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Forord

Gjennom prosjektet Slyngepatruljen, har 15 medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbunds
Ungdom (HLFU) besøkt over 40 institusjoner for høyere utdanning, fra Kautokeino i nord til
Kristiansand i sør. Formålet har vært å kartlegge tilretteleggingen for hørselshemmede ved
høyere utdanning. Et lignende prosjekt ble gjennomført av HLFU i 2007/2008, men da uten
kapital til å kunne gjøre nødvendig innsamling fra selve utdanningsstedet. Denne gangen har
vi, med støtte fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, hatt mulighet til å sende
prosjektdeltagere til de utvalgte studiesteder for å gjennomføre standardiserte intervjuer og
gjøre sine observasjoner.

Prosjektet har vært av en betydelig størrelsesorden for HLFU, både med tanke på varighet,
kompleksitet, involvering av prosjektdeltagere fra medlemsmassen, og økonomiske rammer.
På den positive siden har vi vært svært heldig ved å få med enkelte svært engasjerte
medlemmer og blitt særdeles godt imøtegått av de utvalgte institusjoner. Dette har vært
essensielt for å kunne gjennomføre innsamling og komme med våre uttalelser for dagens
situasjon.

De data vi får ut fra våre undersøkelser viser klare indikasjoner på flere områder, som
avdekker vesentlige mangler for å sikre trygghet for hørselshemmede i møte med og
gjennomføring i høyere utdanning.

En stor takk skal gå til HLFU sine prosjektmedarbeidere og våre kontaktpersoner ved de 41
lærestedene for høyere utdanning.

God lesning!
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1. Bakgrunn for prosjektet og vår målsetting
For mange hørselshemmede er det en tøff overgang fra grunnskolen til høyere utdanning.
Mens fylkeskommunen har et tydelig ansvar for tilrettelegging i grunnskolen og på
videregående skoler er det i høyere utdanning opp til den enkelte institusjonen hvordan og i
hvilken grad de ønsker å tilrettelegge. I tillegg er mange barn og unge vant til at foreldrene
støtter opp om barna og hjelper til med å få den nødvendige oppfølgingen. For mange blir
møtet med høyere utdannelse problematisk da tilretteleggingen for hørselshemmede generelt
er dårligere, samtidig som det er høyere forventninger til selvstendighet og at man skal klare
seg selv. Mange er også redd for å skille seg ut eller være til bry. Resultatet blir at flere
hørselshemmede faller ut av studiene eller fullfører med dårligere resultater.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009 skal sikre personer
med nedsatt funksjonsevne vern mot diskriminering1.
”Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til
samfunnsdeltagelse for alle uavhengig av funksjonsevne og hindre diskriminering på grunn
av nedsatt funksjonsevne”. 2

Dette gjelder også i høyere utdannelse. Utdanningsinstitusjoner skal så langt det er mulig
legge til rette for studenter med særskilte behov for å sikre at studenter med nedsatt
funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdannelsesmuligheter. I følge Diskriminerings
– og tilgjengelighetslovens §9, skal institusjonene arbeide for generell tilrettelegging,
herunder universell utforming av bygninger, anlegg og IKT;

§9; «Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming
innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten.
Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de
fysiske forholdene, herunder informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at
virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.»3

1

Ot. prp. Nr 44 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/regpubl/otprp/2007-2008/otprp-nr-44-2007-2008.html?id=505404 ( 25.05.2011)
2
Lovdata http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html#12 (side åpnet 26.05.2011)
3
Lovdata http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-20-42 (side åpnet 10.12.2013)
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Alle læresteder er påbudt å ha en kontaktperson og en handlingsplan for studenter med
funksjonshemninger. Det er viktig å merke seg at kravet til tilrettelegging ikke er absolutt.
Dersom tilretteleggingen medfører for store kostnader eller hvis det fører til reduksjon av
faglige krav kan de være unndratt denne regelen. Studiestedet foretar her en konkret
vurdering.

Funksjonshemmede har generelt lavere utdannelse og dårligere økonomisk situasjon. Bedre
tilretteleggelse kan føre til at flere hørselshemmede søker seg til høyere utdannelse, fullfører
utdannelsen og oppnår bedre resultater. Deltagelsesproblemet for mange hørselshemmede kan
løses med relativt enkle grep, forutsatt at læringsstedet legger til rette for dette. Eksempler på
nødvendige hjelpemidler er høyttaler og mikrofon, teleslynge og IR-anlegg. HLFU anser det
som innenfor rimelighetens grenser å anskaffe slikt utstyr. Men slikt utstyr er ikke gratis og
det kan noen ganger ta tid å skaffe til veie. Dersom studenten i forkant ikke har gjort
læringsstedet oppmerksom på behovet eller studenten ikke har kommet gjennom umiddelbart
med sine anmodninger vil mange oppleve en vanskelig start på studietiden. Derfor mener
HLFU at alle læringsinstitusjoner skal ha et minimum av hjelpemidler på plass til enhver tid.
Læringsstedet må også ha gode rutiner for bruk av slikt utstyr slik at studenten ikke selv må
passe på at det brukes. Slyngepatruljen vil kunne legge forholdene til rette for å forenkle
situasjonen for hørselshemmede studenter slik at de kan konsentrere seg om studiene og ikke
byråkrati for å få det de har krav på.

