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Sak 1: Godkjenning av referat 12/4-12
Vedtak: Godkjent med tilføyelse av ny setning i 4. avsnitt side 2, linje 8:
“Dette gjelder ikke på hørselssentralene.”

Sak 2: Ny regjering – nye muligheter?
Den nye regjeringens plattform utgår fra Høyre og FrP. HLF sendte brev om
forsterket talespråklig opptrening for barn med CI til regjeringssonderingene.
Dette på bakgrunn av disse partienes innvending mot Midtlyngutvalgets nei til
egen paragraf for talespråklighet. Imidlertid står det i plattformen at regjeringen
vil gjenopprette statlig spesialskole for hørselshemmede – altså ikke kun døve
men også tunghørte. Dette frykter HLF fordi kommunene erfaringsmessig vil
dytte barn over på spesialskolene ettersom det blir billigst. Obs: HLF støtter opp
om tegnspråkparagrafen i språkloven. HLF er også klar over de barna som er i
en mellomposisjon mellom tale og tegn.
Ellers melder regjeringen at rehabiliteringen skal styrkes, herunder fritt
rehabiliteringsvalg. HLF stiller seg positiv til dette.
Regjeringen sier videre at de ikke vil overføre rehabiliteringsansvaret i
spesialisthelsetjenesten til kommunene før tilsvarende kapasitet og kompetanse
er bygget opp.
Regjeringen går bort fra profesjonsnøytralitetsprinsippet som et førende
prinsipp, og at den vil innføre kompetansekrav i lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester. HLF håper da at diagnosene og profesjonene synliggjøres
igjen.
Regjeringen vil nedlegge foretakene, men har gitt seg selv et lengre
tidsperspektiv. Det skal utarbeides en nasjonal helse- og sykehusplan med
påfølgende omstendelig prosess.
Regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken, noe
som bl.a. innebærer vurdering av tilpasningskurs (stat/kommune) – hvilket angår
bl.a. HLF Briskeby og finansieringsansvar for høreapparatformidling og andre
tekniske hjelpemidler.
Behandlingshjelpemidler ble i fjor flyttet administrativt og finansielt fra
Arbeidsdepartementets budsjett til Helse- og omsorgsdepartementet. Det
diskuteres politisk om andre ting kan settes tak på. HLF følger tett opp den
kroniske trusselen om at opplæringsansvaret for sansetapgruppa (dvs.
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tilpasningskurs) og høreapparatformidlingen flyttes fra folketrygden til
foretakene/kommunehelsetjenesten.
HLFs oppfølging fremover vil være forankret i eget handlingsprogram. NASU
involveres når det blir mer konkret hva regjeringsplattformen faktisk inneholder.
Statsbudsjettet 2014: Ser p.t. bra ut. Tilleggsproposisjonen fra den nye
regjeringen kommer 8. november 2013. Relevante ting for sektoren vår:
Tolkingen styrkes, herunder skrivetolking. Frilanstolker gis tre lønnstrinn. Tolk
på arbeidsplass og skole videreføres, likeså tilpasningskurs både på Møller, Ål
og HLF Briskeby. Det gis tilskudd til et pilotprosjekt ved Høgskolen i Bergen
om ettårig kurs i skrivetolkutdanning. Høreapparat: Total pris økes 1,5 prosent,
og totalvolum økes 4 prosent – det bevilges 490 millioner kr, hvilket utgjør en
substansiell økning. I praksis spiller dette mindre rolle, i og med at det fremdeles
er en rettighet å få tildelt høreapparat.
Helsedepartementet i statsbudsjettet: HLF har etterlyst satsing på
hørselsstatistikk i helsestatistikken, med basis i tidligere positive signaler i
folkehelsemeldingen på dette. HLF har også etterlyst ny HUNT på hørsel:
Hørsel bør bli en fast del av HUNT. Også habilitering og rehabilitering har HLF
etterlyst fokus på. Trenden er å satse på livsstilsykdommer og psykisk helse –
her er det følgelig et krevende landskap interessepolitisk.
Forebygging er nokså fraværende, men her jobber HLF for en nasjonal
kampanje. Forskning kreves for god forebygging, jf. det som står ovenfor om
HUNT hørsel og folkehelsestatistikk og hørsel.
Vedtak: Tas til orientering.

