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REFERAT 
 
NASU-møte 31. mars 2014 kl. 10-15  
i HLFs lokaler i Brynsveien 13, Oslo 
 
 
Deltakere: 

- Bjørn Kristiansen, NDF (Norges døveforbund) 
- Elisabeth Svinndal, NAF (audiopedagogene) 
- Håvard Ottemo Paulsen, NAF (audiografene) 
- Oddbjørn Arntsen, NTAF (Norsk teknisk audiologisk forening) 
- Marit Skatvedt, HLF – sak 3 + eventuelt-sak d 
- Charlotte Caspari, Audiopedagog knyttet til Linderud Audiopedagogiske 

Senter – sak 4 
- Steinar Birkeland, HLF (møteleder og referent) 

Forfall: 
- Nils Christian Stenklev, Audiologisk utvalg (ØNH-legene) 

 
 
Saksliste 
Dagsorden: 

1. Godkjenning av referat fra NASU-møtet 1. november 2013 
2. NAS: Kartlegging av nordisk audiologi – norsk representasjon/deltakelse 

(Steinar Birkeland) - se andre vedlegg 
3. Barn med CI med utg.p. i CI-rapporten levert til Helsedirektoratet 

(Elisabeth Svinndal) - se tredje og fjerde vedlegg 
4. APD og norsk hørselsomsorg (Charlotte Caspari) 
5. Tall fra leverandørforeningen og HLFs kartleggingsundersøkelse av 

høreapparatformidlingen (Steinar Birkeland) 
6. Beramming av NASUs høstmøte 2014 
7. Eventuelt, inkludert utvalgte interessepolitiske saker fra HLF 

o a: www.audiopedagog.no (Elisabeth Svinndal) 
o b: NASU-arbeidsgruppe om fremtidens hørselsomsorg (Håvard 

Ottemo Paulsen) 
o c: Implementering av standard for høreapparatformidling 

(Elisabeth Svinndal) 
o d: Stillinger (Marit Skatvedt)  
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(1) Godkjenning av referat fra NASU-møtet 1. november 2013 

 
VEDTAK: Godkjent med en nyansering fra Bjørn Kristiansen: Sak 2 Ny regjering -  nye 
muligheter, første avsnitt: «Bare en liten presisering ad gjeninnføring av statlige 
grunnskoler for hørselshemmede. I referatet står det spesialskole.»  
 
 
(2) NAS: Kartlegging av nordisk audiologi – norsk representasjon/deltakelse 
 
NAS har satt seg som mål å kartlegge hørselsrehabiliteringen i Norden høsten 2014. I sitt 
utredningsdirektiv skriver NAS følgende i sakens anledning: 
 
«Hörselrehabilitering i Norden följer till del gemensamma riktlinjer och till del skiljer det sig åt mellan  
de olika länderna. Vid styrelse- och årsmötet i september 2013 på Island beslöts att NAS skall 
utarbeta en rapport om hörselrehabilitering i de olika nordiska länderna. För att kunna göra detta 
behövs en expertgrupp som får till uppdrag att författa en sådan rapport. Rapporten kommer sedan 
att spridas via olika kanaler, eventuellt översättas till engelska då det finns ett stort intresse i övriga 
Europa att få denna kartläggning. 
Expertgruppen  skall senast 30 okt  2014 framlägga en rapport.  
 
Rapporten skall innehålla; 
a) delrapporter från de 5 länderna 
b) Kort sammanfattning som belyser likheter/skillnader mellan de olika länderna. 
De enskilda rapporterna kan vara författade på respektive språk ( i Finland/Island  skrives rapporten 
på Svenska/Danska/Norska  eller Engelska ,  
Sammanfattning skall vara skriven på Svenska.  Översättning till engelska kommer att göras av 
sammanfattningen (NAS).» 
 
I tillegg til innspill fra møtedeltakerne ble det fremlagt Epost fra Haakon Arnesen i sakens 
anledning. Han anførte at oppdragets tverrgående karakter gjør at den norske 
representanten må være i stand til «å sondere hvordan ting fungerer utenfor egen sfære.» 
Det var bred enighet om dette. 
 
