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Bakgrunn

• 5% av verdens befolkning - 360 millioner mennesker - har nedsatt hørsel. 

32 millioner av disse er barn og flertallet bor i lavinntektsland (WHO, 2017)

• Mindre enn 3% av de som ville ha nytte av å bruke høreapparat i 

lavinntektsland har tilgang (WHO, 2006)

• Det er usannsynlig at FNs mål for bærekraftig utvikling vil bli oppfylt, med 

mindre mennesker med funksjonshemming blir inkludert (Khasnabis Mirza 

& MacLachlan, 2015)
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Dagens situasjon i Tanzania

• Mangel på tilpassede hørselshjelpemidler og tilgang til utstyr, 

fasiliteter og kompetanse for testing av hørsel

• Befolkning: ca 54 mill, 8 skoler med hørselstesting og ca 40 ØNH

• Mange barn med hørselsnedsettelser blir ikke inkludert i skolen eller 

dropper ut av skolen
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A new Hearing Service in Tanzania – I Hear You

• Visjon:  Bidra til å inkludere barn 

med hørselsnedsettelser i skole og 

utdanning og redusere fattigdom.

• Partnere: SINTEF, NTNU, Open 

University of Tanzania (OUT), Patandi 

Teachers College

• Tidsramme: 2017 – 2020

• Finansiering: Forskningsrådet

gjennom Visjon 2030 programmet
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Hørselstesting av barn i Tanzania, Foto: SINTEF



Målsetting

1. Utvikle innovative hørselshjelpemilder og metoder for screening av barn med 

hørselsnedsettelser, tilpasset lokale forhold i Tanzania.

2. Utvikle en bærekraftig modell for lokale hørselstjenester og formidling av 

hørselshjelpemidler for barn i Tanzania. 

3. Utvikle opplæringsprogrammer for lokale lærere og helsepersonell i Tanzania. 
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Spill-basert hørselstest Bærekraftig modell for lokale 
hørselstjenester.

Hørselshjelpemiddel 
"Hearing Enabling Device"
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SPILL-BASERT SCREENING AV HØRSEL
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• Spill-baserte, automatisk og 
rask screening av barn

• Alder: Fra 4 år
• Identifisere barn som har 

svekket hørsel og behov for 
ytterligere oppfølging (tap 
over 25 DB)

• Screening utføres av lærere på 
skolen eller helsepersonell på 
lokale klinikker

Foto: SINTEF



Konsept skisse av hørselshjelpemiddel-
"Hearing Enabling Device"
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Bruker orientert utviklingsprosess
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• Involvere alle relevante interessenter gjennom hele prosessen; Lokale og 

nasjonale myndigheter og fagpersoner innen utdanning og helse, barn, 

pårørende, pårørende organisasjoner, funksjonshemmedes organisasjoner, 

frivillige organisasjoner

• Iterativ prosess
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Testing at Patandi Teachers College
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Testing at St. Francis of Assis, Tanzania
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Testing at St. Francis of Assis, Tanzania
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Tilbakemelding fra barna på St Francis
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Teknologi for et bedre samfunn