Vårt klare mål har vært: hva er tilstanden for tilretteleggingen for hørselshemmede ved høyere
utdanning i Norge? Her under gjelder det områder som informasjonsarbeid mot studenter og
ansatte, tilgjengelig utstyr, dets bruk og opplæring innen bruk, hva er gjort og hva planlegges
å gjøre, og ikke minst – i hvor stor grad blir hørselshemmede og hørselshemmedes behov
ivaretatt av institusjonen innenfor høyere utdanning.

Gjennomføringen ble organisert av en prosjektleder, som også er ansatt som
ungdomskonsulent i HLFU. De 15 frivillige er selv hørselshemmet og har tilhørt lokallag i
hele landet. I løpet av prosjektet har de deltatt på en eller flere sentrale samlinger hvor man
har hatt grundige gjennomganger av prosjektfasen og den viktigste mål, samt grundig
opplæring innen hva en skulle være på leting etter og hvor vidt innsamlet informasjon var
riktig og hensiktsmessig. Datainnsamlingen er gjennomført ved bruk av intervju med
kontaktperson på de respektive lærestedene. Majoriteten av datagrunnlaget er innhentet
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gjennom besøk på institusjonene og man har i tillegg til intervju, benyttet seg av observasjon.
Der det ikke har latt seg gjennomføre med besøk og personlig intervju, har man benyttet seg
av andre typer intervjuformater, henholdsvis telefon og mailkorrespondanse. Innsamlingene er
grundige og etterprøvbare, hvorav det på enkelte områder gir klare utslag som er
kritikkverdige og på noen områder finner man tilfredsstillende resultater i henhold til
gjeldende lover og regler. 34 institusjoner er representert i undersøkelsen, noen av disse
gjennom flere avdelinger eller fakultet. Totalt har man samlet inn data fra 41 enheter.
Enhetene har god geografisk spredning, 18 av landets 19 fylker er besøkt og et bredt utvalg av
ulike fagmiljøer og studieretninger innenfor både privat og offentlig sektor er inkludert i
datamaterialet. I etterkant av innsamlingen har deltakere fra prosjektgruppen fulgt opp flere av
lærestedene med bakgrunn i innsamlede resultater.

2. Prosjektgjennomføring
Et meget viktig element tidlig i prosjektet var rekruttering av frivillige prosjektmedarbeidere,
som var medlemmer av HLFU. Videre var det enn så viktig at mye av aktiviteten skulle i
størst mulig grad bli forankret i lokallagene. Oppbrytningen begynte ved å dele landets
utdanningsinstitusjoner for høyere utdanning inn i fire regioner – nord, sør, øst og vest.
Rekrutteringsarbeidet ble rettet mot lokallag sine Facebook-sider, hjemmesider, årsmøter,
resurspersoner og generelt mot generalforsamling og generell “snøball-effekt”. I starten var
gikk det litt trådt, prosjektleder måtte derfor trykke på litt ekstra før rekrutteringen av
prosjektmedarbeidere var på plass etter hvert.

Som følge av en noe treg rekrutteringsprosess ble opplæringskurset, opprinnelig satt til mai,
utsatt til og gjennomført 9. juni 2012. Under opplæringskurset var alle prosjektmedarbeiderne
tilstedeværende. Foredragsholdere var Universell Utforming, som forklarte om rammen for
tilrettelegging i offentlige bygg, NAV som forklarte om mulige og typiske hjelpemidler for
hørselshemmede, Unge Funksjonshemmede forklarte om utfordringer innen tilrettelegging for
studenter med «usynlige funksjonshemninger», en student med hørselshemming delte sine
erfaringer etter sin tid som student ved Høyskolen i Volda, og en tidligere undersøkelse fra
HLFU (2007/2008) ble lagt frem. Selve spørreskjema, som var standardisert og utviklet av
prosjektleder, ble presentert, gjennomgått og evaluert av prosjektmedarbeidere i fellesskap.
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Selve opplæringskurset ble avsluttet med en felles middag og uformell diskusjon rundt de
kommende datainnsamlinger.