3. Hørselsomsorgen og Riksrevisjonen
På forespørsel fra HLF til NAV om det tallmessige forholdet mellom offentlig
og privat på tildeling av høreapparat (se sak 5), fremkom det at NAV ikke har en
skikkelig oversikt over tilpasserfeltet.
Dette føyer seg inn i rekken av dokumenterte feil og mangler i hørselsomsoren,
som er fremkommet i kartlegginger, analyser og offentlige dokument siden 2002
da staten la frem sin kartlegging og handlingsplan for hørselsomsorgen. Staten
har forsøkt å bøte på dette i “Høre og bli hørt” fra 2007 med den påfølgende
samarbeidsavtalen om høreapparatformidling fra 2009 mellom Arbeids- og
velferdsdirektoratet og helseforetakene.
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Gjennom grepene som her er blitt effektuert, er det blitt satt en effektiv stopper
for Riksrevisjonens årlige kritikk av økonomiforvaltningen i sektoren. Ikke
desto mindre gjenstår det å sikre brukerne tilfredsstillende tilgjengelighet og
rehabiliteringstilbud.
Sistnevnte er spesielt kritikkverdig i forlengelse av samhandlingsreformen. Det
er klare indikasjoner på at 2009-avtalens punkt om helseforetakenes (les;
hørselssentralenes) oppfølgingsansvar av kommunene ikke har ledet til mer og
bedre rehabilitering. En annen utfordring som det heller ikke er blitt tatt tak i,
selv om mer og mer av formidlingen foregår hos avtalespesialistene, er hvorvidt
takstene ivaretar brukernes behov for et helhetlig tjenestetilbud.
På denne bakgrunn ser HLF det som hensiktsmessig å samle inn, og evt. få frem
ny dokumentasjon (se sak 5), til fremlegging for Riksrevisjonen. Dette med sikte
på å gjøre høreapparattildelingen, og dermed hørselsomsorgen, til
revisjonsobjekt – da med fokus ikke på økonomi isolert, men på tjenestetilbudet
kvalitativt med basis i faglige standarder (les; 2009-avtalen og NS-EN 159272010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater) og brukernes behov for
helhetlig ivaretakelse fra tjenesteapparatets side.
Vedtak: Tilslutning til at HLF jobber videre opp mot Riksrevisjonen med
sikte på å få til en gjennomgang av hørselsomsorgen med fokus på hvordan
takstene samspiller med 2009avtalen mellom de regionale helseforetakene
og Arbeids- og velferdsdirektoratet samt NS-EN 15927-2010 Tjenester
tilknyttet formidling av høreapparater.

