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Referat 

 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2016, Steinar Birkeland, HLF 

Vedtak: Godkjent. 

 

2. Konferansesamarbeid mellom NAS/NHS på folkehelsestatistikk, Roar Råken, 
HLF/NHS 

HLF har formannskapet i NHS: Nordiska höreskadades samarbetskommité, som for tiden 
jobber svært aktivt opp mot Nordisk råd og Nordisk ministerråd i en rekke saker – bl.a. 
teksting. Påvirkningsarbeidet har alt resultert i at det nordiske ministerrådet har godkjent 
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 (jf. sak 2, NASUs høstmøte 2016). NHS jobber videre med dette, 
bl.a. med et møte på rådgivernivå i nordisk ministerråd i mai 2017 med konferanse innen 
hørselsstatistikk på dagsorden. Det er ønskelig å legge arrangementet til Norge, og i den 
sammenheng naturlig å samarbeide med NASU. NHS kommer tilbake til NASU med egen 
sak på dette kommende høst. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

3. HUNT 4, Steinar Birkeland, HLF 

HUNT2, som nå ligger tyve år tilbake, utmerket seg med 51.574 deltakere, og har så langt 
resultert i 38 peer review-artikler. HUNT4, som har oppnådd fullfinansiering, foregår i 2017-
2019 og omfatter om lag 33.000 deltakere, hvorav det vil bli mulig å hente ut longitudinelle 
data på rundt 10.000 personer. HUNT4 vil genereres artikler på hørsel relatert til både aldring 
(øreinfeksjoner, fritidsstøy, livsstil m.m.) og yrkesdeltakelse (hjerte/kar, hørselstap, tinnitus 
m.m.). 

HUNT4 vil blant annet bidra med oppdaterte tall på forekomst og helsemessige konsekvenser 
av hørselshemming. Dette er det behov for blant annet på grunn av endringer i befolkningen. 
NAV publiserte i 2016 en behovsfremskriving innen hjelpemidler, hvor høreapparater utpekte 
seg særlig ved en forventet behovsvekst på to prosent årlig akkumulert til 65% i 2013 
(https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velfer
d/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover). Når det gjelder 
fordelingen på aldersgrupper opplyser forfatteren bak denne analysen i en Epost til HLF 27. 
oktober 2016 følgende om aldersfordelingen i dag og fremover: 

«Datagrunnlaget for saksmengde og tal på brukarar av høyreapparat  har blitt endra dei siste 
par åra, slik at antalet vi får ut ikkje kan samanliknast bakover i tid. Vi har  tal på brukarar for 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover


4 
 

2010 og for 2015, der vi kan rekne prosentdel av samla antal brukarar  i ulike 
aldersgrupper.  Då får vi følgande prosentvise aldersfordeling: 

Aldersgruppe 2010                      2015 

0 – 19 år          0,6                        1,4 

20 – 39 år        2,9                         2,8 

40 – 59 år     15,9                       15,5 

60 - 69 år       21,4                       22,9 

70 – 79 år        27,8                       28,5 

80 – 89 år     26,4                       23,3 

90 år og over 5,1                         5,7 

Det er relativt stabil aldersfordeling i denne perioden.  Befolkninga i gruppa 60-69 år har auka 
ein del i perioden, og andelen brukarar har auka litt også. I gruppa 80 – 89 år har 
befolkningstalet gått litt ned, og andelen av brukarane i denne gruppa går også litt ned. 
Andelen brukarar i yrkesaktiv alder har ikkje gått opp i perioden. Framover vil veksten i 
aldersgruppene 70 år og over føre med seg sterk vekst i talet på brukarar av høyreapparat.» 

En annen utfordring er at det er under rask utvikling hørselsteknologi som skaper muligheter 
og utfordringer for hørselssektoren, se for eksempel 
http://www.audiologyonline.com/audiology-ceus/course/highlights-from-audacity-2016-sky-
28677?utm_source=AudiologyOnline+Newsletters&utm_campaign=026dbf5a6a-
eNewsletter-012617&utm_medium=email&utm_term=0_d3c78be5d6-026dbf5a6a-
33445762&mc_cid=026dbf5a6a&mc_eid=b81039f84f.  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

4. Audiologikonferansen 2017 – orientering, Arne Vik, NTNU Audiologi 

NTNU Audiologi, HLF, SINTEF, St. Olavs hospital og Folkehelseinstituttet arrangerte 
Audiologiforskningskonferansen 2017 som ble avviklet 27. april 2017 i Trondheim 
(http://www.ntnu.no/inb/audiologikonferansen2017). Konferansen samlet et femtitalls 
deltakere, og ble gjennomført med en key note speaker (Sarah Granberg, Örebro universitet: 
http://oru.diva-
portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIS
T_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A842369&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=al
l&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-
6834) med fokus på ICF (https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/other-
health-conditions/icf-core-set-for-hearing-loss og ) som fokuserte på WHOs ICF Core set for 
hearing loss, og tre påfølgende økter med 5 x 15 minutters presentasjoner som spente fra 
teknisk-medisinsk til psyko-sosialt innrettet forskning. Den store bredden i presentasjonene 

http://www.audiologyonline.com/audiology-ceus/course/highlights-from-audacity-2016-sky-28677?utm_source=AudiologyOnline+Newsletters&utm_campaign=026dbf5a6a-eNewsletter-012617&utm_medium=email&utm_term=0_d3c78be5d6-026dbf5a6a-33445762&mc_cid=026dbf5a6a&mc_eid=b81039f84f
http://www.audiologyonline.com/audiology-ceus/course/highlights-from-audacity-2016-sky-28677?utm_source=AudiologyOnline+Newsletters&utm_campaign=026dbf5a6a-eNewsletter-012617&utm_medium=email&utm_term=0_d3c78be5d6-026dbf5a6a-33445762&mc_cid=026dbf5a6a&mc_eid=b81039f84f
http://www.audiologyonline.com/audiology-ceus/course/highlights-from-audacity-2016-sky-28677?utm_source=AudiologyOnline+Newsletters&utm_campaign=026dbf5a6a-eNewsletter-012617&utm_medium=email&utm_term=0_d3c78be5d6-026dbf5a6a-33445762&mc_cid=026dbf5a6a&mc_eid=b81039f84f
http://www.audiologyonline.com/audiology-ceus/course/highlights-from-audacity-2016-sky-28677?utm_source=AudiologyOnline+Newsletters&utm_campaign=026dbf5a6a-eNewsletter-012617&utm_medium=email&utm_term=0_d3c78be5d6-026dbf5a6a-33445762&mc_cid=026dbf5a6a&mc_eid=b81039f84f
http://www.ntnu.no/inb/audiologikonferansen2017
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A842369&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-6834
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A842369&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-6834
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A842369&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-6834
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A842369&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-6834
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&c=1&af=%5B%5D&searchType=LIST_COMING&query=&language=sv&pid=diva2%3A842369&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=-6834
https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/other-health-conditions/icf-core-set-for-hearing-loss
https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/other-health-conditions/icf-core-set-for-hearing-loss
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speilet i praksis innretningen på ICF, som det er et statlig implementeringsansvar for i Norge 
(http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1538.aspx). Således er ICF gull verdt å 
anvende i norsk audiologisk forskning og utviklingsarbeid. Ved å gjøre audiologikonferansen 
til et fast årlig arrangement, er det mulig å bidra til dette ved utvikle og tilby en møteplass for 
å bygge nettverk og dele audiologisk forskning. Audiologikonferansen 2018 er alt berammet 
til 26. april 2018 med key note speaker fra Folkehelsa om HUNT 4. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

5. Faggruppen for tinnitus, Steinar Birkeland, HLF 

Faggruppen for tinnitus og nedsatt lydtoleranse har fulgt NASUs anbefaling fra høstmøtet 
2016 (Sak 7), om å jobbe opp mot hørselssentralene. Faggruppen skal i første omgang gå 
gjennom tinnitusrapporten fra 2005 og oppdatere den, for så å gå løs på de delene det er mulig 
å jobbe med for å fremme opplæring og oppfordre til tiltaksimplementering i helseforetakene. 
Det vil i dette arbeidet bli fokusert på blant annet optimal kunnskapsspredning og gode rutiner 
på hørselssentralene. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

6. Aktuelle interessepolitiske saker, Merete Orholm, HLF 

 

Hjelpemiddelutvalget 

Ekspertutvalget leverte i februar 2017 sin rapport til departementet, som så ble sendt ut på 
høring med frist 23. mai. Folketrygdfinansieringen foreslås videreført på individuelt 
tilpassede hjelpemidler, mens det åpnes for overføring til kommunene på basishjelpemidler. 
Utvalget anbefaler en egen kunnskapsutredning om høreapparatformidlingen. Utvalgslederen 
bekreftet muntlig under rapportfremleggingen, som svar på direkte spørsmål fra Din hørsel, at 
individuell rett til høreapparat skal ligge som en forutsetning i utredningen. HLF er tydelig på 
at hørsel handler om mer enn høreapparater. HLFs høringssvar baseres på tre prinsipper: 
Individuelle rettigheter, nasjonal utlånsordning og faglig formidling av hjelpemidler.  

