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Forord
I perioden januar 2004 – juni 2007 gjennomførte Signo kompetansesenter i samarbeid med
Hørselshemmedes landsforbund (HLF), og med støtte fra ExtraStiftelsen, en undersøkelse
som hadde til hensikt å øke kunnskapen om hvordan barn med flere funksjonshemninger så
ut til å nyttiggjøre seg sitt cochleaimplantat (CI). Resultater fra undersøkelsen indikerte at
tilgang til lyd gjennom cochleaimplantat synes å fremme og berike interaksjon og
kommunikasjon for barn med ulike funksjonshemninger. Undersøkelsen er beskrevet i
rapporten “Lyden av kommunikasjon” (Eilertsen, Borud, & Helgor, 2007).
Signo kompetansesenter ønsket å kartlegge nytteverdi ved bruk av CI i et lengre
tidsperspektiv. I samarbeid med Hørselshemmedes landsforbund ble det søkte en
ExtraStiftelsen om å gjennomføre en ny undersøkelse på de samme elever som sist. Dette
nye prosjektets hovedmål var å øke kunnskap om barns utbytte av cochleaimplantat etter
flere års bruk.
Kunnskapen som er utviklet via dette prosjektet er blitt formidlet via konferanse, brosjyrer,
posters, konferanseinnlegg og artikler.
Vi vil takke alle barn, foreldre og lærere som alle har bidratt til at kunnskap om bruk av CI
hos barn med flere funksjonsnedsettelser er blitt utvidet.
Link til prosjektet: http://www.hlf.no/funksjonellhorselhosbarnmedci
Vi vil takke Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering som muliggjorde prosjektet ved å gi
økonomisk støtte.
En stor takk til Steinar Birkeland fra Hørselshemmedes Landsforbund for støtte og positive
tilbakemeldinger underveis.

Andebu, 7.februar 2014
Signo kompetansesenter

Aud Bergerud
Direktør

Leif Th. Lund
Fagsjef

Heidi Elisabeth Kittelsen
Prosjektleder
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Sammendrag
Hørselshemmedes landsforbund (HLF) fikk tildelt prosjektmidler til prosjektet «Funksjonell
hørsel hos barn med CI- Veien til funksjonell hørsel og utvikling av språk hos
flerfunksjonshemmede barn». Prosjektet hadde en todelt målsetting. Det første hovedmålet
var å øke kunnskapen om flerfunksjonshemmede barns utbytte av cochleaimplantat etter
flere års bruk. Dette målet var operasjonalisert i følgende delmål: Å kartlegge elevenes
hørselsfunksjon, å kartlegge elevenes språklige funksjon og å kartlegge elevenes bruk av
grafiske symboler.
Det andre og mer overordnede målet var kunnskapsspredning, bl.a. slik at det nasjonale
støttesystemet skulle få økt kompetanse om flerfunksjonshemmede brukere av
cochleaimplantat, og på den måten indirekte bidra til økt kvalitet på tilbudet til det enkelte
barnet i landets kommuner. Dette målet var operasjonalisert i følgende to delmål:
•
•

Spre resultater i skriftlig dokumentasjon ved å skrive en norskspråklig fagartikkel,
skrive en engelskspråklig fagartikkel og utarbeide en informasjonsbrosjyre.
Spre resultater i muntlig presentasjon ved å arrangere en fagkonferanse i regi av
Signo kompetansesenter og å utarbeide paper til internasjonale konferanser.

Prosjektperioden var satt fra 01.01.11 til 31.12.12. November 2012 ble det innvilget en
forlengelse av prosjektet frem til 31. 06.13.
Til tross for stor grad av utskifting av sentralt personale, er alle mål i prosjektet blitt innfridd
jfr. beskrivelsen, innenfor en begrenset forlengelse av prosjektperioden.
Resultatene indikerer at lydtilgang via implantat støtter kommunikasjon og
talespråkutvikling. Videre ser det ut til at barn med flere funksjonsnedsettelser trenger mer
tid og tilrettelegging for å erfare at lyd er meningsfull. Disse erfaringene vil danne
utgangspunkt for veiledning og konsultasjon i våre konsultative tjenester, blant annet ved å
bidra til realistiske forventninger om progresjon i barnets lydtilvenning.
Resultater fra prosjektet er spredt ved flere anledninger gjennom ulike media - dagspresse,
nasjonale og internasjonale konferanser samt fagartikler.
Helse og rehabilitering innvilget til sammen kr 1.443 000 til prosjektet fordelt over to år;
2011 kr 894.000 og 2012 kr 549.000. Signo kompetansesenter bidro med en egenandel på
60 000. For å dekke alle utgifter knyttet til prosjektet har Signo kompetansesenter bidratt
med ytterligere kr 55 200 av egne midler.
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Bakgrunn
Det siste tiåret har det blitt vanlig å tilby et innoperert høreapparat, et cochleaimplantat (CI),
til hørselshemmede personer som ikke har utbytte av vanlige høreapparat. Utviklingen av CI
er først og fremst en teknologisk nyvinning, mens utbredt anvendelse av disse forutsetter
medisinsk og pedagogisk kompetanse. For å vite hvem som kan ha nytte av implantatet, og
hvilke betingelser som fremmer godt utbytte, er det nødvendig med flere undersøkelser
over lengre tid, på flere områder. Det er behov for kunnskap om implantatbrukere i ulike
aldersgrupper og med ulike individuelle forutsetninger, det er behov for longitudinelle
undersøkelser og undersøkelser etter flere års implantatbruk. Videre er det behov for
undersøkelser og utprøvinger av ulike tiltak og tilrettelegginger innenfor flere fagområder,
både teknologiske, medisinske, pedagogiske og andre fagområder. Prosjektet omhandler det
pedagogiske fagområdet, og tar sikte på å utvikle kunnskap som kan styrke tilrettelegging for
hvordan barn med flere funksjonshemninger kan lære å utnytte den hørselen de kan få
gjennom anvendelse av CI.
Gjennom de 30 årene døve barn har hatt mulighet for å bli cochleaimplantert i Norge, siden
midten av 1980-tallet, er det først på 2000-tallet volumet har blitt substansielt. I et møte
med Rikshospitalet 12 nov 2010 ble det opplyst at det da var 420 CI-opererte barn i Norge.
Den teknologiske utviklingen implantatene har gått gjennom i disse årene gjør at de barna
som nå blir operert får et helt annet lydbilde enn de første som fikk implantat. Ut fra dette
perspektivet, samt at ”dagens barn” opereres vesentlig tidligere og dertil at de oftest får
dobbeltsidig implantering, er det vanskelig å sammenligne utbytte de første barna fikk med
de mulighetene barn som er operert de siste årene får. Først nå, på 2010-tallet, begynner vi
å få systematisert erfaring med hvordan det går med barn og ungdom med og uten flere
funksjonshemninger etter flere års bruk av CI. Foreløpig foreligger det imidlertid relativt få
studier av langtidsutbytte av implantatet. Vi kjenner heller ikke til lignende dokumentasjon
på skandinaviske språk.
Med støtte fra stiftelsen Helse- og Rehabilitering og i samarbeid med Hørselshemmedes
landsforbund (HLF) har Signo kompetansesenter tidligere gjennomført en undersøkelse som
tok sikte på å beskrive hvordan barn med flere funksjonshemninger så ut til å utnytte sitt CI.
Prosjektet ”Kunnskapsutvikling om CI” pågikk i perioden januar 2004 – juni 2007. Prosjektet
omhandlet 10 barn i barnehage og grunnskole. Prosjektrapporten ”Lyden av
kommunikasjon” (Eilertsen, Borud, & Helgor, 2007) beskriver forhold ved samspill og
kommunikasjon med hørselshemmede barn med ulike funksjonshemninger, eller døvblinde
barn, som har CI.
I løpet av prosjektperioden observerte vi barna ved flere anledninger. Datainnsamlingen
foregikk i perioden vår 2004 – vår 2006. Hvert barn ble besøkt fire ganger. Vi registrerte at
barna i løpet av perioden tilegnet seg ferdigheter på flere utviklingsområder. Hos flere av
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barna var talespråkutviklingen godt i gang. Analysen av datamaterialet vårt indikerte at
mulighetene for å nyttiggjøre seg lyd ytterligere gjennom CI fremdeles var store ved
avslutningen på datainnsamlingen, også hos de barna som hadde hatt sitt implantat lengst. I
forhold til vurdering av aktuelle kandidater for cochleaimplantasjon, og ikke minst for
foresatte, pedagoger og andre som arbeider i forhold til lyttetrening og tilrettelegging av
opplæringsforhold, er det interessant å undersøke hvilke lytteferdigheter og språklige
ferdigheter barna har tilegnet seg etter enda flere års implantatbruk. Økt kunnskap på dette
området kan bidra til bedre tilrettelegging for det enkelte barn i barnehage og skole.
Etter at prosjektet ”Kunnskapsutvikling om CI” ble avsluttet våren 2007 har Signo
kompetansesenter brukt resultatene av undersøkelsen på ulike måter samtidig som det er
arbeidet videre med å få mer kunnskap om temaet. Blant annet har kunnskapen fra
prosjektet gått inn som en del av informasjonen som blir gitt i relevante kurssammenhenger
som Signo kompetansesenter deltar på eller arrangerer, og senterets pedagoger og
rådgivere har implementert kunnskapen i sin undervisning og veiledning til sentrerts
brukere.
For å kartlegge nytteverdi av CI i et enda lengre tidsperspektiv ønsket vi å ta utgangspunkt i
de erfaringer og resultater som er dokumentert i prosjektrapporten ”Lyden av
kommunikasjon” (Eilertsen et al., 2007) og den kunnskapen vi har tilegnet oss etter at dette
prosjektet var fullført. Barnas funksjonelle hørsel, eller hvordan barna bruker hørselen, er
beskrevet i prosjektrapporten. Barna i utvalget viste alle at de aktivt dro nytte av hørselen.
De viste oppmerksomhet mot lyder, og utforsket lyd og lydkilde. Noen av barna viste
gjenkjenning og satte navn på lydene, og noen barn tok nye lyder med i lek, eller etablerte
ny lek med utgangspunkt i lyder som ble presentert.
I det nye prosjektet ønsket vi å gå videre med kartlegging av funksjonell hørsel, for å se om
flere barn viser mer avanserte funksjoner i denne sammenhengen. Vi ønsket også med dette
å øke bevisstheten omkring verdien av et pedagogisk fokus på lytteferdigheter også etter
lengre tids implantatbruk.
I tillegg til barnas hørselsfunksjon har vi beskrevet barnas språklige fungering. Sist fant vi et
mønster i endring av språklig modalitet, fra å bruke tegn, via en kombinasjon av tegn og tale,
til å bruke tale i sine kommunikative henvendelser til omgivelsene. Vi ønsket å undersøke
om dette mønsteret fremdeles er gjeldende, ut fra en hypotese om at dette er en
selvforsterkende prosess. Da vi sist så nærmere på egenproduksjon av tale, fant vi en stor
variasjon, fra uartikulert stemmelyd til talespråklige uttrykk som var forståelig for alle
lyttere. Hovedvekten av våre funn lå dog i feltet mellom å kunne si noen få ord eller deler av
ord, til å ha noe utydelig tale. Vi ønsket derfor å kartlegge eventuelle endringer i
taleforståelighet, samt kartlegge språklig nivå for å dokumentere eventuelle endringer siden
den forrige studien. Videre ønsket vi å kartlegge barnas bruk av grafiske symboler, her
inkludert lese- og skriveferdigheter.
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Aktuelt utvalg i det nye prosjektet var utvalget i det tidligere gjennomførte prosjektet
”Kunnskapsutvikling om CI”. Dette utgjorde til sammen 9 barn og ungdom i grunnskolealder.
Disse barna hadde i 2011 mellom 8 og 12 års erfaring med anvendelse av CI. Vi ønsket også å
ha åpning for å kunne invitere inn andre deltagere dersom responsen ble for liten fra disse 9.
Elevene bodde spredt i Norge. De fleste hadde sitt skoletilbud i nærskolen. Noen av elevene
hadde i tillegg et deltidstilbud på et kompetansesenter for hørselshemmede.
Vi ønsket å dokumentere på en slik måte at miljøene rundt de barna som nå blir operert kan
få del i de erfaringene disse barna og deres miljø har hatt. Det å kunne si noe om hvor lenge
en kan se videre lytte- og språkutvikling etter tilgang på lyd kan være med å inspirere andre
til fortsatt systematisk jobbing med lyd. Fokuset på grafiske symboler er nytt i forhold til
forrige prosjekt og vil gi oss ny kunnskap om lydens mulige medvirkning i arbeid med
skriftlighet for noen barn med flere funksjonshemninger.