4. Felles plattform mellom audiografene og ØNH-legene
Norsk otolaryngologisk forening (NOLF) har hatt en arbeidsgruppe som 24.
oktober 2013 la frem rapporten Høreapparater i avtalepraksis på ØNH-legenes
fagkonferanse (følger vedlagt referatet). Debatten viste at det er en gjensidig
avhengighet mellom ØNH-legene og audiografene i den kliniske virksomheten,
på både hørselssentraler og hos avtalespesialister.
Avtalespesialistene er i dag underordnet helseforetakene. En ekstrem fremtidig
variant er at foretaket pålegger at avtalespesialistene har ansatt audiograf. Dette
kan kobles til at avtalespesialisten driver med høreapparattilpasning.
Regelverket gir i dag ØNH-legen rekvisisjonsrett. Audiograftilpasning privat er i
dag ikke ulovlig, men da må pasienten selv betale selve høreapparatet. Dvs.; det
er i dag en del audiografvirksomhet som subsidieres av eksterne ØNH-leger som
skriver ut høreapparatrekvisisjon etterskuddsvis. Dette er ingen ideell løsning,
fordi de to profesjonene utfyller hverandre til pasientens beste: ØNH-legen skal
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gjøre en medisinsk vurdering i samarbeid med audiografen, og sistnevnte utfører
hørselstester, tilpasning, opplæring og kontroller.
En ekstrem løsning i dag er pasienter som går til uavhengige audiografer og
betaler alt selv. Dette er det foreløpig svært lite av her til lands, men kan komme
til å vokse – spesielt i de større byene. NS-EN 15927-2010 Tjenester tilknyttet
formidling av høreapparater, sier ikke noe om hvilken audiologisk profesjon
som kan og ikke kan tilpasse høreapparat.
Mer og mer av høreapparattilpasningen skjer utenfor hørselssentralene. Da blir
det kritisk å finne måter å sikre at pasientene får dekket sine teknisk-medisinske
behov på en god måte. En mulig løsning er et krav om at ØNH-leger skal ha
ansatt audiograf.
Her er det en geografisk utfordring: Helseforetaket bestemmer hvordan avtaler
skal deles ut, og da kan geografiske hensyn tas målrettet. En ekstrem løsning er
at avtalespesialistene gis anledning til å la sine ansatte audiografer ambulere.
Dette tillates ikke i dagens system, men er likevel noe helseforetakene har pålagt
seg selv gjennom avtaleverket med NAV.
Felles plattform mellom audiografene og ØNH-legene: Innen gjeldende
regelverk og takster, hvor ØNH-legen har rekvisisjonsrett, er det ideelle
klinisk samarbeid mellom ØNH-legen og audiografen. Dette er enkelt å
praktisere på hørselssentral. Utenfor hørselssentralene forutsetter gjeldende
regelverk at ØNH-legen har ansatt audiograf, som det er en åpning for kan
følge opp ambulant. ØNH-legen skal uansett spille en sentral
konsultasjonsrolle initialt, mens audiografen senere i løpet følger tett opp.
Sistnevnte åpner opp for styrket tilgjengelighet geografisk, forutsatt at
takstsystemet støtter opp om dette. Uavhengig av dette er det mulig for brukere
å gå til fullt ut uavhengige audiografer som jobber i samsvar med NS-EN
15927-2010 Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater.
Vedtak: NASU enes om at dagens system har geografiske svakheter uten at
enighet om en praktisk løsning på dette synes mulig. Det enes derimot om at
endringer i dagens takstsystem er noe av nøkkelen. Uavhengig av dette er
det mulig for brukere å gå til fullt ut uavhengige audiografer som jobber i
samsvar med NS-EN 15927-2010 Tjenester tilknyttet formidling av
høreapparater.
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5. Kartlegging av offentlig og privat høreapparatformidling: Et samarbeid
mellom HLF og LFH Hørsel
Ettersom det ikke finnes gode høreapparatformidlingstall på forholdet mellom
hørselssentralene og avtalespesialistene (se sak 3), tok HLF inneværende høst et
kartleggingsinitiativ overfor leverandørforeningen hørsel som tok saken videre
til og fikk tilslutning fra leverandørforeningen sentralt. Sistnevnte vil således i
løpet av november 2013 gjennomføre en elektronisk spørring til leverandørene.
Tallmaterialet som kommer ut av dette skal brukes strategisk overfor blant annet
Riksrevisjonen (se sak 3), men også politisk for øvrig. I tillegg vil tallene – og
analysen av disse – bli brukt overfor helseforetakene og det audiologiske
fagmiljøet i arbeidet med å sikre brukerne helhetlige tjenestetilbud i en nær
fremtid med økende pasientpågang og enda mer aktiv bruk av avtalespesialister.
Vedtak: Tas til orientering.

6. EFAS-konferansen i Budapest 19.-22. juni: Oppsummering
Arne Vik var NASU-representant, i dette tilfelle nasjonal representant ved
NASU som såkalt «national body». Unn Siri Olsen fra audiografprogrammet var
også med, likeså Jon Øygarden. Dertil tre fra Riksen: Ole Tvete (audiofysiker),
Britt Molde (audiograf) og Andreas Løchen (audiograf).
Det var 400 deltakere på konferansen. Det ble kjørt med tre parallelle sesjoner.
Deltakelsen var legedominert, men det var også gode tilskudd fra teknisk side.
Einar Laukli var med lenge, mens Vik har vært med sporadisk. Vik ble i år
oppfordret til å søke om å arrangere EFAS-konferanse i Norge i 2019, men
takket nei. Kommende EFAS-konferanser: Istanbul i Tyrkia i 2015 og Interlaken
i Sveits i 2017.
Formål med EFAS-konferansene: Generell audiologi, ikke overordnet tema, kun
temaer innen de ulike sesjonene. Noen temaer år: Å få frem et felles europeisk
talemateriell. Jon Øygarden, som har utviklet og doktorert på HiST
taleaudiometri, engasjerte seg naturlig nok her.
Arne Vik engasjerte seg på en sesjon om europeisk markedsføring av
utdanninger. Han snakket da om temaet nordisk modell for audiologisk
yrkesutdanning på bachelornivå. Norge og Sverige har her nokså lik tradisjon.
Det kommer en egen konferanse på dette Leuven, Belgia (i etterkant av NAS i
Åbo) 4.-5. september 2014. Dette slås sammen med årsmøtet i EFAS. Arne Vik
stiller for NASU.
Vi kan med fordel delta mer aktivt – mye kunnskap å hente gjennom EFAS.
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Vedtak: Tas til orientering. NASU opprettholder aktiv deltakelse pga.
potensial for kunnskapsinnhenting, læring og faglig nettverk.

