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Referat – NASUs høstmøte 2020, 29. oktober, kl. 12-14.30 

 

TIL STEDE  

Astrid Flakk, Norsk Audiopedagogisk Forening (Teams) 

Janne Hallset Mykkelbost, Audiografforbundet 

Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg i Norsk Otolaryngologisk Forening (NOLF) (Teams) 

Arne Kirkhorn Rødvik, Norsk Teknisk Audiologisk Forening (NTAF) (Teams) 

Elisabeth Frantzen Holte, Teaterkoordinator/interessepolitisk medarbeider i Norges 

døveforbund (NDF) (Teams) 

Merete Orholm, politisk sjef, HLF  

Henrik Peersen, generalsekretær, HLF (Teams, sak 8) 

Elise Nyborg Eriksen, Marked- og kommunikasjonssjef, HLF (Teams, sak 6) 

Marit Skatvedt, seniorrådgiver, HLF (Teams, sak 4) 

Hildegunn Fallang, seniorrådgiver, HLF (Teams, sak 5) 

Steinar Birkeland, fagsjef hørsel, HLF (referent)  

 

 

DAGSORDEN 

 

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2020 (Steinar Birkeland) 

2. Hdirs tiltaksrapport til HOD: Utredning av tilbud til hørselshemmede (Merete Orholm 

og Steinar Birkeland) (https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-

til-horselshemmede) (jf. sak 4 fra NASUS vårmøte 2020) (Merete Orholm og Steinar 

Birkeland) 

a. Runde på problembeskrivelsen og tiltaksforslagene i rapporten 

b. Takster for fjernaudiologi (oppfølging av sak 2 fra NASUS vårmøte 2020) 

c. Foreningssynspunkter på det europeiske retningslinjeforslaget innen tinnitus 

(oppfølging av sak 6 fra NASUS vårmøte 2020) 

d. Foreningssynspunkter på forslag fra HLF om hørselsfaglig 

etterutdanningstilbud til helsepersonell (oppfølging av sak 7 fra NASUS 

vårmøte 2020) 

e. Kvalitetsnormering 

f. Dokument 8-forslag 133 S i Stortinget 

(https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2019-

2020/dok8-201920-133s.pdf): Nasjonal hørselsplan 

3. Statsbudsjettet 2021 (saksgjennomgang) og 2022 (saksinnspill) (Merete Orholm) 

4. Status på NTNUs prosjekt om inkluderende strategier (Marit Skatvedt) 

5. Digitale barrierer knyttet til korona og helsetjenesten (Hildegunn Fallang) 

6. Bruk av forekomsttall og terminologi i forlengelse av HUNT 4 Hørsel (Elise Nyborg 

Eriksen og Steinar Birkeland) 

7. SSBs bruk av diagnosekoder på hørselsområdet (Steinar Birkeland) 

8. Hørselskonferansen 2021 (Henrik Peersen) 

9. Beramming av NASUs vårmøte 2021 

10. Evt.: Ingen saker 

  

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s.pdf
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REFERAT 

 

 

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2020 (vedlagt) (Steinar Birkeland) 

Vedtak: Godkjent 

 

 

2. Hdirs tiltaksrapport til HOD: Utredning av tilbud til hørselshemmede (Merete Orholm 

og Steinar Birkeland) (https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-

til-horselshemmede) (jf. sak 4 fra NASUS vårmøte 2020) (Merete Orholm og Steinar 

Birkeland) 

a. Runde på problembeskrivelsen og tiltaksforslagene i rapporten 

HLF: Rapportens problembeskrivelse er i store trekk gjenkjennelig. Tiltakene 

er også relevante, men uklart beskrevet hvordan de skal realiseres. Forslagene 

er heller ikke fyldiggjørende ut fra det komplekse utfordringsbildet rapporten 

beskriver. HLF har hatt oppfølgende møte, med særlig fokus på tiltaksdelen av 

rapporten, med HOD. 