Vedtak: NASU slutter seg til HLFs innspill til høringen av Hjelpemiddelutvalgets 
rapport. HLFs innspill ettersendes. 

 

Tolketjenester 

Arbeids- og velferdsdepartementet har innhentet en konsulentrapport fra Agenda Kaupeng på 
tolkeområdet. HLF har meldt tilbake på denne at det er behov for et tyngre 

http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1538.aspx
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kunnskapsunderlag. Det gjelder bl.a. nye områder, så som teknologi for  talegjenkjenning. 
Høringssvaret fra HLF følger dette referatet som vedlegg. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Høreapparatområdet 

Det har vært møtevirksomhet mellom Helse- og omsorgsdepartementet og respektive 
Audiografforbundet/Audiologisk utvalg ØNH-foreningen og HLF. HLF ble på sitt møte med 
HOD oppfordret til å gi en kunnskapspresentasjon og behovsvurdering/utfordringsbeskrivelse. 
Vekten i denne ble lagt på høreapparatbrukere, men også med bredere fokus på gruppen 
hørselshemmede. HOD oppfordret under møtet HLF til å utarbeide et notat med fokus på 
situasjonsbeskrivelse og ønsket faglig innhold i fremtidig hørselsomsorg. Dette notatet er 
ferdigstilt og oversendt HOD, og følger dette referatet som vedlegg. 

Audiografforbundet fikk i april 2017 helsestatsråden i tale om høreapparatområdet i 
Stortingets spørretime (https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=68535). I svaret ble 
det primært vist til den varslede oppfølgingen av hjelpemiddelutvalget. I tillegg viste 
statsråden til at erfaringer med ambulerende audiograf må dokumenteres før videre 
oppfølging. I tillegg kom statsråden med et signal om sterkere føringer på mer aktiv bruk av 
avtalespesialister der det er behov. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Antimobbing 

HLF produserer kampanjefilm med fokus på barn og psykisk helse/utenforskap. Filmen vil 
utfordre da den berører et følsomt område og en sårbar brukergruppe, og er således 
kvalitetssikret med HLFs foreldre/barn-lag. Filmen vil i første omgang brukes i Hvert øre 
teller-kampanjen 2017.  

Vedtak: Tas til orientering. 

 

Hvert øre teller: HØT 2017 

Hvert øre teller-kampanjen (HØT) går av stabelen hver forsommer. I år er det kick off for 
HØT 30. mai. Temaet for årets HØT er barn og unges psykisk helse. Der vil ovennevnte film 
inngå som en del av et omfattende kampanjeopplegg, med blant annet et hundretalls stands, 
hørselstest på nett (www.horselstesteren.no) og aktiv bruk av tradisjonelle og sosiale medier 
samt egen hjemmeside: www.hvertoreteller.no. 

Vedtak: Tas til orientering. 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=68535
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=68535
http://www.horselstesteren.no/
http://www.hvertoreteller.no/
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Erfaringskonferansen 2017 

Erfaringskonferansen, som er et årlig felles arrangement mellom HLF og HLF Briskeby, vil i 
år følge opp temaet fra HØT 2017: Barn og psykisk helse. Konferansen avvikles 26.-27. 
oktober 2017. HLF fokuserer mye på tunghørte barn i 2017, blant annet med en egenfinansiert 
kartlegging som utføres av NTNU ved forsker P. Kermit med O. Hendar og Ø. Stette som 
ressurspersoner. UiO bidrar til prosjektet med en håndfull masteroppgaver, mens 
lærerudanningen leverer et tilsvarende antall bacheloroppgaver på støy og hørsel i barnehager. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

7. NASU som konsensusorgan for norsk audiologi, Arne Vik, NTAF 

Det finnes p.t. ikke et organ som er autoritativt innen fagområdet norsk audiologi. NASU kan 
fungere som et organ for konsensusanbefalinger innenfor det norske audiologiområdet i 
Norge, tilsvarende f.eks. SAME i Sverige, ASHA m.fl. i USA og BSA i Storbritannia. Fag- 
og brukermiljøer vil i så fall, gjennom sine medlemsforeninger i NASU, foreslå retningslinjer 
og anbefalinger, som sendes på høring til berørte instanser og endelig stadfestes av NASU. 

Vedtak: NASU oppfordrer de audiologiske fagmiljøene og brukerorganisasjonene, 
gjennom sine representanter i NASU, å melde inn forslag til nasjonale retningslinjer. 
Forslagene sendes ut på høring til alle relevante/interesserte instanser/personer før 
endelig behandling med deltakelse av eksperter og brukerorganisasjonenes 
representanter på fagområdet. 

 

8. EFAS-kongress 7.-10. juni 2017, Interlaken, Sveits, Arne Vik, TNAF 

EFAS skal ha nasjonale «bodies», og i Norge oppnevner NASU representant for Norge. 
EFAS har faglig sterke konferanser. Dog er det lite besøk fra Norge, sannsynligvis fordi de 
respektive profesjonene her til lands har «sine» innarbeidede faglige konferanser de besøker. 
Det er en medisinsk tyngde på EFAS sine konferanser, men norske leger er i liten grad inne i 
EFAS. EFAS sin hovedoppgave er å arrangere konferansene, dernest utdanningsfokus og 
fokus på screening (neonatal og skolebarn).   

Vedtak: Rapportering fra årets konferanse i Interlaken legges frem på NASUs 
høstmøte, hvor det også blir en diskusjon om den videre bruken av EFAS i NASU. 
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9 Landskonferanse for kommunale tjenester på hørselsområdet, Arne Vik, NTAF og 
Steinar Birkeland, HLF 

HLF og NTNU Audiologi arrangerte 9. februar 2017 en rundebordskonferanse om 
samhandling på hørselsfeltet: Bedre tilbud til brukerne! Ved siden av å dokumentere 
erfaringer fra utførte, pågående og planlagte satsinger, identifiserte konferansen et behov for 
en større landsdekkende konferanse om kommunale tjenester på hørselsområdet. Det er 
naturlig å se dette som en integrert del av et pågående strategisamarbeid mellom NTNU, 
SINTEF, St.Olav og HLF. 

Rundebordsamlingen identifiserte fem temaer, hvorav de fire første anses å være relevante for 
en oppfølgende nasjonal konferanse: Praksis i kommunene – Brukermedvirkning –– 
Kompetanse – Det psykososiale området – Økonomiorganisering. En landskonferanse vil 
kunne ta det som kom frem på rundebordsamlingen opp i større omfang. Fokus vil være på 
tilbud til brukerne ute i kommunene, gjerne sett opp mot ICF Core set for hearing loss (se Sak 
4). En slik konferanse må modnes, både på beskrivelse av temaer og strategisk/taktisk (for 
eksempel kan det muligens være lurt å inkludere syn, kognitiv svikt, demens, fall, død eller 
annet) samt på tiltakssiden. 

Vedtak: HLF oversender dokumentasjon fra rundebordsamlingen Bedre tilbud til 
brukerne! til NASUs medlemsorganisasjoner. NASUs medlemsorganisasjoner drøfter 
grunnlaget for en nasjonal konferanse om kommunale tjenester på hørselsområdet og 
melder tilbake til NASUs høstmøte 2017. Saken tas opp igjen på NASUs høstmøte 2017. 

