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Referat

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2016, Steinar Birkeland, HLF
Vedtak: Referatet fra NASUs vårmøte 2016 godkjennes.

2. Nordisk råd – beslutning om felles nordisk hørselsstatistikk, Roar Råken, HLF
Nordiska hörselskadades samabetskommitté (NHS) består av åtte nordiske hørselsforbund
med 115.000 medlemmer, hvorav HLF står for den største andelen med 64.000 medlemmer. I
den pågående styreperioden har HLF formannskapet, og har gått tungt inn for å jobbe mot
Nordisk råd og Nordisk ministerråd for å styrke hørselsfokuset der. NHS har i den forbindelse
hatt en rekke møter med fora på nordisk plan, herunder Nordisk ministerråds generalsekretær
Dagfinn Høybråten og Nordisk råds direktør Britt Bohlin. Ministerrådet i Norden godkjente
inneværende høst Velferdsutskottets forslag om en strategi for hørsel, å styrke
hørselskompetanse overfor eldre lokalt, sikre felles nordisk statistikk («ta frem jamförbar
statistik») innen hørsel og syn og arrangere en konferanse. Statistikkdelen og konferansedelen
vil utløse midler, som kommer på toppen av midler (DKK 190.000) som alt er gitt til en
teleslyngeguide som snarlig blir publisert. Det vurderes som mest realistisk for NHS å
konsentrere sitt arbeid om hørsel. Døvblinde har alt støtte i det nordiske systemet. For mer
informasjon, se: http://www.norden.org/da/nordisk-raad/sager-og-dokumenter/a-1672vaelfaerd/
Vedtak: Tas til orientering.

3. Statsbudsjettet 2017 og 2018, Merete Orholm, HLF
HLF jobber kontinuerlig med Statsbudsjettet – innspill gis ett år i forkant av at budsjettet
kommer, hvorpå budsjettet som fremlegges følges opp i relevante stortingskomiteer. I 2017busjettet er HUNT 4s hørselsdel en viktig sak, idet det synes å mangle to millioner kroner for
å kunne gjennomføre denne som en fullverdig undersøkelse. Helseministeren mener at HUNT
4 inkludert hørselsdelen er fullfinansiert, mens HUNTs ledelse mener at den ikke er det.
Folkehelsa og HUNT samarbeider med HLF for å sikre finansiering.
Prinsipielt er hørselshemming så utbredt at det bør inn som fast område i f eks HUNTundersøkelsene. Tolkeområdet og opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering er også
aktuelle saker som følges opp med fokus hørsel. Det vektlegges i den forbindelse, i
komitehøringene, behov for kunnskapsgrunnlag for mest mulig målrettet og helhetlig satsing
– dette ikke minst med henvisning til at det blir stadig flere hørselshemmede, særlig eldre. For
mer info, se vedlagte sentralstyresak om Statsbudsjettet 2017.
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Innen høreapparater er det tatt høyde for faktisk og forventet vekst i behov for høreapparat.
Innen rehabilitering/arbeid ser det dårligere ut. HLFs påvirkning her går på å sikre kobling
mellom helse og rehabilitering. Audiografforbundet har nylig kartlagt de store hørselssentralene, og det viser seg at samtlige av disse har avviklet eller holder på å avvikle halvårsog årskontroller for voksengruppen. Dette vil med stor sannsynlighet medføre lavere
bruksgrad av tildelte høreapparat.
Arbeidet med 2018-budsjettet går nå i gang i HLF-systemet. NASUs medlemsorganisasjoner
oppfordres til å spille inn forslag til HLF.
Vedtak: Tas til orientering.

4. Hjelpemiddelutvalget, Merete Orholm, HLF
Hjelpemiddelutvalget skal levere sin innstilling ved årsskiftet. Målet er en helhetlig
gjennomgang av hjelpemiddelområdet. HLF har levert høring med tre fokus: Individuell
rettighet skal beholdes – Det skal være formidling som i dag – Kvaliteten formidlingsfaglig
skal være på stell. Tilpasningskurs og oppfølging samt hørselsfaglig kompetanse på
spesialisert nivå (herunder den gjeldende tilpasningsstandarden) og i kommunene, er også
blitt tematisert. Samtidig er det mange indikasjoner på at dagens hjelpemiddelsystem forvaltet
av NAV fungerer godt. Folketrygdloven fungerer som en effektiv sikring mot privatisering av
hørselsomsorgen. Utfordringen nå er primært økonomien, ikke kvaliteten. Høreapparater skal
fortsatt formidles som i dag.
Vedtak: Tas til orientering.