Arne Vik er blitt foreslått av Lisbeth Wingaard i NAS som norsk representant, men han har i 
Epost til dette NASU-møtet trukket sitt kandidatur og anbefalt at HLF representerer. Dette 
med henvisning til at oppgaven passer med den pågående kartleggingsundersøkelsen av 
høreapparatformidlingen – jf. sak 5. 
 
VEDTAK: Fagsjef Prosjekt Steinar Birkeland, HLF, oppnevnes som norsk representant til 
NAS´ kartleggingsundersøkelse. NASU defineres som norsk referansegruppe – det innkalles 
til NASU-møte(r) ekstraordinært i sakens anledning etter behov. 
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(3) Barn med CI med utg.p. i CI-rapporten levert til Helsedirektoratet 
 
Elisabeth Svinndal (ES) innledet: 
 
Arbeidsgruppen bak rapporten var bredt sammensatt, inkludert fra Oslo kommune – dog 
ikke fra andre kommuner. 
 
ES legger merke til at det er en konsensusrapport, noe som er forståelig ut fra temperaturen 
i debatten i sektoren. 
 
Rapporten har hovedvekten av forslag innen utdanning og noe innen helse. 
 
Rapporten beskriver i liten grad særtrekk ved gruppen barn med CI, og det understreker at 
mange forslag gjelder alle barn med hørselshemming. Forslagene til forbedringer er 
betimelige, men rettes ikke mot barn med CI spesielt. 
 
Rapporten mangler en forskningsbasert tilnærming. Den viser primært og gjennomgående til 
«erfaring viser». 
 
Rapporten har i liten grad omtalt tverrfaglig samarbeid for å styrke tilbudet, noe som ofte 
blir trukket frem i ulike rapporter som mangler innen tjenestetilbudet til hørselshemmede. 
 
Diskusjon: 
 
Barn med CI utgjør rundt 15 % av gruppen tunghørte barn, slik at det kan forklare hvorfor 
rapporten slår barn i CI i hartkorn med barn med høreapparat. 
 
I st. meld. 18 gikk styrket talespråklig tilnærming ikke gjennom. Dette dannet bakgrunnen for 
at arbeidsgruppen bak rapporten ble opprettet. 
 
Når CI er på plass trenger barna noe mer for å utnytte teknologien, men hva dette er sier 
rapporten lite konkret om. I den sammenheng er det interessant at rapporten i liten grad 
tematiserer ulike ståsteder faglig og interessepolitisk. 
 
Barn med CI trenger en rekke tiltak, og disse igjen vil stå seg sterkere med klare planer, 
regler og prosedyrer. 
 
Konsensustilnærmingen i arbeidsgruppen bak rapporten kan sees som minste felles 
multiplum eller som et samlet utgangspunkt for målrettet oppfølging. 
 
Rapporten ligger nå i de to involverte departementene til behandling. Det som kommer ut av 
den behandlingen blir førende for hva som skal gjøres videre.   
 
VEDTAK: Tas til orientering. De enkelte medlemsforeningene tar etter behov saken opp 
direkte med departementene. NASU tar opp saken igjen når de to involverte 
departementene er kommet med sine konklusjoner. 
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(4) APD og norsk hørselsomsorg 
 
Steinar Birkeland introduserte innleder med å henvise til at APD i følge Statped vest har en 
forekomst på tre til fem prosent blant barn, og at det ved tidlig og riktig intervensjon er 
gunstig prognose. 
 
Charlotte Caspari (CC): 
 
CC har master i APD og driver klinikk i Oslo med APD-tilbud: se www.cc-audiopedagog.no og 
http://www.la-s.no/. Aktiviteten finansieres gjennom HELFO. CC Har møtt APD-barn ute i 
sektoren i en årrekke. Det finnes i dag ikke individrettet oppfølging for gruppen.  
 
