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REFERAT 
 
NASU-møte 29. oktober kl. 10-15 i HLFs lokaler 
 
 
Dagsorden: 

1. NASU-uttalelsen om endringer i hjelpemiddelsortimentet: Espen Lahnstein  
2. IFHOH-konferansen i Bergen 2012: Ane Wigers  
3. CEN-arbeidet: Georg Træland  
4. Briskeby rehabiliteringssenter: Geir Lippestad  
5. EFAS-kartlegging: Ole Tvete  
6. Eventuelt: Utdanningstilbudet innen audiopedagogikk: Karina McGlade-Grando 

 
Til stede:  

- Ingrid Kristoffersen (NAF audiografene) 
- Ole Tvete (NTAF) 
- Karina McGlade-Grando (NAF audiopedagogene) 
- Espen Lahnstein (HLF), Sak 1 
- Georg Træland (CEN-representant) 
- Steinar Birkeland (utvalgssekretær/referent) 

Frafall: 
- Geir Lippestad (HLF) 
- Ane Wigers (HLF) 
- Sonja M. Holten (NDF) 
- Haakon Arnesen (ØNH) 

 
 
INNLEDNING 
Pga. en del frafall ble sak 2 og 4 utsatt til neste møte. Øvrige saker ble behandlet som normalt. 
Som følge av frafallet legges det her frem et noe mer utførlig referat enn vanlig. 
 
Sak 1. NASU-uttalelsen om endringer i hjelpemiddelsortimentet: Espen Lahnstein 
NASU-uttalelsen kom på banen så sent i saksforløpet, at den primært kunne brukes til å lage 
støy – den var således i liten grad var egnet til å påvirke beslutningsprosessen. I det politiske 
påvirkningsarbeidet bygger HLF i regelen først en informasjonsplattform, som så times ift 
ulike faser av den aktuelle beslutningsprosessen. For eksempel starter arbeidet med å påvirke 
statsbudsjettet minst ett år i forkant av at dette fremlegges for Stortinget. Det er således kritisk 
at NASUs medlemsorganisasjoner så tidlig som identifiserer og melder videre til NASU saker 
det er mulig og naturlig å samle seg om. 
 
En mulig NASU-sak er at folketrygdpotten til høreapparat har stått på stedet hvil i tre år. Dvs 
at bevilgningen ikke er blitt justert for prisveksten i samme periode. Dette betyr i praksis en 
realitetsnedgang, noe som i et fem- til tiårsperspektiv er svært kritisk pga eldrebølgen som er 
under oppseiling. Skrekkscenariet er at bevilgningen står på stedet hvil, og at den delegeres 
fra NAV til helseforetakene – en mulighet som pt er under vurdering i Hjelpemiddelutvalget. I 
verste fall kan dette innebære at det vil presse seg frem en situasjon hvor det offentlige kun 
støtter ett apparat pr bruker, evt billigere apparater hvor pengene følger brukeren (etter dansk 
modell) – sistnevnte har brukerrepresentant Arnt Holte tatt dissens på i Hjelpemiddelutvalget. 
I denne sitasjonen kan NASU sette standard/dagsorden for behandling, hjelpemidler m.v.* 
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Den mest kritiske forutsetningen for å nå frem, ikke bare i dette tilfellet men også generelt, er 
at NASU fremstår som samlet og kommer tidlig på banen, for da ligger saken på politisk nivå. 
Her har NASU et stort potensial når det gjelder å påvirke de politiske beslutningstakerne, som 
legger føringene for den videre saksbehandlingen på administrativt plan. 
 
NASUs medlemsorganisasjoner kan med fordel ta disse metodiske utfordringene opp til 
diskusjon, med sikte på å finne frem til egnede interne prosedyrer for å identifisere saker 
tidlig og få disse raskt fulgt opp internt og meldt inn til NASU. Det er også mulig å anvende 
Epost internt i NASU mellom møtene. 
 
*Saksoppdatering: 10. november skal Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene etter 
planen fremlegge utkast til nytt system på en dialogkonferanse. Deltakerne, som også møtte 
hverandre i august, skal diskutere hvorvidt innspill og meninger har kommet med i det 
skriftlige forslag som da skal foreligge. Martha Østbye i Helse-Sør er sekretær i dette 
arbeidet. Målet er å gjøre det mulig for NAV å tilfredsstille de kravene til kontroll som 
Riksrevisjonen har fremsatt. Lykkes dette vil NAV forbli ansvarlig, og dermed unngås 
overføring av ansvaret til helseforetakene. 
 
Sak 2. IFHOH-konferansen i Bergen 2012: Ane Wigers 
Utsettes til neste møte. 
 
Sak 3. CEN-arbeidet: Georg Træland  
Etter en omfattende prosess* er 380/NS-EN 15927** blitt Norsk standard, og skal således 
implementeres. Implementeringsbegrepet er relativt, i den forstand at standarden stiller 
minimumskrav.*** Disse overgås av for eksempel det norske 1986-rundskrivet, som legger 
statlige føringer på audiologiske tjenester; eksempelvis gjelder det kravet om å kunne tilby 
audiopedagog. I praksis innebærer dette at når standarden skal oversettes til norsk, vil det 
være naturlig å innarbeide 1986-rundskrivet. Dertil kommer behovet for å løfte frem særskilte 
gruppers behov, så som barn og personer med omfattende funksjonstap. Dette er det naturlig å 
se i sammenheng med ”Å høre og bli hørt”, som slår fast at det skal lages en forskrift for 
høreapparattilpasning. Elin Østli i helsedirektoratet, som også var med på ett av CEN-møtene, 
er ansvarlig for dette. 
 
