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Innledning 

 

 

Selv om samhandlingsreformen – St.meld. nr. 47 (2008-2009) – har eksistert i snart et tiår, 
forelå det ved inngangen til 2017 verken en samlet kunnskapsoversikt over eller en helhetlig 
offentlig plan for samhandling mellom hørselssentralene og kommunene.  

 

For å bidra til å styrke kunnskapen på dette området, arrangerte HLF – sammen med NTNU 
Audiologi – 9. februar 2017 rundebordsamlingen Bedre tjenester til brukerne! Deltakerne ble 
rekruttert fra utførte, pågående og planlagte samhandlingsprosjekt innen høreapparatområdet. 
Innlegg og dokumentasjon ble formidlet til deltakere og interesserte, herunder helse- og 
sosialmyndighetene. Sistnevnte trenger denne typen dokumentasjon blant annet i forbindelse 
med oppfølgingen av hjelpemiddelutvalgets rapport, som da den ble offentliggjort i februar 
2017 anbefalte en særutredning på høreapparatområdet. HLF brukte i denne forbindelse 
dokumentasjon fra rundebordsamlingen i et problembeskrivende notat om 
høreapparatformidlingen, som forbundet 8. mai 2017 oversendte til Sosial- og 
helsedepartementet etter en oppfordring om dette gitt av departementet under et møte med 
HLF 24. januar 2017: Høreapparatområdet: Status, utfordringer og muligheter. 

 

Rundebordsamlingen indikerte at samhandling mellom hørselssentralene og kommunene har 
begrenset omfang, og at det som finnes av slik aktivitet primært er initiert, organisert, 
bemannet og finansiert av hørselssentralene. For å teste ut om dette medfører riktighet, og 
ellers finne ut mer om hørselssentralenes samhandlingsaktivitet, gjennomførte HLF midtveis i 
2017 en kartleggingsundersøkelse av hørselssentralenes samhandling med kommune og en 
del andre relevante aktører, særlig statlige. Det er denne studien den foreliggende rapporten 
springer ut fra og først og fremst er basert på. 

 

Undersøkelsens primære interessefelt er høreapparatområdet, som forenklet beskrevet ser ut 
som følger: I 2016 ble det over folketrygden tildelt totalt 87.637 høreapparater ved landets 
+30 hørselssentraler og +100 ØNH-avtalespesialistklinikker.* Hørselssentralene står for i 
underkant av halvparten av disse, mens ØNH-avtalespesialistklinikkene tildelte de resterende. 
Hørselssentralene har statlige føringer for å samhandle med kommunene. Det har ikke ØNH-
avtalespesialistklinikkene, som derfor ikke er inkludert i studien som ligger til grunn for 
denne rapporten. 

 

* http://www.n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm 

http://www.n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
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For å sikre mest mulig relevant datafangst om hørselssentralenes samhandling ble 
undersøkelsens spørreskjema bygget opp med spørsmål utledet fra samhandlingsføringene, 
som er nedfelt i de tre mest sentrale statlige dokumenter som regulerer virksomheten til 
hørselssentralene:  

  

• Avtale om samarbeid mellom de regionale helseforetakene og Arbeids- og 
velferdsdirektoratet om formidling av høreapparat og tekniske hjelpemidler.* 

• Rammeavtalen om høreapparattilpasning og formidling ved hørselssentraler og hos 
ØNH-avtalespesialister.** 

• Vedlegg 3 til paragraf 10 b Krav til kvalifikasjoner, regler for undersøkelse, krav til 
utstyr, lokaler mv.*** 

 

Det springende punkt i disse dokumentene, sett ut fra samhandlingsstudiens formål, er at 
hørselssentralene, i tillegg til sitt ordinære kliniske ansvar, også er forpliktet til ved behov å 
tilby ambulerende tjenester samt opplæring og veiledning av kommunene. Motsvaret til dette i 
førstelinjen, er kommunenes lovhjemlede ansvar for å tilby sine innbyggere tjenestetilbud og 
samhandle med blant annet andrelinjen innen området helse, omsorg og rehabilitering. 

 

I denne rapporten redegjøres det først kort om undersøkelsens hovedfunn og oppbygning. 
Deretter fremlegges funnene i detalj, spørsmål for spørsmål. Denne gjennomgangen er rent 
beskrivende, og danner kunnskapsbasen for analysedelen av rapporten, hvor funnene ses 
samlet. I den avsluttende delen sammenfattes studien, samtidig som det pekes på utfordringer 
og muligheter i det videre arbeidet for å styrke samhandlingen innen høreapparatområdet. 

