å møte mennesker som står i yrkesrelaterte utfordringer.  Som 

planlagt ble 44 personer med hørselsnedsettelse gitt mentoropplæring gjennom prosjektet. 

Gjennom deltagelse i denne opplæringen skal de bli Mentorer.  

Prosjektgjennomføring og metode 

Prosjektgjennomføring 
Prosjektet ble innledet med et seminar i forbindelse med utgivelsen av «Hørseltap – stress og 

mestring» skrevet av Katharine Cecilie Williams. Seminaret var gratis og åpent for alle og ble 

fulgt opp med work-shops der interesserte møttes i mindre grupper og fikk mer informasjon 

om opplæringsprogrammet. Etter work-shopsene ble det gjennomført månedlige samlinger 

for deltakerne.  

Prosjektplanene måtte tilpasses nedstenging/smittevernsrestriksjonene som kom våren 2020. 

Arbeidet med å etablere egne grupper etter avsluttet prosjektperiode ble derfor satt på vent. 

Deltakerne som nå benevnes som Mentorer ble i stedet holdt løpende orientert med ulike 

informasjoner pr e post i påvente av å kunne etablere grupper i sitt nærmiljø. Man tror likevel 

at Mentorene vil utføre et godt påvirkningsarbeid i sine omgivelser når pandemien en gang 

blir slutt. 

Metode 
Programmet som er utviklet i prosjektet er basert på et kursprogram som ble utviklet og 

testet i en forskningsstudier gjennomført ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og 

psykisk helse (Oslo universitetssykehus). Resultatene var gode, særlig for gruppen som 

opplevde høy grad av psykososialt stress.  

Vi ønsket å dra nytte av dette kunnskapsbaserte materialet i et brukerstyrt, frivillig, arbeid. 

Kursprogrammet ble bearbeidet slik at det egnet seg for selvhjelp og har fått tittelen: 

«Hørselstap – stress og mestring». Programmet dekker nødvendig opplæring i de spesifikke 

utfordringer som hørselshemmede stilles overfor i sin arbeidshverdag, og inneholder 

beskrivelser av en rekke, konkrete mestringsstrategier. 

Det har vært et bevisst sammensatt program som har bestått av en faglig del og en brukerdel. 

Metoden var at deltakerne skulle få et verktøy videre på veien. Faglig leder og prosjektleder 

har vært ledere av programmet og synergien mellom oss to har vært veldig fruktbar og en 

spennende miks. Kombinasjonen har vært en gjennomgående metode på fagkompetanse ved 

Katharine C. Williams og brukerkompetanse ved Bjørg Kampestuen-Berntzen.  

Opplæringsprogresjonen bestod av en gitt opplæring steg for steg i inndelte fokusområder 

slik at deltakerne lærte noe underveis. Mellom samlingene fikk deltakerne oppgaver, slik at 

kombinasjonen av felles samling og eget arbeid mellom samlingene ble veldig god. 

Samlingene varte ca 2 timer, hvor en del bestod av opplæring og en del bestod av 

erfaringsutveksling.  
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Opplæringsdelen av samlingene 
Våren 2019 

Samling 1 

Stress: hva må aksepteres og hva kan bli bedre? Hva fungerer – hva fungerer ikke? 

Samling 2 

Hvordan formidle effektivt til omgivelsene (forhandlingsteknikk) 

Samling 3 

Energityver: Den vanskelige balansen mellom innsats og hvile. Hvordan forebygge utmattelse.  

Dilemma i arbeidslivet 

Samling 4 

Stigma: Hvordan avdekke stigma. 

Hvilken effekt har stigma på hvordan jeg håndterer mitt hørselstap? 

Samling 5 

Sommerferien: utfordringer og eksperimentering med strategier. 

Høsten 2019 

• Stressmestring med kognitiv terapi, hvordan benytte denne til eget bruk.  