Målsetting
Prosjektet har hatt en todelt målsetting. Det første hovedmålet var å øke kunnskapen om
flerfunksjonshemmede barns utbytte av cochleaimplantat etter flere års bruk. Dette målet
var operasjonalisert i følgende delmål:
•
•
•

Å kartlegge elevenes hørselsfunksjon.
Å kartlegge elevenes språklige funksjon.
Å kartlegge elevenes bruk av grafiske symboler.

Det andre og mer overordnede målet var kunnskapsspredning, slik at bl.a. det nasjonale
støttesystemet får økt kompetanse om flerfunksjonshemmede brukere av cochleaimplantat,
og på den måten indirekte bidra til økt kvalitet på tilbudet til det enkelte barnet i landets
kommuner. Dette målet var operasjonalisert i følgende delmål:
Spredning av resultater i form av skriftlig dokumentasjon:
•
•
•

Skrive en norskspråklig fagartikkel.
Skrive en engelskspråklig fagartikkel.
Utarbeide en informasjonsbrosjyre.

Spredning av resultater i form av muntlig presentasjon:
•
•

Arrangere en fagkonferanse i regi av Signo kompetansesenter
Utarbeide papers til internasjonale konferanser
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Prosjektgjennomføring/Metode
Administrasjon og styring
I prosjektperioden som har vart fra 01.01.11 og frem til 31.06.13 (forlengelse på 6 mnd.) har
det vært 3 forskjellige ledere av prosjektet. Lill-Johanne Eilertsen fungerte som leder våren
2011. Hun sluttet fordi hun startet et doktorgradsprosjekt. Solveig Knight hadde stillingen
som prosjektleder høsten 2011. På grunn av sykdom ble det i denne perioden ikke utført
planlagte aktiviteter i følge prosjektplan, og etter hvert begynte hun i ny stilling. Heidi
Elisabeth Kittelsen startet som prosjektleder 01.01.12. Prosjektmedarbeidere har vært
Sigrun Eggøy (frem til 31.07.11), Anne Beate Borud og Lill-Johanne Eilertsen.
Prosjektansvarlig har vært direktør Aud Bergerud. Prosjektets styringsgruppe har bestått av
fagsjef Leif Lund, prosjektleder og direktør.

Prosjektgjennomføring
Da Heidi Elisabeth Kittelsen startet som ny prosjektleder 01.01.12. var datainnsamlingen
gjennomført, men dataene var ikke analysert. Ny leder hadde ikke den samme faglige
bakgrunn som tidligere prosjektledere og måtte bruke tid til å sette seg inn i materialet og
analyseverktøyet. Dette førte blant annet til at analysearbeidet tok lengre tid enn antatt.
Prosjektet skulle vært avsluttet 31.12.12, men det ble søkt om forlengelse frem til 31.06.13.
Bakgrunnen for dette er flerdelt.
•
•
•

Opprinnelig var det tenkt å holde en muntlig presentasjon på fagseminar men dette
endret seg til en posterpresentasjon i stedet. Dette krevde mer arbeid enn planlagt.
Planlegging av egen fagkonferanse tok mer tid enn forutsatt og dette gikk utover
andre planlagte prosjektaktiviteter.
Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre ble iverksatt sammen med
kommunikasjonsrådgiver. Vedkommende sluttet i sin stilling og det førte til at
redigeringsarbeid med endelig sluttarbeid ble forsinket.