 

Mange takk til Håvard Ottemo Paulsen, Jorunn Solheim, Niels Christian Stenklev 
og Arne Vik, for nyttige innspill forskningsfaglig og hørselsfaglig. Rapportens 
beskrivelser, vurderinger og anbefalinger står forfatteren suverent ansvarlig for. 

Steinar Birkeland, Oslo, 10. oktober 2017 

 

 

 

* http://n-t-a-f.org/EU09AvtaleRHF_NAV.pdf 

** http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=2047&x_newstype=7 

*** https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-
lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-
av-h%C3%B8reapparat 

http://n-t-a-f.org/EU09AvtaleRHF_NAV.pdf
http://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.asp?newsid=2047&x_newstype=7
https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-av-h%C3%B8reapparat
https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-av-h%C3%B8reapparat
https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-av-h%C3%B8reapparat
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Hovedfunn og design av studien 

 

 

Hovedfunn: 

 God kjennskap til hva som forventes av samhandling 
 Produksjonspress: Høyt tempo og betydelige begrensninger på kapasitet/bemanning 
 Lavt volum og liten bredde på samhandlingen 
 Liten planmessighet på samhandlingen: Uklare rutiner/prosedyrer og svake 

støttesystemer økonomisk-administrativt og på IKT-siden 
 Samhandling praktiseres til dels ulikt, både når det gjelder hvem en samhandler med 

og formen på samhandlingen 
 Pågående samhandling er som regel initiert av hørselssentralene, med delvis unntak av 

kurs o.l. som typisk gis på oppfordring fra kommunene 
 
Faglig ansvarlig: Cand. sociol. Steinar Birkeland 

Utvalg:  

 28 hørselssentraler (i praksis +30 da én sentralsykehussentral svarer for sine satellitter) 
 4 helseregioner 

Metode: 

 Elektronisk spørreskjema tilsendt som lenke i Epost tilsendt ledende/fungerende 
ledende audiograf ved 28 hørselssentraler 

 Spørsmålsform: 11 Ja/nei-spørsmål, de fleste med fritekstmulighet for å utdype svar, 
og 1 rent fritekstspørsmål 

 Verktøy: www.enalyzer.no  
 Varighet:  

o Oppstart: 29. juli 2017 
o Avslutning: 11. september 2017 
o Påminnelser: 3 

Anonymitet: 

 Gjennomføring: Åpning for selektiv påminnelse 
 Formidling: Anonymisering, her i rapporten bruk av sladding i enkelte fritekstsvar 

Respons: 

 Fullverdige svar: 21 = 75 % 
 Delvis utfylt skjema: 4 = 14 % 
 Ikke svart: 3 = 11 % 
 Fordeling mellom helseforetakene: Balansert iht. folketall og antall hørselssentraler 

http://www.enalyzer.no/
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Funn i kartleggingsundersøkelsen 
 

 

Nedenfor listes undersøkelsens funn opp, spørsmål for spørsmål: 

 

0. Hvilket helseforetak tilhører hørselssentralen? 
Helse Sør-Øst (10) 41,67 % 
Helse Vest (4) 16,67 % 
Helse Midt (5) 20,83% 
Helse Nord (5) 20.83 % 
Totalt (24) 100 % 
 

1. Tilbyr hørselssentralen ambulante tjenester i samarbeid med 
kommuner, f.eks. hjemmebesøk? 
Nei (15) 68,18 % 
Ja – Beskriv tjenestene og samarbeidet (7) 31,82 % 
Totalt (22) 100 % 
 

 

 

  



5 
 

2. Har hørselssentralen samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral? 
Nei (3) 13,64 % 
Ja – Beskriv samarbeidet og eventuell formalisering av dette (19) 86,36 % 
Totalt (22) 100 %
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3. Har hørselssentralen samarbeid med kommuner, f.eks. ansatte i 
hjemme-/sykepleietjenesten? 
Nei (12) 57.14 % 
Ja – Beskriv samarbeidet og hvordan oppgaver/tjenester evt. dokumenteres (9) 42,86 
% 
Totalt (21) 100 % 
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4. Har hørselssentralen samarbeid med Statped? 
Nei (3) 14,29 % 
Ja – Beskriv samarbeidet og eventuell formalisering av dette (18) 85,71 % 
Totalt (21) 100 % 
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5. Har hørselssentralen samarbeid med andre enn de omtalte aktørene? 

