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Introduksjon 

Briskeby skole og kompetansesenter as (Briskeby) eies av Hørselshemmedes 

landsforbund (HLF) og er en del av det statlige spesialpedagogiske 

støttesytstemet (Statped). Senteret har siden 2003 vært en pådriver i utviklingen 

av et helhetlig rehabiliteringstilbud til tunghørte og døvblitte som baserer sin 

kommunikasjon på norsk talespråk. I dag har Briskeby en rekke kurstilbud der 

brukerne deltar i en lærings- og endringsprosess på områder som er vesentlige 

for å mestre egen situasjon og delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv.  

 

Bakgrunn 

Cirka hver 7. nordmann er direkte berørt av hørselstap som går ut over 

taleforståelsen og den muntlige kommunikasjonen i dagliglivet. Med økende 

støyeksponering og høyere levealder vil hørselsproblemer og behovet for 

rehabiliteringstilbud til hørselshemmede tilta.  

Hørselsrehabiliteringen i Norge som tradisjonelt har vært konsentrert om 

audiologi og hørselstekniske hjelpemidler, utvikler seg nå til å omfatte flere 

relevante fagfelt og profesjoner. På Briskeby skole og kompetansesenter har vi 

blant annet opprettet flerfaglige team der audiopedagoger, psykologer og 

psykomotoriske fysioterapeuter samarbeider med ØNH-lege og audiofysiker om 

å oppfylle brukernes behov for en mer kompleks og helhetlig rehabilitering. En 

større spørreundersøkelse blant deltakerne på Briskebys rehabiliteringskurs.  

Evaluering av kurs ved Briskeby skole og kompetansesenter (Synovate 2010) 

viser at deltakerne verdsetter denne flerfaglige tilnærmingen til problemene. I 

dialog med ulike fagpersoner får de en mer helhetlig forståelse av egen situasjon 

og lærer nye strategier for å mestre vanskene. Deltakerne uttrykte eksplisitt at 

den psykomotoriske treningen var en vesentlig forutsetning for å komme i fysisk 

og psykisk balanse, frigjøre energi og bygge opp selvtillit. Balansetreningen de 

gikk gjennom viste seg å gi en betydelig rehabiliteringsgevinst i form av bedre 

taleforståelse og kommunikasjon.   

At balansen har stor betydning for taleforståelse og kommunikasjon er relativt 

ny kunnskap som bør formidles til fagfolk og brukere, og som gjør det vesentlig 

å vektlegge balansetrening i rehabiliteringen av hørselshemmede. Nedsatt hørsel 
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gjør det i varierende grad vanskelig å oppfatte hva som blir sagt, og stiller store 

krav til den hørselshemmedes oppmerksomhet og konsentrasjon. Hvor store 

anstrengelser som kreves av den enkelte, avhenger blant annet av 

samtalepartnernes tale- og uttrykksmåte og av de aktuelle signal-

/støyforholdene. Når hørselstekniske hjelpmidler ikke gir tilstrekkelig 

taleforståelse vil de fleste bruke kompenseringsstrategier som munnavlesning og 

tolking av kroppsspråk, og resonnere og gjette seg frem ut fra den aktuelle 

situasjonen og sammenhengen. Dette er komplisert og krever intens 

konsentrasjon. Jo mer de strever med å få tak i hva som blir sagt, jo mer vil de 

spenne seg, puste overflatisk, skyte hode og skuldre frem osv. Over tid gjør dette 

at de faller ut av den naturlige kroppsstillingen / aksen, og må opprettholde 

balansen ved aktiv muskelbruk. Musklene som må jobbe kontinuerlig mister sin 

naturlige veksling mellom hvile og aktivitet. Dette gir symptomer i form av 

tretthet og smerter, og tapper dem for den energien og overskuddet de trenger 

for å oppfatte hva som blir sagt og stille på like fot i samtaler og annen muntlig 

kommunikasjon.     

