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HØRSELSTAP OG LIVSKVALITET 

Mestring av hørselstap i et psykososialt perspektiv. 

 

1. Bakgrunn for prosjektet 
1.1. Tema og avgrensning 
Hørselstap hevdes å være det mest vanlige og minst forståtte handikap i verden (Lønberg 
2002).  

Til tross for at det i dag er større åpenhet og foreligger mer informasjon om mulige 
konsekvenser av et hørselstap enn tidligere, knyttes det fremdeles mange fordommer og stor 
uvitenhet til denne type funksjonshemning. De diagnostiske metoder er blitt bedre, 
hørselsteknologien mer pålitelig, kunnskapen på fagfeltet har økt og åpenheten på området er 
blitt større – men vi vet fremdeles forholdsvis lite om hvordan hørselsreduksjon påvirker 
livskvalitet og funksjonsnivå. 

For å planlegge en hensiktsmessig hørselsomsorg, må vi ha informasjon om hvordan 
mennesker med hørselstap opplever og bedømmer sin funksjonshemning. Dette 
doktorgradsarbeidet vil legge vekt på psykososiale aspekter ved hørseltap. Det ønskes belyst 
hva hørselstap medfører av personlige omstillingsprosesser og hvilken betydning et  
rehabiliteringstilbud med vekt på psykososiale aspekter vil kunne ha for mestring av 
funksjonshinderet. Oppmerksomheten vil være rettet mot rehabiliteringsbehov hos 
hørselshemmede over 65 år. Eldre utgjør den største andelen av hørselshemmede og har 
dessuten gjennom mange år vært en forsømt gruppe innen hørselsforskning. 

   

1.2. Prosjektets sosialpolitiske bakgrunn   
Til tross for at vi har et lovverk * som skal ivareta så vel voksne som yngres behov for 
hørselsrehabilitering, peker forskning og offentlige dokument på at dagens tilbud både er 
mangelfullt, fragmentert og lite preget av helhetlig tenking. 

Nasjonalt, så vel som internasjonalt, rettes kritikk mot at den pedagogiske siden av 
rehabiliteringsarbeidet ikke blir godt nok ivaretatt. Heri ligger et behov for økt fokus på   
kommunikative, sosiale og emosjonelle sider av hørselstapet  - så vel som praktiske aspekter 
(Tesch-Römer 1996, Hètu 1996, Lippestad og Natvig Aas 1997, Gundersen og Lippestad 
2000, Teien 2000, Antonsen 2001). Forskning viser at det er i den sosiale livssfæren hvor de 
største vanskene oppstår (Kyle, Jones og Wood 1984, Noble 1996). Noen kan oppleve 
problemer så vanskelige å håndtere og så følelsesmessig belastende at livskvalitet svekkes i 
vesentlig grad (Hull 1995, Skollerud 1996, Røikjær og Pedersen 1997, Tesch-Römer 1996, 
Carmen 2001). Når hørselstap erverves i voksen alder, vil dette kunne skape sentrale dilemma 
knyttet til selvbilde og identitet (Eriksson-Mangold 1991,Hallberg 1992). Dette vil igjen 
kunne føre til sekundære problemer som man ikke uten videre setter i forbindelse med 
hørselstapet.  Symptomer som passivitet, ensomhet, depresjon, håpløshet og sosial isolasjon 
kan være slike følger (Hètu 1996,Tesch-Römer 1996).  
 
* 

1. Lov om helsetjenester i kommunen (19.nov.1982 nr 66)  
        Forskrift om habilitering og  rehabilitering §§ 8 og 13 
2. Lov om folketrygd (28.feb. 1997 nr 19)  
3. Lov om sosiale tjenester (13.nov. 1991 nr 81) 
4. Lov om pasientrettigheter (2.juli 1999 nr.63) 
5. Lov om spesialisthelsetjenesten ( 2.juli 1999 nr.61) 
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Dagens rehabiliteringstilbud preges av manglende planlegging og koordinering, uklare 
ansvarsforhold og liten brukermedvirkning (St.meld. nr.21,1998-99). De ansvarlige 
forvaltningsnivåer og faginstanser har ikke i tilstrekkelig grad definert sine oppgaver, og 
kommunene har derfor ikke et nødvendig og fullverdig tilbud rettet mot den voksne 
hørselshemmede del av befolkningen når det gjelder opplæring , rådgivning og veiledning. Et 
rehabiliteringstilbud for hørselshemmede – hvor den totale livssituasjon legges til grunn – 
etterspørres stadig hyppigere fra faghold, lovgivende myndigheter, forskningshold og 
brukergrupper (Craaford 1991, Grønlie 1995, Hull 1995, St.meld nr.21,1998-99, Sweetow 
1999, Lieth 2001, Lorentzen og Berge 2003). Politisk og faglig vektlegges i dag verdien av at 
man innen rehabiliteringsvirksomheten på hørselssektoren har en individuell og helhetlig 
tilnærming hvor brukers ønsker og mål er utgangspunkt for tiltak. Det understrekes at 
rehabiliteringstiltak skal støtte brukeren på en måte som øker mestringen og kontrollen over 
eget liv, og som gir håp og tro på framtiden (St.meld nr. 21,1998-99, Stortingsmelding nr.30, 
2000-01, Teien 2000, Sosial- og Helsedepartementet 2001, Helsedepartementet og 
Sosialdepartementet 2002). Det ligger i dag store utfordringer på rehabiliteringsfeltet ved at 
den enkeltes forutsetninger, ressurser og interesser – brukerperspektivet –  skal inkluderes i 
vurdering, behandling og tiltak (St.meld.21 1998-99). 
 
