For gammel til å høre?
- En informasjonsfilm for helse og pleiepersonell, eldre hørselshemmede og deres pårørende.
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Introduksjon
HLF Briskeby kompetansesenter as, eies av Hørselshemmedes landsforbund (HLF), og er et
landsdekkende tilbud til hørselshemmede unge, voksne og eldre som baserer sin kommunikasjon på
norsk talespråk.
Det er et svært stort behov for informasjon om eldre og hørselshemning, og HLF Briskeby har møtt
behovet ved å ha jevnlige kurs for kommunalt ansatte i pleie og omsorgssektoren. De ansatte
forteller blant annet at selv om de har hørselshemmede blant sine brukere, har de ikke fått noen
opplæring i hvordan en kan møte det kommunikasjonshandikapet en hørselshemning er. De sier også
at det er vanskelig å hjelpe brukerne med høreapparatene fordi de selv mangler kunnskap om det.
De vet heller ikke at det finnes andre og gode alternativer til høreapparatene, og hvordan man går til
anskaffelse av dem.
I dagens eldreomsorg ser vi at det er engasjerte og positive ansatte, som ønsker å møte brukerne
med hjelp og støtte. De vil gjerne vite mer om hvordan de kan bedre kommunikasjonen og dermed
livskvaliteten til sine beboere, men det er vanskelig både praktisk og økonomisk å få denne
informasjonen.
Pårørende har også liten kunnskap om hva et hørselstap innebærer for samværet. Mange forteller at
de opplever samtalen som slitsom, og ønsker at det skal finnes hjelp til dette. De eldre selv forteller
at de føler seg forpliktet til å bruke høreapparatene selv om de ikke synes det hjelper noe. Alle synes
at kommunikasjonen er vanskelig, men ingen vet helt hva som skal til for å lette på dette.
Vi ønsker å visualisere bruk av høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler som gjør
kommunikasjonen mer lettvint i det daglige. Ved å bruke god lyssetning, sørge for god akustikk og
effektiv støydemping, riktig bordplassering i grupper, god kulturdeltakelse med mere kan man oppnå
mange flere situasjoner der eldre hørselshemmede får både delta og bidra. Vi ønsker vise frem aktiv
og reell bruk av samtaleforsterkere for sengeliggende pasienter som ikke kan bruke høreapparat, og
synliggjøre hvor lite som ofte skal til for å skape gode lyttesituasjoner både hjemme og på institusjon.
Derfor vil vi lage en informasjonsfilm som vi kaller: «For gammel til å høre?» En slik informasjonsfilm
om å være gammel og tunghørt kan sees når som helst og i hvilken som helst sammenheng, på
fellesmøter, eller på en PC for enkeltpersoner. På denne måten vil en enkelt kunne nå ansatte i
eldreomsorgen over hele landet. Vi ønsker vi å sette fokus på gode kommunikasjonsmuligheter
mellom brukere og ansatte i eldreomsorgen, og på den måten bidra til at også hørselshemmede på
institusjon får et liv med verdighet og livskvalitet.
Det er en kjensgjerning at det er mye turn over og vikarbruk blant personalet i pleie og
omsorgssektoren, og informasjon som skal nå personalet bør være lett tilgjengelig, og kunne brukes
mange ganger. Videre har det etter hvert kommet mange fremmedspråklige ansatte, og dermed kan
en visualisering være et veldig nyttig hjelpemiddel i den nødvendige informasjons-spredningen.
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Bakgrunn for prosjektet
Ved innføring av samhandlingsreformen gis kommunene større ansvar for sine innbyggere hva gjelder
folkehelse, inkludert hørsel. Det å bli utestengt fra viktige kommunikasjonssituasjoner er unødvendig,
og fratar eldre verdighet – vi ønsker å bidra til en verdighetsgaranti for eldre.
I følge Folkehelseinstituttets hørselsundersøkelse i 2004 (oppdatert i 2007) fra Nord-Trøndelag
kommer det fram at 91% av alle over 80 år har et hørselstap. På et bo -og omsorgssenter vil derfor
nesten alle beboere ha nedsatt hørsel i en eller annen form. Likevel viser det seg at informasjonen til
ansatte i pleie og omsorgssektoren om eldre hørselshemmede nesten ikke eksisterer.
Det er svært få tilbud om kurs eller seminarer der dette temaet er tatt opp. En kan si at tilbudet til
hørselshemmede synker proporsjonalt med at alderen stiger. At eldre mennesker hører dårlig er som
det alltid har vært, og det viser seg vanskelig å få midler til noe som kan rette på dette misforholdet.
Da Briskeby for noen år siden satte i gang kurs for ansatte i pleie- og omsorgssektoren for de
nærmeste kommunene, møtte vi en formidabel interesse. Kursdeltakerne fremholdt at de i mange år
hadde savnet informasjon om problemstillinger de møter hver eneste dag i jobben sin; Hva kan
gjøres for de eldre som hører dårlig? Hvordan får jeg dette høreapparatet til å virke? Kan noe annet
enn høreapparat brukes for å bedre kommunikasjonen?
I 1994 ble det delt ut 44 000 høreapparater for ca. 191 millioner kroner, og i 2006 ble det delt ut 58
000 høreapparater for 275 millioner kr i Norge (Sosial- og helsedirektoratet 2007). I 2009 utgjorde
dette ca. 64 000 høreapparater og 352 millioner kroner.
Vi vet at 35 % av de som får høreapparater bruker dem sjelden eller aldri (Universitetet i Oslo 2007).
På bakgrunn av dette ligger det i dag høreapparater for ca. 123 millioner kroner i skuffene i de tusen
hjem. Det er grunn til å tro at det er flest eldre som ikke bruker sine apparater, som oftest fordi de
ikke får hjelp til å bruke dem.
Å bli alene og isolert fra fellesskapet med bare TV og radio som selskap, er en opplevelse mange
eldre kjenner seg igjen i. Nettverket faller av naturlige årsaker mer og mer bort, og når hørselen attpå
til svikter, blir det for alvor vanskelig å beholde fellesskapet med andre. Den alvorligste følgen av