To særskilte utfordringer i norsk sammenheng, er klinikkgodkjenning og rehabilitering. Når 
det gjelder det førstnevnte, er det – jf. fotnoten i Sak 1 – ikke slik at NAV har audiologisk 
kompetanse. En mulighet er å legge ansvaret til en uavhengig audiologisk kompetent 
faginstans, f eks slik danskene har gjort med å delegere godkjenningsansvaret til Teknisk 
audiologisk laboratorium. Det sistnevnte, rehabiliteringsdelen, er et minst like langt lerret å 
bleke – ikke minst fordi det spørsmålet krever omfattende grep, ift både takstomlegging og 
den kjensgjerningen at de audiologiske profesjonene har et godt stykke igjen å gå før de blir 
jevnbyrdige og slik legger til grunn brukerens helhetlige behov som felles referanseramme. 
 
* 13 land pluss ANEC (den europeiske brukerorganisasjonen for funksjonshemmede) var 
aktivt med i arbeidet med å få frem standarden, i tillegg til at England kom på banen og sluttet 
seg til da standarden ble vedtatt 5. april i år. Ingen land stemte i mot. Fom vedtaksdatoen er 
dermed standarden gjeldende takst for audiologisk virksomhet i alle europeiske land. 
**Kjerneområdene er utdanning, krav til lokalene, krav til utstyr samt etiske krav. 
***Velferdsnivået spriker enormt i Europa, og initiativtagerne til standarden var ikke de 
landene med best ordninger. Tvert om var en viktig drivkraft å demme opp for mer 
kommersialisering av høreapparatformidlingen i land hvor dette allerede er normalen. 
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Standarden har således et minimumskrav om bemanning, som stenger igjen for at Specksavers 
o.l. virksomheter kan bruke audiologisk ufaglært arbeidskraft til å formidle høreapparater. 
 
Sak 4. Briskeby rehabiliteringssenter: Geir Lippestad 
Utsettes til neste møte. 
 
5. EFAS-kartlegging: Ole Tvete 
Pga tidsfristen valgte Einar Laukli å sende inn et svar på EFAS`* forespørsel, uten at dette var 
blitt behandlet i verken NASU eller NASUs medlemsorganisasjoner. Det ble således bestemt 
at denne saken utsettes til neste møte i påvente av behandling i de enkelte medlemsorganisa-
sjonene i NASU. 
 
I tillegg til selve forespørselen om opplysninger, er det nødvendig å ta stilling til om NASU 
skal stille med representant i EFAS i denne saken. I så måte er det en viktig saksopplysning at 
EFAS er en nokså liten organisasjon med nokså lavt aktivitetsnivå og liten påvirkningskraft ift 
f eks EU. 
 
*EFAS står for European Federation of  Audiology Societies, og har nettadresse som følger: 
http://www.efas.ws/  
 
6. Eventuelt: Utdanningstilbudet innen audiopedagogikk: Karina McGlade-Grando 
NAF audiopedagogene er bekymret over at det eneste gratis utdanningstilbudet i audio-
pedagogikk i Norge, ved Institutt for audiopedagogikk (ISP) ved Universitetet i Oslo, sliter 
med å overleve.* Det øvrige utdanningstilbudet kjøres på kommersielle betingelser, og er 
basert på moduler og fungerer primært som videreutdanningstilbud for personer som allerede 
arbeider innen audiologisk virksomhet. Dette går allerede ut over rekruttering og forskning, 
noe som over tid vil merkes som forgubbing og redusert faglig status. 
 
Alle er enige om at det trengs audiopedagoger. En overlevelsesdyktig audiopedagogutdanning 
må helt klart forholde seg til bachelor/master-ordningene. Kritisk vurderes å være å få frem 
kandidater som kan dekke de behovene som finnes og nye som vil oppstå både ift skolen og 
på eldresiden. 
 
NAF audiopedagogene ønsker et heltidsstudietilbud minst på masternivå, og vil i den 
forbindelse sondere mulighetene med ISP v/professor Eva-Signe Falkenberg. Med dette 
avklart, meldes saken inn til kommende NASU-møte. 
 
*Bakgrunn: Over tid har ISP manøvrert bort fra den klassiske audiopedagogikkmodellen, 
hvor personer som allerede var pedagoger fikk audiologisk profesjonspåbygging på 
hovedfagsnivå. Dette åpnet opp for bredere rekrutteringsgrunnlag, men ISP kom opp i 
omstillingsvansker ifm overgang til bachelor/master-ordningene. To tilleggsvansker var faglig 
strid internt på det aktuelle fakultetet, og dårlig samarbeidsklima mellom ISP og Program for 
audiografutdanningen (Høgskolen i Sør-Trøndelag), som samtidig løftet sitt studietilbud opp 
på bachelornivå. 
 
 
NYTT MØTE 
Neste møte berammes til 8. april 2011: Meld tilbake så fort som mulig om dette ikke passer. 
 
Aktuelle saker meldes løpende inn til NASUs utvalgssekretær. 

http://www.efas.ws/