• Hvordan ivareta seg selv i en arbeidshverdag – privat - fritid 
 

Vi gikk i dybden fra vårens tema der deltagerne skulle selv definere følgende: 

1) Det jeg opplever som mest utfordrende med hørselen i dag.  
2) Dersom din utfordring er «typisk», det vil si at det skjer ofte eller jevnlig – er det fint 

om du kan notere konkrete eksempler, fra eks. sosial samling hvor det ble 
utfordrende. 

 

Våren 2020: 

• Hvordan tar jeg best vare på meg selv i jobbsammenheng / privatliv? 

• Hvilke verktøy har jeg tilegnet meg gjennom prosjektet som kan være til hjelp? 

• Våre sterke sider som vi har utviklet gjennom prosjektet – finner vi de? 

• Endringer du vil gjøre i livet ditt etter prosjektet? 

• Hva har dette prosjektet vist meg?  

• Hvilke kunnskaper har jeg tilegnet meg som jeg kan benytte videre for meg selv, for 
andre yrkesaktive som sliter med nedsatt hørsel?  

 



7 
 

Resultater – vurdering av resultat og effektmål 
Prosjektet hadde noe frafall under gjennomføringen.  Grunnene var flersidig og en del 

utforutsette situasjoner som oppstod som ikke kan relateres til manglende oppslutning om 

videre deltagelse i prosjektet. 

Alle understreket likevel at deltagelse i prosjektet hadde gitt dem flere gode verktøy i 

det videre liv.  

Prosjektet har nådd målsettingen om å skape et strukturert fora for erfaringsutveksling for 

yrkesaktive personer med hørselsnedsettelser. Et viktig resultat av prosjektet er den gode 

erfaringen med et slikt opplæringsprogram og den innvirkningen det synes å ha hatt for den 

enkelte deltaker.  

Vi ønsket at en effekt av deltakelse i mentoropplæringen skulle være at de sykemelder seg 

mindre og beholder fotfestet i arbeidslivet lenger. Imidlertid er dette en effekt eller et resultat 

som vil være vanskelig å måle, noe vi presiserte i søknaden. Vi la derfor til grunn at kandidater 

som opplever det som nyttig og meningsfullt vil gjennomføre programmet 

 

Våren 2019:  

44 deltakere (10 menn og 34 kvinner) i Mentoropplæringen gjennomførte 5 samlinger våren 

2019 – de ble delt inn i 4 grupper. Hver gruppesamling bestod av 2 timer, hvor det var en 

opplæringsdel og en erfaringsutvekslingsdel. Alle samlinger ble skrivetolket. I en gruppe 

deltok tegnspråktolker.  

Høsten 2019: 

24 deltagere (8 menn og 16 kvinner) fordelt på 2 grupper. Disse møttes da en gang pr mnd.  

Det ble avholdt 3 samlinger for hver gruppe høsten 2019 – og den fjerde samling ble avholdt 

som en felles juleavslutning for begge gruppene.  

Våren 2020: 

Våren 2020 besluttet vi å fortsette opplæringen med 1- en stor gruppe av de deltakere som 

hadde deltatt i opplæringen i hele 2019. Det ble 17 deltagere (1 mann og 16 kvinner) som da 

gjennomførte hele opplæringen til og med våren 2020. 

Fra denne gruppe på 17 deltakerne, ble det plukket ut 4 stk. som meldte seg frivillig til å 

fungere som gruppeledere på hver sin samling denne våren.  

Uttalelser fra deltakerne viser at deltakerne har fått et mer solid utgangspunkt for å lykkes 

med å ha større fotfeste i arbeidslivet. Gjennom uttalelser fra deltagerne på samlingene, 

erfarte vi at flere gode resultater var oppnådd. 

Ved prosjektets slutt har flere vært gjennom en prosess med NAV og fått en bedre hverdag på 

sin arbeidsplass. Gjennom de veiledninger som er gitt gjennom samlingene, har flere gitt 

uttrykk for at de har fått en annen bevissthet omkring sitt hørseltap og hvilke muligheter de 
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har. De ser behovet for selv å være mer proaktive, ikke minst i sin egen arbeidssituasjon. Flere 

gir uttrykk for å oppleve «kollegial» støtte fra andre yrkesaktive hørselshemmede som nyttig. 

