
Klar for å lykkes
Barnet mitt har ensidig hørselstap



Hva er det? 

Ensidig hørselstap (UHL) er en type nedsatt hørsel der det er 
normal hørsel på det ene øret og en grad av hørselstap på det 
andre. 

Selv det minste hørselstap innebærer at et barn har en ulempe når det kommer til å 
lytte og forstå tale. Det er derfor viktig å vurdere og håndtere barnets unike lyttebehov 
hos en audiograf og audiopedagog for å sørge for at de er klare for å mestre 
utfordringer.

Klar for å lykkes
Denne veiledningen er utviklet for foreldre slik at de skal forstå barnets lyttebehov i 
klasserommet. Den kan deles med skolen til barnet, og forklarer de løsningene som 
det er dokumentert at gir bedre taleforståelse i utfordrende lyttesituasjoner på 
skolen.  



Barn og ensidig hørselstap 

Jo tidligere identifisering og inngripen ved hørselstap, jo mer 
positivt blir resultatet for barn med ensidig hørselstap. 

Selv om ensidig hørselstap ikke hindrer et barn i å lære å snakke, kan det føre til en 
rekke problemer knyttet til tale- og språkutvikling. Og dette kan igjen påvirke dem på 
et akademisk, sosialt og følelsesmessig plan.

Skolestatistikk
• 3 av 100 skolebarn kan ha en grad av ensidig hørselstap1.  
• Barn med ensidig hørselstap har 10 ganger større sannsynlig for å ligge etter 

faglig2, og 5 ganger større sannsynlighet for å trenge støttetjenester ekstra faglige 
ressurser.3  

• Ikke bare påvirker ensidig hørselstap barnet, men det vil også koste 
utdanningssystemet å levere disse ekstratjenestene.

1   Bess, F.H., Dodd-Murphy, J. & Parker, R.A. (1998). Children with minimal sensorineural hearing loss: Prevalence, 
educational performance, and functional status. Ear & Hearing, 9, 339–354. 

2  Bess, F.H. & Tharpe, A.M. (1986). Case history data on unilaterally hearing-impaired children. Ear & Hearing, 7, 14-19. 
3   Oyler, R.F., Oyler, A.L., Matkin, N.D. (1988). Unilateral hearing loss: demographics and educational impact. Language, 

Speech, and Hearing Services in Schools, 19, 201–210.



Hvilke hørselsløsninger finnes for 
ensidig hørselstap?

Phonak har utviklet en rekke egne løsninger for barn for å 
forbedre hørselen til barn med ensidig hørselstap i betraktelig 
grad.
Phonak-løsninger omfatter bruk av Phonak SkyTM V-høreapparater på øret med nedsatt 
hørsel. CROS II-mikrofonen, når den kombineres med Sky V, kan føre lyd fra siden med 
nedsatt hørsel til øret med normal hørsel. Begge disse alternativene kan brukes med 
trådløs fjernmikrofonteknologi for å høre i støy. Hvis barnet ikke bruker en av 
løsningene som er nevnt over, kan bruk av RogerTM Focus-mottakeren på det normale 
øret være perfekt for å hjelpe til i utfordrende lyttemiljøer. Roger-løsninger er enkle å 
konfigurere og bruke, og gir samtidig best mulig taleforståelse i støy og på avstand, for 
barn og ungdom med ensidig hørselstap.



Hvorfor er skolen så utfordrende?

Klasserom og lekeplasser er fulle av mange lyder som kommer 
fra alle retninger. 

Disse omfatter lyder fra andre barn og møbler, støy fra oppvarming- og klimaanlegg, 
generell snakking og forstyrrende lyder fra utsiden av klasserommet. Mye av barnets 
daglige læring er avhengig av at barnet hører lærerens instruksjoner og hva 
klassekamerater sier. Det er ekstremt viktig å benytte hørselsløsninger som det er 
dokumentert at presterer i klasserommet. 

Hva er den anbefalte løsningen for å høre bedre på skolen?
Trådløs fjernmikrofonteknologi er den anbefalte løsningen for barn med ensidig 
hørselstap for å høre bedre i støy og på avstand.4 Ved bruk av en trådløs mikrofon sendes 
stemmen til læreren eller andre elever direkte til barnet, som bruker en liten mottaker, 
enten alene eller festet til høreapparatet. Trådløs Roger-teknologi fra Phonak har vist seg 
å forbedre taleforståelsen i vanlig klasseromsstøy med gjennomsnittlig 53 %.5

4  American Academy of Audiology. (2013) American Academy of Audiology Clinical Practice Guidelines on Pediatric 
Amplification.

5 Roger Focus for school children. Phonak Field Study News (2014)



Hvilken Roger er den riktige?

Hos Phonak mener vi at alle barn skal ha muligheten til å lykkes på skolen, og derfor 
tilbyr vi en serie med Roger-løsninger for alle barn med ensidig hørselstap, uansett 
hvilken type høreapparat de bruker daglig.

Roger-mottakeralternativer

Roger-mikrofonalternativer

Roger Touchscreen 
Mic

Roger Pass-around Roger Multimedia 
Hub

Roger Pen Roger Clip-On Mic

Designintegrert Roger-mottaker

For bruk med:
• de fleste Phonak BTE-er
• Phonak CROS-systemer – mottaker 

brukt på siden med høreapparat
• utvalgte implantater fra Advanced 

Bionics og Cochlear Corp.

Roger X universell mottaker

For bruk med:
• de fleste BTE-er
•  de fleste CI-prosessorer
•  noen benforankrede høreapparater 

(BAHA)
•  de fleste streamere

Roger MyLink-mottaker

For bruk med:
•  alle apparater med T-spole



Klar for å lykkes

Punkter du bør huske og dele med de som arbeider med ditt barn med ensidig 
hørselstap. 

• Barnet hører kanskje godt i stille omgivelser, noe som forårsaker at andre ikke 
forstår barnets behov for inngripen. 

• Selv minimale grader av hørselstap kan påvirke barnets evne til å lytte og høre som 
det skal. 

• Støy gjør det enda vanskeligere for barnet med UHL å forstå, selv i lav støy. 

• Støy oppstår ikke bare i klasserommet, men også i aktiviteter etter skolen, i bilen og 
ved sosialisering. Barnet kan ha fordeler av trådløs teknologi til ulike tider. 

• Trådløs teknologi, slik som Roger, er den dokumenterte løsningen for å høre bedre i 
støy. 

• Roger-teknologi er enkel og brukervennlig for både barnet og læreren. 

• Det finnes flere Roger-mottakere og -mikrofoner å velge mellom for alle barn med 
ensidig hørselstap. Rådfør deg med audiografen for å finne ut hvilke som er de beste 
valgene. 
 

• Det å sørge for et bedre lyttemiljø kan hjelpe barnet til å være klar for å lykkes.



Life is on
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Vi i Phonak mener at god hørsel er viktig for å kunne leve livet 
fullt ut. I mer enn 70 år har vi utviklet banebrytende 
hørselsløsninger som kan endre folks liv, sosialt og 
følelsesmessig. Life is on.

www.phonak.com/UHL