5. Oppfølging av Stortingets behandling av Meld St. 26 (2014-2015) Fremtidens
primærhelsetjeneste - Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen,
Merete Orholm/Steinar Birkeland, HLF
Primærhelsetjenestesaken: HLF meldte i høringen til Primærhelsetjenestemeldingen og
Oppgavemeldingen inn behov for styrking av hørselsfaglig kompetanse i kommunene, i denne
omgang kommunale hørselskontakter med hørselsfaglig kompetanse. Det er i dag et treårig
utdanningskrav i det statlige dokumentet «Avklaring av ansvar- og oppgavedeling mellom
kommunen og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet».
Refusjonssaken: Helsedepartementet har i høst invitert til møter med bruker- og
profesjonsforeningene om styrking av tilbudet til tunghørte som skal ha høreapparat gjennom
refusjonsordning knyttet til audiografbesøk for medisinsk avklarte pasienter.
Audiografforbundet og Audiologisk utvalg har hatt fellesmøte med departementet, mens HLF
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foreløpig ikke har hatt sitt møte i denne saken med departementet. For øvrig har både ØNHforeningens høstmøte og Audiografforbundets landsmøte i høst hatt opp temaet – det er i
begge organisasjoner enighet om at det må tas grep, men at det gjenstår en del formelle og
praktiske avklaringer omkring hvordan dette arbeidet skal startes opp og innrettes.
Vedtak: Tas til orientering.

6. Hørselssentralene: Utfordringer ifm. naturlig avgang av ØNH-leger (kirurgi),
Ingvild Ørpen, Audiologisk utvalg ØNH
Helseforetakene har tatt grep for å sikre utdanningsopplegg, noe som vil gi resultat i løpet av
ikke for lang tid fordi det allerede er en viss basiskompetanse blant leger som rekrutteres.
Akutt er det blitt omrokert for å sikre tilbud. Slik får sykehusene nå unna ventelistene.
Audiologisk utvalg vil fortsette å holde problemstillingen varm. Generelt er bevisstheten på
problemet kommet opp på et bra nivå. HLF har hatt temaet oppe i brukerutvalget i Helse SørØst, hvor problemet har vært mest uttalt. Det vurderes som relevant å fortsette med å
adressere problemet i dette forumet, og fokusere på langsiktig rekruttering.
Vedtak: Tas til orientering.

7. Nasjonal faggruppe for tinnitus og nedsatt lydtoleranse – mandat og rolle, Steinar
Birkeland, HLF
Utgangspunktet for forslaget fra Norsk audiopedagogisk forening om å opprette gruppen, var
å sette tinnitus på dagsorden og slik følge opp 2005-rapporten om fremtidens behandlingstilbud til tinnitusrammede: «Formålet er å lage et kompetansenettverk, som starter ut med å gå
gjennom 2005-rapporten fra arbeidsgruppen for tinnitustilbudet, og fokuserer på å identifisere
fokusområder og jobbe fagpolitisk med disse» (Referatet fra NASUs høstmøte 2015). Denne
rapportens styrke er konsensus om et helhetlig opplegg med klare anbefalinger om det best
mulige behandlingstilbudet på området. Det som mangler er at departementet kommer med en
klar beskrivelse av hva som skal gjøres, eksempelvis gjennom en retningslinje. Den nasjonale
faggruppen for tinnitus er nå usikker på om den skal jobbe opp mot departementet, eller på
helsetjenestenivået.
Vedtak: NASU oppfordrer den nasjonale faggruppen for tinnitus til å jobbe ut mot hørselssentralene for å få økt fokus på tinnitusbehandling, og komme tilbake til NASU med et
strategisk opplegg med tanke på politisk påvirkning og eventuell retningslinje.
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8. Ny internasjonal standard for høreapparatformidling (ISO) – Status, Arne Vik,
NTAF
Denne typen standard har en maksramme på fem år fra start til ferdigstilling. Initiativet til en
ny internasjonal formidlingsstandard er koreansk, og tar utgangspunkt i den europeiske
tilpasningsstandarden – som det for øvrig tok fire år å ferdigstille. Georg Træland og Erik
Harry Høydahl er norske representanter oppnevnt av NASU. Arbeidet startet opp
inneværende høst.
Vedtak: Tas til orientering.