hørselstapet er vanskene med å oppfatte vanlig dagligtale. Småprat og samtale som tidligere gled lett
og uanstrengt blir krevende å følge med i. Mange eldre opplever at de taper noe av sin tidligere
kommunikasjonsevne. Det og ikke lenger føle seg som en likeverdig samtalepartner kan være
deprimerende og gå på selvtilliten løs. Da er det bedre å holde seg unna samtalesituasjoner der de
risikerer å miste tråden, dumme seg ut og kanskje bli oppfattet som slitsomme å snakke med. Derfra
kan veien til passivitet og isolasjon være kort. Det blir ikke bedre av at pårørende blir irriterte og
opplever at kommunikasjonen er slitsom.
Resultatet av det kan bli at de trekker seg bort fra ellers hyggelige familiesammenkomster.
Behandlingen av lyd går saktere etter hvert som vi blir eldre. Hørselsbanene til hjernen bruker lengre
tid på å sortere, bearbeide og videresende lydimpulsene. Det er derfor mange eldre sier at de hører
«langsommere» enn før, og det kan i mange tilfeller være årsaken til at de kan oppfattes som
demente. Det er etter hvert godt dokumentert at mange eldre utvikler demens raskere enn de ellers
ville gjort, fordi de ikke får hørselsstimuli og dermed mister muligheten til meningsfull
kommunikasjon med omgivelsene sine. Noen feildiagnostiseres som demente, når det i virkeligheten
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er hørselen som er synderen, da forvirring og surr lett blir oppfattet som tegn på demens. Hørselstap
og nedgang i mentale funksjoner er to vanlige aldringstegn, og nå hevder en amerikansk studie at
disse to er direkte linket til hverandre (Jama Internal Medicine, Frank R. Lin - USA). Etter hvert som
befolkningen lever stadig lenger, er det av vital betydning at også disse årene preges av så god
samhandling med omgivelsene som mulig, inkludert velvære, sosialt fellesskap med så god
kommunikasjon som mulig.
Filmen vil belyse effekten av og forståelsen for at optimal auditiv funksjon via gode lydstimuli som
fremmer kommunikasjonsevne, samt interesse for og samspill med omgivelsene, kan forsinke
utviklingen av demens. De store kontrastene i funksjonsnivået/taleoppfattelsen, som blant annet
avhenger av styrken på bakgrunns-støy, er vanskelig å forstå for dem som ikke kjenner det på
kroppen. I kantinen kan en person være nærmest teknisk døv, mens på enerommet der det er stille
og rolig, går praten relativt greit en til en. Dette kan også visualiseres på lettforståelig vis.
Mange eldre har god nytte av sine høreapparater, men de fleste sliter med å venne seg til å bruke
dem, særlig de som har fått dem tilpasset på sine eldre dager. Med en langsom tilvenning kan
høreapparatet bli en verdifull samarbeidspartner i kommunikasjonen, men uten denne treningen
legges apparatene fort i skuffen. I situasjoner med støy eller bakgrunnsmusikk kan det oppleves verre
med høreapparat enn uten. Tilvenning med god støtte fra omgivelsene blir desto viktigere, noe som
også belyses i filmen.
Ved for eksempel permanent opphold i aldersinstitusjoner rapporterer brukere og pårørende om
liten eller ingen hjelp hvis høreapparatene svikter, og det blir sjelden oppfordret til å bruke mikrofon
ved fellesarrangementer – hvis det i det hele tatt er lagt inn teleslynge, eller installert annet
hørselsteknisk utstyr. Ansatte i pleie og omsorgssektoren kan dessuten svært lite om
hørselsproblematikk og hvor man kan hente hjelp hvis det blir nødvendig.
Det er mange tunghørte eldre som ikke har eller av ulike grunner ikke kan bruke høreapparater. Et
alternativt hørselshjelpemiddel, som bærbar samtaleforsterker med hodetelefon og som de fleste
klarer å bruke, kan da være til god hjelp. Overraskende mange vet ikke om at slike
samtaleforsterkere i det hele tatt finnes. Det har generelt vært lite fokus på eldres bruk og nytte av
andre tekniske hjelpemidler enn høreapparat. Dette kan skyldes at det er allment akseptert at dagens
høreapparater er et godt hørselsteknisk verktøy som de fleste kan nyttiggjøre seg, uansett alder eller
fysiske og psykiske svekkelser. Mange eldre hørselshemmede, deres pårørende og helsepersonell
som daglig samhandler med brukerne, ville kanskje ha foretrukket et alternativ til høreapparat hvis
de hadde fått vite at noe slikt fantes. Det er uansett viktig også for sengeliggende eller svekkede
eldre å bevare sin verdighet, og det gjøres lettest dersom en blir satt i stand til å høre og oppfatte
samtaler, beskjeder og instrukser på best mulig måte. Her kan samtaleforsterkere være til stor hjelp,
dersom høreapparater ikke er så lett å bruke. Dette ønskes illustrert og belyst i informasjonsfilmen!
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Prosjektets målsetting:
Filmen skal bidra til å bevisstgjøre personalet i institusjoner og i hjemmehjelpstjenesten om
betydningen av hørselen for livskvalitet.
Den overordnede målsettingen er at tunghørte eldre skal få muligheten til å kommunisere så godt
som mulig – enklere hverdag for hver og en. Filmen skal på en enkel måte illustrerer en eldre
hørselshemmet persons hverdag.
Filmen skal ha som effekt at den bidrar til bedre folkehelse for den eldre delen av befolkningen.
Målgruppe:
Kommunalt ansatte i pleie- og omsorgssektoren som jobber direkte med eldre hørselshemmede:
leger, sykepleiere, hjelpepleiere, assistenter, ferievikarer, rengjøringspersonale, kjøkkenhjelp.
Informasjonsspredning til alle i pleie- og omsorgstjenesten som omgås eldre hørselshemmede, deres
pårørende og omgivelser for øvrig.
Likemenn i HLF er også aktuelle som målgruppe, samt hjelpemiddelsentralens ansatte og ikke minst
de kommunalt ansatte hørselskontaktene.