I etterkant av opplæringskurset ble det opprettet en egen side på Facebook for å fungere som
en uformell arena med prosjektmedarbeidere, hvor spørsmål, erfaringer og kunnskap ble delt
og diskutert. Denne gruppen ble et positivt verktøy for både prosjektleder og
prosjektdeltagere.

Etter ønske fra prosjektmedarbeiderne, ble det den 8. september 2012, gjennomført en ekstra
samling for å planlegge de mer praktiske utfordringer i sammenheng med selve
gjennomføringen av intervju. Kurset ble gjennomført ved HLF sine lokaler i Brynsveien i
Oslo. Sentrale punkt for gjennomgang var hvordan man går frem for å kontakte de respektive
universitet og høyskoler, hvordan man utførte selve intervjuet og hvilke retningslinjer det var
ved reiseregning. Et vesentlig element ved denne samlingen ble å dele institusjoner mellom
prosjektdeltagere.

I etterkant av denne samlingen den 8. september iverksatte prosjektmedarbeider sin kontakt
mot utdanningsinstitusjoner, satt avtaler og gjennomført besøk og intervjuer. Videre var det
behov for enkelte justeringer da et par prosjektdeltagere falt fra og enkelte institusjoner måtte
fjernes fra listen da de ikke var aktuell for vår målgruppe (i dette tilfellet Politihøyskolen som
ikke tar inn studenter med hørselshemning).

En tredje samling ble holdt 8. desember 2012 på Thon Hotell Opera i Oslo. Dette var også
frist for når man skulle være ferdige med å intervjue sine respektive institusjoner. Hovedtema
for denne samlingen var oppsummering og erfaringsutveksling samt motivasjonsbygging for
det videre arbeidet. Alle de frivillige fikk presentert sine resultater og erfaringer. Det ble også
avholdt workshop hvor deltakerne diskuterte trender i tilretteleggingssituasjonen og hvordan
resultatene kan brukes. En hovedkonklusjon var at resultatene ikke var grundige nok til å
rangere skolene fra best til verst slik vi opprinnelig håpet på, men at de kan brukes til å gi en
pekepinn på hvordan tilretteleggingen faktisk er og dermed også hvilke tiltak som bør
iverksettes for å forbedre situasjonen. Noen hadde ikke rukket å bli ferdig med sine skoler og
fikk dermed utsettelse til januar.
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I slutten av mai var det samlet inn informasjon fra 27 institusjoner, det ble så satt inn en
ekstrainnsats for å komme over 40 institusjoner og avdelinger. Dette målet ble oppnådd i
slutten av juli 2013, og det totale antallet ble 41 enheter, som er grunnlaget for denne
rapporten.

Prosjektets fjerde samling ble avholdt på Soria Moria Hotell og konferansesenter, 30.
november og 1. desember 2013. Målet med samlingen var en gjennomgang og
kvalitetssikring av innhentet data og utkastet til rapporten, samt å motivere deltakerne til en
videre innsats, da det har vært noe frafall i prosjektgruppen underveis. I tillegg til dette ble det
også lagt strategier i forhold til informasjonsmateriell til både institusjoner og studenter
innenfor høyere utdanning. På samlingen kom det frem at flere av informantene ved
institusjonene gjennom intervjuet, hadde ytret ønske om et oppfølgingsbesøk fra HLFU og
prosjektgruppen, da man følte behov for mer informasjon i forholdt til tilrettelegging for
hørselshemmede i høyere utdanning. Prosjektgruppen kom her frem til at det var
hensiktsmessig å søke om utvidelse av prosjektperioden, da planlagte oppfølgingsbesøk
gjenstod grunnet uforutsette forsinkelser i prosjektet.

Fra samling på Soria Moria, 30. november – 1. desember 2013
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Utvidelse av prosjektperioden ble innvilget i januar 2014 og prosjektgruppen samlet seg til
strategimøte på Scandic Bergen City 9. – 10. mai. Det ble her lagt planer for oppfølging og
besøkt, samt hvilke informasjonsmateriell som var hensiktsmessig å produsere. Flere av
lærestedene hadde gitt uttrykk for at de ikke ønsket for mye informasjon på papir, da dette
ofte forsvant i mengden. Det ble derfor foreslått i prosjektgruppen å lage et kaffekrus med
påskriften «Hva kan jeg gjøre for en hørselshemmet student?», samt en henvisning til
nettsiden tilgjengeligstudietid.no. Nettsiden er laget gjennom et tidligere prosjekt med støtte
fra Helse og Rehabilitering og er en portal for bedre tilrettelegging for hørselshemmede i
høyere utdanning. I tillegg til kruset, ble det også bestemt å produsere en enkel folder med
informasjon om Slyngepatruljen, HLFU og funnene i prosjektet.. Det ble enighet om at
prosjektleder kontaktet lærestedene i mai og juni, med et tilbud om oppfølgingsbesøk i
perioden august – november.