 
 1.3. Prosjektet sett i et sosialøkonomisk perspektiv 
Hvert år tildeles det over 56.000 høreapparater her i landet. Dette representerer en årlig utgift 
på ca. 363 millioner kroner (Omsettingsstatistikk 2004 - Høreapparater, Rikstrygdeverket). 
Flere større nasjonale undersøkelser har de senere år vist at det er store mangler i 
rehabiliteringstilbudet – både når det gjelder organisering, kompetanse, tverrfaglig samarbeide 
og oppfølging (Lippestad og Natvig Aas 1997, Lippestad 1998). Det vises til at ca.1/3 av alle 
hørselshemmede sjelden eller aldri bruker sine høreapparater (Kramer 1982, Olsholt og 
Falkenberg 1995, Falkenberg og Antonsen 1997).   

 

1.4.  Prevalens 
Statistiske beregninger anslår forekomsten av hørselstap til å ligge på ca.15 % av den voksne 
befolkning, økende til 25 % i år 2020 (Rosenhall et al.1999, Sorri et al 2001). Av disse vil et 
betydelig antall være målgruppe for hørselsrehabiliteringstiltak. Det anslås at 60-70 % av alle 
personer med et hørselstap - kanskje opp mot 85% - vil kunne ha nytte av høreapparat (Sorri 
et al 2001).    

Tallene sammenfaller langt på vei med en stor norsk undersøkelse i regi av Statens Institutt 
for Folkehelse hvor beregninger viser at 14,5 % av befolkningen har en hørselsnedsettelse, og 
at antallet ser ut til være stigende (Tambs 1998). Med utgangspunkt i at befolkningen i Norge 
har passert 4,5 millioner, vil dette bety at vi i dag har ca.650.000 mennesker her i landet som 
har hørselstap av varierende grad.  

 

1.5. Teoretisk referanseramme og perspektiv 

I denne avhandlingen vil Lazarus’ og Folkmans modell for stress og mestring (1984,1991) 
utgjøre den teoretiske referanserammen. Modellen tar utgangspunkt i mestringsteori – 
hvordan mennesker håndterer stress i forhold til vanskelige situasjoner og livsforhold -  og 
bygger på forståelsen av at individet og omgivelsene hele tiden er i samspill med hverandre.      
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Innen hørselsrelatert forskning har modellen vært anvendt for å belyse vesentlige forhold 
knyttet til det å ha – eller få – et hørselstap i voksen alder (Gullacksen 2002, McGlade og 
Solheim 2003). Modellen anses egnet fordi den åpner for økt bevisstgjøring av valgmuligheter 
og synliggjøring av den enkeltes ressurser, hvilket er av vesentlig betydning for at 
rehabiliteringen skal oppleves meningsfylt. Mestring omfatter praktiske ferdigheter, men også 
opplevelsen av egen styrke til å møte utfordringer, betydningen av å bevare et positivt 
selvbilde og følelsen av å ha kontroll over eget liv (Eriksson-Mangold 1991,Hallberg 
1992,1996, Eide og Eide 2000).  

En annen sentral teoretiker innen mestringsteori, Aaron Antonovsky (2000), vil også få en 
sentral plass i avhandlingen. Hans teori knyttet til Sense of coherence er aktuell i lys av å 
forstå hvilken betydning psykososialt stress har for opplevelsen av livskvalitet. I tillegg vil 
Goffmanns (1972) teori om identitet og roller bli trukket inn i avhandlingsarbeidet.  