Datainnsamling og kunnskapsinnhenting ble gjennomført vinter /vår 2011. Bearbeiding av
datamateriale og forberedelse til ulike former for kunnskapsspredning ble gjennomført
vår/høst 2012. En nordisk fagkonferanse ble avviklet i Sandefjord november 2012. Våren
2013 ble benyttet til skriving av artikler og å utarbeide informasjonsbrosjyre.
Til tross for stor utskifting i prosjektledelsen og forsinkelser har man likevel lykkes i å nå
målene, og gjennomføre de planlagte prosjektaktivitetene innenfor en akseptabel
tidsramme. Dette kan forklares med at prosjektmedarbeiderne gjennom mange år har
jobbet sammen i team. De kjente hverandre og hverandres arbeidsmåter og arbeidsform
godt. Flere prosjektmedarbeidere hadde erfaring med prosjektarbeid. Summen av dette
bidro til at et godt samarbeidsklima og gode rutiner ble etablert.
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Resultater og resultatvurdering
Undersøkelsen
Vinter/vår 2011 ble benyttet til å planlegge, og gjennomføre datainnsamling. Av de ni barna
som var med da forrige prosjekt ble avsluttet, ble seks barn med videre i
oppfølgingsprosjektet. Ett av de barna som ikke ble med videre, hadde i mellomtiden sluttet
å bruke implantatet. Datainnsamlingen bestod av kartlegging, observasjon, testing og
samtale med elev, pedagog eller foresatte. I tillegg ble det benyttet lyd- og videoopptak.
Områder som ble belyst var funksjonell hørsel, språklig fungering og bruk av grafiske
symboler. Datainnsamling ble gjennomført på barnas hjemme- og skolearenaer. Det er
innhentet konsesjon fra Datatilsynet for innhenting og oppbevaring av personopplysninger.
Etiske retningslinjer gitt av Forskningsetiske komiteer (NESH, 2006) er fulgt.
Resultat av undersøkelsen
Resultatene indikerer at lydtilgang via implantat støtter kommunikasjon og
talespråkutvikling. Videre ser det ut til barn med flere funksjonsnedsettelser trenger mer tid
og tilrettelegginger for å erfare at lyd er meningsfull.
Hørselsfunksjon:
•
•
•

Alle barna viste oppmerksomhet på lyd og lydens representasjon
Barna har fått to CI til ulike tider og ser ut til å foretrekke det første CI som er
implantert
Barna viser lite oppmerksomhet på nye lyder i nye settinger, lyden må være
meningsfull

Språklig funksjon:
•
•
•
•

Alle bruker tegn/tale eller tale i kommunikasjon med andre
Valg av kommunikasjonsform var kontekstavhengig
Barna har bedre reseptiv enn ekspressiv språkfunksjon
Barnas taletydelighet er varierende, men de fleste barna ble forstått hvis lytter var
konsentrert og hadde kunnskap om det som det ble kommunisert om

Bruk av grafiske symboler:
•

Barnas leseferdigheter spenner fra førspråklig symbolforståelse til tilnærmet
aldersadekvate lese- og skriveferdigheter

Resultatvurdering

I det forrige prosjektet (2004 – 2007) viste barna utvikling på flere områder. Deres
talespråkutvikling var godt i gang. Etter flere års implantatbruk ser vi at alle barna har hatt
utbytte av sitt CI, og at utviklingen av talespråket fortsatte, selv om progresjonen skjer i et
annet tempo enn hos barn uten flere funksjonshemninger. Det ser ut til at det å gjøre lyd
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meningsfull tar lenger tid og forutsetter bevisst tilrettelegging fra pedagoger. Barna i
utvalget fikk sine første implantater i en tid da utbytte av cochleaimplantat for barn med
flere funksjonsnedsettelser var usikkert. Målet med implantering for flere av barna i utvalget
var fra Rikshospitalets side formulert som annerledes enn for barn uten flere
funksjonsvansker. Resultatene fra dette oppfølgingsprosjektet indikerer at barn med flere
funksjonsnedsettelser har godt utbytte av cochleaimplantat, også talespråklig, og at det
positive utbyttet varer over tid.

Øvrig kunnskapsinnhenting
Både for å innhente det siste nye innen fagfeltet, og for å styrke den faglige teoridelen, er
det innhentet kunnskap fra forskjellige miljøer. Prosjektleder og prosjektmedarbeidere har
deltatt på ulike konferanser og studiereiser.
•
•

3. Nordiske konferanse om Audiologi. Fredericia, Danmark, 9.-10.mars 2011 (2
personer)
10.european symposium on paediatric cochlear implantation (ESPCI), Athen, Hellas,
12.-15.mai 2011 (2personer)

10TH EUROPEAN
SYMPOSIUM ON
PAEDIATRIC COCHLEAR
IMPLANTATION (ESPCI)
ATHENS,
GREECE, 12–15 MAY, 2011

•
•

12th interenational conference on Cochlear implants and other implantable Auditory
Tecnologies, Baltimore, 3.-5 mai 2012 (2personer)
Nordisk konferanse, “Barn med CI/hørselsnedsetting, -er vi klar for nye perspektiver
og innsikter”. Gøteborg, 1.-2.oktober 2012 (2 personer)

Via deltagelse på konferanser har prosjektmedarbeiderne blitt kjent med fagpersoner og
fagmiljøer som har vært relevante for prosjektet.
For å styrke praksiserfaringer hadde prosjektmedarbeidere våren 2012 jevnlige møter med
de lærere ved Signo skole- og kompetansesenter som arbeider med elever som har CI. Her
ble erfaringer og kunnskap delt.
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Foruten deltagelse på kurs og seminarer har det blitt gjennomført systematiske
litteraturstudier.

Kunnskapsspredning
Det overordnede målet med prosjektet har vært kunnskapsspredning som bidrar til at det
enkelte barn kan få økt kvalitet på pedagogisk tilbud lokalt. Kunnskapsspredning er sikret på
ulike måter: presentasjon på seminarer, kurs, avholde konferanse, skrive artikler og
utarbeide informasjonsbrosjyre.
12th international Conference on Cochlear Implants and other implantable Auditory
Tecnologies I Baltimore 3.-5.mai 2012.

Prosjektleder Heidi Kittelsen og prosjektmedarbeider Lill-Johanne Eilertsen deltok. Dette var
en stor internasjonal konferanse hvor hovedfokuset først og fremst var medisinsk/teknisk
tilnærming. Erfaringer og resultater fra prosjektet ble presentert i to posters under tema
utdanning og rehabilitering. Handouts av posterne ble delt ut til deltagerne (posters og
handouts, se vedlegg ).
Opprinnelig ble det søkt om å få holde et muntlig innlegg, dette ble avslått men vi fikk delta
med posters. Dette krevde mer bearbeiding og ressurser enn forutsatt. Blant annet fikk vi
innleid hjelp til korrekt oversettelse av tekst. Dette var ikke beskrevet i opprinnelig
prosjektsøknad.

Posterne ble presentert under
tema «utdanning og
rehabilitering». Spesielt
posteren «Hearing and not
telling us about it” trakk til
seg mye oppmerksomhet.
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Prosjektmedarbeider Lill-Johanne
Eilertsen presenterer prosjektet med
poster og handouts i «Grand Ballroom»
ved Marriott Hotel i Baltimore.
12 th international Conference on
Cochlear Implants and other implantable
Auditory Tecnologies I Baltimore 3.5.mai 2012.

Arrangering av nordisk CI konferanse: «Språk, kommunikasjon og hørsel hos barn med
flere funksjonshemninger og Cochlea implantat»

23. og 24. oktober 2012 arrangerte vi CI-konferanse for 101 deltagere fra Sverige, Danmark,
Tyskland og Norge. 11 forelesere kom fra fagmiljøer i England, Sverige, Danmark og Norge
(program, se vedlegg). Tilbakemeldingene fra deltagerne på konferansen var positive.

CI- konferanse med over 100
deltagere fra hele Norden ble
avholdt på Rica Hotell
Sandefjord 22.-24.okt 2012

Det ble brukt mer tid til planlegging enn forutsatt, blant annet fordi avtaler og avklaringer
med enkeltforelesere tok mye lenger tid enn antatt.
Prosjektet og konferansen fikk omtale på NRK Østafjells via intervju med prosjektleder juni
2012 samt intervju med prosjektmedarbeider på konferansens første dag.
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Under konferansen ble tidligere prosjektleder Lill-Johanne Eilertsen intervjuet av TV Vestfold
om prosjektet. Konferansen ble også omtalt i Vestfold avis oktober 2012.