 

10. Reserveapparat (Forskrift om anskaffelse av høreapparat), Kim F. Haug, 
Audiografforbundet    

Reserveapparat er en rett som i dag gjelder yrkesaktive. Regelverket praktiseres ulikt. 
Generelt er det vanskelig å få dekket ekstra sett høreapparat. Audiografforbundet ønsker en 
endring i forskriften (https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-
h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer), slik at det blir enklere å få ekstra sett 
høreapparater. Den statlige 2007-rapporten om høreapparatformidling tok opp dette med 
forslag om låneapparater, men dette er ikke blitt tatt til følge. 

Vedtak: NASU støtter endring av forskriften slik at personer som tilhører sårbare 
grupper, eksempelvis yrkesaktive og personer under utdanning, får rett til dobbelt sett 
høreapparater. 

 

 

 

 

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer
https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/10-7-bokstav-b-h%C3%B8reapparat-og-tinnitusmaskerer
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11. Finansieringsordning for implementerbare høreapparat, Ingvild Ørpen, Audiologisk 
utvalg ØNH-foreningen 

Det skjer en så rivende teknologisk utvikling på implanteringsområdet at regelverket for 
finansiering ikke klarer å holde tritt. En særlig utfordring er at det er ulike budsjetter som 
belastes alt ettersom teknologien skal plasseres utenfor (NAV) eller innenfor (Sykehus) 
hodehuden. 

Vedtak: Regelverket holder ikke tritt med teknologiutviklingen. Regelverket bør endres 
slik at brukernes behov, og ikke finansieringsordningene, skal styre sykehusenes valg av 
teknologi. 

 

12. Beramming av NASUs høstmøte 2017 

Vedtak: 12. oktober 2017 kl. 10-15. 
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Til Helse- og omsorgsdepartementet 

Oslo, 08.05.2017 
 
HØREAPPARATOMRÅDET: STATUS, UTFORDRINGER OG MULIGHETER
 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt  
62 500 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker hverdagen, 
som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for omfattende rehabilitering, 
mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag. Gruppen hørselshemmet er 
mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. Anslag viser at det i 2020 vil være om lag en million av 
Norges befolkning som vil ha en hørselsutfordring. 
 
HLF viser til møtet som ble avholdt 24.1.2017, der utgangspunktet var merknadene Helse- og 
omsorgskomiteen ga i sin innstilling til Meld. St. 26 (side 20 i Innst. 40 S, 
https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-040.pdf), 
utfordringsbildet og eventuelle løsninger.  
 
I møtet ble det etterspurt om HLF kunne ettersende et dokumentert notat med de viktigste 
momentene som ble trukket frem i møtet. Dette gjøres nedenfor. Dokumentasjon legges frem 
løpende, gjennom lenker og henvisninger til vedlegg. Notatet gir et innblikk i 
høreapparatområdet, status, utfordringer og muligheter slik vi også la det frem på møtet.  
 
Viktige punkter for HLF:

 Retten til høreapparat må forbli rettighetsfestet og finansiert over Folketrygden 
 Hørselsomsorgen må forbli offentlig. Høreapparatbrukere må tilbys verifisert 

tilpasning, god opplæring og oppfølging som ledd i rehabiliteringsprosessen, i tråd 
med standarden for høreapparatformidling.  

 Etablere et kvalitetsregister for hørselssentralene og ØNH-spesialistene.  
 Ventetiden på hørselssentralene må være på maks 12 uker for tildeling av 

høreapparater.  
 Regjeringen utarbeider en helhetlig oppfølgingsplan for personer med 

hørselshemming, som inkluderer mestrings- og rehabiliteringstiltak etter å ha fått 
verifisert og tilpasset høreapparater og annet hørselsteknisk utstyr. 

 Alle kommuner må ha operative hørselskontakter med formell hørselsfaglig 
kompetanse på minimum bachelornivå (slik Helsedirektoratets rapport IS 1947 fra 
2011 anbefaler). 

 Involvering av hørselshjelpere, likepersoner og brukere i tjenesteutformingen, må gis 
gode og forutsigbare rammevilkår. Hørselshjelperordningen forblir en fast post over 
statsbudsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet 

 Hørselssentralenes rolle og ansvar i samhandlingen med kommunene tydeliggjøres og 
tilføres ressurser og incentiver.  

 Videreføring av pilotprosjektet «En moderne hørselsomsorg» på Ringerike med støtte 
fra Helsedirektoratet.  

                                                
1 Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results 
from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005; 44:213-30. 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Co
ntent_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0 

https://stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-040.pdf
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0


2 
 

Innledning 
Fremstillingen vil i hovedsak fokusere på høreapparatområdet. Dette er en avgrensning som 
er gjort av hensyn til møtet den 24. januar 2017.  Det må ikke tolkes dit hen at 
hørselshemmedes behov kun er rent teknisk-medisinske og relatert til høreapparat. Gruppen 
hørselshemmede er en sammensatt gruppe med et bredt aldersspenn, fra små barn til den 
eldste delen av befolkningen. Noen har behov for omfattende rehabilitering, mens andre 
trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin hverdag. Her spiller også 
HLFs hørselshjelpere, kommunale hørselskontakter, en god høreapparatformidling/-
oppfølging og tilgang til audiopedagoger en stor rolle. Viktig er det også med et godt 
tjenestetilbud på det psyko-sosiale området. 
 
Hørselshemmede har i dag en lovhjemlet rett på høreapparater gjennom folketrygden, med 
den finansielle sikkerheten dette innebærer. HLF ønsker ikke en endring i dette. Det er viktig 
å ha en fullverdig høreapparatformidling, som sikrer likt tilbud uavhengig av bosted eller 
økonomi. Det gjør dagens ordning. Det vil i fremtiden, på grunn av den demografiske 
utviklingen, være flere eldre som trenger høreapparater og tilhørende hjelpemidler. Det å sikre 
at disse menneskene har optimale høreapparater og hjelpemidler vil føre til aktive eldre og 
lengre botid hjemme. Utfordringen for en høreapparatbruker og for samfunnet er ikke selve 
formidlings- og finansieringssystemet, men den kvalitative oppfølgingen (les; rehabilitering). 
 
HLF har i samarbeid med andre2 undersøkt spesialisthelsetjenestens formidling av 
høreapparater3. Hovedfunnet er at norske høreapparatformidlere, under stramme finansielle 
rammer, gjennomgående leverer god kvalitet på det tekniske-medisinske (diagnostisering og 
tilpasning), mens det er et betydelig forbedringspotensial innen det psykososiale (oppfølging, 
audiologisk rådgivning og rehabilitering). For å mestre sin hørselshemming og være aktive 
samfunnsborgere er det som skjer etter at brukeren har mottatt sitt tekniske hjelpemiddel, som 
et høreapparat er, av avgjørende betydning.  
 
Det er naturlig å henlede oppmerksomheten mot at tilbudskravene i gjeldende standard for 
høreapparatformidling, NS-EN 15927:2010 «Tjenester tilknyttet formidlingen av 
høreapparater», og behovsbeskrivelsen i WHOs ICF «Core set for hearing loss» 
(https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/other-health-conditions/icf-core-
set-for-hearing-loss), systematisk er bygget opp langs spekteret teknisk-medisinske og psyko-
sosiale behov. Norge er som kjent forpliktet til å implementere ICF, med SHdir som adressat: 
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1538.aspx). Hovedelementene i relevansen 
av denne tilnærmingen stadfestes i «Samarbeidsavtale mellom de regionale helseforetakene 
og Arbeids- og velferdsdirektoratet om høreapparatformidlingen» (2009) og i den statlige 
kravspesifikasjonen via foretakene til hørselssentralene 
(https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-
for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-
unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-
tilpasning-av-h%C3%B8reapparat). 
 
