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REFERAT 

1. Godkjenning av referat fra møtet 8. april 2011 
Vedtak: Godkjent. 
 

2. EFAS-orientering fra Ole Tvete (for Arne Vik) – basert på Arne Viks møtereferat 
Arne Viks referat gir en grei redegjørelse for seminaret i Warsawa, med fokus på at det var 
mer form enn innhold. Det substansielle ligger i EFAS´ konsensusdokumentet som stiler mot 
å sikre hørselsscreening på barnegruppen. Dette er tidligere i denne uken sendt ut til NASU-
medlemmene. Det er klart at ambisjonene er mer relevante for andre land enn Norge, all den 
tid vi tross alt har rimelig skikket vårt eget hus. Da blir spørsmålet hvordan vi kan bidra best. 
En mulighet er å sende dokumentet over til Helsedirektoratet – som p.t. motsetter seg at 
hørselshemming skal inn i nasjonal hørselsstatistikk (se sak 7) – og be om tilbakemelding på 
hvordan det ser ut her i landets kommuner for førskoletestingen og om dette matcher de 
kravene/forventningen som kommer til uttykk i konsensusdokumentet. Det anbefales 
rentoneaudiometri, men spørsmålet er om er det tilstrekkelig med f.eks. OAO, som mange 
helsesøstre i dag har. 
VEDTAK: Steinar Birkeland sender brev til Helsedirektoratet med spørsmål om kommunenes 
førskoletesting (femåringene). Konsensusdokumentet vedlegges. 
 

3. Standard for høreapparatformidling NS-EN 15927 – Ole Tvete 
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Standarden definerer minstekrav, men har ingen konsekvenser for praksis så lenge den ikke er 
integrert i regler og lovverk. Standarden er nokså ny, og brukes inntil videre sporadisk av 
brukerorganisasjoner og profesjonsutøvere. Standarden går på tilpasning, ikke på lagerhold og 
administrasjon. I 2011 tildeles det 90.000 høreapparat i Norge, innen et system som allerede 
fungerer. Standarden vil kunne brukes til å kontrollere og sikre kvaliteten. Er det kanskje 
aktuelt med en sertifiseringsordning (CEN-sertifisering)? Evt. at en norsk sertifiseringsaktør 
involveres med utstedelses-, kontroll- og godkjenningssystem? Evt. at standarden innarbeides 
i NAVs dokument Pris- og produktoversikt? En særutfordring vil her være skillet mellom 
private og offentlige høreapparatformidlere. Dertil kommer at ansvar er delt opp mellom 
NAV, helseforetak, leverandører m.fl. Det er enighet om at standarden skal synliggjøres og 
sikres bruk også i Norge. Spørsmålet er hvordan. I første omgang er det naturlig at 
brukerorganisasjonene og profesjonsforeningene drøfter dette internt, før NASU konkluderer. 
VEDTAK: Steinar Birkeland sender brev til NAV og gjør oppmerksom på standarden og ber 
om at denne integreres i NAVs Pris- og produktoversikt. Profesjonsforeningenes styrer 
behandler så saken, likeså brukerorganisasjonene. NAV-adresse: NAV Regnskap og 
utbetaling, Avdeling for anskaffelser og forretningsjuridisk, Seksjon for anskaffelse brukere, 
Pb. 5 St Olavs plass, 0130 Oslo 
 

4. Høreapparatformidlingen – Espen Lahnstein  
Det gikk ut høring i juli. Før HLF leverte høringssvaret var imidlertid løpet alt lagt fra statens 
side. Dette fremkom i et møte mellom NAV og HLF. Dermed er mye bundet opp. I Stats-
budsjettet for 2012 kuttes det på overføringen til høreapparatene, samtidig som staten skal se 
på finansieringen i en arbeidsgruppe hvor brukerne ikke representert. I praksis betyr det at 
helseforetakene vil kunne bli ansvarlige, med stor risiko for at brukerne vil bli skadelidende 
når foretaksbudsjettposten for høreapparat går tom et stykke tid ut i et budsjettår. 
VEDTAK: Uttalelse ift. Statsbudsjettets åpning for å gi helseforetakene budsjettansvaret for 
høreapparat: ”Uansett finansieringsordning er det viktig at det er sluttbrukerens behov, ikke 
et økonomisk tak, som bestemmer om en person med hørselshemming skal eller ikke skal få 
tildelt høreapparat.” 
 

5. Innvilgede samhandlingsreformprosjekter – Espen Lahnstein  
VEDTAK: Espen Lahnstein sender NASU en liste med informasjon over prosjekter som har 
fått tildelt midler. Steinar Birkeland distribuerer denne i NASU. 
 