Nei (9) 42,86 % 

Ja – Beskriv aktørene og samarbeidet (12) 57,14 % 

Totalt (21) 100 % 
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6. Tilbyr hørselssentralen veilednings- og opplæringstiltak til sykehjem 
og eldresentra? 
Nei (10) 47,62 % 
Ja – Beskriv tiltak (11) 52,38 % 
Totalt (21) 100 % 
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7. Tilbyr hørselssentralen veilednings- og opplæringstiltak til 
kommunale hørselskontakter? 
Nei (9) 42,86 % 
Ja – Beskriv tiltak (12) 57,14 % 
Totalt (21) 100 % 
 

 

 

8. Tilbyr hørselssentralen veiledning- og opplæringstiltak til kommunal 
koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering? 
Nei (20) 95,24 % 
Ja – Beskriv tiltak (1) 4,76 % 
Totalt (21) 100 % 
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9.  Tilbyr hørselssentralen veilednings- og opplæringstiltak til NAV 
hjelpemiddelsentral? 
Nei (18) 85,71 % 
Ja – Beskriv tiltak (3) 14,29 % 
Totalt 100 % 
 

 

 

10.  Tilbyr hørselssentralen veilednings- og opplæringstiltak til Statped? 
Nei (19) 90,48 % 
Ja – Beskriv tiltak (2) 9,52 % 
Totalt (21) 100 % 
 

 

 

11.  Følger hørselssentralen opp skoler, f.eks. med akustikkmålinger eller 
screening? 

Nei (17) 80,95 % 

Ja – Beskriv oppfølgingen (4) 19,05 % 

Totalt (21) 100 % 
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12.  Har hørselssentralen anledning til å prioritere veilednings- og 
opplæringstiltak i tilstrekkelig grad? 
Ja (3) 14,29 % 
Nei – Beskriv mulige årsaker (18) 85,71 % 
Totalt (21) 100 % 
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Analyse av funn 

 

 

Den foregående presentasjonen av funn spørsmål for spørsmål, dokumenterer forekomsten av 
hørselssentralenes samhandling med utvalgte aktører. Forekomsten av samhandling varierer 
svært mye i materialet, med to statlige aktører – Statped og NAV hjelpemiddelsentral – på en 
delt og soleklar førsteplass med 86 % hver og i gjennomsnitt. Forekomst av samhandling med 
kommunene ligger vesentlig lavere, med et gjennomsnitt på 35 %. Det gir en differanse på 
hele 51 prosentpoeng. 

Det samlede bildet av dette tallmaterialet fremgår av Tabell 1: 

Nr Temaer for samhandling SHF 
Nei Ja  

1 Ambulante tjenester i samarbeid med kommuner, f.eks. hjemmebesøk 68 32 
2 Samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral 14 86 
3 Samarbeid med kommuner, f.eks. ansatte i hjemme-/sykepleietjenesten 57 43 
4 Samarbeid med Statped 14 86 
5 Samarbeid med andre enn de omtalte aktørene 43 57 
6 Tilbyr veilednings- og opplæringstiltak til sykehjem og eldresentra? 48 52 
7 Tilbyr veilednings- og opplæringstiltak til kommunale hørselskontakter 43 57 
8 Tilbyr veilednings- og opplæringstiltak til kom. koordinerende enhet, hab./rehab. 95 5 
9 Tilbyr veilednings- og opplæringstiltak til NAV hjelpemiddelsentral 86 14 

10 Tilbyr veilednings- og opplæringstiltak til Statped 90 10 
11 Følger opp skoler, f.eks. med akustikkmålinger eller screening 81 19 

Gjennomsnittlig samhandlingsforekomst (SHF) 58 42 
Tabell 1. Samhandlingsforekomst (SHF), spørsmål for spørsmål og gjennomsnittlig (prosent). 

I tabellen blir forekomsten av samhandling for hvert enkelt av spørsmålene 1-11 først listet 
opp enkeltvis. Enkelttallene blir så nederst i tabellen sett samlet, idet hele tallgrunnlaget 
brukes til beregne gjennomsnittlig samhandlingsforekomst (SHF), som endte opp på 42 %. 