Etter manglende tilbakemeldinger fra lærestedene, sendte prosjektleder ut en påminnelse i
august. Tilbakemeldingene var da gode og omtrent halvparten av de undersøkte institusjonene
ønsket mer oppfølging og informasjon fra prosjektgruppen. Det ble løpende avtalt med
interesserte institusjoner og i perioden august – desember 2014 har deltakere fra
prosjektgruppen avlagt oppfølgingsbesøk på 18 læresteder. Resterende læresteder har fått
tilsendt informasjonsmateriell. Besøkene vil bli diskutert mer inngående i kapittel 4.
Prosjektets slutt- og evalueringssamling ble avholdt på Scandic Ørnen i Bergen, 28. – 29.
november 2014. Prosjektdeltakerne delte her sine erfaringer fra oppfølgingsbesøkene og
prosjektperioden. Det ble også lagt opp til en større diskusjon om hvordan HLFU kan fortsette
sitt arbeid om bedre tilrettelegging i høyere utdanning i etterkant av prosjektet og gjøre bruk
av resultatene og erfaringene man har gjort seg. Videre vil rapporten i del tre, ta for seg
resultatene fra kartleggingen og en resultatvurdering av disse.
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Prosjektgruppen samlet til slutt – og evalueringssamling. 28. -29. november 2014

3. Resultater og resultatvurdering

Følgende vil gjennomgå spørsmål kronologisk slik de fremkommer av spørreskjema, med
resultater og prosjektleders kommentarer. En sammenfattende oppsummering vil fremkomme
i del fire.

1. Er det installert teleslynge i auditorier/forelesningssaler/klasserom/grupperom?

Ja: 39
Nei: 2

Kommentar: I grunn er dette et tilfredsstillende resultat. Men, som vi vet, er de fleste auditorium
av en viss størrelse utstyrt med teleslynge, men det er mer problematisk i forhold til at de mindre
auditorium og klasserom har dette utstyret, og videre om den enkelte student da vil bli tilbudt en
mobil tele-slynge eller andre hjelpemidler.
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2. Er det skrankeslynge (teleslynge) ved de ulike publikumsskrankene på
høgskolen/universitetet?

Ja: 14
Nei: 25
Vet ikke: 2

Kommentar: Her har de største institusjoner installert teleslynge ved skrankene ved sentral
administrasjonen, men lignende tilbud finnes ikke ved de mindre institusjoner eller respektive
institutt/avdelinger. Alternativer til skrankeslynge, som informasjonsskjermer eller mobilslynger,
finnes ikke i noen nevneverdig grad. Flere av institusjonene med skrankeslynge bør merke dette
bedre.

3. Spesifiser hva slags typer tekniske hjelpemidler for hørselshemmede dere har på dette
lærestedet:

Intet annet enn teleslynge: 31
IR anlegg: 6
Mobile slynger: 4

Kommentar: Her er det, uten tvil, store mangler på alternativer. Spesielt bekymringsverdig er det
med referanse til svar og kommentar i spørsmål 1.aAt bare fire av førti har tilbud om mobilslynge
til sine studenter. Det er på ingen måte dekkende eller god nok.

4. Har man mulighet til å varsle brann og ulykker gjennom forsterkede lydsignaler og visuell
varsling?

Ja: 9
Nei: 28
Vet ikke: 3
Ikke svart: 1
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Kommentar: Dette punkt er det mest graverende punktet som fremkommer i denne
undersøkelsen. Her gjelder det sikkerheten til både hørselshemmede og døve, hvor det er store
sjanser for at de ikke vil kunne reagere hurtig nok ved eventuell brann og røykutvikling.

5. Har høgskolen/universitetet iverksatt konkrete tiltak for å bedre de akustiske forholdene* slik
at lokalene er best mulig tilpasset hørselshemmede?

Ja: 19
Nei: 19
Vet ikke: 1
Ikke svart: 2

Kommentar: Nyoppførte og nyoppussede bygg vil være tilpasset etter universell utforming, og
deretter være tilpasset dekkende standarder. For de andre finnes det ikke noen planer for å bedre
akustikken, noe som ikke bare er til bedring for hørselshemmede men også øvrige brukere av
lokaler.

6. Blir det tilgjengelige utstyret faktisk brukt?

Ja: 25
Nei: 11
Vet ikke: 4
Ikke svart: 1

Kommentar: Det er positivt at utstyret brukes så pass ofte, noe som også betyr at det er behov for
det. På mindre institusjoner rapporteres det ofte at det ikke er noen studenter som har
hørselshemming – i hvert fall ikke som de vet om eller har fått vite om. Likevel peker det mot at
det i mye større grad må synliggjøres og være tilbudt uten å måtte etterspørres.