HLF vil dessuten presisere at gruppen hørselshemmede, i tillegg til høreapparatbrukergruppen 
også omfatter brukergrupper som har andre og/eller supplerende behov til høreapparat. Det 
gjelder for eksempel døve/døvblitte (tegn/talespråklige), barn/voksne med cochlea implantat, 

                                                
2 Evaluering av NS-EN 15927:2010 «Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater»:Et samarbeid mellom: 
HLF, Norsk Audiografforbund, Norsk teknisk Audiologisk forening, Norsk Audiopedagogisk Forening, 
Lovisenberg Diakonale Sykehus, Den Norske Legeforeningen og Bransjeforeningen for helse- og 
velferdsteknologi. Oktober 2014. 
3 NS-EN 15927:2010 «Tjenester tilknyttet formidling av høreapparater». Gjeldende for norske hørselsklinikker 
siden 2011. 

https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/other-health-conditions/icf-core-set-for-hearing-loss
https://www.icf-research-branch.org/icf-core-sets-projects2/other-health-conditions/icf-core-set-for-hearing-loss
http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1538.aspx
https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-av-h%C3%B8reapparat
https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-av-h%C3%B8reapparat
https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-av-h%C3%B8reapparat
https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-3-til-10-b-krav-til-kvalifikasjoner-regler-for-unders%C3%B8kelse-krav-til-utstyr-lokaler-mv.og-om-faglig-medvirkning-ved-unders%C3%B8kelse-av-h%C3%B8rselshemmede-avtrykk-av-%C3%B8regang-og-tilpasning-av-h%C3%B8reapparat
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tinnitusrammede og personer med Menieres sykdom. Det er videre naturlig å nyansere 
tematisk, eksempelvis på livsfase og livssituasjon samt nærpersoner. Alle disse, samt 
nærpersoner, barn, personer med tilleggsutfordringer, som syn og psykisk 
utviklingshemming, holdes utenfor dette notatet.  
 
Det er i innarbeidet i hørselssektoren å skille mellom barn/unge, voksne (definert som 
personer i yrkesaktiv alder) og eldre. I dette notatet vil hovedfokus ligge på eldregruppen, da 
det var denne målgruppen vi i møtet ble spesielt utfordret til å si noe om. Det vil likevel bli 
synliggjort utvalgte fakta og forhold for tinnitusrammede og yrkesaktivgruppen. 
 

Antall hørselshemmede med og uten (behov for) høreapparater
Det finnes ikke en offisiell statistikk over antall hørselshemmede med høreapparater. Ei heller 
for de som har behov for høreapparater. For å kompensere for dette har vi gått gjennom, 
fremskaffet og sammenstilt relevant materiale til dette notatet.  
 
Et naturlig startpunkt er Folkehelseinstituttets forekomsttall på hørselstap, basert på 
epidemiologisk representative audiometridata fra HUNT Hørsel-studien fra tidlig på 1990-
tallet (www.fhi.no/nyheter/eldre/utbredelsen-av-horselstap-et-viktig). Folkehelseinstituttets 
hovedtabell over forekomst av hørselstap, ser slik ut: 

 
 
 
Fra Statistisk sentralbyrå har vi brukt en tabell basert på middels fruktbarhet, middels 
levealder og middels innvandring. Vi har tilordnet prosentsatsene og det faktiske antall 
hørselshemmede i de ulike alderskategoriene i 2020, og kommet frem til følgende 
samletabell: 

http://www.fhi.no/nyheter/eldre/utbredelsen-av-horselstap-et-viktig
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Denne samletabellen viser at 600.000 personer har en betydelig hørselshemming og rundt 
900.000 personer en mild hørselshemming. Samlet utgjør dette 1,5 millioner personer. 
 
Det vil ellers være en god del tinnitusrammede som ikke er fanget opp av antallet 
hørselshemmede. Helsedirektoratets rapport «Behandling av tinnitusrammede» fra 2005 
(s.16) gir – som basis for å skissere et samlet opplegg for diagnostisering, behandling og 
rehabilitering – en nokså fyldiggjørende oversikt over utbredelse av og variasjoner i tinnitus 
(http://ss.prod.fpl.nhn.no/SiteCollectionDocuments/Tinnitusklinikken/Behandlingstilbud%20f
or%20tinnitusrammede,%202005,%20Rapport%20fra%20arbeidsgruppe%20nedsatt%20av%
20Sosial%20og%20helsedirektoratet.pdf). Folkehelseinstituttet opererer, ut fra ovennevnte 
HUNT-studie, med en forekomst av tinnitus i normalbefolkningen på 15,1 % 
(https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/tinnitusoresus/). 
 
Når det gjelder volum på behovet for høreapparat, belyses dette eksempelvis i litteraturstudien 
Hörapparat för vuxna – nytta och kostnader (http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-
utvarderar/horapparat-for-vuxna---nytta-och-kostnader/). Denne viser at 560.000 svensker 
hadde behov for høreapparat i 2004 (s.73), ut fra et befolkningsgrunnlag på ca. 9 millioner. 
Ca. halvparten (27 000) av de som har behov for høreapparat, bruker dette. Ved å overføre 
disse funnene til norske forhold, vil anslagsvis 350. 000 nordmenn ha behov for høreapparat i 
2020. 
 
Det finnes relativt ferske tall for Norge på forventet behovsutvikling på høreapparatområdet. 
NAV offentliggjorde nemlig i 2016, i Arbeid og velferd nr 3, hjelpemiddelanalysen «Brukarar 
av hjelpemidler i åra framover» 
(https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velfer
d/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover). Med basis i NAVs 
egne tall og SSBs befolkningsfremskrivninger, beregner NAV i denne fagartikkelen 
høreapparatområdet til å få en 2 % årlig vekst fra og med 2016 – akkumulert til 65 % økning i 

http://ss.prod.fpl.nhn.no/SiteCollectionDocuments/Tinnitusklinikken/Behandlingstilbud%20for%20tinnitusrammede,%202005,%20Rapport%20fra%20arbeidsgruppe%20nedsatt%20av%20Sosial%20og%20helsedirektoratet.pdf
http://ss.prod.fpl.nhn.no/SiteCollectionDocuments/Tinnitusklinikken/Behandlingstilbud%20for%20tinnitusrammede,%202005,%20Rapport%20fra%20arbeidsgruppe%20nedsatt%20av%20Sosial%20og%20helsedirektoratet.pdf
http://ss.prod.fpl.nhn.no/SiteCollectionDocuments/Tinnitusklinikken/Behandlingstilbud%20for%20tinnitusrammede,%202005,%20Rapport%20fra%20arbeidsgruppe%20nedsatt%20av%20Sosial%20og%20helsedirektoratet.pdf
https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/tinnitusoresus/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/horapparat-for-vuxna---nytta-och-kostnader/
http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/horapparat-for-vuxna---nytta-och-kostnader/
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kunnskap/Analyser+fra+NAV/Arbeid+og+velferd/Arbeid+og+velferd/brukarar-av-hjelpemidler-i-%C3%A5ra-framover
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2030. Denne fremskrivningen viser viktigheten av å utarbeide en helhetlig plan innen 
hørselsområdet, som inkluderer mestrings- og rehabiliteringstiltak etter å ha fått godt tilpasset 
høreapparater og annet hørselsteknisk utstyr.  I dag er det også utfordringer på både kvantitet 
(blant annet køer på hørselssentralene) og kvalitet (særlig mangel på hørselsfaglig kompetent 
personell i kommunene) i hørselsomsorgen. 
 
Ser vi på fremveksten av dagens brukerbilde innen høreapparatområdet, og utsiktene 
fremover, opplyser forfatteren bak denne fagartikkelen i en Epost til HLF datert 27. oktober 
2016 følgende: «Datagrunnlaget for saksmengde og tal på brukarar av høyreapparat har blitt 
endra dei siste par åra, slik at antalet vi får ut ikkje kan samanliknast bakover i tid. Vi har tal 
på brukarar for 2010 og for 2015, der vi kan rekne prosentdel av samla antal brukarar  i ulike 
aldersgrupper.  Då får vi følgande prosentvise aldersfordeling: 
 
Aldersgruppe                       2010                     2015 
0 – 19 år                              0,6                         1,4 
20 – 39 år                            2,9                         2,8 
40 – 59 år                            15,9                       15,5 
60 - 69 år                             21,4                       22,9 
70 – 79 år                            27,8                       28,5 
80 – 89 år                            26,4                       23,3 
90 år og over                        5,1                        5,7 
 
Det er relativt stabil aldersfordeling i denne perioden.  Befolkninga i gruppa 60-69 år har økt 
ein del i perioden, og andelen brukere har økt noe også. I gruppa 80 – 89 år har 
befolkningstalet gått litt ned, og andelen av brukarane i denne gruppa går også litt ned.  
Andelen brukarar i yrkesaktiv alder har ikkje gått opp i perioden. Framover vil veksten i 
aldersgruppene 70 år og over føre med seg sterk vekst i talet på brukarar av høyreapparat.» 
 