NDF: Har vært kritisk og skuffet over rapporten under hele løpet, men er 

fornøyd med tiltaksforslag som fokuserer på tegnspråk. NDF har allerede hatt 

et oppfølgende møte med HOD for å følge opp temaet om 

regionalt/landsdekkende tegnspråklige sykehjem/sykehjemsavdelinger for 

eldre døve. NDF deler HLFs vurdering av behovet for tydeliggjøring av det 

økonomiske opplegget for hvordan tiltakene skal realiseres. 

Norsk audiopedagogisk forening: Stusser over at det kommer tiltaksforslag 

uten at disse ses opp mot ressurser. 

HLF: Det er HOD som har ansvaret for å velge ut og sikre ressurser til 

gjennomføring av tiltak i forlengelse av rapporten. Det er videre dialog opp 

mot HOD, både fra HLFs side men også NASUs øvrige 

medlemsorganisasjoner, som avgjør operasjonaliseringen av tiltaksforslagene. 

Audiologisk utvalg: Slutter opp om rapportens innretning og vil ha dialog opp 

mot HOD for å sikre realisering av relevante tiltak. HLF ser det som fint om 

NASU står samlet opp mot HOD i denne saken. 

Audiografforbundet: Er særlig opptatt av kommunal hørselsfaglig kompetanse 

og ambulerende audiografer. Videre at audiografer, underlagt hørselssentral 

eller ØNH avtalespesialist, kan jobbe selvstendig opp mot medisinsk avklarte 

pasienter som ansatte ved hørselssentral eller ØNH-avtalespesialistklinikk. 

Ønsker et ordentlig system for kvalitetssikring i et hørselsfaglig klinisk miljø, 

og at HOD konkretiserer tiltaksforslagene i rapporten. 

Audiologisk utvalg: Deler Audiografforbundets tenkning her, vil kun få frem at 

ØNH-siden bør være en del av ambuleringen med audiografer ansatt ved 

hørselssentral eller ØNH-avtalespesialist. Viktig å få ut hørselsfaglig 

kompetanse på kommunenivå, dvs. audiografer og audiopedagoger. 

HLF: NASU har tidligere blitt enig i å bruke termen «hørselsfaglig 

kompetanse» når vi fremmer krav om gode tjenester, hvilket særlig brukes opp 

mot funksjonen kommunal hørselskontakt. Tilsvarende er NASU blitt enig om 

termen «medisinsk avklarte pasienter» når det gjelder å beskrive audiografenes 

fremtidige muligheter for å jobbe mer selvstendig innenfor ansettelsesforhold 

ved hørselssentral og ØNH-avtalespesialist. 

b. Takster for fjernaudiologi (oppfølging av sak 2 fra NASUS vårmøte 2020) 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede
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Det er i dag teknisk mulig å fjernjustere høreapparat, men det er en del 

utfordringer her ift. personvern, journal, takster o.l. Det gjelder også 

audiologisk veiledning. E-konsultasjonstakstene som er innvilget for 

audiopedagogene under korona ble i brev fra Helse- og omsorgsdepartementet 

til Norsk Audiopedagogisk Forening av 28. oktober 2020 forlenget til 21. juli 

2021. Sett fra brukersiden er det behov for både digitale og fysiske 

hørselsfaglige tjenester. Relevante nettsteder om Ehelse: 

- https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-

videokonsultasjon 

- https://ehelse.no/aktuelt/praktiske-rad-til-helsepersonell-om-god-bruk-av-

videkonsultasjon 

c. Foreningssynspunkter på det europeiske retningslinjeforslaget innen tinnitus 

(oppfølging av sak 6 fra NASUS vårmøte 2020) 

Det er enighet i NASU om at det her p.t. ikke er aktivitet. Et område som 

særlig roper på innsats, er gjennomgang av takstgrunnlaget. 

d. Foreningssynspunkter på forslag fra HLF om hørselsfaglig 

etterutdanningstilbud til helsepersonell (oppfølging av sak 7 fra NASUS 

vårmøte 2020) 

Saken utsettes til NASUs vårmøte 2021. 

e. Kvalitetsnormering 

Det er enighet i NASU om at statlig kvalitetsnormering på høreapparatområdet 

må forankres i NS-EN 15927:2020 «Tjenester tilknyttet formidling av 

høreapparater». 

f. Dokument 8-forslag 133 S i Stortinget 

(https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2019-

2020/dok8-201920-133s.pdf): Nasjonal hørselsplan 

HLF har vært pådriver for å få frem dette forslaget. Er planlagt at dette skal 

komme opp i Stortinget ila. 2020, men koronasituasjonen gjør det utfordrende 

å planlegge annen oppfølging. 