Blant funn vi kan slå fast: 

• Det er stor kunnskapsløshet omkring eget hørseltap 

• Det er lite/ingen kunnskap blant befolkningen hva det innebærer å ha nedsatt hørsel 

• Det er lite kunnskap blant arbeidsgivere om hva enkel tilrettelegging kan gjøres for at 
arbeidstakere med nedsatt hørsel kan fungere lenger og bedre i sin jobb 

• Det er små grep som kan læres av den hørselshemmede selv slik at man unngår tidlig 
utmattelse og dermed ende[r] som sykemeldt. Det er dårlig samfunnsøkonomi å la 
yrkesaktive med nedsatt hørsel bli gående uten tilrettelegging og aksept i sin 
arbeidssituasjon 

• Vi har etter hvert etablert et stort og godt nettverk som vil gi store ringvirkninger 
 

Uttalelser fra deltakerne 
• Hva var min situasjon før jeg valgte å melde meg på dette prosjektet? 

Uvitenhet og usikkerhet og totalt kaos. 

• Hvordan opplevde jeg min situasjon gjennom året 2019 i dette fellesskapet? 
Trygghet. Mange andre som er i samme situasjon på en eller annen måte. 

• Hvordan er min situasjon nå og hvordan tenker jeg å bruke min «ervervede nye 
kunnskap» videre i mitt liv, i omgang med mine nærmeste, med mine kolleger 
osv.? 

Har nå eierskap til mitt hørselstap. Når en vet hvordan en har det, så er det også lettere å 
sette ord på ting på en tydelig måte. Jeg nekter å la andre definere meg etter hørselen noe 
mer, for det er bare en del av meg.  
Bevisstgjøring av energibruk og ladestasjoner. Det er ingen fasit svar, en må finne det som 
fungerer best for seg selv. Selvinnsikt er ikke det samme som egoisme. 
Jeg skal gjøre det jeg kan for å finne tilbake til meg selv og bruke tankesett og tydeliggjøring 

der det trengs. 

• Hvordan tar jeg best mulig vare på meg selv nå i jobbsammenheng/ privatliv?  
I jobbsammenheng sørger jeg for avbrekk og pauser, sørger for at jeg sitter i stille omgivelser 

når jeg trenger det, eller flytter på meg i møterom så jeg er i et hjørne. For jeg liker ikke å sitte 

i midten å få lyd fra alle kanter (det samme gjelder i selskap og hvis jeg en sjelden gang er på 

konsert). Selektiv med aktiviteter privat. Prøver å få nok søvn. Det at jeg har hørselinnsikten, 

gjør meg sterkere. Ellers er jeg en person som venner og familie kommer til for å få råd, så jeg 

vil alltid prøve å gi et råd eller støtte en ide, henvise til informasjonssider for både det ene og 

andre. 
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Egne ord fra deltager: 

 Det å kombinere det å være hørselshemmet, og hørselshemmet i arbeidslivet, var noe som 

interesserte meg. Jeg takket derfor ja til å være med på dette. Dette er mine tanker som jeg 

har gjort meg i etterkant av kurset.  

I og med at jeg har dårlig hørsel på ett øre, og normalt på det andre, føler jeg selv at jeg klarer 

meg veldig bra i hverdagen. Bruker ikke høreapparat i dag, men jeg ser og gjennom den 

kunnskapen jeg fikk på Mentorprosjektet at jeg må gjøre noe med situasjonen etter hvert.  

På mentorkurset fikk jeg høre; "men er ikke det veldig krevende, å ha et øre som ikke 

fungerer, og et annet som er normalt"? Det spørsmålet fikk meg til å tenke. Har det en 

betydning, og på hvilken måte? Hva går jeg glipp av, og hvordan hadde det vært å ha 

et høreapparat på det dårlige øret? Hvordan hadde verden hørtes ut da, om jeg fikk et 

høreapparat? Jeg mener jo selv at jeg hører godt, ihvertfall tenker jeg det selv. Jeg tenker 

heller ikke noe over dette - det er dette jeg er vant med. Det som er veldig krevende for meg 

er når jeg skal ha folk tett på min venstre side (det dårlige øret), da sliter jeg kraftig - dette er 

noe jeg helst unngår, og jeg sier ifra om jeg skulle havne i den situasjonen.  