Det sistnevnte forholdet er tematisert i Arbeid og velferd-artikkelen, som peker på at vi kan 
forvente at både eldrebølgen og en varig strukturell endring i retning av en eldre befolkning, 
vil slå svært kraftig ut på høreapparatområdet. Eldrebølgen er allerede begynt å ha en effekt 
her, mens den strukturelle endringen vil påvirke høreapparatområdet langt utover 2030, hvor 
NAV som alt påpekt forventer en akkumulert økning på 65 % innen høreapparatområdet 
sammenlignet med 2016. 

Utfordringsbildet, kvantitet og kvalitet 
HLF har monitorert ventetidene på landets hørselssentraler de seneste ti årene. Til tross for 
statlig ventetidsnormering, og en god del grep fra hørselssentralenes side, er den 
gjennomsnittlige ventetiden om lag den samme i dag som da HLF startet med registreringene: 
+20 uker. Samtidig er det store geografiske variasjoner i ventetidene, fra en måned til ett år.  
 
Tilbakemeldinger til HLF fra fagmiljøet gir klare indikasjoner på at denne situasjonen i stor 
grad kan forklares ut fra en kombinasjon av økt pasientpågang og at det er ulik fokus på 
pasientgjennomstrømning og pasientoppfølging hørselssentralene i mellom, altså at disse i 
praksis står oppe i dilemmaet kvantitet vs. kvalitet. Økende tidspress og kapasitetsvansker 
gjør også sitt til at hørselssentralene i liten utstrekning klarer å levere på samhandling. Dette 
samsvarer dårlig med den tidligere opplenkede 2009-avtalen, som forplikter hørselssentralene 
til å tilby ambulerende tjenester og opplæring i og veiledning til kommunehelsetjenesten. Her 
svikter det i stor utstrekning, selv om det også finnes enkelte hederlige unntak – noe vi 
kommer tilbake til litt senere i notatet. 
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Det er ellers svært viktig å være oppmerksom på at hørselssentralene har en rekke andre 
grupper å ivareta enn eldre pasienter som skal ha høreapparat, eksempelvis barn og pasienter 
med tinnitus og Menieres sykdom – samt pasienter med sammensatte vansker. Det tilkommer 
behov opp mot så å si samtlige pasientgruppers nærpersoner. Når det så gjelder fordelingen av 
høreapparattilpasninger mellom landets 36 hørselssentraler og +100 Øre-nese-hals- (ØNH) 
avtalespesialister, som i hovedsak driver med tilpasning av høreapparat hos eldre med 
aldersbetinget hørselstap, var den i 2013 hhv. 48 % og 52% (Leverandørforeningen i 
helsesektoren, Formidlingsundersøkelsen 26. september 2014). En særlig utfordring her er at 
det verken er tradisjon for eller initiativ i retning av samhandling mellom ØNH-
avtalespesialister og kommunehelsetjenesten. 
 
HLF, i samarbeid med det audiologiske fagmiljøet, gjennomførte i 2013 en evaluering av 
hvordan landets hørselssentraler og ØNH-avtalespesialister står seg opp mot standarden for 
høreapparatformidling som for praktiske formål er sammenfallende med de tidligere omtalte 
statlige føringene for virksomheten. Evalueringen viste med all tydelighet at dilemmaet 
kvantitet/kvalitet er høyst reelt, hvilket går ut over pasientoppfølging, pasientsikkerhet, 
samhandling og kompetansevedlikehold/utvikling (2014 Høreapparatformidlerundersøkelsen 
i Audiografen nr. 4 og 2014 Høreapparatformidlerundersøkelsen ved HLF/Steinar Birkeland). 
Dette indikerer at det er nødvendig å ta tak i hørselsomsorgen og følge opp med tiltak, slik at 
en svarer ut hva de siste års stortingsmeldinger sier om hørselsområdet: 

a. Folkehelsemeldingen 
i. En stor pasientgruppe med rehabiliteringsbehov 

b. Primærhelsemeldingen:  
i. Tap av syn og hørsel prioriteres ikke 

ii. Eldre med hørselstap har større risiko for å utvikle demens 
iii. Kommunene bør ha hørselskontakt med bred kompetanse 
iv. Vurdere om audiograftjenesten skal gis utvidede rettigheter, med 

refusjonsrett for medisinsk avklarte pasienter 
v. Viktig med gode tiltak for å redusere ventelistene innen 

hørselsomsorgen 
- førstegangsutredning for hørsel går fra fastlege til øre-nese-

hals-lege, som ved behov henviser til audiograf for tilpasning og 
justering av høreapparat 

- tidligere utredede pasienter henvises direkte fra fastlege til 
audiograf, og ved behov for nye høreapparater vil fastlegen kunne 
henvise til spesialist for ny vurdering 

c. Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering: Tilbudet til 
hørselshemmede er lite tilgjengelig 

 
De siste tyve årene har det med ujevne mellomrom kommet rapporter o.l. om 
hørselsomsorgen, enten fra staten eller fra arbeidsgrupper med statlig finansiering. Disse har 
beskrevet vansker, pekt på trusler og i en viss utstrekning anbefalt løsninger. Felles her er at 
det er bred enighet i beskrivelsene av utfordringene (blant annet flaskehalsproblematikk, 
uteblitt samhandling, oppsplittet finansiering, kapasitetsmangel ved hørselssentralene, 
hørselsfaglig kompetansebrist kommunalt osv.), men ikke når det gjelder valg av løsning. De 
strukturelle endringene innen demografi slår tungt inn de kommende årene. Derfor er det 
viktig at tiltak etableres. Det finnes noen få prosjekter innen samhandling og oppfølging, men 
det er viktig å sette arbeidet i system, gjøre det landsomfattende og utvikle helhetlige 
løsninger.  
 
Det seneste forsøket på å håndtere utfordringene innen høreapparatområdet med et samlet 
grep strandet etter at gruppen som utarbeidet «Å høre og bli hørt – anbefalinger for en bedre 
høreapparatformidling» leverte fra seg to konkurrerende anbefalinger til løsning, etter at de to 
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involverte departementene ikke klarte å enes om et samlet opplegg (Sosial- og 
helsedirektoratet, rapport IS-1483, 2007).  
 
Det har vært gjort noe utviklingsarbeid på høreapparatområdet. Initiativene her springer ut 
den omtale fra 2009-avtalen, samhandlingsreformen og avklaringen av ansvars- og 
oppgavedeling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet 
(https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars-og-oppgavedeling-mellom-
kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet). 
 