9. Studieprogram for audiologi: Nye retningslinjer innen audiologien, inkludert ny
symbolbruk og nye regler for maskering, Arne Vik, Studieprogram for audiologi
NTNU
I Audiografen 2/2015 er dette blitt opplyst tilstrekkelig. Standard for rentoneaudiometri
luft/ben 8253-1 vil nå bli oversatt til norsk.
Vedtak: Tas til orientering.

10. NTNU-prosjekt 2022, Arne Vik, Studieprogram for audiologi NTNU
Det er laget en poster (følger vedlagt), og et skriv om sammenslåingen med NTNU fom. 1.
januar 2017. Det er satt sammen en bred styringsgruppe.
Vedtak: Tas til orientering.

11. Dokumentasjonsprosjektet – hørselshemmede barn og opplæring, Marit Skatvedt,
HLF
Det er et behov for å kartlegge situasjonen for hørselshemmede barn og opplæring. HLF har
derfor initiert et eget dokumentasjonsprosjekt. Teknisk tilrettelegging, fysisk tilrettelegging,
lærerkompetanse og psykososial helse, er de fire fokusområdene i prosjektet. Professor
Patrick Kermit, NTNU, er involvert som forsker. Øystein Stette (tidligere Utdanningsdirektoratet) ser på det juridiske. Fire masterstudenter på Institutt for spesialpedagogikk ved
UiO startet i høst opp arbeidet med sine masteroppgaver, med problemstillinger innen
prosjektets fire fokusområder. Kermits primærtoppdrag i prosjektet er å sammenstille
kunnskapen som alt finnes: Kunnskapsoppsummering med påfølgende rapport. Han vil også
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etter kapasitet være ressursperson for de fire studentene. Det skal i tillegg gjennomføres en
spørreskjemaundersøkelse blant HLFs medlemmer.
Vedtak: Tas til orientering.

12. Retningslinjer for hørselsscreening av barn, Marit Skatvedt, HLF
Retningslinjen for hørselsscreening er nå fullført: «Nasjonal faglig retningslinje for screening
av hørsel hos nyfødte» (Helsedirektoratet). Barnelegeforeningen har innvendinger mot
opplegget for CMV-målinger da dette ikke gjelder alle. Det kommer opp ny revisjon av
retningslinjen våren 2017.
Nå jobbes det med å få ut en ny høring på hvordan særlig helsestasjonene skal følge opp
hørsel. Blant annet kommer det der et alternativ til distraksjonstest, i form av et lite men
effektivt kontrollspørsmålsbatteri til foreldre. Det foreslås også utsjekkspørsmål på om barnet
er blitt screenet samt på kontroller; toårskontroll, fireårskontroll og kontroll før skolestart. Det
foreslås testopplegg for APD 0-6 år. Videre legges det opp til avklaring av rolle- og ansvarsfordeling mellom lege og helsestasjon. Det legges dessuten opp til at journalen får utsjekkrav
på alle måle/kontroll-elementene som er foreslått tatt med i retningslinjen, og at journalen blir
tilgjengelig for andre relevante aktører. Før høringen går ut blir det en noe mer intern høring,
hvor NASUs medlemsorganisasjoner får anledning til å melde inn til HLF: Obs – det blir kort
svarfrist!
Vedtak: Tas til orientering.

13. EFAS-møte, Cork, september 2016, Arne Vik, NTAF
EFAS er en sammenslutning av europeiske foreninger. Den har ingen personlige medlemmer.
Derfor må nasjonale «bodies», i Norge vil det si NASU, oppnevne representanter. Arne Vik er
p.t. norsk representant.
Dette møtet ble i hovedsak brukt til å endre regelverk (bl.a. Epostavstemning, som følge av
varierende fremmøte) og utdanningstilbud på tvers av landene. EFAS har en oversikt over
relevant utdannelser, kurs og grader i Europa. Se www.efas.ws for mer info. Referatet fra
Cork-møtet tas med i NASUs vårmøte 2017.
Norge har mulighet til å ha EFAS-kongressen i 2023. NASU må i så fall søke om dette i
2018. Utgangspunktet er bra etter erfaringene fra NAS-kongressen i Trondheim i 2016.
Vedtak: Tas til orientering.
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14. FoU-prosjekter i hørselssektoren – rundebordsamling, Steinar Birkeland , HLF
Det er betydelige FoU-behov i sektoren. Det er mulig å lage en rundebordssamling med basis
i pågående prosjekt, f.eks. modellprosjektene i Ringerike (opplæring av helsepersonell i felt)
og Setesdalen (audiologisk satelittklinikk i Evje). Formålet er å inspirere til nye utviklingsprosjekt, med sikte på å få frem nye prosjektsøknader til særlig ExtraStiftelsen.
Vedtak: HLF oppfordres til å invitere relevante hørselsfaglige aktører til FoUrundebordssamling