Musikkterapeut
Christina Rocca fra Mary
Hare School, UK var
hoved foreleser med
temaet musikk brukt i
lyttetrening.
Hennes foredrag vekket
mye engasjement!

Intern opplæring

I desember 2012 ble det avsatt en dag til å overføre kunnskap fra prosjektet til rådgiverne
ved fagavdelingen, ansvarlige for deltidsopplæring, og foreldreopplæringen «Se mitt språk»
ved Signo kompetansesenter. Responsen var at det ble oppfattet som nyttig at det ble satt
av en dag med tilbakemelding til interne fagpersoner.
Kurs om Downs syndrom ved Signo kompetansesenter

På et fagkurs ved Signo kompetansesenter om Downs syndrom mars 2013, ble resultater fra
prosjektet presentert for 37 deltagere under temaet «Funksjonell hørsel hos barn med
cochleaimplantat".
Fagseminar om Inherent dignity, equality and rights, Trondheim

NAKU (Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemmede), UiO (Universitetet i Oslo),
NTNU og NDCPD (Minot State University center of Excellence) arrangerte 20.juni 2013 et
internasjonalt fagseminar med fokus på verdighet, likhet og rettigheter. Prosjektet ble her
presentert med de samme posters og handouts som i USA mai 2012.
Undervisning

Resultater fra prosjektet er blitt presentert for masterstudenter ved «Hørselshemming,
utvikling og (re)habilitering av talespråk» ved NTNU i Trondheim
Publisering av fagartikler

Med bakgrunn i erfaringer og resultater fra undersøkelsen, ble det skrevet en artikkel som
ble presentert i fagbladet Spesialpedagogikk nr 07 høsten 2013. Artikkelen har tittelen
“Hørselshemmede barn med flere funksjonsnedsettelser – langtidsutbytte av
cochleaimplantat”, og gir en samlet oversikt over resultatene fra prosjektet. I tillegg er det
skrevet en engelskspråklig artikkel som presenterer en case fra prosjektet. Artikkelen er
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akseptert for publisering i tidsskriftet Research on Language and Social Interaction, og har
tittelen “Maintaining intersubjectivity when communication is challenging: hearing
impairment and complex needs”.
Det har gått mer tid til artikkelskriving enn antatt. Ny prosjektleder har trengt mer tid til å
sette seg inn i og bearbeide tilgjengelig materiale enn det estimert tid tilsa. Det gikk også
med en del tid på å finne hvilke tidsskrift som var aktuelle for publisering. Det er i tillegg
vanskelig å forutsi hvor lang tid det tar å få publisert en fagfellevurdert artikkel.
Brosjyre

Informasjonsbrosjyren «Cochleaimplantat hos barn med ulike funksjonsnedsettelser» er
utarbeidet med bakgrunn i resultatene fra prosjektet. Den ble trykket opp i 2180
eksemplarer. Brosjyren er sendt ut til alle landets kommuner via helsestasjonene. Andre
mottagere er samarbeidspartnere, interesseorganisasjoner og relevante nasjonale
fagmiljøer.
På grunn av skifte av kommunikasjonsrådgivere underveis ble det en utilsiktet pause i
bearbeiding og språkvask av brosjyren. Dette forårsaket at brosjyren ikke ble ferdig til antatt
tid. For øvrig er brosjyren utviklet i samarbeid med Stiftelsen Signos hovedkontor. De bistod
finansielt med leie av profesjonell fotograf og med grafisk konsulent til brosjyrens layout.
De tilbakemeldingene vi har fått på brosjyren er svært positive.

Oppsummering/Konklusjon
Undersøkelsen viser et tidsbilde da barna i utvalget er sekvensielt implantert, mens de fleste
flerfunksjonshemmede barn i dag får operert inn to cochleaimplantater samtidig. Til tross for
to tilvenningsperioder og de ekstra utfordringer det medfører, viser oppfølgingsstudiet at
barna fremdeles er brukere av implantatene og at lyd er en integrert del av hverdagen deres.
Barna kommuniserer funksjonelt med tegn og tale, og de fleste barna i utvalget forholder
seg til skriftlig informasjon. Noen barn bruker støttende kommunikasjon i form av bilder.
Høy kompetanse og erfaring med tilrettelegging hos personalet ser ut til å være viktige
suksesskriterier for å lykkes i rehabiliteringen av barnet.
Erfaringene fra undersøkelsen er delt med eksterne samarbeidspartnere på ulike måter.

Videre FoU-arbeid
Et uttalt mål med CI er at barnet skal høre og utvikle talespråk. Mange undersøkelser
fokuserer på taleferdigheter etter CI operasjon. Noen barn med flere funksjonshemninger
når ikke målene med å høre tilfredsstillende eller å utvikle et godt fungerende talespråk.
Disse barna vil ha behov for visuell støtte i sin kommunikasjon, og er sårbare i forhold til
hvilken kommunikasjonsform omgivelsene velger å bruke overfor dem. De kan ha vanskelig
med selv å velge hvilken kommunikasjonsform som passer dem best. Derfor foreslår vi at
fremtidige undersøkelser og prosjekter bør ha som fokus å utvikle veiledningsmateriell som
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har til hensikt å veilede foreldre og pedagoger frem til egnet kommunikasjonsform basert på
barnets utbytte av CI.
I dette prosjektet har vi fokusert på CI og barn med flere funksjonshemninger. I fremtidige
prosjekter kan man spisse målgruppen til å gjelde spesifikke diagnosegrupper. Enkelte
diagnoser kan ha sine spesifikke særtrekk som det kan være verdt å vite mer om i forhold til
CI-tilvenning. Eksempler på diagnosegrupper kan være autisme, Downs Syndrom og CHARGE
syndrom.
En spesiell gruppe er barn med kombinerte sansetap. De har helt spesielle utfordringer
knyttet til bruk av CI som det er viktig å få mer kunnskap om. Det er blant annet behov for
mer kunnskap om hensiktsmessig tilrettelegging og hvilken betydning samspill mellom
voksne (foreldre, pedagoger) og barn har for barnets utbytte av implantatbruken.
Vi har tidligere nevnt at utvalget i prosjektet fikk sine implantater under andre betingelser,
det vil si sekvensielt, enn det som er vanlig i dag. Fremtidige prosjekt bør belyse
lyttefunksjon og språkfunksjon til barn som har fått to implantater samtidig.
Forøvrig er vi enige med Edwards og Crocker (2008) i at fremtidige undersøkelser bør ha et
bredere fokus på utbytte av CI for barn med flere funksjonsnedsettelser, enn
talespråkutvikling. Et bredere fokus kan omfatte generell utvikling, utvikling av kognitive
ferdigheter, sosiale ferdigheter, og generelt økt livskvalitet for barnet, foreldre og familien.
Signo kompetansesenter vil anvende kunnskap og erfaringer fra prosjektet i konsultative
tjenester, og annen kunnskapsspredning som senteret gir. Kunnskapsspredning kan være
fagkurs på senteret, opplæring til foreldre, kunnskapsdeling med Statped, undervisning på
audiologiske studier (NTNU). Erfaringer som gjøres fra praksisfeltet vedrørende barn med CI
og funksjonsnedsettelser drøftes jevnlig i fagavdelingens fagforum.
Sammen med det opprinnelige prosjektet har dette oppfølgingsprosjektet generert nyttig
kunnskap om barn med flere funksjonsnedsettelser som har CI. Mye av denne kunnskapen
har overføringsverdi til CI-brukere uten flere funksjonsnedsettelser, samt til barn med flere
funksjonsnedsettelser som har nedsatt hørsel, men som ikke bruker CI.