HLF gjennomførte i februar 2017 rundebordsamlingen «Bedre tjenester til brukerne!» med 
påfølgende innsamling av dokumentasjon fra samhandlingssatsinger på høreapparatområdet 
(se vedlagt utvalgt dokumentasjon fra Setesdalen, Telemark og Røros – dokumentasjon på 
øvrige satsinger oversendes på oppfordring): 
 

• SETESDALEN (i drift): Satelittklinikk med audiograf i Evje for fire kommuner 
• TELEMARK (i drift): Ambulerende audiograf for kommunene i fylket 
• RØROS (avsluttet prosjekt): Interkommunal audiograf i tre kommuner 
• ROMSDALEN (stoppet opp): Interkom. audiograf/audiopedagog/audioingeniør 
• VESTFOLD (prosjekt): Interkommunal audiopedag i fylket/gatekontor i Tønsberg 
• FOSEN (under planlegging): Telemedsin hørselssentral/lokalmedisinsk senter 
• RINGERIKE (prosjekt, i drift): Hørselsopplæring i sykehus/kommuner 
• HELGELAND (avsluttet prosjekt): Hørselsopplæring/prosedyrer i sykehus/kommuner 

 
HLFs analyse av dokumentasjonen viser at hovedmotoren i samhandling som regel befinner 
seg i 2.-linjen hos hørselssentralen, og at kommunene er svært lite villige/kapable til å bidra 
finansielt og med supplerende hørselsfaglig kompetanse. Dette på tross av gjentatte statlige 
signaler om samhandling i blant annet stortingsmeldinger og Helsedirektoratet anbefaling til 
kommunene om å sikre «tilgang til profesjonsspesifikk fagkompetanse på høgskole-
/universitetsnivå» innen blant annet sansetap (punkt 5.2, s. 64: 
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars-og-oppgavedeling-mellom-
kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet). På samme sted står det en 
anbefaling til 2.-linjen om å tilby ambulante tjenester, hvilket flere av de ovennevnte 
satsingene har tatt på alvor. Ettersom det er nokså få hørselssentraler som er inne på denne 
banen, og kommunene i liten grad er åpne for, tar initiativ til eller ser seg råd til å 
imøtekomme slike initiativ, er det dessverre mye som tyder på at svært mange brukere som 
har fått tilpasset høreapparat ikke får et godt nok oppfølgingstilbud – om de tilbys dette fra 
hørselssentralen/avtalespesialistens side eller om det overhodet eksisterer et slikt tilbud i 
brukerens hjemkommune. 
 
I tillegg kommer voksende utfordringer med å sikre fullverdig verifikasjon av tilpasning, 
faglig tilpasset oppfølging og samhandling med kommunehelsetjenesten – dette særlig som 
følge av sterkt og økende tidspress på hørselssentralene og hos ØNH avtalespesialister (2014 
Høreapparatformidlerundersøkelsen i Audiografen nr. 4 og 2014 Høreapparatformidler-
undersøkelsen ved HLF/Steinar Birkeland). I følge Hörselbron, som drifter kvalitetsregisteret 
for svenske hørselsklinikker, er nettopp kombinasjonen målrettet verifikasjon og oppfølging 
det mest kritiske for å sikre en god hørselsomsorg for høreapparatbrukere (2015 Hörselbron 
Årsrapport 2014, s. 20-21). Ut fra ovenstående beskrivelse av utfordringsbildet her til lands, 
er det i så måte ikke overraskende at det i en nyere phd-studie foretatt ved Lovisenberg 
sykehus, fremkom 22% ikke-bruk av høreapparat 
(https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/brukeroppfolging-din-horsel-
nr-6-i-2011.pdf). 
 

https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars-og-oppgavedeling-mellom-kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars-og-oppgavedeling-mellom-kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars-og-oppgavedeling-mellom-kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/avklaring-av-ansvars-og-oppgavedeling-mellom-kommunene-og-spesialisthelsetjenesten-pa-rehabiliteringsomradet
https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/brukeroppfolging-din-horsel-nr-6-i-2011.pdf
https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/brukeroppfolging-din-horsel-nr-6-i-2011.pdf
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Mulighetsbildet 
Det finnes i dag ikke noe kvalitetsregister for hørselssentralene og ØNH-avtalespesialistene. 
Dette medfører at Norge ikke har tilgang på løpende klinisk statistikk og analyser som kreves 
for å drive med systematisk kvalitetsarbeid og målrettet styring, verken på den enkelte 
klinikk, innen det enkelte helseforetak eller nasjonalt. Det nærmeste en kommer av 
kunnskapsgrunnlag til å kunne tegne et noenlunde troverdig mulighetsbilde på 
høreapparatområdet, er de alt omtalte funnene i den ovenfor beskrevne studien av disse 
klinikkenes praksis sett opp mot gjeldende hørselsfaglige standard for høreapparatformidling: 
Mulighetsbildet skapes idet staten gir foretakene «skal»-føringer som sikrer økt klinisk 
kapasitet innen høreapparatområdet ved hørselssentralene og hos ØNH-avtalespesialister, 
samtidig som kommunenes gis «skal»-føringer for å sikre hørselsfaglig tilgjengelig 
hørselskontakt, evt interkommunalt.  
 
HLF mener at et slikt kvalitetsregister er en nødvendig forutsetning for å sikre målrettet og 
løpende kvalitetsarbeid. Kvalitetsregisteret må være et offentlig ansvar, så vel helsefaglig (på 
foretak- og klinikknivå) som finansielt (ansvarlige departement). Dette for å skape målrettede 
og gode tjenester til beste for brukeren.  
 
I tillegg til studien av klinikkene opp mot standarden, er det naturlig å trekke veksler på den 
vedlagte dokumentasjonen med samhandlingsinitiativ:  
Mulighetsbildet skapes idet staten gir foretakene «skal»-føringer som sikrer 
hørselssentralene reell kapasitet til å utvikle og drifte ambulerende tilbud og opplæring 
kommunalt innen høreapparatområdet, samtidig som kommuner gis «skal»-føringer som 
sikrer finansiering til å bygge opp og drifte hørselsfaglig bemannede 
hørselskontaktstillinger, evt. interkommunalt, med mandat til å få på plass rutiner for 
samarbeid med hørselssentral – eksempelvis forankret på lokalmedisinske sentre.  
 
For å anskueliggjøre nødvendigheten av disse grepene vises det til vedlagte aktuelle artikkel, 
som sto å lese i Gudbrandsdalavisen Norddalen 9. februar 2017: «Ønsker et bedre tilbud». 
Her tydeliggjøres mangel på oppfølging- og samhandlingskapasitet ved hørselssentral og 
kommunal brist på hørselsfaglig kompetanse, ved at hørselssentralen i Gjøvik ikke prioriterer 
bemanning av en fullt utstyrt hørselsklinikk lokalisert til lokalmedisinsk senter på Otta. 
Dermed må høreapparatbrukere med behov for hørselsfaglig oppfølging i Nord-Østerdalen 
reise til Gjøvik, samtidig som Sel kommune går glipp av muligheten til hørselsfaglig 
samarbeid og kompetanseoverføring til eksempelvis kommunal hørselskontakt. Tilsvarende er 
situasjonen i Fagernes. En dag i måneden er det audiograftilbud på Otta og Fagernes. 
Sistnevnte tjenestetype er i seg selv utfordret mange steder, så vel økonomisk (se 
https://grenda.no/sorgjeleg-mister-hoyrselskontaktane/ for et aktuelt eksempel fra 
Kvinnherad) som når det gjelder kapasitet og kompetanse. Dette er dokumentert i en nasjonal 
kartlegging av ordningen med kommunal hørselskontakt, utført av Synovate for 
Helsedirektoratet (Synovate 2010).  
 
Prosjektet på Ringerike «En moderne hørselsomsorg» kompletterer hørselsomsorgen ved å 
øke hørselskompetansen hos alle i kommunene og spesialishelsetjenesten som har helse- og 
omsorgskontakt med innbyggerne. Bidrar til brukermedvirkning, myndiggjøring og trygghet i 
relasjoner, samt riktigere og bedre behandling og oppfølging. Her er det også samhandling 
mellom det offentlige og frivilligheten gjennom HLFs hørselshjelpere. 
  
Når det gjelder kostnadsbildet på høreapparatområdet, er dette beskrevet som en integrert del 
av hørselsomsorgen i den norske delrapporten 
(http://www.nas.dk/files/nas_report_2016/nas_report_2016_hearing_care_in_norway.pdf) til 
Nordisk Audiologisk Sällskaps kartlegging av hørselsrehabilitering i Norden, som ble utgitt 

https://grenda.no/sorgjeleg-mister-hoyrselskontaktane/
http://www.nas.dk/files/nas_report_2016/nas_report_2016_hearing_care_in_norway.pdf
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på foreningens hjemmeside i 2014 (http://www.nas.dk/archive). Den norske delrapporten 
bruker 2013 som sitt basisår for nedenstående samletabell, hvor kostandene summeres til godt 
og vel 1,6 milliarder kroner (s. 17): 
 

 
* Beregning utført av Deloitte basert på gjeldende polikliniske kliniske takster. I og med at 
høreapparater er ført opp som egen sum i tabellen er dette holdt utenfor Deloittes 
kalkulasjon. Sluttsummen i tabellen blir uansett den samme. 
 