7. Etterfølger til Einar Laukli som EFAS-representant: Oppnevning
Arne Vik er motivert til å representere NASU fast i EFAS.
Vedtak: Arne Vik oppnevnes som EFAS-representant for NASU som
«national body».

8. Videre planer for Audiografprogrammet
Audiografutdanningen har vært tilnærmet uforandret i mange år. Selv etter
overgang til år tre – bachelorgrad – har det primært dreid seg om justeringer. I
samme periode har samfunnet endret seg, og det er en trend at det går mot en
forenklet form for høreapparattildeling. Det er i denne sitsen kritisk for
audiografprogrammets overlevelse ikke å stenge seg inne i et faglig høyravende
elfenbenstårn men heller å følge nøye med på hva som skjer i sektoren og
samfunnet, og uansett holde på bachelornivået samtidig som utdanningen
strategisk tilpasser seg endringer i sektoren.
Utfordringen nå er å endre utdanningen slik at den kan dekke endringene i
sektoren mest mulig løpende. Det kan f eks bety at kompetansen vris slik at det
legges vekt på andre diagnoser enn tradisjonell tunghørthet, f eks CI, tinnitus,
kommunal audiograf og miljørettet helsevern – jf. Arbeidstilsynets statistikk
over yrkesskader hvor hørsel alltid kommer på «topp».
Utfordringer ved siden av tilpasning til praksisfeltet: Kvalitet på tilstrekkelig
med praksisplasser i Norge med tradisjonell og likeartet utrednings- og
rehabiliteringspraksis. Dette er ikke realistisk å få til med behov for over 30
plasser årlig. Disse kan muligens delvis kjøpes i Sverige (men det koster). Med
en ny utdanning kan det bli mulig å sikre flere praksisplasser i Norge på en mer
variert praksisarena. På femtesemester er det i dag opplegg eksternt på temaer
som tinnitus, barn, APD, store hørselstap, skoleaudiologi, tilpasningskurs m.v.
Dette kan bygges videre ut til å bli praksisplasser. Det legges dessuten opp til
samarbeid med HLF for å sikre «profesjonelle pasienter» til skoleklinikk. Det
kan være aktuelt å krympe bacheloroppgaven fra 30 studiepoeng til f eks 20
studiepoeng, for slik å få mer tid til f eks spesialiserte oppgaver.
En viktig drahjelp her er audiografforbundet, som via sine medlemmer har
tilgang til arbeidsgivere som er potensielle praksisplasser.
Vedtak: Tas til orientering.
7

9. ICF Core Sets for Hearing Loss, NS-EN 15927-2010 Tjenester tilknyttet
formidling av høreapparater og 2009-avtalen mellom helseforetakene og
NAV om høreapparatformidlingen
Audiografutdanningen fokuserer på Universell Utforming for Hørsel og tale,
som del av HiSTs overordnede satsing på Aktivitet og deltakelse. HiST
taleaudiometri er det andre FoU-området.
ICF står for International Classification of Functioning (tidligere ICIDH som sto
for Impairment, Disability and Handicap). En presentasjon av ICF er vedlagt
referatet. ICF-klassifikasjonen legger stor vekt på å se en person innen rammene
av dennes omgivelser.
ICF Core Sets for Hearing Loss er et vitenskapelig verktøy som viser
konsekvenser av hørselstap. Dette angis av kjerneområder ved det å være
hørselshemmet i en egen liste over kjernebegrep fra ICF-prosjektet, som kjøres i
samarbeid med WHO: http://www.icf-research-branch.org/icf-core-setsprojects-sp-1641024398/other-health-conditions/icf-core-set-for-hearing-loss.
ICF-prosjektet viser at 10-20 prosent av relevante begrep holder til å foreta en
enkel ICF-kartlegging av en person. En multidisiplinær tilnærming krever 70150 relevante begrep.
ICF er robust og har et stort brukspotensial, kanskje invaliditetsberegninger, evt
bruk hos allmennleger. ICF kan også med fordel sees ift. NS-EN 15927-2010
Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater og 2009-avtalen mellom
Arbeids- og velferdsdirektoratet og helseforetakene om
høreapparatformidlingen.
Vedtak: Tas til orientering