15. Evt.
a. NASUs vårmøte 2017: Vårmøtet 2017 berammes til 27. april kl. 10-15 i HLFs lokaler
(Møterom: Engasjement), Brynsveien 13, Oslo – saker meldes tidligst mulig inn fra
medlemsorganisasjonenes styrer.
b. Medlemskontingent til NASU for 2017: Husk innbetaling av 2017-kontingenten til NASU,
kr 2.000, til HLFs kontonummer 83970508816. Merk innbetalingen «NASUkontingent 2017»
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Statsbudsjettet 2017
Statsbudsjettet ble lagt frem torsdag 6. oktober. Budsjettfremlegget viderefører flere
konkretiseringer av regjeringserklæringen til Høyre og FrP (SS sak 57-13). Mye av konkusjonene
vil først komme i 2017 når ulike utredninger ferdigstilles, som den helhetlige gjennomgangen av
hjelpemiddelområdet (SS sak 22/16 og sak under ledermøtet 03.09.16). Dette ble derfor kun
verbalt omtalt i fremlegget ved at regjeringen vil ta stilling til videre oppfølging når rapporten
foreligger. Det samme vises det til med Kaupang-rapporten (gjennomgangen av tolkeområdet).
Ingen endringer på rettigheter hjemlet i folketrygdloven.
HLFs arbeid med statsbudsjettet 2017 startet i januar 2016 ved at vi sendte inn innspill til de ulike
departementene, som spesielt har ansvar for saker som er definert som satsingsområder i HLFs
handlingsprogram. 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. Frem til da er det blant annet høringer i de ulike komiteene på Stortinget.
HLF deltok på høringer i Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen, Familie- og
kulturkomiteen, Kirke-, utdannings og forskningskomiteen samt Transport- og
kommunikasjonskomiteen. Alle høringene er ferdige for HLF sin del. 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 5 minutter til fremleggelsen og
da må vi prioritere. I komitehøringene har eller saksansvarlig fra interessepolitisk avdeling møtt
sammen med forbundsleder eller generalsekretær.

Forslag til vedtak:
Sentralstyret har diskutert statsbudsjettet og tar saken til orientering