Det som også engasjerte meg var den mentale helsen til veldig mange av deltagerne. Det var 

mange sterke historier, og jeg kjente at jeg ble veldig lei meg og opprørt. Det var en 

tankevekker at det å ha dårlig hørsel kan ha en så stor betydning for psyken.  

Mange isolerer seg, sliter med angst og skam, fornekter sitt hørselstap, og holder ofte 

hørselstapet skult for mange. Dessverre er det også slik at mange hørselshemmede blir utsatt 

for mobbing og utestengelse, både på jobb og på hjemmebane. Det er rett og slett forkastelig. 

Hvilken livskvalitet gir dette den enkelte? Det er for meg utrolig trist at det å høre dårlig skal 

ha så store og krevende konsekvenser - for mange livet ut.  

Når vi nå vet at så mange (!) mennesker sliter med både selvbilde og selvtillit pga 

hørselshemming, ja da må samfunnet ihvertfall begynne å jobbe med de unge 

hørselshemmede. Det er bedre å forebygge, enn å reparere. Dette vil samfunnet også på sikt 

tjene på.  

Men hvordan gjøre det lettere å akseptere? Jeg tror at åpenhet rundt hørselstap er helt 

avgjørende for at man blir tryggere rundt sin nye livssituasjon. Men hvordan få mer åpenhet 

rundt det? Hva med å for eksempel belyse denne samfunnsutfordringen i Debatten eller i et 

helseprogram på TV? Tror nok mange ville ha kjent seg igjen, og forhåpentligvis bli mer 

bevisst på det.  

Til slutt; jeg så hvordan folk på kurset vokste mentalt på å være med. De åpnet seg mer opp, 

ble tøffere med tanke på sin situasjon på jobb (de sa ifra mer), og de sjekket også sine 

muligheter for praktisk hjelp. Mange var heller ikke klar over hva de hadde krav på. Dette 

resulterte i en bedre livskvalitet. Det er derfor viktig å ha mer av slike kurs, også på de enkelte 

arbeidsplassene.  
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Egne ord fra deltager: 

Har lært meg å være mer egoist på egne vegne, forstår hvorfor jeg er sliten, aksepterer meg 

selv om den jeg er med nedsatt hørsel. Litt mer snillere mot meg selv. Lærerikt med 

erfaringsutvekslinger på hver samling. Godt å høre om andres positive erfaringer, ulike 

mestrings strategier som hjelper i en travel arbeidshverdag.  Det å ta i bruk hørselstekniske 

hjelpemidler som kan avhjelpe situasjoner har jeg nå blitt flinkere til å benytte. Har kommet 

over en slik terskel.  Vi med nedsatt hørsel har selv ansvar for å si fra og treffe likesinnede er 

veldig fruktbart og utviklende.  Er blitt «tøffere» til å gå inn i situasjoner der jeg før trakk meg 

unna. Som f.eks. lunsjpausen på jobben, blitt mer avslappet med tanke på å ikke høre alt. 

Porsjonerer hverdagen bedre, slik at jeg ikke blir så utslitt innen dagen er omme. 

Ser muligheter innenfor begrensningene på en helt annen måte enn før.  

Egne ord fra deltager: 

Stor kunnskapstilegnelse og bevisstgjøring av egne tankemønstre underveis har rustet meg til 

og står mer opp for meg selv både på jobben og privat enn noe annet tilbud jeg har vært 

borte igjennom HLF. Gjennom erfaringsutvekslingen i grupper i likeverdige omgivelser delt 

utallige tanker og erfaringer som jeg senere har benyttet for eksempel for hvordan jeg nå 

velger å omtale meg som hørselshemmet. Hvordan jeg presenterer mitt hørselstap på jobben 

er i stor grad endret etter deltakelsen. 

Det å kunne forklare sammenhenger bedre for familie og venner er mye lettere. Min 

deltakelse i Mentorprogrammet har derfor ikke bare hatt betydning for meg, men også for 

mennesker jeg daglig omgås.  