Rehabilitering må sees i lys av at mennesket gjennom livet er aktivt på forskjellige 
livsarenaer.  På disse arenaer vil hørselstap på ulikt vis kunne berøre områder som er av stor 
personlig betydning, og være knyttet til personlige livskvalitetsmål. De livskvalitetsmål hver 
enkelt opplever som viktige eller prioriterte områder i sitt liv, kan være knyttet til helse, 
aktiviteter, indre relasjoner og/eller ytre relasjoner (Lorentsen og Berge 2003). Rehabilitering 
må derfor sees i et individualpsykologisk og et sosialpsykologisk perspektiv da et hørselstap 
berører og griper inn i enkeltmenneskers liv på mange ulike måter og på forskjellige 
livsarenaer.  

Rehabiliteringstiltaket som konstrueres i dette forskningsprosjektet vil være i forståelse med 
de teorier og det perspektiv som er skissert. Dette samsvarer også med St.melding 21,     
1998-99  – som fastslår at rehabiliteringsvirksomheten skal fremme personlig ansvar og 
egenmestring. Tiltaket vil også være i tråd med Helsedepartementet og Sosialdepartementets 
Handlingsplan for hørselshemmede (2002) som understreker betydningen av et helhetlig og 
brukerorientert rehabiliteringsperspektiv, hvor den enkelte bruker er en sentral aktør med rett 
til å formulere egne mål i en rehabiliteringsprosess de selv har kontroll over.  

  

2.  Egen undersøkelse 
Den metodiske referanseramme vil være en modifisert versjon av Borichs (1985) 
evalueringsmodell i fire faser, og denne vil bli brukt som arbeidsskisse for dette prosjektet.  
Modellen inneholder fire ulike moduler som er gjensidig avhengige av hverandre, men med 
separate målsettinger.  

    Fase 1 
Kartlegging 
av behov 
for å sette i 
gang tiltak 

Fase 2 
Konstruksjon 
av tiltak          

Fase 3 

Implementering 
av tiltaket 

 

Fase 4 
Måling av 
effekter av 
tiltak 

 

 

 

 

 
Figur 1: En generell evalueringsmodell (etter Borich 1985) 

I første fase kartlegges hvordan personer over 65 år opplever å ha et hørselstap. Her inngår en 
teoretisk kartlegging gjennom eksisterende faglitteratur og teori på området. I tillegg vil 
empiriske data fra egen kartleggingsundersøkelse gi viktig informasjon og kunnskap. På 
grunnlag av analyse i første fase konstrueres tiltak på et teoretisk nivå i fase 2. I fase 3 vil et 
komplekst tiltak bli implementert. I siste fase av Borichs evalueringsmodell vil måling av 
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effekt og evaluering av resultater stå sentralt. Modellen er en dynamisk prosess, som åpner for 
at tiltak kan justeres i løpet av prosjekttiden hvis det ikke oppleves formålstjenelig. 

 

2.1. Formål og problemstilling  
Formålet/problemstillingen i eget prosjekt er å kartlegge, konstruere, implementere og måle 
effekten av et rehabiliteringstiltak med vekt på psykososiale aspekter. Prosjektet vil legge til 
grunn en ny forståelsesramme for hørselsrehabilitering, og det vil bli fokusert på muligheter 
som kan bidra til å bedre dagens rehabiliteringstilbud for eldre personer med hørselstap.   

Kartleggingen (fase 1) vil ta utgangspunkt i aktuell og tilgjengelig faglitteratur på området, og 
i de resultater som foreligger etter surveyundersøkelsen (2.2.3.) som gjennomføres i 
evalueringsmodellens innledende fase. Med utgangspunkt i etterspurte tiltak og tjenester, 
konstrueres psykososiale rehabiliteringstiltak med utgangspunkt i en behovsanalyse (fase 2). 
Det vil legges vekt på at tiltaket blir organisert på en måte som oppleves meningsfylt, 
utfyllende og hensiktsmessig for den enkelte bruker, og begreper som brukerstyring, 
medansvar, kompetanseoppbygging og bevisstgjøring vil legges til grunn. Utformingen av 
rehabiliteringstilbudet må også kunne tilpasses forskjeller i livssituasjon, sosial aktivitet, 
personlige ressurser og sosialt nettverk. Selve implementeringsprosessen (fase 3) vil sees i 
relasjon til hvorvidt tiltaket oppleves utfyllende og helhetlig av brukergruppene, samtidig som 
det også skal framstå funksjonelt og anvendbart i forhold til rehabiliteringsinstanser både på 
1. og 2.linje nivå. Implementeringsarbeidets praktiske gjennomføring blir fulgt opp og 
eventuelle barrierer og problemer underveis registrert. I modellens siste fase (fase 4) vil det 
sentrale spørsmålet være i hvilken grad vektlegging av psykososiale aspekter i 
hørselsrehabiliteringsarbeidet fører til økt mestring av funksjonshinderet.  