Vedtak: NASU slutter opp om innretningen på tiltaksrapporten fra Helsedirektoratet til 

Helse- og omsorgsdepartementet. NASU forventer at departementet så snart som 

praktisk mulig kommer tilbake med operasjonalisering av tiltaksforslagene i rapporten, 

og evt. supplerer med andre relevante tilbud i samråd med fag- og brukermiljøet. 

Førstnevnte gjelder bl.a. ambulerende audiografer i avtaleklinikk. Ellers er det behov 

for tiltak innen bl.a. tinnitusområdet, hvor særlig takstgrunnlaget roper på en 

gjennomgang. NASU ser det ellers som nødvendig at departementet tar initiativ til 

kvalitetsnormering av høreapparatområdet forankret i NS-EN 15927:2020 «Tjenester 

tilknyttet formidling av høreapparater». Endelig slutter NASU opp om Dokument 8-

forslag 133 S i Stortinget: Nasjonal hørselsplan. 

 

 

3. Statsbudsjettet 2021 (saksgjennomgang) og 2022 (saksinnspill) (Merete Orholm) 

Statsbudsjettet ble lagt frem mandag 7. oktober. HLFs arbeid med statsbudsjettet 2021 startet i 

januar 2020 ved at vi sendte innspill til de ulike departementene, som spesielt har ansvar for 

saker som er definert som satsingsområder i HLFs handlingsprogram. En helhetlig oversikt 

kan leses på HLFs hjemmeside: 

https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/horingsuttalelser/hlfs-innspill-til-statsbudsjettet-2021/.  

Flere av disse sakene følger oss gjennom året i dialog med Regjering og Storting. De 

ulike departementenes forslag legger grunnlaget for finansdebatten, stortingshøringene og det 

endelige statsbudsjettet som går til votering i Stortinget i midten av desember. Høringene 

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon
https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon
https://ehelse.no/aktuelt/praktiske-rad-til-helsepersonell-om-god-bruk-av-videkonsultasjon
https://ehelse.no/aktuelt/praktiske-rad-til-helsepersonell-om-god-bruk-av-videkonsultasjon
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s.pdf
https://www.hlf.no/hva-vi-jobber-med/horingsuttalelser/hlfs-innspill-til-statsbudsjettet-2021/
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knyttet til aktuelle komiteer for HLF sin del er ferdig og vi har levert høringsinnspill til seks 

komiteer: Arbeids- og sosialkomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Helse- og 

omsorgskomiteen, Familie- og kulturkomiteen, Kirke-, utdannings og forskningskomiteen 

samt Kommunal- og forvaltningskomiteen. Nytt av året er digitale høringer. Alle «våre» 

komiteer avholdte høringer via digitale plattformer, bortsett fra arbeids- og sosialkomiteen 

som kun mottok skriftlige innspill. Høringene har fungert bra, men det er et minus å ikke 

kunne møte politikerne fysisk. Den uformelle kontakten rundt høringene er viktig. Det er 

viktig å synliggjøre HLF i høringene, slik vil vi få direkte oppmerksomhet på hørselssaken og 

HLF. Ikke alt av det vi leverer inn skriftlig blir gjengitt muntlig, da de fleste komiteene gir tre 

minutter til fremleggelsen og da må vi prioritere. I komitehøringene har forbundsleder, 

generalsekretær og saksansvarlig fra interessepolitisk avdeling møtt.  