 

Går en nærmere inn på tallene, og skiller mellom hørselssentralenes samhandling med 
kommunale og statlige aktører, er fasit at mens i underkant av fire av ti hørselssentraler 
samhandler med kommunene, samhandler åtte av ti hørselssentraler med Statped og NAV 
hjelpemiddelsentral. 

 

Det skal her presiseres at forekomsttallene ikke sier noe hvordan samhandlingen fortoner seg, 
verken kvalitativt eller kvantitativt. For å belyse nettopp dette fikk alle som valgte ja-
alternativet til spørsmålene 1-11 opp et fritekstfelt hvor de ble oppfordret til å beskrive 
samarbeid, aktører, tjenestetilbud o.l. Som det fremgår av funnkapitlet benyttet mange av 
disse svarerne seg av denne muligheten til å utdype. Samlet sett dokumenterer denne delen av 
svarene at hørselssentralenes samhandling skjer under svært stramme rammebetingelser i 
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helseforetakene, og at aktørene hørselssentralene skal samhandle med – særlig kommunene – 
tar nokså lite medansvar for samhandlingen. Fritekstsvarene viser videre at det meste av 
samhandlingen skjer uten at dette er planlagt, avtalefestet eller støttet opp av dedikerte 
økonomisk-administrative systemer og IKT-løsninger. 

 

At dette er en rimelig dekkende situasjonsbeskrivelse sannsynliggjøres av besvarelsene som 
kom inn på undersøkelsens spørsmål nr. 12, om hørselssentralene har anledning til å prioritere 
veilednings- og opplæringstiltak i tilstrekkelig grad. Her svarte kun 14 % ja, mens hele 86 % 
svarte nei. Sistnevnte gruppe svarere fikk opp et fritekstfelt, hvor de ble oppfordret til å 
beskrive mulige årsaker til manglende prioritering. Svarene gikk konsekvent på lange 
ventetider og køer samt for lav kapasitet og bemanning. 
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Avslutning 

 

 

Funnene i kartleggingsundersøkelsen dokumenterer at hørselssentralene er bevisste på sitt 
ansvar for samhandling, og at mange av disse utviser fleksibilitet for å få til dette. Like fullt er 
forekomsten av samhandling med kommunene påfallende lav, sett opp mot intensjonene til 
samhandlingsreformen. 

 

Går en bak forekomsttallene blir det tydelig at samhandlingen som foregår, også med statlige 
aktører, gjennomgående er lite omfattende og preget av lav grad av planmessighet. Det 
tilkommer at ingen av hørselssentralene i undersøkelsen, viser til datatekniske eller 
økonomisk-administrative støttesystemer for samhandling. 

 

Alvoret i de ovenfor skisserte utfordringene innen høreapparatområdet, fremstår enda mer 
tydelig med basis i NAVs fremskriving av høreapparatbehovet mellom 2016 og 2030: NAV 
forventer en årlig behovsvekst på 2 % akkumulert til 65 % i slutten av perioden.* Det skal 
tilføyes at NAVs analyse identifiserer to faser i dette, først eldrebølgen, dernest en varig 
strukturell endring med en mer aldrende befolkning som vil ha behov for blant annet 
høreapparat – av dette følger at det økte pasientvolumet vil stabilisere seg på et høyt nivå, 
ikke gå tilbake. 

 

Veksten i eldre som trenger høreapparat har alt pågått en stund, hvilket i hovedsak er søkt løst 
gjennom en kombinasjon av effektivisering av hørselssentralenes kliniske virksomhet og 
inngåelse av klinikkavtaler med private ØNH-leger. HLF og Leverandørforeningens 
hørselsgruppe kartla i 2014 pasientfordelingen mellom disse: Mens hørselssentralene sto for 
48 % av høreapparattilpasningene tok ØNH-avtalespesialistene unna 52 %. Når det gjelder 
effektiviseringen av sentralene har den foregått kontinuerlig de mange senere årene, hvilket 
har resultert i at køene er blitt holdt stabile til tross for økt pågang av pasienter. I og med at 
dette arbeidet har foregått over så lang tid, er det urealistisk å se for seg at det er mulig å 
effektivisere ytterligere uten at det går ut over kvaliteten på de tjenestene pasientene mottar. 