Ifølge psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim, selv hørselshemmet og 

med lang erfaring som foreleser og veileder, er det særlig 4 forhold som viser 

sammenhengen mellom balanse og taleforståelse:  

1. Muskelspenninger over tid endrer kroppsaksen, gir stivhet, smerter, 

tretthet og overflatisk pust, som i sin tur gir dårlig balanse.  

2. Ved dårlig balanse vil hørselshemmede kompensere med synet for å 

opprettholde balansen, og dessuten for å munnavlese og orientere seg om 

lydkilden. Jo dårligere balansen er, jo mer må synet brukes som 

kompensatorisk sans. Synet får dermed to store oppgaver: å kompensere 

for hørsel og balanse.  

3. Negativt selvfokus og tanker om at man ikke mestrer situasjonen (for 

eksempel: ”Jeg kommer til å dumme meg ut”, ”Tenk om jeg mister en 

viktig beskjed på møtet” osv), gjør at mange prøver å finne 

”tryggingsstrategier” for å beskytte seg mot det de frykter. De prøver for 

eksempel å gjøre seg usynlig, si minst mulig og late som om de forstår. 

Dette fører til kroppslige reaksjoner, dårlig balanse og tar fokus bort fra 

”her og nå”-situasjonen. Jo mer de spenner seg, blir redd og tenker at 

dette går ikke bra, jo dårligere balanse får de fordi hjernen får for mange 

oppgaver å administrere på en gang. Hjernen vil alltid prioritere å 

gjenopprette balansen først, for deretter å løse de andre oppgavene.   
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4. Jo mer de bruker slike tryggings- og unngåelsesstrategier for å takle 

vanskene, jo dårligere blir søvnen og konsentrasjonen, og jo kraftigere 

prøver de å ta seg sammen. Alt dette gir overbelastning i 

hjernenettverkene, og setter dem ut av velvære og balanse.   

 

Hørselshemmede kan risikere å bli sittende igjen med en utslitt kropp og 

en overarbeidet hjerne. Men det trenger ikke å være slik. Ved å bli mer 

bevisst på sine kroppslige reaksjoner og tankemønstre, kan de styre unna 

uhensiktsmessige og uheldige strategier. Kroppskontakt, tanker og 

følelser opererer i et fantastisk samspill. I møte med psykomotorisk 

fysioterapi kommer hørselshemmede i kontakt med dette samspillet, og 

lærer hvordan de kan hjelpe seg selv til å gjenvinne god balanse, 

kommunikasjon og mestring. 

 

Målsetting 

1) Vise at hørselshemmedes balanseproblemer ofte oppstår på grunn av de 

krevende kompensatoriske strategiene de bruker for å mestre 

kommunikasjonsvanskene.  

2) Gjennomføre et halvt års kurs i balansetrening for å dokumentere hvordan 

god balanse kan gjenopprettes hos personer med hørselstap eller andre 

hørselsrelaterte vansker.   

3) Dokumentere hvordan balansetrening gir bedre taleforståelse og 

kommunikasjon og styrker brukernes aktive deltakelse på ulike sosiale 

arenaer.     

4) Vise betydningen av at psykomotoriske fysioterapeuter har en større rolle 

i hørselsrehabiliteringen i Norge.  

5) Utvikle og utprøve et selvhjelps- / egenrehabiliterings-verktøy i form av 

en DVD med balansetrening og avspenning for unge /voksne med 

hørselstap og andre hørselsrelaterte vansker.  

6) Integrere balansetrening og psykomotorisk veiledning som en vesentlig 

del av det helhetlige rehabiliteringstilbudet på Briskeby skole og 

kompetansesenter.   
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Organisering 

Prosjektleder: Audiopedagog Siri Skollerud, Briskeby skole og 

kompetansesenter as. 

Prosjekt- og styringsgruppe:  

Psykomotorisk fysioterapeut Inger Anita Herheim : ansvarlig for 

balansetreningen   

Øre-nese-halslege Ole Petter Tungland: ansvarlig for balansetesting og eventuell 

forekomst av vestibulare skader hos kursdeltakerne.  

