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Anders Hegre, assisterende generalsekretær i HLF 
Geir Lippestad, generalsekretær i HLF (under sak 3) 
Espen Lahnstein, politisk rådgiver i HLF (under sak 4) 
Referent: 
NASU-sekretær Steinar Birkeland 
Forfall: 
Monica Rolandsen, Norsk audiografforbund 
Paal Richard Peterson, generalsekretær i Norges døveforbund 
(pga. uteblitt tolk) 
 
 
Saker: 

1. HLFs handlingsprogram 2009-2012 
2. IFHOH World Congress i Bergen 22.-28. juni 2012 
3. HLF Briskeby: Utvikling av rehabiliteringssenter 
4. Endringen i hjelpemiddelsortimentet 
5. Annet: Beramming av nytt møte 

 
 
 
1. HLFs handlingsprogram 2009-2012 
Anders Hegre gikk gjennom prosessen bak dokumentet, med  
vekt på at det er tale om et politisk dokument vedtatt av 
Landsmøtet, hvorpå han gikk gjennom dets to hovedfokus: 
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Forebygging og rehabilitering. Disse to områdene ble så 
gjenstand for drøfting: 
 

Forebygging   
I de senere årene har HLF profilert seg mer på primær-
forebygging, og i dette arbeidet er det en hårfin balanse 
mellom å ta forbehold, slik forskere gjerne gjør men uten å nå 
ut, og spissformulere seg for slik å komme på trykk, nett 
og/eller på luften slik HLF evner. I så måte er HLF selektiv i 
bruk av statistikk. Eksempelvis er det – for å sannsynliggjøre 
forhøyet støyskaderisiko ved bruk av mp3-spillere –  blitt 
benyttet EU-statistikk fremfor tall fra HUNT. Det sentrale for 
HLF, HLFU og Briskeby er å nå frem ift. brukergrupper, med 
sikte på adferdsendring i forebyggende retning. Når det så 
kommer til det langsiktige arbeider, ift. lover og regelverk, er 
det naturlig i større grad å trekke veksler på det norske 
audiologiske fagmiljøet. Dette påhviler HLFs sekretariat som 
hele veien må være trofast mot sitt interessepolitiske mandat – 
nedfelt ikke minst i Handlingsprogrammet vedtatt av 
Landsmøtet – samtidig som det er ønskelig å ha et gjensidig 
berikende samarbeid med det audiologiske fagmiljøet og andre 
profesjons- og forskningsfaglige fagmiljøer. Hvordan denne 
balansen skal sikres er oppe til løpende vurdering i HLF 
sentralt, med åpning for korrektiv fra faglig hold. 
 

Rehabilitering 
HLF har – begrunnet i brukernes ofte sammensatte behov – 
valgt et helhetlig rehabiliteringsbegrep, dvs. at det omfatter så 
vel det teknisk-medisinske som det psyko-sosiale. Fokuset på 
ventetider i Handlingsprogrammet kan her sees i sammenheng 
med at rask avklaring er et kritisk premiss for optimalisert 
rehabiliteringsforløp. HLF slår slik i Handlingsprogrammet 
fast at ventetid over tolv uker er uakseptabelt, noe fagmiljøet 
anser som urealistisk og til dels unødvendig. En gjennomgang 
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av prioriteringsforskriften under møtet, avdekket at det ligger 
inne nyanseringer der som for en stor del brolegger gapet 
mellom HLF og fagmiljøets ventetidsvurderinger. Når det 
spesifikt gjelder CI voksne viser det seg at behovet i 
voksengruppen er mindre enn tidligere antatt, også ift. to 
implantat, slik at der vurderer fagmiljøet nå ventetiden å være 
akseptabel. En slik vurdering slutter HLF seg til, gitt at den  
refererte nedgangen i henvisninger er korrekt. Det er mer i den 
videre rehabiliteringen utfordringene vurderes å befinne seg, 
kanskje særlig fordi få kommuner har kompetanse og ressurser 
til å tilby god nok oppfølging. I så måte er det sammenfall 
mellom interessene til HLF og fagmiljøet. 
 