 

2.2. Metode  

2.2.1. Utvalg 
Utvalget som får tiltaket er voksne som, etter hørselsmåling, blir vurdert å ha nytte av 
høreapparat og/eller hørseltekniske hjelpemidler. Informantene må også ha en subjektiv 
opplevelse av hørselstapet som et funksjonshinder. Henviste personer til Lovisenberg 
Diakonale Sykehus, Hørselssentralen, vil få tilbud om å være med i prosjektet inntil  
informanter med inklusjonskriterier har nådd et antall på 200 personer. Gruppen vil være den 
samme under hele prosjekttiden. Alle informantene vil innkalles til konsultasjon hos 
ø.n.h.spesialist. De vil også få timeavtale ved hørselssentralen hvor det blir sørget for de 
nødvendige hørseltekniske tiltak og hjelpemidler som inngår i det obligatoriske tilbudet 
sykehuset gir.      

Inklusjonskriterier er personer over 65 år som er henvist til Lovisenberg Diakonale Sykehus, 
Hørselssentralen, hvor det blir sørget for hørselsrehabiliterende tiltak.  Eksklusjonskriterier er 
alvorlig sykdom og/eller demens. 

 

2.2.2.  Kartlegging med behovsutredning (Fase 1) 
Prosjektets teoretiske utgangspunkt vil være aktuell faglitteratur og tidligere gjennomførte 
studier som belyser behovet for psykososiale tiltak innen hørselrehabiliteringsfeltet (Tesch-
Römer 1996, Hètu 1996, Lippestad og Natvig Aas 1997, Gundersen og Lippestad 2000,  
Antonsen 2001, Clausen 2003, Gullacksen 2002, McGlade og Solheim 2003). Studien tar 
sikte på å kartlegge hvordan eldre hørselshemmede personer opplever sitt hørselstap, og 
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hvilke kommunikative, emosjonelle, praktiske og sosiale konsekvenser hørselstapet gir på de 
mange ulike livsarenaer. Rehabiliteringsbehov av psykososial karakter som framkommer vil 
bli sett i lys av eksisterende tilbud og tjenester.  

Kartleggingen vil også ta utgangspunkt i egen empirisk undersøkelse ved at resultater fra pre-
testundersøkelsen (2.2.4.) vil legges til grunn i behovsanalysen. Spørreskjema sendes ut til 
samtlige informanter. Lovisenberg Diakonale Sykehus vil stå for utsendelse av spørreskjema.    

 

2.2.3. Konstruksjon av rehabiliteringstiltak (Fase2) 
Aktuelle komponenter i tiltaket: 

Hørselsrehabilitering i grupper.  Rehabiliteringstiltaket vil i hovedsak være et pedagogisk 
rettet tiltak med en kunnskapsformidlende og en kurativ målsetting. Det vil bli lagt vekt på  
aktiv deltagelse hvor praktisk trening skal bygge opp kunnskap og kompetanse rundt 
psykososial mestring av hørselstap. Kommunikasjonsstrategier, kompensatorisk trening, 
høretaktikk og praktiske øvelser i hensiktsmessige mestringsstrategier, vil være sentrale tema 
i kursopplegget. Kurset vil også  fokusere på kunnskapsoppbygging i forhold til 
bevisstgjøring, motivering, livsomstillingsprosesser og holdningsbearbeidende tiltak. 
Empowerment tanken (Dunst, Trivette og Deal 1994) vil legges til grunn for undervisning og 
aktiviteter i gruppene. Denne fokuserer på å identifisere ressurser og bygge opp individuell 
kompetanse (Lassen 2002). Personlig og sosial kompetanse er av stor betydning for sosiale 
roller, selvtillit, interaksjon med andre, håndtering av følelser og stressfylte hendelser samt å 
kunne mobilisere støttende ressurser og problemløsningsevne (Adler 1982).  

Rehabilitering i grupper gir anledning til å nyttiggjøre seg andre hørselshemmedes erfaringer, 
men antas også å kunne være viktig for personlig bearbeiding og erkjennelse av egen 
situasjon (Gullacksen 2002). Møtet med andre hørselshemmede er ment å fungere som en 
støtte og ressurs og stimulere evnen til aktiv problemløsning. Dette vil også være et forum 
hvor hver enkelt informant kan ta opp spørsmål og diskutere fagrelaterte problemer med 
fagpersoner. 