 

Andre medarbeidere/ samarbeidsinstanser:  

Dr. med Per Brodal, UiO: bidrar etter behov som veileder i forhold til 

balansetreningskurset. 

Hørselshemmedes landsforbund (HLF) deltar i utprøving og markedsføring av 

DVDen.     

Briskeby skole og kompetansesenter bidrar med praktisk tilrettelegging av 

kurset, DVD-opptak, innkjøp av utstyr, materiell m.m.                      

Gjennomføring 

Prosjektet gjennomføres som et ettårig prosjekt med følgende aktiviteter:  

 Gjennomføre et halvårig kurs i balansetrening for en målgruppe på 14 

hørselshemmede. Målgruppen er satt sammen av     

a) høreapparat-brukere 

b) CI (Cochlea implantat)-brukere  

c) Tinnitusrammede  

Kurset består av 4 kurssamlinger á 2 dager; dvs. 1 kurssamling hver 6. 

uke. Målgruppen rekrutteres fra Helseregion Sør-Øst. 

 Utarbeide individuelle treningsprogrammer til bruk mellom 

kurssamlingene.  

 Utarbeide og utprøve en Selvhjelps-DVD i balanse og avspenning. 

Markedsføre den som en selvhjelps-DVD for hørselshemmede og andre 

aktuelle brukergrupper. 

 Utarbeide evalueringsverktøy: Intervju og spørreskjemaer 

 Evaluering og planer for videre oppfølging  
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Fremdriftsplan   

 

 

Aktivitet  

Januar 2012 Etablere styringsgruppe / 

prosjektgruppe 

Utarbeide intervju og  

spørreskjemaer til deltakerne, 

til bruk før og etter 

balansetreningskurset.  

 

Februar – mars 2012 Rekruttere 14 deltakere  fra 

Helseregion Sørøst til kurs i  

balansetrening og av-

spenning. Deltakerne hentes 

fra flgd. diagnosegrupper:  

1) Tunghørte  

2) CI (Cochlea 

implantat)- brukere 

3) Tinnitusrammede  

 

ØNH-lege O.P. Tungland 

tester deltakernes balanse og 

evt. forekomst av vestibulære 

skader.  

 

Gjennomføre .kurssamling 

nr.1  på Briskeby skole og 

kompetansesenter. 

 

Individuelle 

treningsprogrammer 

utarbeides og distribueres til 

bruk hjemme mellom hver 

kurssamling.    

April – oktober 2012 Gjennomføre kurssamling 

nr.2, 3 og 4.  

 

Utarbeide / utprøve en DVD 

i balansetrening og 

avspenning for brukere med 

hørselsvansker 

Lansere DVDen som en 

Selvhjelps-DVD for 

hørselshemmede og andre 

aktuelle brukergrupper.  

 

Oktober – november 2012 Spørreskjema sendes ut for å 

få deltakernes evaluering av  

kurset i sin helhet og av 

opplevd rehabiliterings-

gevinst.  

  

2.Evaluering av Selvhjelps-

DVDen hos de som har 

prøvd den ut.  

Rapportering og  

implementering av 

balansetreningskurset i 

vanlig drift.  
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Budsjett 
 
2012 UTGIFTER INNTEKTER 

Lønn prosjektleder  

 

Lønn prosjektmedarbeidere 

350 000 
 
350 000 

 

 

Reise for 2 prosjektmedarbeidere  

(til kurssamlinger + forberedelse) 

 

 
15 000 

 

Kost og opphold for 2 

prosjektmedarbeidere 
 15 000  

 

Reiseutgifter for 14 kursdeltakere x 4 

kurs 

 

   
 56 000 

 

1 overnatting, 14 deltakere x 4 kurs 

 

Kost til 14 kursdeltakere 

 

Materiell (individuelle 

treningsprogram + 

evalueringsskjemaer) 

 

Produksjon og utsendelse av 

Selvhjelps-DVD 

 

 56 000 
 
 40 000 
 
  5 000 
 
 
 15 000 
 

 

Sum 902 000  
I alt søknadsbeløp 902 000  

 

 