 

Statsbudsjettet 2021  

• Din Hørsel har skrevet om flere av høringene.  

https://www.dinhorsel.no/ingen-likestilling-av-hoerselshemmede.6337586-

460100.html  

• https://www.dinhorsel.no/hlf-200-millioner-til-bedre-naerskoler.6341336-460100.html 

• https://www.dinhorsel.no/hlf-vil-ha-et-krafttak-for-teksting.6340492-460100.html 

• https://www.dinhorsel.no/hlf-vil-ha-mer-penger-til-tolker.6339819-460100.html  

Noen av sakene vi setter søkelyset på tas opp i flere av komiteene, særlig gjelder dette 

universell utforming, veikart skole, tale- til tekstteknologi og behovet for en helhetlig 

hørselsplan. 

Transport- og kommunikasjonskomiteen. HLF tok opp behovet for å sikre skriftlig 

informasjon i samferdselssektoren, særlig i forbindelse med nød- og evakueringssituasjoner. 

HLF tok også opp viktigheten av universell utforming i alle IKT-løsninger og at det etableres 

en sikker og skriftlig elektronisk toveis-kommunikasjon med alle offentlige organer. Vi 

leverte videre en merknad om at funksjonshemmede bør prioriteres i bevilgninger til digital 

opplæring av eldre, slik at de kan mestre digitale barrierer som skapes av 

funksjonshemmingen, for eksempel mangel på teksting i digitale møteplattformer som Teams 

og Zoom. HLF ba om øremerkede midler til en søknadsordning til funksjonshemmedes 

organisasjoner, fordelt av Bufdir, for å avholde slike kurs. 

 

Familie- og kulturkomiteen. Vi påpekte behovet for en satsing på tale-til-tekst-teknologi for 

å sørge for universell utforming av informasjon og kommunikasjon på mange 

samfunnsarenaer. HLF ba om ti millioner kroner til et forprosjekt for utvikling av slik 

teknologi i regi av staten. Videre ba HLF om 250.000 kroner til en søknadsordning i regi av 

Kulturdepartementet til teksting av dubbede barnefilmer som kommer på kino og et lovkrav 

for å sikre teksting av disse filmene. HLF ba også om en tilskuddsordning med åtte millioner 

kroner for bekjempelse av diskriminering og hatefulle ytringer mot funksjonshemmede. Vi ba, 

i likhet med FFO og mange andre organisasjoner, om økte midler til 

merverdiavgiftskompensasjon for å sikre alle organisasjoner full kompensasjon og om midler 

til studieforbundene, herunder Funkis.  

 

https://www.dinhorsel.no/ingen-likestilling-av-hoerselshemmede.6337586-460100.html
https://www.dinhorsel.no/ingen-likestilling-av-hoerselshemmede.6337586-460100.html
https://www.dinhorsel.no/hlf-200-millioner-til-bedre-naerskoler.6341336-460100.html
https://www.dinhorsel.no/hlf-vil-ha-et-krafttak-for-teksting.6340492-460100.html
https://www.dinhorsel.no/hlf-vil-ha-mer-penger-til-tolker.6339819-460100.html
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Utdannings og forskningskomiteen. Tilskuddet til Briskeby videregående skole videreføres 

på samme nivå som i 2020, men uten prisvekst, dette betyr da en reell nedgang.  I komiteen 

takket vi for støtten, men ba om ekstra tilskudd for prisvekst samt kompensasjon for 

deltidselever hvor skolen ikke får full kompensasjon, samtidig som skolen bruker like store 

administrative ressurser på deltidselever som heltidselever.  

I forbindelse med Stortingsmeldingen «Tett på» fikk vi en flertallsinnstilling om 

koordinatorer for barn og unge: «Flertallet viser til at det tidligere var eksempelvis syn- og 

audiopedagoger ute i regionene som bidro til en bedre, tidligere og mer systematisk støtte til 

disse ulike elevgruppene. Flertallet mener mulighetene som åpnes gjennom omorganiseringen 

og oppbygging av regional og lokal kompetanse bør forsøke å ivareta tilsvarende kompetanse 

og tett oppfølging». Det politiske arbeidet for å få realisert vedtaket har startet og vi ba derfor 

om å øremerke midler på (kompetanseheving lokalt) på budsjettet for 2021. 