I prosjektet vil grupper på 7-10 informanter bli innkalt til kursdager hvor det legges opp til 
undervisning, samtale, gruppearbeid og praktisk trening. Det vil bli aktiviteter som skal 
stimulere til delaktighet og medansvar i egen rehabiliteringsprosess, og som skal kunne 
tilpasses den enkeltes forutsetninger, ressurser og interesser. 

Undervisning i grupper, med noe ulik oppbygging, innhold og form, har vært forsøkt både i 
inn- og utland i løpet av årene (Getty og Hètu 1991, Hallberg & Barenäs 1994, Andersson 
1995, Antonsen 2001, Dalane og Rødde 2002). Formålet har i hovedsak vært å informere om 
konsekvenser av hørselstap og forberede til høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler, men 
har i mindre grad vektlagt psykososiale aspekter ved hørselstap. Evalueringer av slike tiltak 
har vist at denne type tilbud styrker kunnskap om bruk av høreapparat, men nødvendigvis 
ikke fører til større mestring av psykososiale forhold. En manglende langstidseffekt antas å 
ligge i manglende oppfølging (Hallberg og Barrenäs 1994, Andersson 1995, Dalane og Rødde 
2002). Oppfølging vil derfor være særlig vektlagt i planlegging av intervensjonen i denne 
studien. 

Personlig dokument. Under kurset vil hver informant få anledning til å utarbeide et personlig 
dokument som skal reflektere de mål den enkelte har for egen rehabiliteringsprosess. Målene 
kan være knyttet til ulike livsarenaer, og kunne omhandle forhold av sosial, psykisk, kulturell 
og/eller praktisk karakter. Gjennom bevisstgjøring av egne ressurser, konkretisering av mål, 
realistiske vurderinger av muligheten til å nå oppsatte mål og med utgangspunkt i en 
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hensiktmessig tidsplan, skal informant og fagpersoner samarbeide om å nå de oppsatte 
målsettinger. Rådgivningen vil ha samme fokus som Lazarus og Folkmans modell for stress 
og mestring (1984,1991). Dokumentet skal både kunne fungere som et arbeidsredskap i 
rehabiliteringsprosessen, og dokumentere grad av måloppnåelse som i ettertid kan evalueres 
av informant og fagperson/er.   

Behov for økt vektlegging av hørselstapets psykososial konsekvenser i rehabiliteringsarbeidet, 
er dokumentert i en studie gjennomført ved Danderyd Sjukhus i Sverige (Rehnman og 
Tillberg 1999). Her fikk deltakerne i hørselsrehabiliteringsgrupper anledning til å formulere 
sine personlige mål for egen deltakelse, og nedfelle disse i en individuell plan. En evaluering 
av planene viste at 94 % av deltakerne hadde mål som omhandlet følelsesmessig bearbeiding 
av sitt hørselstap samt ønske om forbedret livskvalitet. Den kunnskap de etterstrebet var sterkt 
koblet til deres eget hørselstap og dets konsekvenser – kunnskap som de kunne anvende til å 
bearbeide og akseptere sitt hørselstap. 

 

Kurset vil avvikles tre ganger i løpet av perioden: 

Første gang: I utprøvningsperioden for høreapparat og/eller tekniske hjelpemidler 

Annen gang: Ca.6 måneder etter at  informanten har mottatt høreapparat/hjelpemidler 
ved Hørselssentralen.  

Tredje gang: Ca. 12 måneder etter at informanten har mottatt høreapparat/hjelpemidler 
ved Hørselssentralen. 

 

Det legges opp til et program pr. kursdag som vil vare ca.5 timer.  

Undervisningen vil foregå på Lærings- og Mestringssenteret ved Lovisenberg Diakonale 
Sykehus. Ved kursgjennomføringen vil ulike faggrupper innen kompetansemiljøet benyttes, 
og et tverrfaglig samarbeide vil være vektlagt gjennom hele kursprosessen. I samarbeid med 
Hørselshemmedes Landsforbund (HLF), vil likemenn fra organisasjonen hentes inn for å 
delta. Ansvarlig for gjennomføring og opplegg, vil være prosjektleder. 

    

2.2.4. Instrumenter 

For å belyse prosjektets problemstillinger er det valgt følgende standardiserte og validerte 
skjema som tidligere er benyttet innen hørselsforskning spesielt og innen 
livskvalitetsforskning generelt. Dette er gjort for å kunne sammenligne forskningsresultater 
innenfor fagområdet, og i forhold til andre typer funksjonshemninger og sykdomsgrupper i 
befolkningen for øvrig. Det er innhentet tillatelse til bruk av testematerialet som følger.  

