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• På 1950-tallet ble barn med normale  
hørselstester, som likevel hadde  
lyttevansker beskrevet av amerikanske 
forskere. 

• I løpet av 1970 tallet økte forskningen 
på lyttevansker hos barn.

• Testbatteri (på engelsk) ble utviklet for 
å kunne diagnostisere auditiv 
prosessering (Katz, 1962, Keith, 1986, 
Keith, 1977).

• https://www.statped.no/globalassets/f
agomrader/apd/manual-apd-testbatte
ri-ver-1.0.pdf

APD

https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/apd/manual-apd-testbatteri-ver-1.0.pdf
https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/apd/manual-apd-testbatteri-ver-1.0.pdf
https://www.statped.no/globalassets/fagomrader/apd/manual-apd-testbatteri-ver-1.0.pdf
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Jeg husker godt, i fjerde— og femteklasse, etter at jeg hadde fått høreapparat 
og fikk med meg hva som skjedde i klassen. 
Da var det ikke lett å takle at de andre skulle ha prøve i naturfag, 
samfunnsfag eller religion, og jeg ble tatt ut for å spille fotball i gymsalen, 
eller kanskje snekre krabbeteiner. 
Og var ikke det mulig, så fikk jeg gjerne et ark med beskjed om at jeg kunne 
gjøre som jeg ville. Jeg kunne jo tegne eller noe. Det der sitter dypt i, den dag 
i dag, sier Thor Jørgen.
Thor Jørgen har for lengst kommet videre i livet, og han anser ikke seg selv i 
dag som «hjelpetrengende». Han har jobbet som mekaniker og livnærer seg 
nå som yrkessjåfør. 
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– To av mine barn ble antatt å være psykisk 
utviklingshemmet som små. Dette fikk jeg ikke til å 
stemme, men det var ikke hjelp å få i Norge, forteller 
Jørgensen. 
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Hørselsbanene
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// NAV https://docplayer.me/10459656-Diagnostikk-av-apd-i-norge-tone-stokkereit-mattsson.html

https://docplayer.me/10459656-Diagnostikk-av-apd-i-norge-tone-stokkereit-mattsson.html
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Auditive ferdigheter

• Detektere lyd
• Identifisere lyden
• Diskriminere lyd
• Forstå lyd

https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokument
er/kunnskapshefte-apd-enkeltsideversjon.v2.pdf

https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/kunnskapshefte-apd-enkeltsideversjon.v2.pdf
https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/kunnskapshefte-apd-enkeltsideversjon.v2.pdf
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Lokalisasjon og detektere lyd 
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Auditiv diskriminasjon  

PIL              eller            BIL
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Auditiv mønstergjenkjennelse 



// NAV

Auditive evner i situasjoner med konkurrerende lydkilder 
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Auditive evner ved nedsatte akustiske signaler
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Hva er APD

Hørselsvansker til tross for normal hørsel målt ved 
hørselstester.
Lyttevansker som skyldes en dysfunksjon i hjernens evne 
til å tolke lydsignalene.
Øret oppfatter lyden, men hjernen klarer ikke å tolke 
lydsignalene ved vanskelige lytteforhold.
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Auditive prosesseringsforstyrrelser (APD) 

En hørselslidelse som skyldes redusert nevral funksjon i det sentrale auditive 
nervesystem som ikke skyldes høyere ordens kognitive funksjoner. 
Det finnes ofte ingen åpenbar årsak, symptomene kan utvikles i løpet av 
barndommen.
(Audiologisk utvalg/utvalg for kvalitetssikring ØNHF i samarbeid med Tone 
Stokkereit Mattsson 2016) 
https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/
veileder-for-ore-nese-halsfaget/audiologi/auditory-processing-disorder-apd/#:~:text=Auditive
%20prosesseringsforstyrrelser%20(APD)%20defineres%20som,utvikles%20i%20l%C3%B8pet%20av%20barndommen.

• .



// NAV



// NAV

Auditive prosesseringsvansker (APD)

Egen diagnose i Verdens helseorganisasjon i 2015 og 
anerkjent i Norge i 2019.

Godkjent diagnose for å få hjelpemidler fra NAV siden 
2005
• Kilde: www.hlf.no/info og Tone Stokkereit Mattsson

https://www.hlf.no/info


• Tilstanden Auditory Processing Disorder (APD) 
er en hørselshemming. Derfor kan 
hjelpemidler for å avhjelpe hørselshemmingen 
tilstås personer med APD. Det må godtgjøres 
ved erklæring fra spesialist i 
spesialisthelsetjenesten at APD foreligger, eller 
at bruker har et funksjonstap som er forenelig 
med APD og at hjelpemidler er nødvendig og 
hensiktsmessig for å avhjelpe brukerens 
hørselshemming. Erklæringen må legge 
betydelig vekt på funksjonsbeskrivelse og 
beskrive de tiltak som er forsøkt og hvilken 
effekt de har gitt. Hvilke tiltak som tenkes 
forsøkt for å bedre brukerens funksjonsevne, 
skal også beskrives. Det skal oppgis et navn på 
oppfølgingsansvarlig.