Samarbeidspartnere:
Ansatte ved Asker Bo og Omsorgssenter, Asker kommune etter avtale. Daglig leder ved institusjonen
er forespurt og stiller seg positiv til bidrag i filmen.
Vi har god erfaring Toftenes Multivisjon AS, som tidligere har laget flere filmer for oss! Fordelen med
å bruke dem, er at de kan fagfeltet hørsel og at HLF Briskeby får en helhetlig informasjonsplattform,
slik at denne filmen kommer som en del av en informasjonsfilmserie.

Formidling av ferdig produkt:
 Filmen skal markedsføres mot landets kommuner, som skal spre dette i sitt intranett.
 Informasjonsfilmen når via intranettet service sentra for eldre, samt kommunens bo og
omsorgssentre på ulike nivåer
 Filmen vises på personalmøter for ansatte i pleie og omsorg, for nye vikarer og på møter for
pårørende
 Filmen skal legges ut på YouTube og dermed være tilgjengelig for hørselshemmede selv,
deres familie og øvrige nettverk
 Informasjonsfilmen skal også benyttes i de mange foredragene som Briskeby holder i ulike
fora, for å visualisere kommunikasjonshverdagen til eldre hørselshemmede
 Filmen blir også markedsført gjennom HLFs medlemsblad Din hørsel.
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Gjennomføring
Vi vil lage en informasjonsfilm til ansatte som jobber med eldre hørselshemmede i pleie- og
omsorgssektoren, og på den måten sikre god kommunikasjon på tross av hørselstapet. Vi følger 2
eldre hørselshemmede og deres kommunikasjonshverdag på institusjon. Vi hører gjennom deres ører
og ser hva som gjøres feil og hvor lett man kan få det til på en god måte.
Filmen kan lett vises til nyansatte og vikarer som for kortere eller lengre tid jobber ved institusjonen
eller i hjemmehjelpstjenesten. Prosjektledelsen vil markedsføre filmen ved å få den lagt ut på HLF og
HLF Briskeby sine hjemmesider, og på YouTube, slik at den nås av flest mulig. Den kan også linkes til
relevante og allerede eksisterende web sider, som har hørsel som agenda. For å gjøre oppmerksom
på at filmen eksisterer, vil vi sende et skriv til alle landets kommunehelseansvarlige, med tanke på
deres økte ansvar både for eldre hjemmeboende og eldre i institusjon. Vi hjelper på denne måten
kommunene med å gjennomføre samhandlingsreformen.
Filmen belyser også:
Bruk av stemmeforsterker i gruppesamlinger, også kombinert med teleslynge for høreapparater.
Bruk av samtaleforsterker – helse- og pleiepersonell viser hvordan dette har effekt.
Bruk og stell av høreapparater blir praktisk vist og forklart.