• The Jalowiec coping scale (JCS) er en mestringsskala som er i samsvar med den teori 
som ligger til grunn i prosjektet (Jalowiec o.a.1984). Den er basert på Lazarus og 
Folkmans stress og mestringsteori og er egnet for å måle informantenes valg av 
mestringsstrategier (Lazarus og Folkman 1984). Informantene rangerer spørsmålene i 
forhold til bruk og nytte av mestringsstrategier. Spørsmålene vil være gruppert i 
forhold til hvordan personene reagerer på stress – i hvilken grad problemfokuserte og 
emosjonsfokuserte strategier velges – og de ulike mestringsstrategier innenfor disse 
kategorier.  Instrumentet er psykometrisk testet i flere studier (Jalowiec o.a.1984. 
Jalowiec 1991, 1998). Reliabiliteten (Cronbach alpha) fra 24 ulike studier innen 
sykepleievitenskap, har vist resultater med en rangering fra 0.48 til 0.81 for skalaene 
som omfatter bruk av mestringsstrategier, og 0.48 til 0.82 for nytteskalaer. JCS er 
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standardisert for norske forhold (Wahl o.a.1999). Reliabilitetsanalyser (Cronbach 
alpha) i den norske versjonen viste en indre konsistens for de åtte subskalaer i 
instrumentet ut fra en rangering fra 0.55. til 0.88.  

• Communication Profile for the Hearing Impaired (CPHI) er et hørselsspesifikt 
instrument egnet til å måle de mestringsstrategier høreapparatbrukere benytter for å 
håndtere sitt hørselshandicap i ulike kommunikasjonssituasjoner i hverdagslivet 
(Demorest & Erdman 1987). Det er deltesten, Communication Strategies Scale, 
bestående av 25 spørsmål, fordelt på 3 subskalaer, som vil bli benyttet i 
undersøkelsen. Subskalaene er, og viser reliabilitet:  Maladaptiv Behaviors (alpha 
.77), Verbal Strategies (alpha .77) og Nonverbal Strategies ( alpha .87). En norsk 
oversettelse av instrumentet ( Helvik 2005, in press) vil bli benyttet i undersøkelsen.  

• Client Oriented Scale of Improvement (COSI) er et selvevalueringsverktøy utviklet av 
National Acoustic laboratory i Australia (Demorest et al 1987). Dette er et skjema som 
benyttes for å dokumentere informantenes behov og mål for hørselsrehabilitering, og 
som er egnet til å vise framgang over tid. I skjema skal informantene vurdere ulike 
lytte- og kommunikasjonssituasjoner i forhold til deres eget hørselstap og 
livssituasjon. Hvilke situasjoner de opplever vanskelige, i hvilken grad de opplever å 
nyttiggjøre seg høreapparat under ulike omstendigheter, og hvor viktig informanten 
vurderer den enkelte situasjon til å være. Det er ønskelig å benytte  testen for å måle 
en sammenheng mellom psykososiale mestringsstrategier sett i forhold til nytte av 
høreapparat. Det tas sikte å lage en norsk oversettelse av denne testen etter de 
retningslinjer som gjelder for testmateriell innenfor forskning.* 

• Frågor inför avslutande rehabiliteringssamtal. Et spørreformular utarbeidet ved 
Karolinska Sjukhuset, Hörselkliniken (Rehnman og Tillberg 1999). Spørreskjema 
belyser hørselsnedsettelsen ut fra et helhetsperspektiv der så vel medisinske, tekniske 
og psykologiske og sosiale aspekter og dynamikken mellom disse belyses. Skjema 
benyttes som et evalueringsverktøy for å avgjøre om målsettinger knyttet til 
rehabiliteringsprosessen er nådd.  

*   Forespørsel om tillatelse vedr. norsk oversettelse av COSI vil sendes medio august 2005. 

 

2.2.5. Gjennomføring av fase 3, og gjennomføring og statistisk analyse ved fase 4. 
 Fase 3: Implementering av tiltak. 

Denne fase vil i hovedsak ha som formål å kontrollere og vurdere om programmet som 
implementeres fungerer etter intensjonene. Implementeringsarbeidet vil bli fulgt opp og 
studert med hensyn til organisering, ressursbruk, deltakelse, motivasjon og eventuelle 
barrierer som måtte oppstå underveis. Det vil vurderes om målformuleringer har vært 
realistiske i forhold til ressurser, ulike yrkesgruppers kapasitet og muligheter for eksterne 
kontakter.  