10. Forslag om kontingentøkning i NASU pga. økte utgifter til
representasjon
Siden etableringen av NASU har årskontingenten stått på stedet hvil. Det er
således ikke blitt foretatt verken prisjustering eller tatt høyde for økt aktivitet,
senest knyttet til EFAS-deltakelsen sommeren 2013.
Vedtak: Ny kontingent fom. 2014 kr 2.000

11. Neste møte
Vedtak: Neste møte – mandag 31. mars 2014 NB: Sommertid!
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12. Annet
A: NAS 2016: Blir i Trondheim, sannsynligvis i september. Det legges opp til å
synliggjøre audiologimiljøet i Helse Midt, men selvsagt også åpning for landet
for øvrig. Konferansespråk: Engelsk. Tilrettelegging: Teleslynge og
skrivetolking. Blir fast sak på NASU-møtene fremover.
B: Nytt felles norsk fagblad: Saken er ikke kommet så mye videre. Det har vært
to møter. Nå står det mye på landsmøtene til audiografene og NTAF.
Økonomisk blir det viktig å ivareta hovedinteressenten som er audiografene,
hvor redaksjonen er klar for å fortsette – sannsynligvis parallelt med et felles
fagblad. En avklaring som har betydning for ØNH-legene, er vektingen
fagblad/fagpolitisk blad. Sistnevnte vinkling er mest interessant, da ØNH-legene
alt får dekket inn det faglige. Med fagpolitikk menes f eks diskusjon om
grensesnittet mellom ØNH-leger og audiografer ute i praksisfeltet. F eks kan
ØNH-legene ha en egen spalte. Fagpolitikk kan også dreie seg om tradisjonelt
foreningsstoff fra involverte organisasjoner, som også bør dekkes inn i nytt blad.
Dette er ting som videre prosess vil måtte avklare. Hver især tar dette med til
sine styrer og følger opp overfor planleggingsgruppen for nytt felles norsk
fagblad ved Guri Engernes Nielsen.

Oslo, 7. november 2013
Steinar Birkeland
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Development of ICF Core Sets
for Hearing Loss

International Classification of
Functioning, Disability
and Health

Berth Danermark, Sophia Kramer, Louise Hickson, Jean-Pierre Gangé,
Claes Möller, De Wet Swanepoel, Bradley McPerson,
et al.

ICF

Partner-Organisations:
International Federation of Hard of Hearing People,
Institute for Health and Rehabilitation Sciences
ICF Research Branch, WHO CC FIC Germany
Ludwig-Maximilian University of Munic

Approved by the World Health Assembly in May 2001

Nov. 1st 2013 (Arne Vik) Extract from: http://www.icra.nu/papers/Introduction%20to%20the%20ICF_BD.ppt

ICF
ICF

ICF provides an international
common language and
universal conceptual
framework for describing
functioning, disability and
health

Body
Functions
b

ICF

Body
Structures
s

Activity &
Participation
d

Environmental
Factors
e

Personal
Factors

0

NO problem (none, absent, negligible,…)

1

MILD problem (slight, low,...)

2

MODERATE problem (medium, fair...)

3

SEVERE problem (high, extreme,...)

4

COMPLETE problem (total,...)

8

not specified (the available information does not suffice to specify the severity of the problem)

9

not applicable (it is inappropriate or not possible to apply the code)

ICF Core Sets
ICF

Body
Functions
b

Body
Structures
s

Activity &
Participation
d

Environmental
Factors
e

0 NO barrier

0 NO facilitator

1 MILD barrier

+1 MILD facilitator

2 MODERATE barrier

+2 MODERATE facilitator

3 SEVERE barrier

+3 SEVERE facilitator

4 COMPLETE barrier

+4 COMPLETE facilitator

8 not specified
9 not applicable

Personal
Factors

Fractions of the ICF relevant for specific
health conditions and/or a specific context

• How many of the 300´000 - 600´000 words of a
spoken language do we need in
day-to-day reality?
– 2000 words cover 85% of the spoken language
– With additional 2500 words one covers 95%!