2. IFHOH World Congress i Bergen 22.-28. juni 2012 
Knut Magne Ellingsen redegjorde for planarbeidet med 
IFHOH-kongressen 2012 som HLF skal arrangere. På 
referansekonferansen, Canada 2008, var det 550 deltakere 
fordelt 70/30 på brukere/fagfolk og med engelsk som 
konferansespråk. I Bergen legges det opp til minst like stor 
deltakelse, organisert som tre plenumssamlinger supplert av 
tre temasamlinger – dertil kommer postere og stands. Det er 
nedsatt tre komiteer: Teknisk, økonomisk og program. Det 
legges opp til sponsing og eget hotellvalg for å sikre flest 
mulig deltakere fra utlandet. Tema og tittel er ”A better quality 
of life” – med fokus på livet fra vugge til grav. I og med at 
Skandinavia er langt fremme audiologisk internasjonalt, vil 
det bli prioritert å benytte fagfolk herfra som foredragsholdere. 
Dertil kommer brukerforedrag, med fokus på veien til egen 
mestring. Hele veien vil det bli lagt stor vekt på å sikre faglig 
tyngde, samtidig som formidlingen skal kunne nå flest mulig. 
 
3. HLF Briskeby: Utvikling av rehabiliteringssenter 
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Geir Lippestad la frem det pågående planarbeidet med å 
utvikle rehabiliteringssenteret, som Landsmøtet fattet vedtak 
om sommeren 2009. Arbeidet er organisert som prosjekt, med 
Lippestad som prosjektleder supplert av delprosjektgrupper. 
HLF supplerer her sin interessepolitiske linje, med å gå inn på 
fortjenestefri velferdsproduksjon – dels ut fra en erkjennelse 
av at det offentlige selv ikke er i stand til å levere nok og godt 
nok, dels for å vise vei og fungere som fyrtårn for f.eks. 
kommuner. Et selvstendig mål er at bygningsanlegget skal 
være et flaggskip i universell utforming. Når det gjelder 
fremdriften er målet å starte byggearbeidet i 2010/2011, med 
basis i nylig avgitt positive signaler fra storkoalisjonen på 
Stortinget, innsamlede midler/sponsing og fremforhandlede 
avtaler ift. driften med NAV, helseforetak og hele det 
audiologiske fagmiljøet. Det legges totalt opp til et bygge-
prosjekt med en samlet kostnadsramme på inntil 100 millioner 
kroner inkludert moms, hvor det bygges ut i etapper alt etter 
som finansieringen faller på plass, driftsavtaler inngås og det 
faglige opplegget landes. HLFs bidrag vil være å levere 
bygget og tilby Briskebys fagkompetanse og HLFs like-
mannskompetanse. Staten og fagmiljøene inviteres til å delta 
med å dekke hhv. driftskostnader og faglige tjenestebehov. 
Sistnevnte dreier seg dels om å sikre helhetlighet i 
rehabiliteringstilbudet, dels legges det opp til inntil ti nye 
fagstillinger som rekrutteres fra alle de audiologiske 
profesjonene. I første omgang er det særlig tinnitus, yrkesliv 
og CI som peker seg ut som satsingsfelt – en portefølge som 
gjennom hele 2010 vil bli forankret i samtlige tre tilhørende 
departement for respektive helse, arbeid og utdanning. Ut over 
i 2010 vil det audiologiske fagmiljøet bli invitert til å delta i 
prosessen med å konkretisere det rehabiliteringsfaglige 
innholdet. 
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4. Endringen i hjelpemiddelsortimentet 
Guri Engernes Nilsen la frem sannsynlige negative konse-
kvenser faglig og for brukerne ved anbudsutsettelsen av 
hørselstekniske hjelpemidler. Ved å snevre inn antall 
leverandører tilsidesettes kvalitet. Paradokset er at mens NAV 
drift og utvikling tar sikte på å effektivisere og spare penger, 
blir konsekvensen sannsynligvis flere sykemeldingsdager, 
redusert brannsikkerhet, nedsatt livskvalitet, dårligere 
utstyrskvalitet og økte omkostninger – sistnevnte er knyttet til 
både behov for utskifting av anlegg i stedet for reperasjon av 
eksisterende anlegg og økte reperasjonsbehov i nye anlegg 
pga. lavere kvalitet. Det var bred tilslutning til denne 
kritikken, som er relevant ikke bare ift. den aktuelle saken 
men også når det kommer til anbudspolitikken overfor 
høreapparatpropper og høreapparat innen hørselssektoren – en 
kritikk som også andre organisasjoner er kommet med innen 
sine hjelpemiddelområder, og som FFO høsten 2009 satte på 
spissen ved å trekke seg fra slikt samarbeid med NAV. Med 
dette i bunn utarbeidet møtet følgende forslag til NASU-
uttalelse: 
 