• https://lovdata.no/nav/rundskriv/v7-10-07a
cd#KAPITTEL_3-7

Særskilt om hjelpemidler til personer med tilstanden 
Auditory Processing Disorder (APD)
[Tilføyd 3/10, endret 9/16]

https://lovdata.no/nav/rundskriv/v7-10-07acd#KAPITTEL_3-7
https://lovdata.no/nav/rundskriv/v7-10-07acd#KAPITTEL_3-7
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• Talelydene blir sammenblandet fordi hjernen ikke klarer å skille en talelyd fra 
en annen. 

• Lydene kommer for fort. Naturlig språkhastighet gir ca.40 lyder pr. sekund - 
barn med APD kan prosessere på lavere hastighet. 

• Språket virker grøtete. 
• Som å lytte til lyd gjennom vann.  
• Barn med APD bruker mer energi på å oppfatte det som blir kommunisert, og 

lytting blir utmattende
• Utfordrende å plukke ut lyder i ord som er nødvendig for lesing (Foli 2004). 

http://www.hear-it.org/Central-Auditory-Processing-Disorders

Hvordan kan APD oppleves. 

http://www.hear-it.org/Central-Auditory-Processing-Disorders
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• Lyttevansker ved bakgrunnsstøy og 
dårlige lydforhold.

• Lett å bli distrahert, spesielt av lyd
• Vansker med å gjenta lydlike ord 
• Vansker med lydlokalisering  
• Hyperakusis (lydoverfølsomhet) 
• Bruk av visuell støtte for å forstå bedre 

hva som blir sagt 
• Hyppige misforståelser
• Betydelige behandlingsvanskelige 

språkvansker 
• Lærevansker til tross for normale 

audiogram

Symptomer

https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/apd-2019-infohefte.pdf

https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/apd-2019-infohefte.pdf
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APD kan gi andre utfordringer

• Utagerende  
• Lese- og skrivevansker
• Vansker med å følge muntlige 

instruksjoner/beskjeder 
• Lite delaktig i det sosiale fellesskap  
•  Andre psykososiale vansker 
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Forekomst

• Mellom 3–7% av barn (Musiek mfl., 
1990). 

• Mellom 2-5 % av alle barn i skolealder 
med fordeling av gutter og jenter på 
2:1 (Chermak and Musiek, 1997, 
Ferguson et al., 2011)

• Antatt prevalens på 0,5-1 % hos barn 
og unge voksne (Hind et al., 2011).

• 10-20% eldre voksen (Cooper & Gates 
1991)

• Usikker forekomst, men det kan være 
realistisk å anslå at i gjennomsnitt er 
det et barn i hver klasse på 30 elever 
som sliter med å lytte.
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Årsaker/risikofaktorer 
• Prematuritet og lav fødselsvekt
• Fødselsskader (for eksempel asfyksi 

(oksygenmangel)
• Epilepsi
• Høye bilirubinverdier (gulsott)
• Toksisk påvirkning (forgiftning, medisiner)
• Hodetraumer
• Skader i nervesystemet
• Genetiske årsaker
• Hyppige otitter (mellomørebetennelse)
• Kan sees i sammenheng med dysleksi, 

autismespekterforstyrrelser, ADHD eller 
språkvansker,

 
23.06.2022

Betent trommehinne
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• APD kan være fra lett til alvorlig, ha 
ulike symptomer og konsekvenser.

Skiller mellom  
• Tidlig APD – Noen fortsetter å ha 

APD i voksen alder
• Ervervet APD - sees hos eldre, 

voksne pga. slag, hodeskader ol.   
• Sekundær- når APD oppstår 

samtidig med hørselstap eller som 
et resultat av hørselstap (Moore 
2014)    

23.06.2022
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Syn og hørsel

•  Synet dominerer over hørsel og er avgjørende hvordan vi 
oppfatter tale. 

• Hvis øyet og øret er uenige, vinner øyet. Visuell informasjon 
står over muntlig kommunikasjon
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• Lukk øynene og lytt: hva hører du?
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• Se videoen og lytt: hva hører du?
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• Både syn og hørsel brukes til å orientere og bevege oss. Synet 
kan med stor presisjon lokalisere lydkilder.

• Synet har en større romlig representasjon i hjernen enn hørsel. 
Hvis lydkilden er usynlig klarer ikke synet å lokalisere den med 
like stor presisjon.