CC tilbyr kartlegging og rådgivning. Høy komorbiditet (samsykelighet) med f eks ADHD , ASD 
og SLI + dysleksi. APD er i seg selv en heterogen diagnose: Avkodingsproblem, krysskobling i 
hjernen og prosodiproblemer (prosodi = setningsmelodi). CC jobber med alle aldersgrupper. 
Barn med APD bruker munnavlesning aktivt og er således orientert mot visuelt språk. 
 
Testbatteriet går fra åtte år og oppover. For yngre barn kan det også oppstå mistanke om 
APD, men det finnes ikke testbatteri – så der er det et behov som med fordel kan tas tak i. 
Voksne med APD sliter med tale i støy. Det er behov for klinisk erfaring på hele APD-
gruppen. 
 
Ved diagnose er intensiv trening det beste. Anbefaling fra Trondheim kommunale 
logopediske senter: Åtte ukers intensivt treningsopplegg. CCs klinikk har latt seg inspirere av 
dette, men har ikke tilsvarende ressurser for å følge opp ute i skolen. Uansett samarbeider 
CC godt med PPT i kommunen.  
 
Pga. komorbiditeten knyttet til APD er tverrfaglig utredning nyttig, ikke bare for de med APD 
men også med de øvrige gruppene som her er nevnt – fellesnevneren er at alle har 
funksjonelle lyttevansker. Det er derfor viktig med informasjon til PPT, helsestasjoner og 
opplæringsinstanser. 
 
Typisk for barn med APD er at de er blitt mye utredet før de får APD-diagnosen. Det er en 
utfordring å få opp henvisningskompetansen, slik at barn oppdages og ikke får feil diagnose. 
Siri Wennberg ved hørselssentralen på St. Olavs hospital jobber p.t. med prosjektsøknad til 
ExtraStiftelsen gjennom HLF for å utvikle informasjonsbrosjyre til PPT m.fl. 
 
Samme sted testes barn med basis i etablerte normer, og hørselssentralen i Drammen 
vurderer i disse dager og starte opp et tilsvarende tilbud. 
 
I Bergen finnes det en tverrfaglig APD-gruppe som p.t. holder på å lage en plan for hvordan 
APD-arbeidet skal legges opp på nasjonalt plan: Informasjon, screening (på indikasjon av at 
noe ikke stemmer med hørselen), observasjon (fordrer rammer), tverrfaglig utredning med 
spesifikke tester samt individrettet oppfølging. 
 
  

http://www.cc-audiopedagog.no/
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Diskusjon: 
 
Det er frustrerende med høy forekomst og et testbatteri som ennå ikke er blitt helt ferdig. 
 
Det er foreløpig for få som griper tak i APD, i sentralforvaltningen og ute i det offentlige 
tjenestetilbudet. Det er dog løfterikt at det er kommet en privat klinikk og et par 
hørselssentraler inn på APD-banen. 
 
Det finnes interessante fagmiljøer på APD i Trondheim og Bergen, og til høsten disputerer 
Tone S. Mathisen i Ålesund med en doktoravhandling som får normer på plass: 
http://www.nrk.no/mr/kristinas-hjerne-hoyrer-ikkje-1.11567640.  
 
VEDTAK: Følges opp i kommende NASU-møte. Høsten er et fint tidspunkt for å synliggjøre 
APD-saken fordi det da kommer normer + testbatteri. Det er også mulig å se for seg 
artikkel i Spesialpedagogikk første halvdel av 2015. 
 
 
(5) Tall fra leverandørforeningen og HLFs kartleggingsundersøkelse av 
høreapparatformidlingen 
 
Utgår pga. sykdom og forsinkede tall fra leverandørforeningen sentralt. 
 
VEDTAK: Saken tas opp på neste NASU-møte. I mellomtiden sender Steinar B. ut et notat 
med tallene til NASUs medlemsorganisasjoner når disse blir tilgjengelige. 
 