Som deltaker opplevde jeg stadig å bli utfordret på egne fastlåste, negative tankemønstre og 

det var mange nyttige aha-opplevelser. Det å forstå sammenhenger, for eksempel hvorfor jeg 

reagerer eller gjør som jeg gjør, - og kunne vite at det kan ha med hørselsnedsettelsen å 

gjøre, er viktig for selvbildet og selvforståelsen. 

Mentorprogrammet anbefales sterkt å spres til lokallag i Oslo og over hele landet. En av 

hensiktene er å få et mer avklart forhold til eget hørselstap. Når man har mer kunnskap om 

seg selv, begrensninger og muligheter, står man sterkere rustet til å håndtere 

arbeidslivsrelatert- og psykososialt stress. Med utgangspunkt i boken til Williams fikk jeg en 

gledelig opplevelse av faglig seriøsitet og det var sterkt å se at hun var så genuint interessert i 

oss som gruppe. Gjennom den uformelle blandingen av undervisning av kursledelsen og 

erfaringsutveksling blant deltakerne holdt programmet en rød tråd. 

Evaluering 
Vi gjennomførte en evaluering våren 2019, hvor vi fikk vi en svarprosent på 78%, noe som vi 

var meget fornøyd med. Deltagerne som svarte, har stort sett vært fornøyd. Det var en 

utfordring å tilrettelegge samlingene slik at det ble gode kommunikasjonsbetingelser for alle. 

Vi merket oss at gruppestørrelsene som oversteg 10 personer var uhensiktsmessig.  Dette ga 

grunnlaget for en reduksjon av antall deltakere for høst semesteret. Evalueringen viste 

imidlertid at deltakerne opplevde sin deltagelse som svært nyttig. Flere oppgir at de fikk ny 

kunnskap, de opplever stress knyttet til å mestre arbeidssituasjonen og at dette ble godt 
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belyst i prosjektet. Mange vet svært lite om sitt eget hørseltap, hvilke tiltak og tjenester som 

finnes og denne kunnskap var de svært takknemlig for å få. Deltakerne var svært åpne og 

delte både vansker og også ble veldig løsningsorientert etter hvert som de ble mer kjent med 

hverandre.  De ga uttrykk for at de ble «tryggere» på seg selv som hørselshemmet. Flere ga 

uttrykk for at dette prosjektet, dette lavterskeltilbudet ikke på noen måte var en konkurrent 

til tilbudet som HLF Briskeby Rehabiliteringssenter kjører. Tvert imot. Det som flere påpekte 

var fordelen med dette prosjektet, var at det gikk på kveldstid, etter jobb, og at man derfor 

ikke var avhengig av å få permisjon fra jobb for å delta.  Samtidig var det noen som påpekte at 

de kjente på at de ikke ble «pasienter», når man må innom NAV for å søke /få henvisning til 

tilbudet ved HLF Briskeby Rehabiliteringssenter.  

Sammendrag 
Bakgrunn: Mange yrkesaktive hørselshemmede opplever å stå i et vanskelig dilemma mellom 

å regulere innsats hensiktsmessig – og behovet for å prestere på jobben. Andre 

hørselshemmede arbeidstakere vil være de beste sparringspartnere i samtaler om hvordan 

finne en god balanse i slike dilemma. Å være åpen om hørselsvanskene er viktig, men 

vanskelig, selv for en profesjonell arbeidstaker som ellers ikke opplever det problematisk å 

skulle avsløre sansetapet sitt for andre. Erfaringsutveksling mellom likestilte kan gi et svært 

verdifullt bidrag i håndteringen av slike utfordringer.  

Målsetting og målgruppe: Det overordnete målet var å gi yrkesaktive personer med 

hørselsnedsettelser et fora for erfaringsutveksling, tilgang på nødvendige ressurser og til å 

bidra til å bearbeide stigmaeffekter ved normalisering. Det konkrete målet var å gjennomføre 

mentoropplæring for 40 yrkesaktive med nedsatt hørsel i Oslo.   