7. Blir det tilgjengelige utstyret vedlikeholdt?

Ja: 23
Nei: 11
Vet ikke: 6
Ikke svart: 1
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Kommentar: Andelen som ikke vet om eller ikke vedlikeholder sitt utstyr er urovekkende høyt.
Utstyret bør og skal vedlikeholdes slik at det alltid er klart ved behov. Videre er det så pass dyrt å
kjøpe inn og så pass enkelt å vedlikeholde at en økt grad bør klare å få til dette.

8. Får foreleserne/kursholderne opplæring i å bruke utstyret?

Ja: 22
Nei: 17
Vet ikke: 1
Ikke svart: 1

Kommentar: Igjen, et urovekkende lavt antall, hvor den enkelte foredragsholder ikke vil kunne
bruke utstyret, selv om det virker, ved etterspørsel. Her bør det innføres enkle og dekkende
rutiner.

9. Dersom negative svar på et eller flere av spørsmålene over; gjøres det konkrete tiltak i dag for
å utbedre de faktiske forholdene?

Ja: 10
Nei: 22
Vet ikke: 1
Ikke svart: 8

Kommentar: Her taler tallene for seg selv. En lav grad av å ta de hørselshemmede på alvor fra
institusjonene sin side, hvor det er de hørselshemmede som blir med stor sannsynlighet ekskludert
fra full undervisning og vil ha en stor og egendrevet kamp for å kunne oppnå full oppfatning i
forelesningsøyemed.

10. Hva mener dere er den største utfordringen for å tilrettelegge for hørselshemmede studenter.

A: 14 (praktiske utfordringer)
B: 17 (fysiske og bygningsmessige utfordringer)
C: 21 (manglende kompetanse på området)
D: 14 (økonomi)
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Kommentar: Her er utfordringer godt spredt utover de fire alternativer. Tre av alternativene, A,
B og D er forståelig og en konstant utfordring for de fleste. Det som heller er verdt å merke seg,
spesielt med tanke på videre arbeid og fokus, er at 21 av 40 finner alternativet «manglende
kompetanse på området» som en stor utfordring for å kunne tilrettelegge for hørselshemmede
studenter. Her kan en med enklere grep, enn de andre utfordringer, gjøre en stor forbedring.

11. Har høyskolen/universitetet noen konkrete planer for å tilrettelegge bedre for
hørselshemmede?

Ja: 27
Nei: 11
Ikke svart: 3

Kommentar: De fleste institusjoner for høyere utdanning i Norge har en tiltaksplan for utbedring
og fremtidsplaner, hvor en rekke områder inngår. 27 av 41 har i denne tiltaksplanen også
involvert tiltak for å tilrettelegge for hørselshemmede. På den andre siden kan vi ikke være
fornøyd med at over en fjerdedel ikke har noen tiltaksplan for hvordan en kan bedre
tilrettelegging for hørselshemmede.

12. Hvis dere fikk vite at det skulle begynne en hørselshemmet student hos dere denne høsten,
hvordan ville dere gå frem for å sikre en god tilrettelegging for han/hun?

Har plan for tilrettelegging: 38
Har ikke en plan for tilrettelegging: 0
Ikke svart: 3

Kommentar: Her har nesten alle en grad av et system om en hørselshemmede skulle ta kontakt for
oppstart. Her ser det ut til at det er en del utfordringer, da det ikke er et tilfredsstillende antall
hørselshemmede studenter som er flink nok til å ta kontakt god tid i forveien for å informere om
sine behov. En samkjøring mellom samordnet opptak, studenten og skolen kan være en vei å gå
for å sikre best mulig tilrettelegging inne skolestart.
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4. Oppsummering/Videre planer
Vi er tilfreds med å ha fått på plass svar fra 41 institusjoner, avdelinger og institutt. Samtlige
samarbeidende institusjoner har vært positive og imøtekommende for å levere et best mulig
svar. Videre skal det sies at det sitter mange administratorer ved de ulike institusjoner som
føler en grad av frustrasjon når det kommer til å få best mulige tilrettelegging for
hørselshemmede studenter. Dette er noe som ikke eksplisitt har kommet frem i selve
undersøkelsen, men heller gjennom kommentarer under og etter selve intervjuet. Her er det
tross alt tre parter som må i større grad kunne kommunisere med hverandre for å kartlegge
behov og tilrettelegge, den kommende student, samordnet opptak og studiestedet.

I de fleste spørsmål finner vi de svar vi har forventet. Ettersom dette er den første grundige
undersøkelsen vi gjør i direkte samarbeid med lærestedene har vi ikke mye
sammenligningsgrunnlag. Likevel, vi finner noen bedringer fra forrige runde intervjuer, som
ble sammenfattet i rapporten datert 2007/2008. Det som heller skal og bør bli utfallet av dette
prosjektet er de mer urovekkende svarene som er av umiddelbar viktighet for videre arbeid.