Vi ba også, sammen med FFO og andre organisasjoner, om at det må bevilges penger 

for å følge opp Veikartet for universelt utformete nærskoler. I 2018 kom forslag til en 

nasjonal plan for å oppgradere alle grunnskolenes bygg og uteområder (Veikartet), slik at alle 

barn kan gå på sin nærskole innen 2030, men uten at man foreløpig har satt av midler til dette. 

 

Kommunal- og forvaltningskomiteen. HLF tok opp det kommunale ansvaret for å sikre en 

skole for alle. Vi ba om at veikart for universelt utformet skole blir igangsatt og realisert. 

Videre tok HLF opp viktigheten av å styrke tilsyn for universell utforming av IKT. 

Hørselshemmede møter store barrierer digitalt og trenger et sterkt tilsyn som kan håndheve 

rettigheter vi har på universell utforming av IKT. Tilsyn for universell utforming av IKT får 

minst overføringer. For eksempel så har datatilsynet 45 ansatte, mens tilsyn for universell 

utforming av IKT har 14. Vi ba om ti millioner som en start på en opptrapping og styrking av 

tilsynet. 

 

Helse- og omsorgskomiteen. Tiltak for å øke kapasiteten for utredning, tilpasning og 

oppfølging ved hørselssentralene og avtalespesialistene stod sentralt i høringen med helse- og 

omsorgskomiteen. Vi viste til representantforslaget som ligger til behandling i Stortinget om 

utarbeidelse av en helhetlig hørselsplan 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s/?all=true og 

ba komiteen se forslaget i sammenheng med en tverrdepartemental plan innen 

hørselsområdet. Helsedirektoratets utredning om tilbudet til hørselshemmede har kommet 

med syv anbefalinger, som vi ba komiteen innlemme i en hørselsplan. 

- Gjennomgang og tydeliggjøring av lov-/forskriftsreguleringen av hørselsomsorgen 

- Informasjon og veiledningsmateriale til brukere / pasienter  

- Ambulerende audiografer 

- Systematiske etterkontroller 

- Lærings- og mestringstilbud 

- Økt bruk av avtalespesialister 

- Kompetanseøkning i kommunene 

Hørselshjelperordningen ligger inne med 2 millioner kroner, men for å vise at vi ønsker en 

utvidelse ba vi om 500 000 mer. Vi viste til at Stortinget ved tidligere statsbudsjett har 

understreket det flotte arbeidet frivillige hørselshjelpere gjør over hele landet.  Vi har også 

hatt en oppgang i antall hørselshjelpere som tar oppdaterings kurs og nytt av året er 

desentraliserte og digitale skoleringer. Likepersonene er også gitt egne smittevernkurs pga 

covid19. I 2019 hadde vi 580 hørselshjelpere/likepersoner som bisto andre hørselshemmede 

over 22 000 ganger. I tillegg kommer den oppsøkende virksomheten som gjøres i det 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s/?all=true
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s/?all=true
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offentlige rom, som for eksempel ved ulike hørselsstand på kommunale møteplasser, torg og 

annen informasjonsvirksomhet. Det er også oppsøkende virksomhet på sykehjem.  

 

Arbeids- og sosialkomiteen. I år ble det kun åpnet for skriftlige innspill til Arbeids- og 

sosialkomiteen. Vi leverte også her inn en merknad om behovet for en helhetlig og 

tverrdepartemental hørselsplan. Tilpasning og opplæring i bruk av høreapparater sorterer 

hovedsakelig under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sin ansvarsportefølje, mens 

utgiftene til selve høreapparatene sorterer under Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Det 

er derfor viktig at HOD og ASD samhandler i oppfølgingen av hørselshemmede, slik at 

ressursene nyttiggjøres til beste både for individ og samfunn. En helhetlig plan for 

hørselsfeltet vil bidra til å sette i system hva som er behovet og for så å utvikle hvilke tiltak 

som må til for at hørselshemmede gis mulighet til et godt liv, på tvers av ansvarsområder.   