6. God start (se www.hlf.no/godstart) og CI-register - Marit Skatvedt  
I forlengelse av CI-konferansen kom det opp et forslag om å utvikle og etablere et register for 
de som ikke passerer nyfødthørselsscreeningen. Her er det mange avveininger, bl.a. person-
vern og mulighetene for forskning. Referansen er England: National Hearing Screening 
Program – dette fanger opp de som ikke passerer, de som ikke screenes og de som ikke blir 
screenet. Dette oppdateres månedlig. De kaller dette Program og ikke Register, noe som 
gjorde det mulig å få til – personvernet er sikret ved at en ikke kan se på enkeltindivid. 
Opplegget er der standardisert med forankring i en organisasjon, og ikke spredt til f.eks. 
helseregionene slik vi ofte gjør her hjemme (forholdstallet på fødsler mellom England og 
Norge er fem til en). Opplegget genererer styringsstatistikk nærmest i sanntid; dermed kan de 
som ikke fanges opp identifiseres med sikte på å følges opp og slik hankes inn i systemet for 
oppfølging. Dette er et godt utg.p. for å utvikle et norsk opplegg. En tilleggsutfordring er å 
fange opp de som utvikler hørselstap etter screening. Om dette skal bli virkelighet, må det 
forankres i Helsedirektoratet. Dette handler om kvalitet: Har man sagt A (screening) må man 
si B (kvalitetssikring). Her kan den engelske modellen fungere som nyttig redskap for å sikre 
reell landsdekning og målrettet oppfølging av hele gruppen. Her har brukerorganisasjonene og 
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profesjonsforeningene helt klart en felles sak. HLF vil jobbe videre med saken overfor 
Helsedirektoratet etter innhenting av informasjon om den engelske arbeidsmetoden samt 
sondere med Danmark og Sverige. Det er også relevant å sondere med erfaringer gjort ved 
St.Olav (Marit Pedersen og Siri Wennberg) på fødselsregister i Midt-Norge. Endelig kommer 
behov for å jobbe for å sikre fokus på tosidig hørselsscreening – det holder ikke, er det faglig 
konsensus om i dag, å stoppe screeningen når ett øre er godkjent, selv om føringene fra 
Helsedirektoratet i dag åpner for dette. Dette arbeidet vil ta noe tid, med oppstart i 2012. 
VEDTAK: Marit Skatvedt følger opp overfor Helsedirektoratet. 
 

7. Briskeby: Innvielse og prosjektplaner – Merete Orholm 
Tilbudet på rehabilitering ved Briskeby bygges opp løpende, i samarbeid med myndighetene. 
Det langsiktige målet er et fullt utbygget rehabiliteringssenter: Tegningene er på plass, med en 
fasemodell som muliggjør utbygging etappevis ut fra finansieringen. Metodisk er innretningen 
på tilbudet prosessorienterte rehabiliteringsopphold: Tre opphold på tre dager hver, med 
”hjemmelekse” i mellomrommet mellom oppholdene. Kurdeltakerne følges også opp – etter 
kapasitet – mellom og etter oppholdene. Det er kurs på tinnitus, meniere, CI, NMT og kurs for 
helepersonell. Briskeby eies av HLF og har således et eget brukerutvalg som er aktivt med på 
utviklingen av tilbudet. Kursdeltakere overnatter i Drammen, og transporteres til/fra Briskeby 
under kursene. Neste byggetrinn er hotellmodul. Målet på lang sikt er å gjøre Briskeby i stand 
til å forske. Tilpasningskursene har frem til i dag hatt en fin utvikling – det er p.t. 6-12 mnd 
ventetid på kursene, særlig på tinnitus og yrkesliv. Med basis i det nye statsbudsjettet vil det 
jobbes for å sikre mer midler til kursene i 2012. I statsbudsjettet for 2012 står det at det skal 
finnes gode modeller for å styrke kommunale hørselskontakters fagkompetanse – og her er det 
enighet i NASU om at løsningen er (inter)kommunal audiograf i høreapparatsammenheng. 
Stortinget signaliseres i tillegg at hørselshemming bør innlemmes i nasjonale helsestatistikker 
(jf. sak 2). Det står også at god hørsel er viktig for å motvirke sosial isolasjon. Endelig at det 
må satses på forebygging av hørselsskader. På alle disse områdene er det viktig at NASUs 
medlemmer støtter opp. Tidligere i høst åpnet statsråd Huitfeld Briskebys nye hybelbygg og 
ballbinge – begge deler tilrettelagt; førstnevnte universelt utformet, sistnevnte med teleslynge. 
Mer info: www.bbyno. Skoledelen av Briskeby overføres til privatskoleloven, i forlengelse av 
forhandlinger med skolemyndighetene etter fremleggingen av Midtlyngutvalgets innstilling. 
Dette vil sikre langsiktig og forutsigbar skoledrift, med basis i Stortingets formulering om at 
Briskeby er ”uhyre viktig” å drifte som eneste rendyrkede orale tilbud for målgruppen. 
Stortinget slo også fast at Briskeby er et viktig supplement til det offentlige skoletilbudet. 
Rådgivningstjenesten – utadrettet virksomhet – er sikret lokaliteter på Briskeby i minimum 
fem år. Elevtallet ligger rundt førti-femti elever årlig, alt etter svingninger i årskullene. 
Rekrutteringsgrunnlaget vil øke nå med CI og nedbygging av Skådalens tilbud. Endringene i 
målgruppen og det øvrige skoletilbudet i sektoren samt fokuset på integrert skolegang, gjør at 
Briskeby over tid vil måtte vurdere å åpne for bruk av tegnstøttet undervisning. 
VEDTAK: Støtteerklæring ift. Statsbudsjettet for 2012s uttalelse om å finne gode modeller for 
kommunale hørselskontakters fagkompetanse: ”Ved å ansette hørselsfaglig utdannet 
personell (audiograf/audiopedagog) som (inter)kommunal hørselskontakt, sikres den 
kommunale hørselsfaglige kompetansen.” 
 