Først, av hva som fremkommer i spørsmål fire, det er bare ni av 41 institusjoner som tilbyr en
eller annen form for signalisering ved brann og røykutvikling til de som ikke oppfatter
standard varsling. Her vet vi at det finnes en rekke muligheter for å tilby de hørselshemmede
en trygg studiesituasjon – blant annet gjennom mobilvarslere og lyssignalisering, samt
forsterkede lydsignaler. Her må det gjøres et krafttiltak for å forhindre fremtidige ulykker,
som i verstefall kan føre til dødsfall.

Det andre momentet som fremkommer er tilgjengelighet av utstyr, opplæring i bruken og
vedlikehold av utstyr. At bare 25 av 41 vet at de bruker sitt utstyr, kan ha mange grunner. Det
være seg at de ikke har brukere eller at de ikke tilbyr utstyret i tilstrekkelig grad. Videre
svarer litt over halvparten at de vedlikeholder utstyret sitt. Dette kan tyde på at de resterende
institusjonene ikke alltid kan garantere for at utstyret virker som det skal, om de skulle få en
henvendelse fra en bruker. Og, deretter, svarer kun 22 enheter at de gir opplæring til sine
forelesere og foredragsholdere. Dette betyr at når det kommer frem at det er behov for utstyret
så vil det ikke være store sjanser for at det ikke er der, ikke fungerer eller at ingen vil kunne
bruke det. Bekymringsverdig er det at bare 10 av 40 tenker å gjøre noe med denne
situasjonen.
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Det tredje momentet som bør tas med videre er at det ikke foreligger grundig kompetanse hos
den enkelte institusjon i hvordan en tar i mot de hørselshemmede studenter i forkant og under
studiestart, hva som kreves og hva som kan forbedres. Her har vi en stor jobb å gjøre, både de
enkelte institusjoner og HLFU, og helst i samarbeid. HLFU, som skal fronte og bistå
hørselshemmede studenter, må i denne fasen og i en styrket grad fortelle landets høyskoler og
universiteter hva som kreves av tilrettelegging og bistand. Men, hvilket som er like viktig, er
at vi må kunne fortelle våre medlemmer at de i en økt grad fortelle studiestedet hva de har av
behov – og det i tilstrekkelig tid før studiestart.

Her har vi alle et felles ansvar og en jobb å gjøre. Ingen parter har gjort jobben sin godt nok,
men med en økt grad av samarbeid og kommunikasjon kan vi bedre og sikre studiehverdagen
til studentene, gjøre tilretteleggingen stabil og forutsigbar, og sikre en rettferdig og pliktig
inkludering.

I forhold til våre oppfølgingsbesøk er vi godt fornøyd med 18 besøk, sett i forhold til tid og
ressurser. Her har en eller flere av prosjektdeltakere og til tider også prosjektleder hatt møter
med studiestedene. Gjennom besøkene har vi gjennomgått og diskutert resultatene fra det
enkelte lærestedet sammen med tilretteleggingsansvarlig, samt snakket om hvilke planer de
har for å bedre tilretteleggingen. Studiestedene har også fått positiv tilbakemeldinger på de
områdene der de har god tilrettelegging. Ofte har også faglig og teknisk personell deltatt på
møtene, noe som har gitt oss god innsikt i hvilke utfordringer man har på de enkelte
lærestedene. At de har ønsket å møte oss viser at de tar tilrettelegging på alvor, men det
fremkommer også at man flere steder har dårlig oversikt over om det er gjort eventuelle
forbedringer og tiltak etter vårt forrige besøk. Flere trekker også frem at de har dårlig oversikt
over om de har noen hørselshemmede studenter på sine læresteder. Her har vi forsikret
utdanningsinstitusjonene om at HLFU skal gjøre sitt beste for at studentene føler seg trygge
nok til å si ifra om eventuelle tilretteleggingstiltak. Vi håper på at disse oppfølgingsbesøkene
og tilsendt informasjonsmateriell til de vi ikke har fått besøkt, vil fungere som en påminnelse
om lærestedenes ansvar og viktigheten av god tilrettelegging for hørselshemmede studenter.

Gjennom prosjektet har vi fått flotte ambassadører for bedre tilrettelegging i høyere utdanning
og vi håper at den kunnskapen og kompetansen kan benyttes av HLFU, også etter
prosjektperioden. For HLFU er det viktig at resultatene og erfaringen fra dette prosjektet kan
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være en bidragsyter i for eksempel vårt interessepolitiske arbeid. Det er også viktig at HLFU
får rettet søkelyset på tilrettelegging ut i offentligheten og til våre medlemmer. Gjennom
sosiale medier, Din Hørsel og andre medier, medlems- og nyhetsbrev, påminnelser og kontakt
med studiestedene, stands på fadderuke og samarbeid med Samordna opptak og
organisasjoner som Unge Funksjonshemmede, håper vi å få til dette. Datamaterialet vil også
kunne være til nytte for HLF Briskeby kompetansesenter, som driver videregående skole for
hørselshemmede, når elevene skal videre ut i høyere utdanning.