Finansieringsansvaret for høreapparater, tilpasningskurs, hørselstekniske hjelpemidler og tolk 

ligger i folketrygden. Ikke noe i statsbudsjettfremlegget indikerer en endring av dette.  Det er 

tatt høyde for en volumvekst og en prisjustering på 1,1 prosent for høreapparater i 2021. Vi ba 

om at innført maksimalgrense ikke må være til hinder for at brukeren fikk tilgang til det 

høreapparatet vedkommende har behov for. Videre var vi tydelige på at rammene for 

tilpasningskurs må økes og tilskuddssatsene høynes. Når det gjelder utløste satser så ser vi at 

det er en betydelig skjevfordeling innen sansetapgruppen. Syn har i dag kr. 3.475,- per døgn 

og hørsel kr. 2.405,- per døgn.  

Det har vært gjort de siste årene for å bedre tolkeområdet, men de fleste tiltakene har 

vært gjort uten tilførsel av økonomiske ressurser. Gledelig var det derfor at regjeringen 

bevilget 31,8 millioner til å ansette flere faste tolker i NAV. Dessverre blir halvparten av 

midlene foreslått dekt gjennom en overføring fra bevilgningene som dekker utgifter til tolking 

i regi av frilanstolker. HLF er enig i økningen som foreslås, men mener at det i sin helhet må 

tilføres friske midler til tolkeområdet og at det ikke tas fra potten som går til å dekke utgifter 

knyttet til frilanstolker. Tolkeområdet har vært et neglisjert område i mange år og behovet for 

friske midler er prekært blant annet for å dekke den økende etterspørsel etter skrivetolk. I dag 

så er det spesielt tolkeoppdrag utenfor ordinær arbeidstid, som f.eks til foreldremøter, 

kulturarrangement, deltakelse i lags- og foreningsarbeid som brukere ikke får tolk til. 

Vi vil fortsette å følge opp merknadene og noen vil også bli med videre i arbeidet med 

statsbudsjettet 2022, som starter på nyåret. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

4. Status på NTNUs prosjekt om inkluderende strategier (Marit Skatvedt) 

NTNU ved Patrick Kermit laget for to år siden en kunnskapsoppsummering om 

hørselshemmede barn og skole, og nå er det startet opp et oppfølgende prosjekt – skal få frem 

en rapport som viser vei til et inkluderende læringsmiljø.  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

5. Digitale barrierer knyttet til korona og helsetjenesten (Hildegunn Fallang) 

Er en del utfordringer her, spesielt når det gjelder digitale konsultasjoner – går både på det 

tekniske og personvernmessig. HLF har spilt inn på dette til departementet. HLF jobber med 

tale til tekst som en av flere mulige løsninger på ulike arenaer; automatisert teksting på norsk 

er et behov som bør utvikles helt frem til praktisk bruk. 

Vedtak: Tas til orientering. 
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6. Bruk av forekomsttall og terminologi i forlengelse av HUNT 4 Hørsel (Elise Nyborg 

Eriksen og Steinar Birkeland) 

HUNT4 Hørsel viser forekomst av hørselstap (innslagspunkt ved 20dB) i den voksne (20-100 

år) befolkningen på 18,2%: https://journals.lww.com/ear-

hearing/Abstract/9000/Better_Hearing_in_Norway__A_Comparison_of_Two_HUNT.98645.

aspx. HLF er i dialog med FHI på bruk av forekomsttall og terminologi i forlengelse av 

HUNT4 Hørsel.  

Her er det behov for avklaringer på særlig følgende to områder: 

- Gruppen barn/unge (>20 år) er ikke inkludert i undersøkelsen men utgjorde på 

undersøkelsestidspunktet 1,3 millioner personer av totalbefolkningen på 5,3 millioner. 