Summeres de første fire linjene i tabellen, hvilket gir rundt 750 millioner kroner, får en et 
rimelig beskrivende kostnadsbilde av høreapparatområdet med vekt på teknisk-medisinsk 
side. For å få med det større bildet er det naturlig å se tabellen under ett, hvor 
høreapparatbrukere henter ut en andel av tjenestetilbudet. Hvor stor denne faktisk er finnes 
det ingen data på. Det er uansett verdt å merke seg at det i tabellen utelukkende er tale om 
høyt spesialiserte rehabiliteringstilbud, altså andrelinjetjenester. Dette gjenspeiler det som er 
beskrevet om svakt utbygde kommunale tilbud rettet inn mot høreapparatbrukere. 
 
Det store samfunnsøkonomiske paradokset her er at mens forekomsten av hørselstap i 
befolkningen er stor og helseplagene betydelige for mange, er de offentlige ressursene innen 
forebygging, diagnostisering, behandling, oppfølging og rehabilitering av hørselshemmede 
svært små. Alternativkostnaden er en kostnadseffektiv hørselsfaglig oppfølging og 
rehabilitering, som vil gi høreapparatbrukere eksempelvis fullverdig utdannelsesløp, 
tilknytning til arbeidsmarkedet og forlenget botid i eget hjem.  
 
HLF bidrar gjerne videre inn i arbeidet med å styrke den hørselsfaglige oppfølgingen av 
høreapparatbrukerne. Ta kontakt med undertegnede på orholm@hlf.no eller mobil 91628776.  
 
Med vennlig hilsen  
Hørselshemmedes Landsforbund 
 
Anders Hegre       Merete J. Orholm 
Generalsekretær      Leder av interessepolitisk avdeling 
 

http://www.nas.dk/archive
mailto:orholm@hlf.no
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Til 
Arbeids- og sosialdepartementet 

Oslo, 20.04.2017 
 
Tilbakemelding på rapporten «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet» 
av Agenda Kaupang. 

 
 
HLF er Norges største organisasjon for mennesker med funksjonsnedsettelser med rundt  
62 500 medlemmer. 14,5 % av Norges befolkning over 20 år1 har en hørselshemming som påvirker 
hverdagen, som sosial isolasjon og frafall fra utdanning og arbeidsliv. En del av disse har behov for 
omfattende rehabilitering, mens andre trenger tilrettelegging, hjelpemidler og kunnskap i å mestre sin 
hverdag. Gruppen av hørselshemmede er mangfoldig og stadig flere rammes av hørselsnedsettelse. 
Anslag viser at det i 2020 vil være om lag en million nordmenn som vil ha en hørselsutfordring.2 

HLF viser til brev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 17. mars der de ber om HLF sin 
tilbakemelding på rapporten «Helhetlig gjennomgang av tolkeområdet» utarbeidet av Agenda 
Kaupang. Rapporten belyser mange viktige problemstillinger og utfordringer innen 
tolkeområdet, og HLF er glad for at Arbeids- og sosialdepartementet har initiert denne 
gjennomgangen. Vi har store forhåpninger til oppfølgingen av rapporten og det videre 
arbeidet med å utvikle en god og helhetlig tolketjeneste til beste for brukeren. 
 
Innledningsvis vil HLF peke på at vi sammen med de tre andre berørte 
brukerorganisasjonene på bruk av tolk, Norges Døveforbund (NDF), Landsforbund for 
kombinert Syns- og Hørselshemmede/Døvblinde (LSHDB), Foreningen Norges 
døvblinde (FNDB) har sendt Arbeids- og sosialdepartementet en felles tilbakemelding 
på tolkerapporten. Det vi ønsker å redegjøre for i dette brevet er det som særskilt 
angår vår brukergruppe, hørselshemmede som primært bruker skrivetolking.  
 
HLFs merknader oppsummert: 
 

 En fortsatt individuell rettighetsfestelse av tilgang på tolk med finansiering i 
Folketrygden.  

 Viktig med godt tallmateriale og statistikk på tolkeområdet. Myndighetene må 
kartlegge og få oversikt over mørketallene når det gjelder behovet for skrivetolking. 

 NAV må ha nok kvalifiserte tolker tilgjengelig for å imøtekomme brukerens behov, 
inkludert oppdrag på kveldstid.  

 Det må være gode rutiner for kompetanseutvikling hos tolkene. 
 NAV må aktivt ta i bruk ny teknologi, både på tjenesteleveranse (eks billedtolking) og 

bestilling (automatisering) 
 Myndighetene må oppfylle informasjonsplikten om skrivetolking 
 Det må etableres gode rutiner for å involvere brukerne i utvikling av en god og effektiv 

tolketjeneste 
 
Brukernes behov 
For HLFs brukergruppe er skrivetolking den tolkeformen som brukes hyppigst. I henhold til 
rapporten utgjør skrivetolking en liten andel av tolkeoppdragene. Samtidig peker rapporten 
på at mørketallene kan være store og at mange brukere som i dag kvalifiserer til bruk av 
skrivetolk ikke tar hjelpemiddelet i bruk. Dette samsvarer også med HLFs erfaringer om 

                                                
1 Engdahl B, Tambs K, Borchgrevink HM, Hoffman HJ. Screened and unscreened hearing threshold levels for the adult population: Results 
from the Nord-Trøndelag Hearing Loss Study. Int J Audiol. 2005: 44, 213-230. 
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Co
ntent_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0 
2 Hearing impairment among adults  (HIA). Oslo: Senter for medisinsk metodevurdering, Sintef – a report of a joint project, 2001 

http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6496&Main_6157=6263:0:25,6102&MainContent_6263=6496:0:25,6109&Content_6496=6178:50246:25,6109:0:6562:14:::0:0
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brukergruppen. Vi får tilbakemelding fra brukere som har fått avslag på skrivetolk og som 
også lar være å søke av den oppfatning at det nytter ikke fordi de allikevel får avslag. 
Tolkesentralene melder også tilbake til HLF at de ikke har kapasitet til å imøtekomme den 
økte etterspørselen etter skrivetolk.  
 
Rapporten belyser også utfordringen med manglende data og oversikt over 
bakgrunnsinformasjon om brukerne. Agenda Kaupang påpeker derfor at de i sin rapport ikke 
kan si noe om økningen innen de ulike gruppene (s 102). HLF mener dette er viktig å ha med 
seg i det videre arbeidet med å styrke tolkeområdet. Det er viktig å ha god tilgang på 
tallmateriale og statistikk. HLF har etterspurt dette flere ganger hos NAV og Tolkesentralene 
uten å ha fått gode nok svar. HLF er derfor enig med Agenda Kaupang at det er viktig å ha 
dette på plass for å kunne fatte gode beslutninger og styringsmål for tolkeområdet. Er dette 
på plass vil en også sette inn tiltak når det er ekstra etterspørsel etter tolk, samt ha en bedre 
dekning på tolk etter ordinær arbeidstid.  
 
Kunnskapen om skrivetolking og retten til dette er også lav eller fraværende hos mange som 
kvalifiserer til bruk av skrivetolk. Tekstede informasjonsvideoer og informasjonsmateriell må 
utvikles og distribueres. Her har det offentlige en informasjonsplikt overfor målgruppen. I dag 
får de aller fleste kun utlevert f.eks høreapparat uten å vite noe om de andre 
tjenestetilbudene og hjelpemidlene, herunder tolking, som kan bidra til at de får en bedre og 
mer aktiv hverdag både i utdanningsløpet, i arbeidslivet eller på fritiden. Fagmiljøer som 
jobber med tildeling av høreapparater og hjelpemidler må informere, motivere og hjelpe 
brukere til også å bli tolkebrukere.  
 