Uttalelse ift. endringen i hjelpemiddelsortimentet: 
NASU (Norsk audiologisk samarbeidsutvalg) er bekymret for 
den utviklingen som nå skjer innenfor formidling av 
høreapparater, høreapparat-propper og øvrige 
hørselstekniske hjelpemidler. Erfaringen med 
anbudsprinsippet er at dette gir en sterk reduksjon av antall 
leverandører. Dermed blir norske miljøer som har brukt 
mange år på å bygge opp kompetanse og 
samarbeidsrelasjoner til fagmiljøene, i løpet av kort tid radert 
ut. Fagmiljøene og brukerorganisasjonene har erfart at 
tilbudet på høreapparat-propper er blitt dårligere og frykter 
tilsvarende utvikling på høreapparater og andre tekniske 
hørselstekniske hjelpemidler. 
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Det ble avtalt at NASU-organisasjonene i løpet av uke 4 
legger denne uttalelsen frem for sine styrer med sikte på 
tilslutning, slik at uttalelsen kan brukes politisk med sikte på å 
påvirke NAV drift og utvikling i ønsket retning før endringene 
iverksettes. HLF stiller saksbehandlerkapasitet til disposisjon. 
 
5. Annet: Beramming av nytt møte 
Det var enighet om å legge opp til halvårlige møter. NASU-
sekretær kaller inn til neste møte, som avvikles tidlig høsten 
2010. 
 
 

5/2-10 
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NORSK AUDIOLOGISK SAMARBEIDSUTVALG (NASU) 
 
 
Tilsluttede organisasjoner 
Hørselshemmedes Landsforbund 
Norges Døveforbund 
Norsk Audiografforbund 
Norsk Audiopedagogisk Forening 
Norsk Forening for Otorhinolaryngologi, Hode- og Halskirurgi 
Norsk Teknisk Audiologisk Forening 
 
 
 
       Oslo, 5. februar 2010 
 
 
Uttalelse ift. endringen i hjelpemiddelsortimentet 
 
 
NASU (Norsk audiologisk samarbeidsutvalg) er bekymret for den utviklingen 
som nå skjer innenfor formidling av høreapparater, høreapparat-propper og øvrige 
hørselstekniske hjelpemidler. Erfaringen med anbudsprinsippet er at dette gir en 
sterk reduksjon av antall leverandører. Dermed blir norske miljøer som har brukt 
mange år på å bygge opp kompetanse og samarbeidsrelasjoner til fagmiljøene, i 
løpet av kort tid radert ut. Fagmiljøene og brukerorganisasjonene har erfart at 
tilbudet på høreapparat-propper er blitt dårligere og frykter tilsvarende utvikling 
på høreapparater og andre tekniske hørselstekniske hjelpemidler. 
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