- Termen hørselshemmet: Ikke alle som har hørselstap er hørselshemmet, samtidig som 

funksjonelle hørselsutfordringer forekommer ved andre diagnoser så som tinnitus, 

lydømfintlighet og auditiv prosesseringsvanske. Foreløpig er det avklart at FHI slutter 

opp om at begrepet hørselshemming tar opp i seg a) den delen av hørselstapgruppen 

som indikerer høreapparatnytteverdi/funksjonelle hørselsutfordringer, og b) andre 

diagnoser som medfører funksjonelle hørselsutfordringer, så lenge det i beregning av 

forekomst tas høyde for overlapping (typisk tinnitus/hørselstap). 

HLF har en ambisjon å få frem en samlet oversikt over forekomst med oppdatert terminologi, 

egnet til nettformidling på hlf.no og til bruk i annet kommunikasjon- og påvirkningsarbeid. 

Forslag til vedtak: Tas til orientering 

 

 

7. SSBs bruk av diagnosekoder på hørselsområdet (Steinar Birkeland) 

SSB har, etter sondering med bl.a. HLF og FHI, foreslått at følgende liste over diagnosekoder 

skal legges til grunn for å identifisere hørselshemmede i offisiell norsk levekårsstatistikk:  
 

 
 

HLF har meldt tilbake OK med unntak for H82 som Hdir ikke anser som kronisk tilstand. Det 

ble åpnet for å ettersende innspill til diagnoselisten, for samordnet tilbakemelding til SSB – 

vedtaket tar opp i seg innsendte innspill, som alle er oversendt SSB. 

 

Vedtak: Samordnet tilbakemelding til SSB på foreslått liste over diagnosekoder på 

hørselsområdet til bruk i nasjonal levekårsstatistikk: 

- Listen bruker ICPC-koder. Slike brukes av allmennleger. Spesialisthelsetjenesten 

bruker ikke disse, men ICD10-koder: H90 og H91 brukes hyppig i 2.-linjen. Dette 

gjør det litt utfordrende å supplere SSB-listen. 

https://journals.lww.com/ear-hearing/Abstract/9000/Better_Hearing_in_Norway__A_Comparison_of_Two_HUNT.98645.aspx
https://journals.lww.com/ear-hearing/Abstract/9000/Better_Hearing_in_Norway__A_Comparison_of_Two_HUNT.98645.aspx
https://journals.lww.com/ear-hearing/Abstract/9000/Better_Hearing_in_Norway__A_Comparison_of_Two_HUNT.98645.aspx
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- Teknisk: Søkbarhet i klinisk praksis krever at en tar med tallet etter punktum, 

f.eks. H90.0, H90.1, H90.2 osv. 

- Mellomøresykdom kan gjerne innarbeides i listen. 

- Svimmelhetssykdom, om det blir med, må presiseres, da ikke alle skader i 

balanseorganet påvirker hørselen. 

- For å fange opp personer med cochlea implantat, benforankret høreapparat og 

mellomøreimplantat, er det naturlig å bruke koden Z45.3 Justering og kontroll 

av implantert utstyr for hørsel. 

- Koden H91.9 Uspesifisert hørselstap, er relevant å bruke for å fange opp 

personer med hørselstap som ikke har fått en spesifikk hørselstapdiagnose. 

 

 

8. Hørselskonferansen 2021 (Henrik Peersen) 

HLF ser verdi i fellesarenaer for fag- og brukermiljøet, etter modell fra nasjonale konferanser 

i regi av sammenlignbare helseorganisasjoner. Oktober 2021 er målet for å få til første 

konferanse. Det er avsatt overskuddsmidler fra tidligere konferanser til å få til en god og 

synlig oppstartkonferanse. Innretningen på konferansen er tenkt bred: Fra forskning til «leve 

med»-perspektiv. HLF vil gjerne ha innspill på temaer, innretning og rekruttering av deltakere 

fra fagmiljøet, forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner. NDF luftet temaet tospråklig 

oppvekst, som ble bekreftet som relevant å spille inn som temaforslag. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

9. Beramming av NASUs vårmøte 2021  

Vedtak: Torsdag 29. april kl. 11.30-15.00 i Brynsveien 13, Oslo, evt. gjennomføring som 

nettmøte om smittevernhensyn tilsier det. 

 

 

10. Evt.: Ingen saker 