• Lyd kan i motsetning til lys ikke stoppes på samme måte. Vi kan 
høre, men ikke se en radio i et annet rom.
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At school I struggled and was regarded as 
being dyslexic. Then after leaving school 
and going to college I was told that I was 
not dyslexic.
I could not understand why this was, but I 
have always regarded my situation, more 
as a challenge than a problem. So I just 
carried on as normal.
But when I went to a different collage, I 
was told that I was not dyslexic, but I had 
dyslexic tendencies and I did not hear 
words properly. I found this confusing, but 
just ignored it and carried on.
https://aniridia.org.uk/2011/07/30/andre
ws-central-auditory-processing-disorder/

https://aniridia.org.uk/2011/07/30/andrews-central-auditory-processing-disorder/
https://aniridia.org.uk/2011/07/30/andrews-central-auditory-processing-disorder/


// NAV

Utredning av APD  

HØRESENTRALER VED SYKEHUS
Noen av høresentralene som gjør utredninger

• St. Olavs Hospital 

• Helse Møre og Romsdal Ålesund sykehus

• Vestre Viken Drammen sykehus

• Sykehuset Østfold

• Sykehuset i Gjøvik
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Utredning av APD
•  Subjektive tester

• Barnet må være minst 7 år og kunne 
samarbeide om testene språklig.

• Gir informasjon om hvilke auditive 
ferdigheter som har en svikt 

• CHAPS (Children’s Auditory 
Performance Scale) og det norske 
testbatteri.  

• For foresatte og lærere
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En av testene

• DICHOTIC DIGITS (DD) 
• Ved DD presenteres ulike sett 

med enstavelses tall i begge ører 
samtidig (dikotisk).

• 4 ulike tall skal gjenfortelles, noe 
som også stiller krav til 
oppmerksomhet og 
arbeidshukommelse. 

• Barn med redusert 
arbeidshukommelse kan ha 
redusert skåre på DD. 
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Elektrofysiologiske tester (objektiv test). 

• Auditivt fremkalt hjernestammerespons (BAER) er 
registrering av hvordan lydimpulser (klikkelyder) 
oppfattes av hørenerven og de sentrale hørselsbanene i 
hjernestammen. Eventuell sykdom eller skade på disse 
strukturene kan påvises ved denne undersøkelsen.

• https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/auditivt-fremka
lt-hjernestammerespons-undersokelse-av-horselsbanene

https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/auditivt-fremkalt-hjernestammerespons-undersokelse-av-horselsbanene
https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/auditivt-fremkalt-hjernestammerespons-undersokelse-av-horselsbanene
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Nina Krauss

• Brainvolts (northwestern.edu)

https://brainvolts.northwestern.edu/
https://brainvolts.northwestern.edu/
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Tiltak og tilrettelegging

• Gode lydforhold
• Utbedre akustikk ved lang 

etterklangstid i rom
• Tennisballer på stolben, voksduk 

på bordet kan dempe støy i 
barnehage og skole.

• Reduser støy gjennom mindre 
grupper.

• Snakk med tydelig tale.
• Gi direkte beskjeder med ansikt 

til ansikt.
•  
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• Gjennomsnitt støynivå på 80,7 
desibel i 64 private barnehager over 
hele landet.

•  Dette er 20 desibel mer enn den 
anbefalte maksgrensen for støy i 
barnehager satt av Arbeidstilsynet.

• Åtte av ti barnehager hadde støy 
tilsvarende over 130 desibel.

(Private Barnehagers Landsforbund 
2012)

Støy i barnehage
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Lyttetrening 

• Strukturert lyttetrening over 
en periode på 6 - 8 uker kan 
gi god effekt (Asha,2005, 
Bellis, 2002) 

• Musikkterapi

• Barns motivasjon vesentlig



// NAV



// NAV

https://ci-hva-du-hoerer.statped.no/#forsiden

https://ci-hva-du-hoerer.statped.no/#forsiden
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Betydningen av lyttetrening 

• Fire elever
• Bedre retningshørsel  - legger bedre merke til hvor 

stemmer kommer fra og hvor biler kommer fra i 
trafikken. 

• Hører lærerens stemme bedre, selv om medelever 
prater. 

• Bedre oppfattelse av og diskriminering av lyder, 
• Bedre oppfattelse av og forståelse for språk og 

begreper

• .

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2612635

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2612635


// NAV

Tiltak hjelpemidler 

• Lydutjevningsanlegg med 
mikrofoner og høyttalere.

Direkte lyd i øret
• Øremottakere  
• Headsett med mottaker

• Motivasjon til bruker
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Betydningen av hørselshjelpemidler
• Hornickel & Kraus (2012); elever med dysleksi fikk 

etter ett års bruk av FM-system signifikant bedre:
• fonologisk bevissthet
• lese- og skriveferdigheter. 
• talebasert hjernestammeaudiometri 
kontrollgruppen viste ingen endringer. 

• Dyrnesli (2007), Rance (2014); FM-system har vist 
positiv effekt for elever med 
autismespekterforstyrrelser når det gjelder 

• taleforståelse
• oppmerksomhet
• igangsetting av oppgaver. 

• Rance mfl. (2017), en nylig publisert studie viser at 
bruk av FM-system for barn med ASD ga:

• reduksjon av stressrelaterte psykologiske faktorer 
• nivået av stresshormonet kortisol falt signifikant. 
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•  

• https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/201403
/DKMR99030514/avspiller

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/201403/DKMR99030514/avspiller
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/201403/DKMR99030514/avspiller
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Tilpasset opplæring for alle
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