Referanser
Edwards, L., & Crocker, S. (2008). Psychological processes in deaf children with complex needs : an
evidence-based practical guide. London: Jessica Kingsley Publishers.
Eilertsen, L.-J., Borud, A. B., & Helgor, S. (2007). Lyden av kommunikasjon: Cochleaimplantat hos
barn med ulike funksjonshemninger eller døvblindhet. Andebu: AKS (Andebu skole og
kompetansesenter).
NESH. (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
Oslo: De nasjonale forskningsetiske komiteer.
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ABSTRACT
Objectives: The aim of this follow-up study is to assess long-time outcome in cochlear
implanted children with additional needs. There is a focus on functional hearing and spoken
and sign language. The purpose of the study is to increase our understanding of how to
organize learning and habilitation for children with multiple handicaps.
Study design: from the
original longitudinal study of
10 children (2004-2007), 6
children were assessed after
8-12 years of implant use.
The children were implanted
between the ages of 2-7;
most of them are sequentially
bilaterally implanted. The
most important assessment
tools have been The
Nottingham Early Assessment
Package (NEAP2) and a Norwegian test of language development. Communication skills,
sign language abilities and use of other semiotic resources have also been measured.
Results: We find a variance in the level of language performance - from prelinguistic to age
adequate. Most of the children participate in communication based on speech only; some
are dependent on sign support. We also find a large degree of variation in functional
hearing. Despite having good hearing abilities, it appeared that some children needed
support in order to trust their hearing. The first implanted hearing aid was preferred and
referred to as “the best ear”.

CONCLUSION
The preliminary results suggest that children with several disorders take advantage of CI
concerning linguistic performance and functional hearing. Our experience, based on this
study, clinical practice and other research, shows that time, patience and organization are
decisive factors in developing listening skills, language and the use of graphic symbols.

PRESENTATION OF THE CHILDREN
The previous project had 10 participants, and 6 of them are in this follow-up study. They
are now aged from 11 to 16.
Different kinds of additional diagnoses are represented. Some children have one additional
diagnosis, others have several. The degree to which these handicaps affect general
performance and motor, mental, communicative and social skills vary greatly. The
combination of hearing impairment and other disability is likely to result in degree of
functional impairment that is greater than the sum of each individual impairment. This
means that these children are likely to struggle while adapting to their CI.

FUNCTIONAL HEARING
Most children are motivated to use their CIs and prefer to listen with the ear that firstly
received a CI, even if tests show that both devices are equally well adjusted. The majority
choose to be without sound at certain times, such as early in the morning or when they are
engaged in their own activities.

GRAPHIC COMMUNICATION
Most of the children in the survey have cracked the reading code, although the reading level
varies. Some like to be read to, rather than reading themselves. When they read aloud,
some children cut out word endings. Others omit prepositions, both when they speak or
sign. Many children like books to have pictures, and an enlarged text. Many like comic strips.
For non-readers, or children on the way to cracking the reading code, illustrations, wordpictures and pictographs give important graphic support.

LINGUISTIC PERFORMANCE
Modality: Compared with the previous project (2006), all children now use sign and
speech in communication with others.
Children switch between only speaking, only signing and combining speech and signing.
Choice of modality seems to be context-dependent; it also depends on listening conditions
and whom one is communicating with.
The results of the language tests show that all performances were below the norm, and
that the children had problems with different aspects of spoken language.
It is suggested that new topics must be presented through signing while familiar topics can
be solely communicated through speech.
In peer conversations we see examples of children seeking support through lip reading. We
have seen that children employ different strategies when conversing. Some are active in
introducing new topics, while others adopt a more receptive “answering” position. Both
teachers and parents reported that several of the children had problems with re-telling
(SNAP).
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LIP shows that all children hear
sounds in the surroundings. MAIS
shows that several can have
problems in distinguishing what
these sounds represent and this is
confirmed in CAP, which shows a
substantial difference in
understanding of speech. Most
children understand more speech
than they can produce themselves.

It appears that several produce more advanced sign language than they understand. A
possible explanation can be that they may not cognitively follow the signing conversation.
At the same time, we see that the majority can express themselves at a more advanced level
with signing.

SIGNO RESOURCE CENTRE
Unconditional belief in mankind
Signo Resource Centre is a nationwide resource and education centre for hearing impaired
with additional needs.
We are part of Statped (the Norwegian Support System for Special Education) and also one
of eight different units in the Norwegian Foundation Signo. Signo presently provides
services to more than 750 hearing impaired and 180 deafblind persons.
Signo Research Centre offers a broad spectrum of services, like education at all levels,
residential school, research, assessments and guidance to parents and professionals.
In addition, we participate in national and international networks.
In Signo, we are concerned with understanding, tolerating and supporting people’s
differences. Throughout the whole organisation you will find competence and focus on
communication. We use sign language and various forms of alternative and augmentative
communication. The core value is to understand and to be understood.

SIGNO RESOURCE CENTRE
Address: Molandveien 36, 3158 Andebu, Norway
Phone: +47 33 43 86 00 / Fax: +47 33 43 87 47
E-mail: post@signokompetansesenter.no
Home page: www.signokompetansesenter.no
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Long term impact of cochlear implants: A case description

HEARING AND NOT TELLING US ABOUT IT
Facilitating functional hearing and language development in deaf children with additional needs

Project presentation
This is an ongoing, follow-up study of
multihandicapped children with CI. The main goal of
the project is to increase our knowledge of how these
children have benefitted from cochlear implants after
8-12 years of use. The project has focused on how
children use hearing, their linguistic functions and
how they use graphic symbols. The previous study
was concluded in 2007.
This project has been financially supported by the
Norwegian ExtraFoundation for Health and
Rehabilitation through EXTRA funds. It is owned by
The Norwegian Association for the Hard of Hearing
(HLF). The project has been administrated by Signo
Resource Centre. The project leader is Heidi Elisabeth
Kittelsen.

Method
In our interviews with teachers, we have employed
NEAP and Vineland, together with the Sign Language
Production Scale (SPS) and Sign Language
Understanding Scale (SUS). We have also observed
Ann in interaction with her teacher.

Conclusion
This case study supports our previous experience that
through patience, sensitivity and creative, dynamic
intervention, children with severe learning difficulties
take advantage of CI concerning communicative skills.

Adapting one’s teaching
The teacher varies her intonation in order to
capture Ann’s auditory attention. Sign language
and augmentative semiotic resources in
combination with speech help to maintain the
child’s attention.
The teacher’s singing seems to create anticipation:
the teacher pauses in the song and when Ann
gives a confirming utterance she continues
singing.
Use of CI in unfamiliar settings is dependent on
support from a familiar person. Systematic
rehabilitation, including repetition, sensitivity,
patience, emotional intonation and lots of time is
necessary in order to help Ann make the best use
of her hearing opportunities.

Motivation is in this case seen as particularly
important for the process of sense-making of
sound. Ann might not give signals about what she
has heard, unless the sound of the word
represents positive emotions. Carers can enhance
emotionally laden sound experiences in daily
situations by basing the introduction to new
sounds on familiar situations, and thus gradually
expanding the repertoire. The meaning-making of
sound is a co-constructing process, dependent on
the carer’s sensitive and creative participation.

Background information
 Ann was born in March 1997. She is a good-natured
girl who is aware of her surroundings. She can
observe or participate in what is going on, she is
expressive and is understood by people who know
her.
 Her cognitive function is at an early level of
development.
 She is a wheelchair user and has always attended a
kindergarten or school for the multi-handicapped.
 She was given a CI in her left ear when she was 6
years and 3 months; some hearing remains in her
right ear.
100 %
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Fig 1: NEAP + indicates that Ann is able to detect
environmental sounds (LIP), but she is less able to
determine the sound sources (MAIS). Her auditive
performance (CAP) seems better than her sign
understanding (SUS), although her speech intelligibility
(SIR) is poorer than her sign performance (SPS). She seems
to depend on, and make use of, both sign and spoken
language in communication with others.

In 2006, Ann communicated with pre-linguistic
utterances. Neither her gestures nor her
vocalisations were recognisable as conventional
expressions.
In 2011, Ann uses single signs alone or in
combination with speech. People who know her
can understand her.
Ann seeks to retell with movements or
vocalisations if an experience has been
emotionally engaging. She can, by signing and, in
some cases, vocalising, name pictures of herself
or familiar persons or objects.