8. Bilateralt CI – Merete Orholm 
Her hjemme har Helsedirektoratet informert om at de ønsker et nordisk samarbeid for å få 
undersøkt nytteverdien av to CI – da finansiert med nordiske midler. CI-utvalget har vært på 
studietur til Danmark for å se på deres arbeid for å sikre retten til to CI. Når Odense hospital 
begynte å operere CI nr. to i 2009 – og pasienter valfartet dit fra hele landet – tvang det seg 
frem en landsmessig likebehandling. Vårt utgangspunkt ut fra de danske erfaringene og dansk 
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praksis, er at det alt finnes nok kunnskap til åpne opp for at to CI blir en rettighet. Det er i dag 
i praksis slik at Helsedirektoratet haler ut tiden, også fordi det alt i dag opereres en del CI nr. 
to i Norge – da på medisinsk indikasjon. Tidligere har dette vært oppe i NASU, og det ble da 
konkludert med at de tre operasjonsstedene i Norge ønsker en åpning for CI nr. to på 
medisinsk grunnlag. I og med at de danske erfaringene er så entydige – og vi vet at Danmark 
er verdensledende på hørselsteknologi – bør vi kunne hvile oss tungt på deres praksis med å 
operere CI nr. to. En mulighet er at hvert av de tre operasjonsstedene plukker ut f.eks. ti 
pasienter som de mener – audiologisk sett – trenger CI nr. to, og måler effekt. Eksempelvis 
har St. Olav, som har operert hundre pasienter, tyve pasienter som ønsker CI nr. to – overfor 
disse personene er det kun økonomien som gjør at det ikke opereres. 
VEDTAK: Uttalelse ift. Helsedirektoratets syn på veien for å vurdere grunnlaget for å åpne 
for operasjoner av CI nr. to: ”NASU ser det ikke som nødvendig med en egen nordisk 
kartlegging om nytteverdien av CI nr. to, da det alt finnes tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til 
å åpne for slike operasjoner. Operasjonsstedene er villig til å gjennomføre et statlig finansiert 
forsøksprosjekt på CI nr. to med basis et utvalg pasienter som har innoperert ensidig CI.” 
 
 

9. HLFs handlingsprogram 2012-2015 – Steinar Birkeland  
UTGÅR 
 

10. Eventuelt:  
 
A: EFAS-representant med personlig vara: EFAS = European Association for Audiological 
Societies, altså en europeisk variant av Nordisk Audiologisk Selskap (NAS) Tradisjonelt har 
Einar Laukli og Arne Vik vært aktive, dvs. at auditekniker/audiofysiker har representert. 
Deltakende organisasjoner må i utgangspunktet selv bekoste reisene, men det er selvsagt 
anledning til å dele på utgiftene blant NASUs medlemsorganisasjoner. Arne Viks EFAS-
rapport indikerer overvekt av ØNH-leger. Den som representerer bør ha god oversikt over 
fagmiljøet. Møtene samlokaliseres gjerne med faglige møter så som audiologiske kongresser. 
VEDTAK: Ole Tvete forespør Arne Vik om å representere Norge i EFAS. Vik bemyndiges til å 
velge sin personlige vara, forutsatt at dette avtales fra gang til gang med Ole Tvete som 
avklarer med NASUs medlemmer. Reiseutgiftene fordeles mellom profesjonsorganisasjonene i 
NASU, gjennom økning i årskontingenten for disse med kr 2500 hver især fom. 2012. 
 
B: Hørselstesting av bussjåfører: Med basis i innspillet fra NASU om at testen er gått ut på 
dato, har Helsedirektoratet nå åpnet for at høreapparat kan brukes ved testen og at den som 
testes ikke lenger skal stå med ryggen til den som utfører teksten. De opprettholder kravet om 
at testen skal foregå på fire meters avstand, og stiller heller ikke i fortsettelsen krav til 
lokalitetene testen foregår i – herunder akustikk, belysning og bakgrunnsstøy. Interessant nok 
skulle det bare en tlf. til fra HLFs side, med henvisning til NASUs uttalelse i denne saken, for 
å sikre at dette ble justert. Det sier noe om troverdigheten og gjennomslagskraften til NASU. 
 
C: Beramming av neste møte:  
VEDTAK: Neste møte berammes til fredag 13. april 2012 kl. 10-15. Innkalling sendes ut tre 
uker før. 
 
 

Oslo, 10. oktober 2011 