Anders Hegre
generalsekretær
Merete J Orholm
Leder av interessepolitisk
avdeling
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Statsbudsjettet 2017
HLFs hørselshjelperordning står fortsatt omtalt som en særskilt satsing i
Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) budsjettfremlegg. 2 millioner er foreslått bevilget. I
stortingshøringen takket vi for videreføring av hørselshjelperordningen og oppdaterte Helse- og
omsorgskomiteen (HOK) skriftlig på fakta og hva pengene for inneværende periode er brukt til. I
selve høringen ble vi spurt om ordningen fungerte etter intensjonen og om den var blitt
landsdekkende. Vårt viktigste fokusområde i HOK ble finansiering av hørselsdelen i HUNT 4. HOD
er av den oppfatning at HUNT 4, inkludert hørselsdelen, er fullfinansiert og at HUNT må selv
prioritere innenfor tildelt budsjett å finansiere hørselsdelen. For å få startet med en fullverdig
hørselsundersøkelse mener HUNT og FHI (Folkehelseinstituttet) at det trengs 2 millioner friske
midler i 2017. Vi belyste også manglende synlighet av hørselsområdet i opptrappingsplanen for
habilitering og rehabilitering som regjeringen har lagt til behandling sammen med statsbudsjettet
fra HOD. Her skrives det om kompetanse i kommunene og at tilbudet til hørselshemmede og
svaksynte er lite tilgjengelig. Vi viste til de vedtak helse- og omsorgskomiteen gjorde i forbindelse
med behandlingen av Primærhelsemeldingen i 2015 og at hørsel fortsatt ikke er en del av
folkehelsestatistikkene og at det er få tilbud både i spesialist- og i primærhelsetjenesten.
I 2015 ble det formidlet 87 000 høreapparater i Norge, mot 81 000 året før. I saldert budsjett for
2016 er utgiftene til høreapparater anslått til 635 millioner kroner. For 2017 er budsjettallet 700
millioner kroner, en økning på 10 %. Det beskrives også en økt etterspørsel etter tolk og
hjelpemidler, særlig i forbindelse med utdanning og arbeid. Til tross for dette så er det ikke noen
tiltak på oppfølgningssiden. Dette belyste vi i høringen til Arbeids- og sosialkomiteen (ASK). Også
her kom vi inn på nødvendigheten av hørselsdelen i HUNT 4. I forhandlingene med statsbudsjettet
for 2016 ba vi at HSK og ASK så til hverandre for en kvalitativ bedre oppfølging av
hørselshemmede. Dette blant annet for å sikre en kvalitativ god oppfølging av pasienten etter at
vedkommende har fått utlevert hjelpemidler og høreapparater, dette igjen for å sikre at
vedkommende faktisk tar det i bruk.
Primærhelsemeldingen fastslår at personer med syns- og eller hørselstap er store pasientgrupper
med rehabiliteringsbehov. Statsbudsjettet ser ikke denne utfordringen, ei heller at yrkesaktive må
stå i kø opp til ett år før de får komme inn til hørselssentralene. Ingen tiltak er nevnt i HODs
fremlegg, ei heller i ASD sitt, annet enn avsatte midler til høreapparater, tolk og andre
hjelpemidler. Det å få politikerne til å se sammenhengen mellom budsjettene til HOD og ASD på
hørselsfeltet og samtidig ville gjøre noe med det er utfordrende. I ASK poengterte vi også at NAV/
Tolkesentralene må ansette flere skrivetolker. Det er en reduksjon på 22 millioner under posten
hjelpemidler mv under arbeid og utdanning i forhold til saldert budsjett 2016. Dette er en
sammensatt post med mange ytelser. Reduksjonen skyldes i følge ASD at utgiftene til tolkehjelp i
utdanning og arbeid har gått noe ned, samt utgiftene tilknyttet tilrettelegging på arbeidsplassen. I
tillegg er det ikke lagt inn noe volumvekst. Den tilbakemeldingen vi får fra våre brukere er at de får
avslag på skrivetolk på grunn av kapasitetsmangel, så her er det en mismatch mellom det ASD
skriver og det brukerne opplever. Det fikk vi belyst.
Helse- og omsorgsdepartementet fjerner i statsbudsjettet sykdomslisten som gir mange med
kroniske lidelser gratis fysioterapi. For vår medlemsgruppe gjelder det hørselshemmede barn og
unge under 18 år. Pengene som «spares» her skal blant annet brukes på opptrappingsplanen for
habilitering og rehabilitering, samt til å senke egenandelstaket for fysioterapi klasse 2. Det
sistnevnte benyttes av voksne med hørselsnedsettelse i dag. FFO har fokus på dette i sitt
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påvirkningsarbeid. KrF og V krever å beholde diagnoselisten i budsjettforhandlingene med
regjeringspartiene.
Tilskuddet til Briskeby videregående skole videreføres på samme nivå som i 2016. Det er Kirke-,
utdannings og forskningskomiteen (KUF) som har oppfølgingsansvaret her. Tilskuddet til
studieforbundene for voksenopplæring er videreført fra saldert budsjett 2016 pålydende
208 374 000 kroner. Budsjettposten til Statped er økt med i overkant av 70 millioner til rundt 706
millioner fra saldert budsjett 2016, men av dette er rundt 66 millioner bundet opp til
pensjonsutgifter. Reelt sett så ser det derfor ikke til å være en økning i budsjettet. Regjeringens
mål er at Statped skal være en tilgjengelig og tydelig leverandør av likeverdige
spesialpedagogiske tjenester til kommuner og fylkeskommuner. HLF ba KUF om en styrking av
styrking av elevkursene for talespråklige elever med nedsatt hørsel og en bevilgning på 2 millioner
kroner for kompetanseutvikling innen spesialpedagogikk.
Universell utforming og tilgjengelighet er viktig for HLFs medlemsgrupper. I Familie- og
kulturkomiteen var hovedfokuset universell utforming av medier og kulturarenaer, med særlig vekt
på teksting av alle dubbede barnefilmer på kino. HLF ba om 250 000 kroner som fast post på
statsbudsjettet til dette.
Det sistnevnte vil ha en kostnad på rundt 250 000 kroner pr år. I Transport- og
kommunikasjonskomiteen ble det vektlagt at universell utforming av transport- og
informasjonssystemet også må inkludere tilgjengelighet for hørselshemmede i form av tekniske,
visuelle og skriftlige virkemidler.
Frivillighet Norge har også gjennomgått statsbudsjettet og rapporterer om manglende satsing og
en dårligere økonomi for den lokale frivilligheten. 1,32 milliarder kroner settes av til
momskompensasjon. Ifølge Frivillighet Norge sine beregninger betyr det at avkortningen av
momskompensasjonen i 2017 går opp for tredje år på rad, altså at organisasjonene vil få en
mindre andel av sine momsutgifter kompensert. Dette skyldes at flere organisasjoner faller inn
under ordningen og søker om momskompensasjon. FFO rapporterer om en reduksjon på 2,1
millioner kroner til 9,9 millioner kroner på tilskuddsposten til frivillige organisasjoner som arbeider
for barn og unge, herunder barn og unge med funksjonsevne. Tilskudd til funksjonshemmedes
organisasjoner har en reell økning på 5,2 millioner kroner (197,8 mill).
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Prosjekt 2022 - strategi på audiologiområdet
Hørsel – samfunnsutfordring som kaller på initiativ og proaktivt engasjement
Vinay Swarnalatha Nagaraj og Arne Vik – Audiologiprogrammet Fakultet for helse- og sosialfag (fra 1.1.17 Inst.for nevromedisin og bevegelse)