• Research
Clinical encounter (by a single profession)
– Approximately 10-20

Brief ICF Core Sets

• Multi-disciplinary assessment (by a team)
– approximately 70-150

Comprehensively
ICF Core Sets

• Selection depends on
• How many of the 1454 ICF categories do we
need in clinical practice or research?

– Health condition
– Context (acute, postacute, long-term; age)

Brief ICF Core Set

Comprehensive ICF Core Set

List of ICF categories that serves as a

List of ICF categories that includes as few
categories as possible to be practical, but
as many as necessary to describe the
typical spectrum of problems in functioning
of patients with a specific condition in a
comprehensive, multidisciplinary
assessment

minimum data set that will be reported in every
clinical study to provide a standardized
description of the burden of disease

http://www.oru.se/English/Research/Research-Subjects/ihm/Disability-Science/ICF-Core-Sets-for-Hearing-Loss/Project-Group-and-Steering-Committee/

http://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects-sp-1641024398/other-health-conditions/icf-core-set-for-hearing-loss
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BRIEF ICF CORE SET FOR HEARING LOSS
BODY FUNCTIONS
= physiological functions of body systems (including psychological functions)
b126

Temperament and personality functions
General mental functions of constitutional disposition of the individual to react in a particular way to situations, including the
set of mental characteristics that makes the individual distinct from others.
Inclusions: functions of extraversion, introversion, agreeableness, conscientiousness, psychic and emotional stability, and openness to
experience; optimism; novelty seeking; confidence; trustworthiness
Exclusions: intellectual functions (b117); energy and drive functions (b130); psychomotor functions (b147); emotional functions (b152)

b140

Attention functions
Specific mental functions of focusing on an external stimulus or internal experience for the required period of time.
Inclusions: functions of sustaining attention, shifting attention, dividing attention, sharing attention; concentration; distractibility
Exclusions: consciousness functions (b110); energy and drive functions (b130); sleep functions (b134); memory functions (b144);
psychomotor functions (b147); perceptual functions (b156)

b144

Memory functions
Specific mental functions of registering and storing information and retrieving it as needed.
Inclusions: functions of short-term and long-term memory, immediate, recent and remote memory; memory span; retrieval of memory;
remembering; functions used in recalling and learning, such as in nominal, selective and dissociative amnesia
Exclusions: consciousness functions (b110); orientation functions (b114); intellectual functions (b117); attention functions (b140);
perceptual functions (b156); thought functions (b160); higher-level cognitive functions (b164); mental functions of language (b167);
calculation functions (b172)

b152

Emotional functions
Specific mental functions related to the feeling and affective components of the processes of the mind.
Inclusions: functions of appropriateness of emotion, regulation and range of emotion; affect; sadness, happiness, love, fear, anger, hate,
tension, anxiety, joy, sorrow; lability of emotion; flattening of affect
Exclusions: temperament and personality functions (b126); energy and drive functions (b130)

b210

Seeing functions
Sensory functions relating to sensing the presence of light and sensing the form, size, shape and colour of the visual stimuli.
Inclusions: visual acuity functions; visual field functions; quality of vision; functions of sensing light and colour, visual acuity of distant
and near vision, monocular and binocular vision; visual picture quality; impairments such as myopia, hypermetropia, astigmatism,
hemianopia, colour-blindness, tunnel vision, central and peripheral scotoma, diplopia, night blindness and impaired adaptability to light
Exclusion: perceptual functions (b156)

b230

Hearing functions
Sensory functions relating to sensing the presence of sounds and discriminating the location, pitch, loudness and quality of
sound.
Inclusions: functions of hearing, auditory discrimination, localization of sound source, lateralization of sound, speech discrimination;
impairments such as deafness, hearing impairment and hearing loss.
Exclusion: perceptual functions (b156) and mental functions of language (b167)

b240

Sensations associated with hearing and vestibular functions
Sensations of dizziness, falling, tinnitus and vertigo.
Inclusions: sensations of ringing in ears, irritation in ear, aural pressure, nausea associated with dizziness or vertigo Exclusions:
vestibular functions (b235); sensation of pain (b280)