Studier fra hele verden viser at hørselshemming er et økende globalt problem og ifølge WHO 
er hørselstap en av de mest vanlige permanente funksjonsnedsettelsene i den vestlige 
verden. Den viktigste risikofaktoren for hørselstap er høy alder, men Verdens 
Helseorganisasjon ropte i februar 2016 et varsku om at så mange som 1,1 milliarder ungdom 
er i ferd med å utvikle hørselstap, blant annet grunnet fritidsstøy og uvettig omgang med 
musikk på øret3. Støyskader står for 55 % av innmeldte yrkesskader til Arbeidstilsynet, rundt 
1700 årlig, og Petroleumsindustrien «produserer» 800 i året. 
 
Felles for disse menneskene er at de ikke er født med et hørselstap og har talespråk som 
kommunikasjonsmåte. Hvis behov for tolking, er skrivetolking den tolkeformen denne 
brukergruppen hyppigst vil benytte. Hvilke hjelpemidler (herunder tolk) og hørselsteknisk 
utstyr denne gruppen hørselshemmede vil ha behov for fremtiden vet vi lite om. Det vi vet er 
at stadig flere unge tar utdanning og står i arbeid, noe som vil også vil kunne medføre økt 
behov for skrivetolking. Derfor er det grunnlag for å påpeke, slik også Agenda Kaupang gjør, 
at en må ha bevissthet om mørketallene for skrivetolking.  
 
HLF får tilbakemelding om at hørselshemmede får avslag på skrivetolk. Planlagte aktiviteter 
må derfor avlyses og aktiv samfunnsdeltakelse hindres. Resultatet blir ofte sosial 
tilbaketrekking, isolasjon og ensomhet. Tolketjenesten begrunner avslag med at det ikke er 
kapasitet nok, at det er for få tolker til å ta skrivetolkoppdrag og at tolkene ikke kan pålegges 
å arbeide kveld eller helg. Det siste begrunnes i at de fleste skrivetolkene er frilansere. For 
brukerne er det rettighetsbrudd som støter dem ut av aktiv samfunnsdeltakelse.  
Avslag på skrivetolk medfører også at brukere opplever det som nytteløst å bestille tolk, da 
de allikevel ikke vil få det. Særlig gjelder dette behov for tolk utenfor ordinær arbeidstid og til 
kortvarige oppdrag. Dette er en uheldig sirkel og som trolig også er en medvirkende årsak til 
mørketall. Det er viktig å se på hvilke tolkeoppdrag som ikke blir dekket og se dette i 
sammenheng med hvor i landet oppdraget skulle være med når på døgnet det skulle finne 
sted, samt se om dette har sammenheng med brukerbehov og tilgjengelige tolkeressurser. 

                                                
3 http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/
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Slik tolkeressursene fordeler seg i dag så er det en skjevhet i fylkenes tilgjengelige 
tolkeressurser.  
 
Rapporten viser også at tolkeoppdragene er blitt mer mangfoldig og at det er økt etterspørsel 
etter tolk under utdanning og i arbeid. Dette medfører at det er viktig å ha gode rutiner for og 
økt satsing på kompetanseutvikling hos tolkene.  
 
Utvikling av teknologi 
HLF stiller seg positiv til alle former for ny teknologi som kan gjøre hverdagen bedre for 
hørselshemmede. Vi har store forventninger til utvikling av talegjenkjenningsteknologi som 
Arbeids- og sosialdepartementet har igangsatt og hva det kan bidra til. Når det gjelder 
billedtolking så er dette et nytt og spennende tiltak for skrivetolking. Flere brukere melder 
positivt tilbake på dette tilbudet. Det som derimot er viktig å påpeke er at billedtolking ikke 
kan erstatte fysisk tilstedetolking i alle sammenhenger. Billedtolking er mest hensiktsmessig 
når møtene er kortvarig og/eller ikke har mange deltakere. HLF ønsker at departementet 
styrker billedtolketjenesten og bidrar til at den alltid har de beste teknologiske løsningene og 
er tilgjengelig for brukeren på alle plattformer.  
 
Se under organisering og styring for forslag om å utvikle en nettportal.  
 
Organisering og styring 
Det er alvorlig det som Agenda Kaupang skriver om manglende styring, effektiv organisering 
-og utvikling av tolketjenesten. Dette medfører at brukeren ikke får tilgang på gode 
tolketjenester når de har behov for dette. Slik tolketjenesten er organisert i dag gir det også 
lite rom for brukermedvirkning. De få gangene vi har blitt invitert for å drøfte tolkeområdet har 
det mer vært «ovenfra og ned» informasjon med så å si ingen muligheter til å komme med 
innspill. Sist var dette tilfelle ved årsskiftet 2013/14 da rundskrivet § 10-7 Bokstav f – 
tolkehjelp for hørselshemmede og rundskriv § 10-7 Bokstav g – Tolke- og ledsagerhjelp for 
døvblinde ble revidert. Det er viktig med god brukerinvolvering ved tjenester som direkte 
berører sluttbrukere, slik som tolkeområdet gjør. Vi ber derfor om at brukerne involveres i 
arbeidet med følge opp rapporten og utvikle et godt tolketilbud.  
 
Formålet med organiseringen av tolketjenesten må være at den er effektiv, har tydelig 
ledelse og beslutningslinjer. Tolketjenesten må få sin plass i systemet uten for mye byråkrati 
og omveier. Bestillingsrutiner og formidling må være enkelt og effektivt. Det skal ikke være 
tungvint å bestille tolketjenester. En god og effektiv bestillingstjeneste for tolk er viktig for at 
mange hørselshemmede kan være aktive samfunnsborgere.  
 
HLF er positive til å utvikle en nettportal med kalender og oversikt over ledige tolker, der 
bestillinger også kan legges inn, og med det få en portal som knyttes opp til den enkelte 
bruker og som også kan gi en helhetlig oversikt over bestilte tolkeoppdrag. Et slikt system 
ville også ha forenklet arbeidet for brukerens arbeidsgiver når tolk til arbeidsoppdrag skal 
bestilles. Mye av tolkeformidlingen burde være mer automatisert og gjort tilgjengelig for den 
enkelte bruker. Slik det er i dag må oppdrag bestilles enkeltvis og alle utforme sine egne 
oversikter. 
  
HLF er fornøyd med NAV fellesoppdrag for bestillinger til større arrangementer. Siden det ble 
etablert så har tildeling av skrivetolk til kurs og konferanser i regi av HLF stort sett gått 
smertefritt. Positivt er det også at de har avholdt brukermøter med evaluering av tjenesten og 
dialog om fremtidig behov.  
 
Det er viktig at det etableres en turnusordning for tolker, som sikrer tilgang til tolk etter 
ordinær arbeidstid. Det må også etableres gode ordninger som sikrer dekning av korte 
oppdrag. HLF mener at mørketallene for bestilling av tolk utenom arbeidstid er store, da de 
fleste lar være å bestille grunnet lav forventning om å få tolk.  
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Sektoransvar 
All tolking må finansieres av NAV. Alt annet skaper usikkerhet både hos bruker og bestiller, 
og medfører i verste fall at bruker ikke får tolk. Hvis alle tolkeoppdrag blir finansiert av NAV 
og gjennom folketrygden, er det viktig å påpeke at dette ikke skal medføre at det offentlige 
fratas sin informasjonsplikt (jamfør Pasient- og brukerrettighetsloven). Forvaltningsloven og 
Domstolloven) og at det blir opp til brukeren selv å bestille tolketjenester hver gang det er 
behov for dette.  
 
Brukermedvirkning 
Det er viktig at det etableres gode rutiner for brukermedvirkning for å utvikle en god og 
effektiv tolketjeneste.  
 
Avslutningsvis vil HLF påpeke viktigheten av at tilgangen til tolk fortsettes finansiert over 
folketrygden og at den er rettighetsfestet. Videre at rapporten som Agenda Kaupang har 
levert ikke legges i en skuff, men aktivt følges opp av alle involverte parter samt at 
brukermedvirkningen ivaretas. HLF forventer å bli invitert inn i arbeidet med å utvikle en 
tolketjeneste med et godt tolketilbud.  
 
HLF bidrar gjerne inn i arbeidet med å styrke tolketjenesten og undertegnede nås på 
orholm@hlf.no eller mobil 91628776.  
 
 
Med vennlig hilsen 
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) 
 
 
Anders Hegre       Merete J Orholm  
Generalsekretær      Leder av interessepolitisk avdeling
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