Effekter: Vi ønsket at en effekt av deltakelse i mentoropplæringen skulle være at de 

sykemelder seg mindre og beholder fotfestet i arbeidslivet lenger. Imidlertid er dette en 

effekt eller et resultat som vil være vanskelig å måle, noe vi presiserte i søknaden. Vi la derfor 

til grunn at kandidater som opplever det som nyttig og meningsfullt vil gjennomføre 

programmet. Vi inkluderte 4 flere personer enn det vi opprinnelig planla og deltakelsen 

gjennom samlingene samsvarte med det vi opprinnelig la opp til. Vår opplevelse er derfor at 

vårt opprinnelige oppsatte effektmål ble oppnådd. 

Metode: Programmet som er utviklet i prosjektet er basert på et kursprogram som ble 

utviklet og testet i en forsknings studie gjennomført ved Nasjonal behandlingstjeneste for 

hørsel og psykisk helse (Oslo universitetssykehus).  

Programmet dekker nødvendig opplæring i de spesifikke utfordringer som hørselshemmede 

stilles overfor i sin arbeidshverdag og inneholder beskrivelser av en rekke, konkrete 

mestringsstrategier. Kombinasjonen har vært en gjennomgående metode på fagkompetanse 

ved Katharine C. Williams og brukerkompetanse ved Bjørg Kampestuen-Berntzen.   

Resultater og resultatvurderinger: 44 deltakere (10 menn og 34 kvinner) i 

Mentoropplæringen gjennomførte 5 samlinger våren 2019 – de ble delt inn i 4 grupper.  

Vi startet opp med opplæringen i høstsemesteret 2019 med 24 deltagere (8 menn og 16 

kvinner) fordelt på 2 grupper. Disse møttes da en gang pr mnd.  
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Det ble avholdt 3 samlinger for hver gruppe høsten 2019 – og den fjerde samling ble avholdt 

som en felles juleavslutning for begge gruppene. 

Våren 2020 besluttet vi å fortsette opplæringen med 1- en stor gruppe av de deltakere som 

hadde deltatt i opplæringen i hele 2019. Det ble 17 deltagere (1 mann og 16 kvinner) som da 

gjennomførte hele opplæringen til og med våren 2020. 

Fra denne gruppe på 17 deltakerne, ble det plukket ut 4 stk. som meldte seg frivillig til å 

fungere som gruppeledere på hver sin samling denne våren.  

Prosjektplanene måtte tilpasses nedstengingen våren 2020. Mentorer er holdt løpende 

orientert med ulike informasjoner pr e post i påvente av å kunne etablere grupper i sitt 

nærmiljø. 

Oppsummering og videre planer: Prosjektet ble gjennomført i overensstemmelse med 

opprinnelig plan. Prosjektleder presenterte funn og evalueringer fra deltakerne på 

Erfaringskonferansen på Briskeby kompetansesenter i oktober 2019 (se vedlegg). 

HLF sentralt ved Arbeidslivsutvalget skal ha møte over nyttår (2021), fordi de ønsker å arbeide 

videre med de erfaringer vi har samlet under prosjektet. Planen er å utarbeide arbeidshefter 

til utdeling for opplæring blant lokale fylkes- og lokallag i landet. Det trengs en større satsning 

på yrkesaktive i det kommende handlingsprogrammet for organisasjonen og forslag på HLFs 

Landsmøte i juni 2022 vil bli innlemmet i handlingsprogrammet. 

 

-   

 

Referanser 
1. (SBU); Norwegian Centre for Health Technology Assessment (SMM); Medical Research Council (MRC), Institute of Hearing, D. C. f. 

E. a. H. T. A. D. T. F. O. f. H. C. T. A. F. T. S. C. o. T. A. i. H. C., & Research, U. K. (2001). Hearing Impairment Among Adults - Report 
of a joint (Nordic-British) project. 

2. Borchgrevink, H. M., Tambs, K., & Hoffman, H. J. (2005). The Nord-Trondelag Norway Audiometric Survey 1996-98: unscreened 
thresholds and prevalence of hearing impairment for adults > 20 years. Noise & health, 7(28), 1-15. 