HLFU ser også at det vil være behov for å følge opp Slyngepatruljen med flere prosjekter i
årene som kommer. Dette er viktig i forhold til å minne utdanningsinstitusjonene på sitt
ansvar og samtidig få et enda bedre datagrunnlag. Gjennom oppfølgingsprosjekter vil man
kunne se på om det skjer forbedringer eller forverringer i sektoren over tid.
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En stor takk skal rettes til de samarbeidende høyskoler og universitet (i tilfeldig
rekkefølge):










































Høgskolen i Østfold, Halden
Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal
Høgskolen i Vestfold, Borre
Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo
Dronning Mauds Minne Høgskole, Trondheim
Norges idrettshøgskole, Oslo
Norges musikkhøgskole, Oslo
Norges veterinærhøgskole, Oslo
Universitetet i Oslo
Høgskolen i Telemark, avdeling Rauland
Høgskolen i Telemark, avdeling Porsgrunn
Høgskolen i Telemark, avdeling Notodden
Høgskolen i Telemark, avdeling Drammen
Høgskolen i Telemark, avdeling Bø
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Ålesund
Høgskolen på Gjøvik
Høgskolen i Elverum
Høgskolen i Nord-Trøndelag, avdeling Steinkjer
Handelshøgskolen BI, Trondheim
Høgskolen i Nesna
Universitetet i Nordland, Bodø
Handelshøgskolen BI, Oslo
Diakonhjemmet Høgskole, Oslo
Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen
Høgskolen i Buskerud, avdeling Kongsberg
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Samisk Høyskole, Kautokeino
Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Det helsevitenskaplige fakultet
Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Universitetet i Tromsø - Administrasjonsbygget
Universitetet i Agder
Handelshøgskolen BI, Bergen
Universitetet for miljø og biovitenskap, Ås
Universitetet i Bergen
Norges Handelshøgskole, Bergen
Kunsthøgskolen i Bergen
Høgskolen på Lillehammer
Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet, Trondheim
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Slyngepatruljen 2012
Spørreskjema
Dato:
Navn på lærested:
Kontaktperson:

Tekniske hjelpemidler
1. Er det installert teleslynge i auditorier/forelesningssaler/klasserom/grupperom?
Kryss av:
JA
NEI
Hvis ja:






Hvor mange?
Når ble det installert?
Blir det gitt informasjon om hvor de befinner seg?
Evt. på hvilken måte informeres det?

Evt kommentar:

2. Er det skrankeslynge (teleslynge) ved de ulike publikumsskrankene på
høgskolen/universitetet?
Kryss av:

JA

Hvis ja:

NEI



Hvor mange?
Er skrankeslyngene merket?

Evt Kommentar:

3. Spesifiser hva slags typer tekniske hjelpemidler for hørselshemmede dere har på dette
lærestedet :

4. Har man mulighet til å varsle brann og ulykker gjennom forsterkede lydsignaler og visuell
varsling?
Kryss av:
JA
NEI
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Hvis ja:



Hvordan informeres elevene om dette?
Blir det regelmessig testet? Når var eventuelt sist gang?

Evt kommentar:

5. Har høgskolen/universitetet iverksatt konkrete tiltak for å bedre de akustiske forholdene* slik
at lokalene er best mulig tilpasset hørselshemmede?
Kryss av:
JA
NEI
Hvis JA, hva slags tiltak er iverksatt?

Benyttelse og ivaretakelse

6. Blir det tilgjengelige utstyret faktisk brukt?
Kryss av:

JA

NEI


Hvis NEI, begrunn svaret

7. Blir det tilgjengelige utstyret vedlikeholdt?
Kryss av:

JA

NEI


Hvis NEI, begrunn svaret:



Hvis JA: hvilke rutiner har man for vedlikehold og hvem er ansvarlig
for vedlikeholdet?

8. Får foreleserne/kursholderene opplæring i å bruke utstyret?
Kryss av:
JA
NEI


Hvis JA, hvordan og hvor ofte får de opplæring i å bruke utstyret?