Målsettingen for Prosjekt 2022 er å utnytte synergier i Trondheim for å
løse store samfunnsoppgaver innen hørselssektoren. Området mangler
nasjonale strategier og styring (se midtbilde), og miljøene i Trondheim
med NTNU i spissen, har de beste forutsetningene for å vise vei.
Nasjonalt nivå, politisk og administrativt
Hørselshelseområdet er uoversiktlig og tjenestetilbudet er svært mangelfullt1, ingen
nasjonale initiativ siste 10 år.
Hørselstjenester i primærhelsetjenesten eksisterer kun som lokale og private forsøk
Tilgjengelighet for hørsel og tale er underkommunisert i planer for universell
utforming2

Samfunnsoppdraget
Hørselshelse er en voksende samfunnsutfordring både på forebyggings- og
rehabiliteringsområdet (støyskader, demens, forebygging….).
Kombinasjon ev eldrebølgen og ubehandlede hørselstap kan bli en
«hundreårsbølge», og vil iflg. WHO fra 2004 til 2030 rykke opp fra 12. til 7. plass
som årsaker til sykdomsbyrde (DALY) Stort behov for følgeforskning og
utviklingsarbeid

Som en tykk mann
(Din Hørsel 06/97 – og fortsatt relevant
virkelighetsbeskrivelse)

Forskning
Lite hørselsforskning
Norge dårligst i Norden

I midten svulmer det opp en diger kropp – fylkeskommunen
(2016 anm.: medisinsk og pedagogisk spesialisttjeneste).

Få disputerte med
audiologikompetanse

Under den store, tomme kroppen, stikker det frem to tynne,
spinkle ben - kommunen.

Hjernegåten tinnitus - kan
nevromiljøet bidra til løsning?
HUNT4 vil kunne gi oss nytt
kunnskapsgrunnlag hvis
hørselsdel kan finansieres
Tjenesteforskning innen NFR
HELSEVEL gir muligheter

Utdanning
Stort opplæringsbehov for tjenester i kommunene

Utvikling av audiologiprogrammet (eneste i landet) tilpasset samfunnsoppdraget
Nye muligheter i integrasjon med ny universitetsklinikk i Elgsetergt. 10
Fusjon gir muligheter for undervisningssamarbeid med tilgrensende fagområder,
audiopedagogikk og logopedi.
Hørsel (audiologi) er ingen subspesialitet i ØNH faget, NTNU kan vise vei

Nettverksbygging
Audiologimiljøene i Trondheim (sirkel til høyre) har utviklet et aktivt nettverk siden
prof. emerit. Asbjørn Krokstad (Akustikk) tok initiativ til Trondheimsgruppen for
audiovitenskap høsten 2006.
Med fusjonen mellom HiST og NTNU, og audiologi i nevromedisinsk institutt åpner
det seg nye muligheter
NFR HELSEVEL har forhåndsannonsert kommende utlysning for nettverksmiljø

1) H.dep + Sos.dep (2002-2007) Et helhetlig rehabiliteringstilbud til hørselshemmede
2) BLD (2015) Regjeringens handlingsplan for universell utforming (2015-2019)

HLF sammenligner hørselsomsorgen i Norge som en tykk
mann.
Øverst finner man et bittelite hode som representerer
departementet og politikerne i Oslo.

Steinar Antonsen,
Hørselshemmedes Landsforbund