Functional hearing
After receiving her CI, Ann has experienced
periods of non-use due to technical problems.
Until recently, she has not informed others of
any problems with her device (e.g. flat
battery).
She has often chosen not to wear her device.
The adults who care for her have patiently
accepted this. After offering her the
opportunity of wearing the device, these
adults have kept it visible for Ann. Now she
can request use or non-use, at her own
convenience. One of the educational goals is
that she use her CI in unfamiliar settings.
Hearing assessment is difficult. Conventional
hearing test are rarely appropriate in Ann’s
case. Observations of sense-making based on
auditory input are necessary in order to
evaluate her hearing. At the annual device
test, adjustments are made based on parents’
and professionals’ interpretations of comfort
levels.
Observations of reactions to speech through
the school intercom suggest that Ann
discriminates single words that represent
events or entities of particular interest. She
responds when she hears her own name,
turns if someone claps their hands, imitates
some vowels and varies her own vocalisation.
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Long term impact of cochlear implants:

FUNCTIONAL HEARING IN DEAF CHILDREN
WITH ADDITIONAL DISORDERS
Facilitating functional hearing and language development in deaf children with additional needs

Project presentation

Presentation of the children

This is an ongoing, follow-up study of multihandicapped children with
CI. The main goal of the project is to increase our knowledge of how
these children have benefitted from cochlear implants after 8-12 years
of use. The project has focused on how children use hearing, their
linguistic functions and how they use graphic symbols. The previous
study was concluded in 2007.

The previous project had 10 participants, and 6 of them are in this follow-up study. They are now
aged from 11 to 16.
Different kinds of additional diagnoses are represented. Some children have one additional
diagnosis, others have several. These include cerebral palsy, mental retardation, different
syndromes, visual impairment, language disorders and other somatic disorders. The degree to
which these handicaps affect general performance and motor, mental, communicative and social
skills vary greatly.

This project is financially supported by the Norwegian ExtraFoundation
for Health and Rehabilitation through EXTRA funds, and is owned by The
Norwegian Association for the Hard of Hearing People (HLF). The project
has been administrated by Signo Resource Centre. Project leader is
Heidi E. Kittelsen.
Method: In our interviews with pedagogical personnel and parents, we
have employed NEAP and Vineland, together with the Sign Language
Production Scale (SPS) and Sign Language Understanding Scale (SUS).
We have also had conversations with children in connection with the
language tests Reynell or Språk 6-16. The latter test registers various
aspects of verbal short-term memory, conceptualization, grammar,
phonological awareness and reading. In addition, we have analysed
videos of children in conversation with peers or an adult.

Functional hearing
“It must be pretty bad if she can’t be bothered to listen.”
This quote from a teacher tells us something about a
child’s motivation for using her CI. Most children are
motivated to use their CIs and prefer to listen with the ear
that firstly received a CI, even if tests show that both
devices are equally well adjusted. The majority choose to
be without sound at certain times, such as early in the
morning or when they are engaged in their own activities.

The children have different educational provision, from special schools to local schools. Some of
them are part-time pupils at the school for the deaf for a number of weeks in the year.
Child
A
B
C
D
E
F

CI 1
2 yrs 5 mths
2 yrs 5 mths
6 yrs 3 mths
6 yrs 3 mths
2 yrs 10 mths
2 yrs 5 mths

CI 2
Ca 7 yrs
Ca 5 ½ yrs
Ca 11 ½ yrs
8 yrs
Ca 10 yrs

Dif 1 og 2
5 yrs 7 mths
2 yrs 7 mths
5 yrs
5 yrs 2 mths
7 yrs 7 mths

Children in the sample have received CIs at different ages.
The longest period between the first and second CI is 7 yrs,
7 mths.

(Linguistic performance – continued:)
It is suggested that new topics must be presented through
signing while familiar topics can be solely communicated
through speech.
In peer conversations we see examples of children
seeking support through lip reading. We have seen that
children employ different strategies when conversing.
Some are active in introducing new topics, while others
adopt a more receptive ’answering’ position. Both
teachers and parents reported that several of the children
had problems with re-telling (SNAP).
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Modality: Compared with the previous project (2006),
all children now use sign and speech in communication
with others.
Children switch between only speaking, only signing and
combining speech and signing. Choice of modality seems
to be context-dependent; it also depends on listening
conditions and whom one is communicating with.
The results of the language tests show that all
performances were below the norm, and that the
children had problems with different aspects of spoken
language.

LIP shows that all children hear sounds in the
surroundings. MAIS shows that several can have problems
in distinguishing what these sounds represent and this is
confirmed in CAP, which shows a substantial difference in
understanding of speech. Most children understand more
speech than they can produce themselves.
As far as sign language is concerned, it appears that
several produce more advanced language than they
understand. A possible explanation can be that they may
not cognitively follow the signing conversation. At the
same time, we see that the majority can express
themselves at a more advanced level with signing.

Graphic communication
Most of the children in the survey have cracked the
reading code and understand that text contains
meaning. They have a range of writing abilities and
a variety of motivations for writing. Some of them
write short messages with incorrect orthography,
while others write short, correctly spelt messages.
Some use social media or write blogs.
A number of the children read; however, not all of
them read literature that is appropriate to their age
level. Some like to be read to, rather than reading
themselves. When they read aloud, some children
cut out word endings. Others omit prepositions,
both when they speak or sign. Some enjoy the
support of reading with others. Many children like
books to have pictures, and an enlarged text. Many
like comic strips.
For non-readers, or children on the way to cracking
the reading code, illustrations, word-pictures and
pictographs give important graphic support.

The preliminary results suggest that children
with several disorders take advantage of CI
concerning linguistic performance and
functional hearing. Our experience, based on
this study, clinical practice and other
research, shows that time, patience and
organization are decisive factors in
developing listening skills, language and the
use of graphic symbols.
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Facilitating functional hearing and language development in deaf children with additional needs

Project presentation

Presentation of the children

This is an ongoing, follow-up study of multihandicapped children with
CI. The main goal of the project is to increase our knowledge of how
these children have benefitted from cochlear implants after 8-12 years
of use. The project has focused on how children use hearing, their
linguistic functions and how they use graphic symbols. The previous
study was concluded in 2007.

The previous project had 10 participants, and 6 of them are in this follow-up study. They are now
aged from 11 to 16.
Different kinds of additional diagnoses are represented. Some children have one additional
diagnosis, others have several. These include cerebral palsy, mental retardation, different
syndromes, visual impairment, language disorders and other somatic disorders. The degree to
which these handicaps affect general performance and motor, mental, communicative and social
skills vary greatly.

This project is financially supported by the Norwegian ExtraFoundation
for Health and Rehabilitation through EXTRA funds, and is owned by The
Norwegian Association for the Hard of Hearing People (HLF). The project
has been administrated by Signo Resource Centre. Project leader is
Heidi E. Kittelsen.
Method: In our interviews with pedagogical personnel and parents, we
have employed NEAP and Vineland, together with the Sign Language
Production Scale (SPS) and Sign Language Understanding Scale (SUS).
We have also had conversations with children in connection with the
language tests Reynell or Språk 6-16. The latter test registers various
aspects of verbal short-term memory, conceptualization, grammar,
phonological awareness and reading. In addition, we have analysed
videos of children in conversation with peers or an adult.

Functional hearing
“It must be pretty bad if she can’t be bothered to listen.”
This quote from a teacher tells us something about a
child’s motivation for using her CI. Most children are
motivated to use their CIs and prefer to listen with the ear
that firstly received a CI, even if tests show that both
devices are equally well adjusted. The majority choose to
be without sound at certain times, such as early in the
morning or when they are engaged in their own activities.

The children have different educational provision, from special schools to local schools. Some of
them are part-time pupils at the school for the deaf for a number of weeks in the year.
Child
A
B
C
D
E
F

CI 1
2 yrs 5 mths
2 yrs 5 mths
6 yrs 3 mths
6 yrs 3 mths
2 yrs 10 mths
2 yrs 5 mths

CI 2
Ca 7 yrs
Ca 5 ½ yrs
Ca 11 ½ yrs
8 yrs
Ca 10 yrs

Dif 1 og 2
5 yrs 7 mths
2 yrs 7 mths
5 yrs
5 yrs 2 mths
7 yrs 7 mths

Children in the sample have received CIs at different ages.
The longest period between the first and second CI is 7 yrs,
7 mths.