BODY STRUCTURES
= anatomical parts of the body such as organs, limbs and their components
s110
S240
S250
S260

Structure of brain
Structure of external ear
Structure of middle ear
Structure of inner ear

ACTIVITIES AND PARTICIPATION
= execution of a task or action by an individual and involvement in a life situation
d115

Listening
Using the sense of hearing intentionally to experience auditory stimuli, such as listening to a radio, music or a lecture.

d240

Handling stress and other psychological demands
Carrying out simple or complex and coordinated actions to manage and control the psychological demands required to carry
out tasks demanding significant responsibilities and involving stress, distraction, or crises, such as driving a vehicle during
heavy traffic or taking care of many children.
Inclusions: handling responsibilities; handling stress and crisis
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d310

Communicating with - receiving - spoken messages
Comprehending literal and implied meanings of messages in spoken language, such as understanding that a statement
asserts a fact or is an idiomatic expression.

d350

Conversation
Starting, sustaining and ending an interchange of thoughts and ideas, carried out by means of spoken, written, sign or other
forms of language, with one or more people one knows or who are strangers, in formal or casual settings.
Inclusions: starting, sustaining and ending a conversation; conversing with one or many people

d360

Using communication devices and techniques
Using devices, techniques and other means for the purposes of communicating, such as calling a friend on the telephone.
Inclusions: using telecommunication devices, using writing machines and communication techniques

d760

Family relationships
Creating and maintaining kinship relationships, such as with members of the nuclear family, extended family, foster and
adopted family and step-relationships, more distant relationships such as second cousins, or legal guardians.
Inclusions: parent-child and child-parent relationships, sibling and extended family relationships

d820

School education
Gaining admission to school, engaging in all school-related responsibilities and privileges, and learning the course material,
subjects and other curriculum requirements in a primary or secondary education programme, including attending school
regularly, working cooperatively with other students, taking direction from teachers, organizing, studying and completing
assigned tasks and projects, and advancing to other stages of education.

d850

Remunerative employment
Engaging in all aspects of work, as an occupation, trade, profession or other form of employment, for payment, as an
employee, full or part time, or self-employed, such as seeking employment and getting a job, doing the required tasks of the
job, attending work on time as required, supervising other workers or being supervised, and performing required tasks alone
or in groups.
Inclusions: self-employment, part-time and full-time employment

d910

Community life
Engaging in all aspects of community social life, such as engaging in charitable organizations, service clubs or professional
social organizations.
Inclusions: informal and formal associations; ceremonies Exclusions: non-remunerative employment (d855); recreation and leisure
(d920); religion and spirituality (d930); political life and citizenship (d950)

ENVIRONMENTAL FACTORS
= make up the physical, social and attitudinal environment in which people live and conduct their lives
e125

Products and technology for communication
Equipment, products and technologies used by people in activities of sending and receiving information, including those
adapted or specially designed, located in, on or near the person using them.
Inclusions: general and assistive products and technology for communication

e250

Sound
A phenomenon that is or may be heard, such as banging, ringing, thumping, singing, whistling, yelling or buzzing, in any
volume, timbre or tone, and that may provide useful or distracting information about the world.
Inclusions: sound intensity; sound quality

e310

Immediate family
Individuals related by birth, marriage or other relationship recognized by the culture as immediate family, such as spouses,
partners, parents, siblings, children, foster parents, adoptive parents and grandparents.
Exclusions: extended family (e315); personal care providers and personal assistants (e340)

e355

Health professionals
All service providers working within the context of the health system, such as doctors, nurses, physiotherapists, occupational
therapists, speech therapists, audiologists, orthotist-prosthetists, medical social workers.
Exclusion: other professionals (e360)

e410

Individual attitudes of immediate family members
General or specific opinions and beliefs of immediate family members about the person or about other matters (e.g. social,
political and economic issues), that influence individual behaviour and actions.

e460

Societal attitudes
General or specific opinions and beliefs generally held by people of a culture, society, subcultural or other social group about
other individuals or about other social, political and economic issues, that influence group or individual behaviour and
actions.

e580

Health services, systems and policies
Services, systems and policies for preventing and treating health problems, providing medical rehabilitation and promoting a
healthy lifestyle.
Exclusion: general social support services, systems and policies (e575)