Informantene får anledning til å oppsummere prosessen og den eventuelle progresjon som har 
funnet sted. En foreløpig evaluering tar sikte på å bedømme hvorvidt målene var realistiske og 
om tiltakene fungerte godt. Justeringer og endringer i rehabiliteringsplanen kan aktualiseres 
hvis dette viser seg hensiktsmessig i forhold til informantenes behov.  
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Fase 4: Måling av effekter av tiltaket 

Det gjennomføres et ekte eksperimentelt design med kontrollgruppe. Designet omfatter en 
tiltaksgruppe og en kontrollgruppe som begge fyller inklusjonskriteriene. Gruppen vil være 
randomisert til intervensjon og kontroll – like mange i hver gruppe. Det konstruerte tiltaket 
som er implementert i tiltaksgruppen, vil bli målt effekten av. Formålet er å se om det er 
statistiske forskjeller mellom intervensjonsgruppen og kontrollgruppen med hensyn til 
mestringsevne, etter at individuelle psykososiale rehabiliteringstiltak er satt i verk og 
gjennomført.  

Det kvantitative datainnsamlingsinstrumentet (2.2.4.) – spørreskjema – legges opp som en 
pre-, post- og follow up-test.  

• Første utsendelse (pre-test) vil være i forbindelse med innkalling til timeavtale ved 
Hørselssentralen ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.   

• Andre utsendelse av spørreskjema (post-test) blir foretatt 10 måneder etter utlevert 
høreapparat og/eller mottatt tekniske hjelpemidler. 

• Siste utsendelse (follow up) effektueres ca.18 måneder etter første utsendelse. Frågor 
inför avslutande rehabiliteringssamtal  (2.2.4.) vil være vedlagt utsendelsen av 
follow-up testen.  

Intervensjonsstudien vil utgjøre datagrunnlaget for analysen. Spørreskjema vil bli analysert 
ved hjelp av beskrivende statistikk og slutningsstatistikk hvor univariat og bivariat statistikk 
blir inkludert. Rent teknisk vil SPSS (Statistical Package for the Soscial Sciences) bli benyttet. 
Det vil bli foretatt signifikanstesting ved hjelp av t-test for uavhengige utvalg. Ut fra ordinær 
statistisk styrkeberegning vil 200 personer være mer enn tilstrekkelig for denne for 
signifikantesting (Hinkle et al 1988). 

For å utdype og belyse forskningsspørsmålet ytterligere, vil det muligens bli aktuelt å benytte 
halvstrukturerte intervju som instrument for innsamling av kvalitative data i forbindelse med 
evalueringen av rehabiliteringtiltaket. En kvalitativ tilnærming velges som et supplement for å 
få kunnskap om og innsikt i de bakenforliggende følelsesmessige reaksjoner den enkelte har i 
forhold til sin rehabiliteringsprosess. Det etterspørres data som går mer i dybden enn i 
bredden, og som skal belyse opplevelsesaspektet ved det å være hørselshemmet i et hørende 
samfunn.  Intervjuene vil bli transkribert fortløpende etter at de er tatt opp på lydbånd. 
Utskriftene vil senere bearbeides og fortolkes ved at utsagn og holdninger klassifiseres i ulike 
kategorier. Analysevektøyet som vil bli benyttet i analysen av det kvalitative datamaterialet, 
vil være forankret i ”Grounded Theory” (Strauss og Corbin 1990).  De data som framkommer 
vil bli bearbeidet i dataprogrammet NUD*IST.    

Cook og Cambells validitetssystem (Lund 2002) legges til grunn for analyse og drøfting av 
validitetskravene i undersøkelsen. Validitetsssystemet omfatter fire typer av validitetet: 
statistisk validitet, indre validitet, begrepsvaliditet og ytre validitet. De fire validitetskravene 
analyseres og drøftes i relasjon til undersøkelsen.  

 

3. Fremdriftsplan 
1. semester: Prosjektet starter opp ved at det søkes om konsesjon og at det gjøres 

forberedelser til en spørreundersøkelse. Parallelt vil det pågå litteraturstudier. 

2. semester: Etablering og randomiserting av informantgrupper. I løpet av høsten vil et 
utarbeidet spørreskjema sendes ut (pre-test). Den påfølgende bearbeidelsen av 
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spørreskjemadata vil bli benyttet som en behovsanalyse. Det gjøres forberedelser til  
konstruksjon av psykososiale rehabiliteringstiltak  

3. semester: Rehabiliteringsprogrammet starter opp  

4. semester: Rehabiliteringsprogrammet fortsetter, samtidig som innsamling og 
bearbeiding av post-test data starter. Den skriftlige utformingen av avhandlingen 
begynner. 