Evt kommentar:

*Akustiske forhold: (akustisk betyr uten elektrisitet) Lys/lydforholdene i et rom, ( f. eks. støy fra stemmer eller gjenklang)
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9. Dersom negative svar på et eller flere av spørsmålene over; gjøres det konkrete tiltak i dag for
å utbedre de faktiske forholdene?
Kryss av:

JA

NEI

Hvis ja; beskriv tiltakene:

Evt kommentar:

Planer og fremtidige utfordringer

10. Hva mener dere er den største utfordringen for å tilrettelegge for hørselshemmede studenter.
Kryss av de punktene som passer:
 Praktiske utfordringer
 Fysiske/bygningsmessige utfordringer
 Manglede kompetanse på området
 Økonomi

11. Har høyskolen/universitetet noen konkrete planer for å tilrettelegge bedre for
hørselshemmede?
Kryss av:

JA

NEI


Hvis ja, konkretiser:



Hvis nei, begrunn:

12. Hvis dere fikk vite at det skulle begynne en hørselshemmet student hos dere denne høsten,
hvordan ville dere gå frem for å sikre en god tilrettelegging for han/hun
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HVA KAN GJØRES VIDERE?
HLFU samarbeider gjerne med studiestedene for å sikre god tilrettelegging
for hørselshemmede studenter.
Gjennom økt grad av samarbeid og kommunikasjon kan vi bedre og sikre
studiehverdagen til studentene, gjøre tilretteleggingen stabil og forutsigbar,
og sikre en rettferdig og pliktig inkludering. Vi vil også oppfordre våre medlemmer til at de i en økt grad fortelle studiestedet hva de har av behov for
av tilrettelegging – og det i tilstrekkelig tid før studiestart.
For mer informasjon om hva som kan gjøres for å bedre tilretteleggingen
for hørselshemmede studenter, besøk vår nettside www.tilgjengeligstudietid.no. HLFU kan også kontaktes for spørsmål om prosjektet på e-post til
post@hlfu.no eller på telefon 22 63 99 25.

SLYNGEPATRULJEN
Et prosjekt om tilrettelegging for hørselshemmede
i høyere utdanning

OM HLFU
HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for
ungdom og unge voksne med ulike former for hørselshemminger. Vi hører
til HLF, men er en selvstendig organisasjon.
HLFU organiserer aktiviteter for ungdom og unge voksne opp til 35 år og
har per i dag 12 aktive lokallag, i tillegg til det sentrale arbeidet.
HLFUs formål:
"HLFU skal jobbe for unge hørselshemmede og skape åpenhet om det å
ha en hørselshemning. Gjennom interessepolitikk, informasjon og aktiviteter skal HLFU jobbe for å bedre medlemmenes livssituasjon og utfordringer. HLFU skal jobbe for forebygging av hørselsskader blant unge og andre
hørselsrelaterte saker".

OM PROSJEKTET
Gjennom 2012 og 2013 har 15 medlemmer av Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) besøkt over 40 læresteder for høyere utdanning,
fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør.
Formålet har vært å kartlegge tilretteleggingen for hørselshemmede ved
høyere utdanning. Prosjektet har blitt finansiert gjennom støtte fra Extrastiftelsen.
Prosjektet har vært av en betydelig størrelsesorden for HLFU, både med
tanke på varighet, kompleksitet, involvering av prosjektdeltagere fra medlemsmassen, og økonomiske rammer. På den positive siden har vi vært
svært heldig ved å få med enkelte svært engasjerte medlemmer og blitt
særdeles godt imøtegått av de utvalgte institusjoner. Dette har vært essensielt for å kunne gjennomføre innsamling og komme med våre uttalelser
for dagens situasjon.
En stor takk skal gå til HLFU sine prosjektmedarbeidere og våre kontaktpersoner ved de 41 lærestedene for høyere utdanning.

HOVEDFUNN
De data vi får ut fra våre undersøkelser viser klare indikasjoner på flere
områder, som avdekker vesentlige mangler for å sikre trygghet for hørselshemmede i møte med og gjennomføring av høyere utdanning. Vi vil be
lærestedene se nærmere på følgende problemstillinger;

•

Hvordan er dagens form for signalisering ved brann og røykutvikling til de som ikke oppfatter standard varsling?

•

Blir utstyr for hørselshemmede brukt? I noen tilfeller har man ikke
brukere, mens i andre tilfeller blir ikke bruker gitt tilbud om utstyr.

•

Husk å vedlikeholde utstyr. Dette gjør det lettere å garantere at
utstyret funger slik det skal om det dukker opp en henvendelse
fra bruker.

•

Det er viktig at forelesere og foredragsholdere blir gitt opplæring
i bruk av utstyr. Dette betyr at når det kommer frem at det er behov for tilrettelegging så blir utstyret brukt, fungerer og man vet
hvordan man skal bruke det.

•

Det bør foreligge grundig nok kompetanse hos den enkelte institusjon i hvordan en tar i mot hørselshemmede studenter i forkant
og under studiestart, hva som kreves og hva som kan forbedres.