SAMARBEIDSAVTALE

Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (NASU)
– et samarbeid mellom fag- og brukermiljø
Tilsluttede organisasjoner
Hørselshemmedes Landsforbund
Norges Døveforbund
Norsk Audiografforbund
Norsk Audiopedagogisk Forening
Norsk Forening for Otorhinolaryngologi,
Hode- og Halskirurgi
Norsk Teknisk Audiologisk Forening

Sekretariat
Hørselshemmede Landsforbund
v/Utvalgssekretær Steinar Birkeland
Postboks 6652 Etterstad
0609 Oslo
Tlf. 22 63 99 17
E-post: birkeland@hlf.no

1. Bakgrunn
Innen Hørselssektoren i Norge er det en rekke utfordringer.
- Personellmangel
- Flaskehalser
- Ventelister
- Kompetansemangel
- Ulikhet i tjenestetilbudet
- Svakt rehabiliteringstilbud
- Lite FoU-aktivitet
- Rekrutteringssvikt
Profesjonsorganisasjonene og brukerorganisasjonene innen hørselsfeltet ønsker å
inngå et samarbeid for å finne felles forslag til løsninger på utfordringene innen
hørselsfeltet.

2. Målsetting
For å bedre på denne situasjonen er det nødvendig å styrke samhandlingen mellom de
audiologiske organisasjonene og mellom disse og brukerorganisasjonene.
Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (NASU) er i så måte et konsensusforum, med
det strategiske formålet å styrke og synliggjøre hørselsfeltet.
Det overordnede målet er å bidra på veien til en helhetlig hørselsomsorg.

3. Verdigrunnlag
Verdigrunnlaget for NASU kan beskrives som en trekant med brukerorganisasjonene
i midten, omgitt av tre hjørner befolket av ulike profesjonsorganisasjoner som tilbyr
tjenester innen medisin, teknikk og pedagogikk: Helheten avhenger av godt samspill
mellom de ulike delene.

4. Virkemidler
NASU skal konsentrere seg om følgende innsatsområder:
- Gi felles uttalelser til offentlige myndigheter:
- Gi innspill til pågående prosesser
- Ta egne initiativ
- Samordne felles konferanser, kurs og seminarer
- Samordne opplæring og videreutdanning i audiologi
- Samordne FoU-satsing

5. Medlemskap
NASU består av valgte ledere (med fast vara) i tilsluttede audiologiske profesjonsforeninger og daglige ledere i tilsluttede brukerorganisasjoner innen hørselssektoren:
Medlemmer i 2007 er:
- Hørselshemmedes Landsforbund v/generalsekretær (med fast vara)
- Norges Døveforbund v/generalsekretær (med fast vara)
- Norsk Audiografforbund v/valgt leder (med fast vara)
- Norsk Audiopedagogisk Forening v/valgt leder (med fast vara)
- Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi v/Audiologisk Utvalg
- Norsk Teknisk Audiologisk Forening v/valgt leder (med fast vara)
Nye medlemmer tas opp etter konsensusprinsippet.
Tilsluttede organisasjoner betaler ved tilslutning, og senere 1. januar årlig, en
kontingent på kr 2000 til HLFs konto nr. 83970508816 merket den tilsluttede
organisasjonens navn og ”kontingent: NASU”.
Tilsluttede organisasjoner kan når som helst trekke tilbake sin tilslutning gjennom
skriftlig varsel om dette til NASU-sekretariatet.

6. Administrasjon og økonomi
Hørselshemmedes Landsforbund er sekretariat for NASU, og har ansvaret for møteinnkalling. Medlemmene møtes fast to ganger årlig eller oftere etter behov. Det
inngås nærmere avtale om dekning av utgifter HLF får i denne forbindelse.
I utgangspunktet dekker de tilsluttede organisasjonene selv sine utgifter til reise og
opphold i forbindelse med møter og lignende. Annet avtales i forkant med NASUs
sekretariat.
Foreningen Norske Audiologiske Profesjoner (NAP) nedlegges og erstattes av
NASU. Eventuelle resterende likvide midler overføres til HLFs konto nummer
83970508816 merket ”NAP-midler overføres til NASU”.
Oslo, 18. juni 2007 med oppdateringer 1. november 2013
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