3. Davis, A. C. (1989). The Prevalence of Hearing Impairment and Reported Hearing Disability among Adults in Great-Britain. 
International Journal of Epidemiology, 18(4), 911-917. 

4. Agrawal, Y., Platz, E. A., & Niparko, J. K. (2008). Prevalence of hearing loss and differences by demographic characteristics among 
US adults: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999-2004. Archives of Internal Medicine, 168(14), 
1522-1530. 

5. Danermark, B. og Gellerstedt, L. (2004). PSychosocial work environment, hearing impairment and health. International Journal of 
Audiology, 43, 383-389. 

6. Järvelin, M, Mäki-Torkko, E., Sorri, M. J, et al (1997). Effect of hearing impairment on education outcomes and employment up to 
the age of 25 years in northen Finland. In British Journal of Audiology, 31, 165-175.  

7. Nachtegaal, J., Festen, J.M. & Kramer, S. E. (2014). Hearing Ability in Working Life and Its Relationship With Sick Leave and Self-
Reported Work Productivity. Ear & Hearing, Vol 33, 94-103. 

8. Archbold, S. et al. (2014): The Real Cost of Adult Hearing Loss. The Ear Foundation: Nottingham. 
9. Jönsson, A. (2015): Hörselvård ur folkhälseperspektiv – En rapport med sikte på fremtiden på uppdrag av Nordiska Audiologiska 

Sälskapet. https://www.nas.dk/files/nas_report_2016/nas_report_2016_hearing_care_in_sweden.pdf  
10. Christensen, V.t. (2006). Uhørt? Betydningen av nedsat hørelse for arbejdsmarkedstilknytning og arbejdsliv. SFI – Det Nationale 

Forskningscenter for Velfærd. 
11. Rubin, D. (2000). Redefining the survival of the fittest: Communication disorders in the 21th century. Laryngoscope, 110, 241-245. 
12. Svindal, E., & Østli, E. (2007). Å høre og bli hørt. Anbefalinger for en bedre høreapparatformidling. 
13. Williams, K.C. (2018). Hørselstap – stress og mestring. Oslo: Gyldendal akademisk. 
14. Peterson, K. (2009). Hørselstap - sorg og aksept, stress og mestring. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Volum 46.(5) s.460-465. 
15. Williams, K. C., Falkum, E., & Martinsen, E. W. (2015). Fear of Negative Evaluation, Avoidance and Mental Distress Among 

Hearing-Impaired Employees. Rehabilitation Psychology.  
16. Doggett, S., Stein, R. L., & Gans, D. (1998). Hearing aid effect in older females. Journal of the American Academy of Audiology, 

9(5), 361-366. 

http://www.tandfonline.com/author/Nachtegaal%2C+Janneke
http://www.tandfonline.com/author/Festen%2C+Joost+M
http://www.tandfonline.com/author/Kramer%2C+Sophia+E
https://www.nas.dk/files/nas_report_2016/nas_report_2016_hearing_care_in_sweden.pdf


13 
 

17. Blood, I. M. (1997). The hearing aid effect: Challenges for counseling, Journal of  
Rehabilitation, 63(4), 59-62. 

18. Erler, S. F., & Garstecki, D. C. (2002). Hearing loss- and hearing aid-related stigma:  
perceptions of women with age-normal hearing. American journal of audiology, 11(2), 83-91. 

19. Hetú, R. (1996). The stigma attached to hearing impairment. Scandinavian Audiology. Supplementum, 43, 12-24. 
20. Folkman, S. (1984). Personal control and stress and coping processes: a theoretical analysis. Journal of Personality and Social 

Psychology, 46(4), 839-852. 
21. Williams, K. C., Falkum, E., & Martinsen, E. W. (2014). A cognitive therapy program for hearing-impaired employees suffering from 

mental distress. International Journal of Audiology. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 



16 
 

 

 



17 
 

 

 



18 
 

 

 



19 
 

 

 



20 
 

 



21 
 

 



22 
 



23 
 

 

 