 
(6) Beramming av NASUs høstmøte 2014 
 
VEDTAK: Neste NASU-møte berammes til fredag 26. september 2014 i HLFs lokaler kl. 10-
16. 
 
 
(7) Eventuelt, inkluderte utvalgte interessepolitiske saker fra HLF 
 

a) www.audiopedagog.no – Elisabeth Svinndal: Kort orientering om audiopedagogenes 
nye hjemmeside. Denne er blant annet motivert av et behov for å synliggjøre 
profesjonen. Vedtak: Tas til orientering. 

b) NASU-arbeidsgruppe om fremtidens hørselsomsorg – Håvard O. Paulsen: Det 
enorme behovet med en million hørselshemmede i 2012 vil brøyte vei for økt 
privatisering. Heller enn en ukontrollert utvikling bør en ny offentlig modell på plass, 
og Audiografforbundet ønsker at NASU nedsetter en arbeidsgruppe som beskriver 
fremtidens gode hørselsomsorg. Målet vil være å få frem et slags veikart politikerne 
kan følge.  Vedtak: Arbeidsgruppeforslaget sees i sammenheng med NAS-
kartleggingen når denne kommer til høsten. 

c) Implementering av standard for høreapparatformidling – Elisabeth Svinndal: Det er 
frivillig å følge standarden. Elisabeth Svinndal spurte om hvordan audiografene stiller 

http://www.nrk.no/mr/kristinas-hjerne-hoyrer-ikkje-1.11567640
http://www.audiopedagog.no/
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seg til bruken av standarden. Håvard Ottemo Paulsen svarte at Audiografforbundet 
er positiv til standarden, spesielt når det kommer til verifisering, men mener samtidig 
at den ikke er tilstrekkelig – spesielt når det kommer til avsatt tid per pasient. Det 
påpekes også at det ikke finnes DRG-kode (finansiering) for verifisering i det 
offentlige. Audiografforbundet oppfatter ønsket om at standarden skal følges som en 
forventning av kvalitet på tjenestene. Det som først og fremst trengs er nærhet til 
behovet (tilgjengelighet) og oppfølging. Det trengs, i følge Audiografforbundet og 
HLF, primært flere stillinger. Kapasitetsproblemene har mange negative følger, for 
eksempel at audiografer nektes fri til å reise på kurs. Yrkesgruppen er under et 
enormt press der fokuset er på produksjon, ikke kvalitet. Det foreligger føringer fra 
NAV, og tanken var å koble standarden til NAV på det grunnlaget. Imidlertid er det 
helsevesenet og ikke NAV som har myndighetsgrunnlag til dette. Vedtak: Tas til 
orientering. 

d) Stillinger – Marit Skatvedt: Er det for få stillinger eller er det for få som er villige til å 
flytte på seg? Det er alt for få stillinger der det trengs, og enkelte steder søker det seg 
få eller ingen. En faktor er små fagmiljøer. En annen at audiografutdanningen i stor 
grad rekrutterer fra Trondheimsområdet. Mange i distriktene ønsker å ta utdanning 
og flytte tilbake til hjemstedet, men når stillingene ikke finnes blir det liten eller ingen 
motivasjon til å ta denne utdanningen. Audiopedagogene har riktignok refusjonsrett 
men den gjelder få grupper/diagnoser (f.eks. lytte-/taletrening pluss at du kan få 
individuell hjelp om du har tinnitus med hyperacusis i tillegg, men ikke tinnitus alene, 
for da må en nøye seg med kurstilbud). Audiografene har ikke refusjon, men flere har 
startet egne klinikker – med refusjon vil nok dette øke vesentlig ute i distriktene. Det 
trengs helt klart både flere stillinger og flere utdannede profesjonelle – f.eks. har i 
dag kun seks hørselssentraler audiopedagog. Stillingssaken er en sak HLF har arbeidet 
med og vil fortsette å arbeide med. Vedtak: Tas til orientering. 

 
 
 
 
 

 7. april 2014 
 
 
 
 