(Linguistic performance – continued:)
It is suggested that new topics must be presented through
signing while familiar topics can be solely communicated
through speech.
In peer conversations we see examples of children
seeking support through lip reading. We have seen that
children employ different strategies when conversing.
Some are active in introducing new topics, while others
adopt a more receptive ’answering’ position. Both
teachers and parents reported that several of the children
had problems with re-telling (SNAP).
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Modality: Compared with the previous project (2006),
all children now use sign and speech in communication
with others.
Children switch between only speaking, only signing and
combining speech and signing. Choice of modality seems
to be context-dependent; it also depends on listening
conditions and whom one is communicating with.
The results of the language tests show that all
performances were below the norm, and that the
children had problems with different aspects of spoken
language.

LIP shows that all children hear sounds in the
surroundings. MAIS shows that several can have problems
in distinguishing what these sounds represent and this is
confirmed in CAP, which shows a substantial difference in
understanding of speech. Most children understand more
speech than they can produce themselves.
As far as sign language is concerned, it appears that
several produce more advanced language than they
understand. A possible explanation can be that they may
not cognitively follow the signing conversation. At the
same time, we see that the majority can express
themselves at a more advanced level with signing.

Graphic communication
Most of the children in the survey have cracked the
reading code and understand that text contains
meaning. They have a range of writing abilities and
a variety of motivations for writing. Some of them
write short messages with incorrect orthography,
while others write short, correctly spelt messages.
Some use social media or write blogs.
A number of the children read; however, not all of
them read literature that is appropriate to their age
level. Some like to be read to, rather than reading
themselves. When they read aloud, some children
cut out word endings. Others omit prepositions,
both when they speak or sign. Some enjoy the
support of reading with others. Many children like
books to have pictures, and an enlarged text. Many
like comic strips.
For non-readers, or children on the way to cracking
the reading code, illustrations, word-pictures and
pictographs give important graphic support.

The preliminary results suggest that children
with several disorders take advantage of CI
concerning linguistic performance and
functional hearing. Our experience, based on
this study, clinical practice and other
research, shows that time, patience and
organization are decisive factors in
developing listening skills, language and the
use of graphic symbols.
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ABSTRACT:
Objectives: The aim of this follow-up study is to assess long-time outcome in cochlear
implanted children with additional needs. There is a focus on functional hearing and spoken
and sign language. The purpose of the study is to increase our understanding of how to
organize learning and habilitation for children with multiple handicaps.
Study design: from the original longitudinal study of 10 children (2004 – 2007), 6 children
were assessed after 8-12 years of implant use. Results from one challenging hearing
assessment case will be presented. This child was laterally implanted at the age of 7 and a
half. She was 14 at the time of the last data collection.
Results: The girl has cerebral palsy and is a wheelchair user. Her communication skills are
prelinguistic; this corresponds with her general cognitive level.
In most situations it is difficult to observe the extent to which she is hearing; she gives few
responses to auditory input and so it is difficult to assess hearing ability.
Spontaneous responses to specific words have been observed, and these will be discussed.
The role of motivation in making sense of sound will be focused on. We are especially
concerned with how motivation can be enhanced in daily situations

CONCLUSION
This case study supports our previous experience that through patience, sensitivity and
creative, dynamic intervention, children with severe learning difficulties take advantage of
CI concerning communicative skills. Systematic rehabilitation, including repetition,
sensitivity, patience, emotional intonation and lots of time is necessary in order to help Ann
make the best use of her hearing opportunities.

BACKGROUND INFORMATION
 Ann was born in March 1997. She is a good-natured girl who is aware of her
surroundings. She can observe or participate in what is going on, she is expressive
and is understood by people who know her.
 Her cognitive function is at an early level of development.
 She is a wheelchair user and has always attended a kindergarten or school for the
multi-handicapped.
 She was given a CI in her left ear when she was 6 years and 3 months; some hearing
remains in her right ear.
 The combination of hearing impairment and other disability is likely to result in
degree of functional impairment that is greater than the sum of each individual
impairment. This means that Ann is likely to struggle while adapting to her CI.

MOTIVATION is in this case seen as particularly important for the process of sensemaking of sound. Ann might not give signals about what she has heard, unless the sound of
the word represents positive emotions.
Carers can enhance emotionally laden sound experiences in daily situations by basing the
introduction to new sounds on familiar situations, and thus gradually expanding the

repertoire. The meaning-making of sound is a co-constructing process, dependent on the
carer’s sensitive and creative participation.

LINGUISTIC PERFORMANCE
In 2006, Ann communicated with pre-linguistic utterances. Neither her gestures nor her
vocalisations were recognisable as conventional expressions.
In 2011, Ann uses single signs alone or in combination with speech. People who know her
can understand her.

FUNCTIONAL HEARING
After receiving her CI, Ann has experienced periods of non-use due to technical problems.
Until recently, she has never informed others of any problems with her device (e.g. flat
battery).
She has often chosen not to wear her device. The adults who care for her have patiently
accepted this. After offering her the opportunity of wearing the device, these adults have
kept it visible for Ann. Now she can request use or non-use, at her own convenience. One of
the educational goals is that she use her CI in unfamiliar settings.
Hearing assessment is difficult. Conventional hearing test are rarely appropriate in Ann’s
case. Observations of sense-making based on auditory input are necessary in order to
evaluate her hearing. At the annual device test, adjustments are made based on parents’
and professionals’ interpretations of comfort levels.
Observations of reactions to speech through the school intercom suggest that Ann
discriminates single words that represent events or entities of particular interest. She
responds when she hears her own name, turns if someone claps their hands, imitates some
vowels and varies her own vocalisation.
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har spesiell kompetanse på
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Hva er et cochleaimplantat?
Et cochleaimplantat (CI) er et hjelpemiddel som
kan gi døve og sterkt hørselshemmede bedre
hørsel. Det består av en indre del med en
elektrode som er operert inn i sneglehuset
(cochlea) og en ytre del med en mikrofon som
fanger opp lyd. Lyden sendes via en tale
prosessor til elektrodene i sneglehuset og går så
videre via hørselsnerven og opp til
hørselssenteret i hjernen.

Hvem får CI?

Kommunikasjonen kan gjerne
forsterkes med bruk av blikk,
bilder, gester og tegn for å sikre
felles forståelse.
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De fleste barn med medfødt hørselstap vil bli
fanget opp av hørselsscreeningen på sykehuset
og blir dermed diagnostisert allerede som
nyfødte. Hørselstap kan også oppstå senere i
barnets liv, da er det ofte foresatte eller andre
nærpersoner som fatter mistanke til nedsatt
hørsel. Barn som er hørselshemmede eller har
store sensorineurale (sensorineurale betyr store
cochleære / indre øre hørselstap) hørsels
-5-

nedsettelser kan, etter en grundig utredning, få
tilbud om cochleaimplantasjon.
Det er Rikshospitalet som opererer barn og som
vurderer hvem som er kandidater for et
implantat.
Noen kan få CI når de er noen måneder gamle.
Forskning viser at det er bedre prognose for
taleutvikling dersom barnet får CI før det er 18
måneder. De fleste barn får tilbud om to
implantater samtidig.

CI hos barn med ulike
funksjonsnedsettelser
Siden 2000-tallet har også barn med funksjons
nedsettelser, i tillegg til sitt hørselstap, fått
tilbud om cochleaimplantat. Denne gruppen
omfatter barn med svært ulike diagnoser og
tilstander som for eksempel:
• AFS (autismespekter forstyrrelser)
• Generell psykisk utviklingshemming

•
•
•
•
•
•
•
•

Syndromer (CHARGE, Downs syndrom)
Kromosomfeil
Epilepsi
Språkforstyrrelser
Døvblindhet
Motoriske vansker
Medfødt stoffskiftesykdom
Medfødte skader etter virus i svangerskap
(CMV, Rubella)

Kombinasjonen av hørselsnedsettelse og andre
funksjonsnedsettelser arter seg individuelt og
enestående. Funksjonsnedsettelser påvirker og
forsterker hverandre, og alle funksjons
nedsettelser virker inn på andre
utviklingsområder.