Fremdriftsplan
Aktivitet
Januar – juni

Produksjon av filmen

Juli

Ferie

August – september

Prøvevisninger og revisjoner

Oktober – desember

Lansering, markedsføring, utdeling til
målgruppene

Prosjektets betydning
Det viser seg at gode filmer har god informasjonseffekt og gjør budskapet lett tilgjengelig. Budskapet
spres til mange på en enkel, interessant og underholdende måte uten at fagfolk nødvendigvis trenger
å være til stede. Dette ser vi av tilbakemeldinger på våre tidligere filmer «null sus» og «glem det»
som har stor etterspørsel også av målgrupper vi ikke hadde regnet med på forhånd. Filmen «glem
det» har f.eks. siden utgivelsen i september 2012 hatt nesten 10.000 treff på YouTube. Dette viser en
enorm interesse for film som informasjonsmedium.
Det er av stor samfunnsøkonomisk betydning å nå ut med informasjon og kunnskap til målgruppene
slik at det blir tatt nødvendige hensyn og den hørselshemmede forblir aktiv så lenge som mulig og
ikke feildiagnostiseres som dement, hvis det er hørselen som er synderen. Filmen vil også være ett av
mange virkemidler som imøtekommer kommunenes arbeid med å få samhandlingsreformen på
plass.
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Budsjett
Lønnsutgifter prosjektledelse 25%
Prosjektmedarbeider 10%
Filmproduksjon
Teksting av film
Reiseutgifter
Markedsføring, annonsering, distribusjon
Hørselsteknisk utstyr til bruk i filmen, trådløs
samtaleforsterker og annet
Totalt

160.000
80.000
600.000
75.000
40.000
50.000
20.000
1.025.000,-

Bemerkninger til budsjettposten Hørselsteknisk utstyr til bruk i filmen, trådløs
samtaleforsterker og annet: Briskeby har ikke pr i dag det hørselstekniske utstyret som skal til for å
synliggjøre hvor lite som skal til for å bedre kommunikasjonen med eldre hørselshemmede. Utstyret
vil senere bli brukt i forelesninger, som har eldre hørselshemmede som tema. Slike forelesninger vil
som naturlig følge av samhandlingsreformen øke i omfang.
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