 

Dette vil være ekstra problematisk fordi hørselssentralene har et særskilt ansvar for barn og 
hørselshemmede med komplekse hørselsutfordringer. Det er her ØNH-avtalespesialistene  

 

*https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-
hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover
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kommer inn og gjør godt og vel halvparten av tilpasningene på høreapparatområdet. Dette 
avlaster nemlig hørselssentralene, særlig når det gjelder gruppen eldre med aldersbetinget 
hørselstap. Samtidig er det et tankekors, sett opp mot samhandlingsreformens intensjoner, at 
ØNH-avtalespesialistene – som altså står for 52 % av høreapparattilpasningene – ikke er 
forpliktet til samhandlingsaktivitet slik hørselssentralene er det. I praksis betyr det at når 
pasienten forlater ØNH-avtalespesialisten med tilpasset høreapparatet, er det ikke lagt opp til 
noen form for rehabilitering eller annen form for oppfølging. 

 

Å være pasient ved en hørselssentral er imidlertid ikke i seg selv en garanti for å få denne 
typen tilbud ut over høreapparattilpasningen. Som dokumentert ovenfor hemmer ensidig 
kapasitetsfokus ved hørselssentralene i praksis blant annet samhandling. En kartlegging utført 
i 2017 av fagbladet Din hørsel (5/2017), viser at ventetiden ved hørselssentralene lå nokså 
stabilt på +20 uker i perioden 2007-2017. I samme periode økte pasientpågangen, og denne 
økningen er som beskrevet ovenfor beregnet til å skulle tilta substansielt. Om dette møtes ved 
kun å fokusere på økt effektivitet ved hørselssentralene, vil det kunne ramme mange pasienter 
som kommer ut derfra med behov for tilbud for etterkontroller og tilbud innen rehabilitering i 
sin hjemkommune. Fra norsk forskerhold er det blitt advart mot denne formen for besparelser, 
med henvisning til dokumentasjon på at ikke-bruken av tildelte høreapparat hos eldre allerede 
er på hele 22 %.* På tilsvarende vis kan en se for seg at barn vil kunne rammes i tilfelle 
samhandlingen med Statped svekkes, og at både personer i yrkesaktiv alder og eldre risikerer 
å gå glipp av hjelpemidler som trengs for å opprettholde sin posisjon som arbeidstager eller 
bosatt i eget hjem om samhandlingen med NAV hjelpemiddelsentral svekkes. 

 

Den utvilsomt største utfordringen innen samhandling på høreapparatområdet, foruten 
behovet for økt klinisk kapasitet til høreapparattilpasning, er å involvere kommunene. Så 
langt har lov- og regelverket som forplikter kommunene innen samhandling og rehabilitering, 
ikke vist seg å fungere etter intensjonen innen høreapparatområdet. Kommunene har knapt 
hørselsfaglig kompetanse, og er med få unntak ikke likeverdig samhandlingspart med 
hørselssentralene. Her synes tiden å være overmoden for å vurdere sterkere statlige føringer. 

 

Når det gjelder spørsmålet om hva som fremover vil være den best egnede tilnærmingen for å 
styrke den kliniske kapasiteten på høreapparattilpasning, er det p.t. mange meninger om dette 
i hørselssektoren – fra de som vil bevare dagens system, via aktører som vil fornye eller 
supplere tjenestetilbudet, til slike som vil endre hele systemet. HLF forholder seg i denne 
striden konsekvent til å betone hørselshemmedes behov for trygge, forutsigbare, tilgjengelige 
og offentlige tjenester på høreapparatområdet. Denne prinsipielle posisjonen kan på sies å ha 
fått indirekte kunnskapsmessig belegg etter at det er kommet statlige evalueringer av de 

 

* https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/brukeroppfolging-din-horsel-nr-6-i-2011.pdf  

https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/brukeroppfolging-din-horsel-nr-6-i-2011.pdf
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senere årens omlegginger av høreapparatområdet i Sverige* og i Danmark**. I begge tilfeller 
dokumenterer evalueringsrapportene utilsiktede negative effekter av å innføre raske endringer 
på systemnivå, på delområder (Sverige) eller full omlegging (Danmark); store geografiske 
forskjeller i tilbud, oligopol/kjededannelser, stor prisvariasjon, uoversiktlig tjenestetilbud, 
redusert valgfrihet, lavere kvalitet på høreapparat, svekket hørselsfaglig kvalitetskontroll o.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20426/2016-12-20.pdf  

** http://www.sum.dk/~/media/Filer%20-%20Publikationer_i_pdf/2017/Evaluering-af-horeapparatsomraadet/Evaluering-af-
horeapparatomraadet-paa-baggrund-af-L-59.ashx  
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