5. semester: Follow-up spørreskjema sendes ut. Utarbeidelse av intervjuguide. 
Gjennomføring av kvalitative intervjuer.   

6. semester: Drøfting av resultater. Forslag til endringer av dagens praksis på grunnlag av 
resultater. Avhandlingen sluttføres. Det gjøres forberedelser til disputas. 

 

4. Budsjett 
Budsjett for prosjektet vil være vedlagt søknaden (vedlegg nr.2).  

 

5.  Publisering og formidling 

Resultatene fra avhandlingsarbeidet vil bli samlet i en doktoravhandling. Dette vil være i form 
av en monografi. Det tas også sikte på publisering av artikler for norske og engelskspråklige 
fagtidsskrifter.  Videre vil det også være aktuelt å presentere resultatene ved internasjonale 
konferanser og seminarer. Kortfattete og publikumsvennlige artikler vil bli skrevet til aktuelle 
tidsskrifter og organ innenfor rehabiliteringsfeltet 

 
6. Forskningsetiske forhold 

Prosjektet vil gjennomføres i overensstemmelse med Helsinki-deklarasjonen og med 
retningslinjer fra Regionale etiske komiteer. 

Informantene vil få muntlig og skriftlig informasjon om undersøkelsens formål og hvordan 
resultatene er tenkt brukt. En erklæring om informert samtykke vil forelegges alle deltakere. 
Informantene vil få fortløpende informantnummer som følger dem gjennom prosjekttiden. Det 
vil legges stor vekt på at deltakelse ikke skal medføre skade eller ekstra belastning da   
hørselshemmede i utgangspunktet er en sårbar gruppe som følge av sitt funksjonshinder. 
Informantgruppen vil blir anonymisert og personidentifiserbare opplysninger ikke bli 
registrert elektronisk. Deltagelse er basert på frivillighet og samtlige vil til enhver tid stå fritt 
til å trekke seg ut av undersøkelsen uten å behøve grunngi dette.  

 

7. Veiledning   
1. amanuensis, Dr.philos Eva-Signe Falkenberg ved Institutt for spesialpedagogikk vil være 
hovedveileder for prosjektet. Fra sitt 35-årige arbeid innen fagfeltet – de siste 10 årene som 
faglig koordinator for audiopedagogikkstudiet – har hun inngående kjennskap til feltet. 
Gjennom sine forskningsprosjekter på 1980- og 1990-tallet  med beslektede tema til det 
planlagte forskningsprosjektet og sin brede erfaring fra hørselsrehabilitering gjennom 27 år i 
klinisk virksomhet ved øre-nese-halsavdelingen, Ullevål Sykehus, har hun også 
spisskompetanse på prosjektets hovedtema. Hun har dessuten lang erfaring med veiledning på 
hovedfag- og doktorgradsnivå.    
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For egen del har jeg i løpet av 23 yrkesaktive år innen hørselsektoren opparbeidet et stort 
nettverk og knyttet mange kontakter innen det audiologiske fagmiljøet.  Mine 
arbeidserfaringer fra privat og offentlig virksomhet har både gitt meg allsidige kunnskaper og 
en faglig bredde som jeg mener vil få stor betydning for mitt videre arbeid.  

 
8 . Studiens nytteverdi 
Hørselshemning er et stort folkehelseproblem som øker i omfang. Studien vil gi kunnskap om 
hvordan en stor og heterogen gruppe av voksne mennesker opplever å ha et hørselstap og 
hvilke ulike konsekvenser dette kan få på mange viktige livsarenaer. Resultater fra 
intervensjonen vil avdekke faktorer som vektlegges av hørselshemmete i en 
rehabiliteringsprosess – og slik være en viktig indikator i arbeidet med å etablere en standard 
for en hensiktsmessig og helhetlig rehabiliteringsvirksomhet. En klargjøring av hvor 
problemene ligger, hva de består av, hvordan de kan løses/avhjelpes, med hvilke virkemidler, 
når og av hvem.   
Avhandlingen vil være et viktig bidrag til det arbeid og den forskning som i dag foregår på 
hørselsrehabiliteringsfeltet. I nordisk sammenheng ligger Norge langt tilbake innen forskning 
på det audiologiske fagfeltet – det hevdes sågar at vi er i ferd med å slettes av det 
internasjonale audiologi-kartet (Laukli 2001). For å snu denne dystre utviklingen, må det 
stimuleres til forskning som bidrar til å trekke audiologi som fagområde videre, og som gjør 
at Norge fremdeles regnes med i internasjonal sammenheng. 
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