Mange forbedrer sine sosiale
ferdigheter etter at implantatet
er tatt i bruk.
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Tilrettelegging, hva bør vi
tenke på?
Ved bekreftet hørselsnedsettelse eller en
mistanke om hørselsnedsettelse er det viktig at
personene rundt barnet opprettholder
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kommunikasjon og et godt samspill. Selv om
barnet ikke hører det talte ordet ennå, er det
andre deler i kommunikasjonen det er viktig å ta
vare på før lyden kommer på. Turtaking og evne
til felles oppmerksomhet er viktige elementer for
den videre språktilegnelsen og den sosiale
utviklingen. Kommunikasjonen kan gjerne
forsterkes med bruk av blikk, bilder, gester og
tegn for å sikre felles forståelse. Bruk av sanger
og regler kan være en fin ramme for felles
opplevelse. Når kommunikasjonen og samspillet
innebærer trygghet, respekt og forutsigbarhet,
kan det bidra til at barnets selvfølelse og
mestringsopplevelse øker.
Samtidig er det i perioden fra hørselsned
settelsen er oppdaget og frem til lydpåsetting
viktig at man gjør barnet oppmerksom på lyd ved
å kommentere den vibrasjonen lyden lager, både
på kroppen og på objekter som f.eks ballonger.
For noen kan det å sitte på fanget være fint, da
kan en kjenne rytmen i stemmen og vibrasjonene
i brystkassa til den en er sammen med.

Oppfølging etter
operasjon; hva er
viktig?

Barn med funksjosnedsettelser
trenger mer tid, og har behov
for tilrettelagte erfaringer for
å nyttiggjøre seg sin hørsel.

Etter at barnet er operert tar det 4 til 6
uker før de ytre delene av implantat
utstyret tilkobles og taleprosessoren
programmeres. Lydpåsettingen foregår
innenfor en gitt tidsramme og justeres
etter barnets reaksjoner på lyden. Etter at
lyden er satt på må barnet lære å oppfatte,
tolke og forstå lydene. Denne prosessen
kan ta lang tid.
Etter en CI-operasjon vil lydene i miljøet
rundt barnet være viktig. Det må være
gode lytteforhold slik at barnet på sikt
kan ha mulighet til å gjenkjenne
omgivelseslyder og tale.
Etter at implantatet er tilkoblet begynner
arbeidet med å gjøre barnet oppmerksom på
lyd og etter hvert å diskriminere lyder. Viktige
faktorer for å lykkes i rehabiliteringen, er tid og
-8-

systematikk. Barn med funksjonsnedsettelser
trenger mer tid og har behov for tilrettelagte
erfaringer for å nyttiggjøre seg sin hørsel.
Barnet trenger gjentatte erfaringer med lyd
knyttet til hverdagslivet der en for eksempel
stopper opp når noen banker på døra eller det
renner vann i springen. Samtidig er det viktig å
være oppmerksom på hvilke lydkilder barnet
retter sin oppmerksomhet mot, og benevne
disse. Dette stiller krav til tålmodighet både fra
omgivelsene og fra barnet. Hvis dette får være
bærende prinsipper i rehabiliteringen, er det økt
sannsynlighet for at lyden blir meningsfull.
Det er utviklet pedagogiske programmer som
kan følges for å bevisstgjøre hørselen og fremme
den talespråklige utviklingen. Mange barn med
kombinerte funksjonsnedsettelser kan ikke følge
disse programmene på samme måte som andre
barn. For mange av dem kan det være riktig at
det ikke bare satses på talespråklig utvikling,
men at barnet får tilbud om NMT (norsk med
tegnstøtte), tegnspråk og /eller andre alternative
-9-

eller supplerende kommunikasjonsmidler. Ifølge
opplæringsloven skal pedagogisk oppfølging
tilpasses den enkelte.

Utbytte av CI
Utbytte av CI vil variere, men de fleste barn uten
funksjonsnedsettelser utvikler en hørsels
funksjon tilsvarende lett tunghørt etter en
CI-operasjon, og mange utvikler et godt tale
språk. Barnets forutsetninger og miljøets evne til
å tilrettelegge for det enkelte barn er viktige
faktorer for hvordan utbyttet blir. De fleste barn
med flere funksjonsnedsettelser vil ikke på
samme måte som andre klare å gjøre seg nytte
av den lyden CI gir dem.
Noen av barna med flere funksjonsnedsettelser
kan utnytte sin hørsel optimalt i kjente
situasjoner og med kjente stemmer, men de
samme barna kan i situasjoner med bakgrunns
støy, eller på ukjente steder, være avhengig av
tilrettelegging for bedre å kunne oppfatte lydene.
Det kan for eksempel være å se tegn som støtte,

at noen er nær og gjentar det som blir sagt eller
at det blir benyttet ulike former for visuell støtte.
Mange barn med flere funksjonsnedsettelser
forbedrer sine sosiale ferdigheter etter at
implantatet er tatt i bruk. Lyden de hører kan
bidra til større oppmerksomhet mot om
verdenen, noe som gjøre det lettere å orientere
seg, og å oppfatte følelsesmessige nyanser i
stemmer og talespråk. Barnet kan også bli mer
oppmerksom på varsellyder, rytme og musikk,
samt hvor lydene kommer fra. Alt dette bidrar til
at de kan øke sin deltagelse i lek og samspill. For
noen av barna vil dette være det optimale utbytte
av CI, mens andre også vil utvikle et talespråk.
Ordforråd og taletydelighet vil variere med deres
kognitive nivå og motoriske funksjon.

Hvem kan bistå?
Hvis det avdekkes hørselsnedsettelse ved
hørselsscreeningen på sykehuset, blir barnet
meldt til det lokale eller regionale straks-team
som vil følge opp barnet og foreldrene. S
 traks

team er lokalisert ved Signo kompetansesenter
og de regionale Statlige spesialpedagogiske
kompetansesentrene.
Ved mistanke om hørselstap etter nyfødtperioden
bør man ta kontakt med helsestasjon eller
fastlegen.
Etter at barnet har fått CI, følger en rehabiliterings
periode. PPT vil være sentral i denne perioden.
Naturlige samarbeidspartner er Signo skole- og
kompetansesenter som har spesiell kompetanse
på hørselstap i kombinasjon med flere
funksjonsnedsettelser. Senteret kan bistå både
før og etter cochleaimplantasjon.
Signo skole- og kompetansesenter er fellesnavn
for de to tett samarbeidende virksomhetene
Signo grunn- og videregående skole AS, og Signo
kompetansesenter.
Skolen gir grunn- og videregående opplæring til
hørselshemmede med ulike funksjonshemninger
og døvblinde.
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Kompetansesenteret tilbyr opplæring til
foreldre, deltidsopplæring, støtte og
veiledning til kommuner og fylkes
kommuner, voksenopplæring,
kompetanseutvikling og ulike kurs for
elever og fagpersoner. Både Signo
grunn- og videregående skole AS og
Signo kompetansesenter holder til på
ærverdige Sukke gård i Andebu
kommune i Vestfold. Virksomhetene er
landsdekkende og eies av den ideelle
stiftelsen Signo.

Når kommunikasjonen og
samspillet innebærer trygghet,
respekt og forutsigbarhet kan det
bidra til at barnets selvfølelse og
mestringsopplevelse øker.
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SIGNO RESOURCE CENTRE
Unconditional belief in mankind
Signo Resource Centre is a nationwide resource and education centre for hearing impaired
with additional needs.
We are part of Statped (the Norwegian Support System for Special Education) and also one
of eight different units in the Norwegian Foundation Signo. Signo presently provides
services to more than 750 hearing impaired and 180 deafblind persons.
Signo Research Centre offers a broad spectrum of services, like education at all levels,
residential school, research, assessments and guidance to parents and professionals.
In addition, we participate in national and international networks.
In Signo, we are concerned with understanding, tolerating and supporting people’s
differences. Throughout the whole organisation you will find competence and focus on
communication. We use sign language and various forms of alternative and augmentative
communication. The core value is to understand and to be understood.
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Address: Molandveien 36, 3158 Andebu, Norway
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