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Styrket rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i kommunene

Sammendrag
I tråd med helse og omsorgstjenesteloven (2012) og samhandlingsreformen (2012) ble det
allerede i 2012 og 2013 søkt midler gjennom Fylkesmannen til pilotprosjektet «Styrket
rehabiliteringstilbud til hørselshemmede» der kommunene i Setesdal ved Lokalmedisinske
tjenester Setesdal, Sørlandet sykehus Helseforetak (SSHF) ved Hørselssentralen og NAV
Hjelpemiddelsentral Aust-Agder samarbeidet. Først i september 2014 kom prosjektet i gang.
Formålet med prosjektet:
 Fremheve at audiologisk kompetanse er nødvendig for å gi hørselshemmede et helhetlig
og differensiert rehabiliteringstilbud.
 Synliggjøre hørselshemmedes rehabiliteringsbehov
 Kompetanseheving av helsepersonell i kommunene
 Bidra til samhandling og samarbeid mellom 1.linje og hørselsomsorg på 2.linje-nivå
Hørselssentralen i Arendal og LMT Setesdal opprettet stillingen som Hørselskoordinator med
et arbeidsforhold på henholdsvis 50 % i kommunene og 50 % ved Hørselssentralen. Navnet
på stillingen er etter hvert endret til Interkommunal audiograf. Det ble etablert et eget kontor
og testrom ved LMT Setesdal i sentrum av Evje og Hornnes kommune med alt nødvendig
audiologisk utstyr slik at 2.linjes tjenesteoppgaver kan gjennomføres lokalt. For å sikre god
kontakt med alle kommunene har audiografen gjennomført jevnlige kommunebesøk sammen
med hørselskontakten i den enkelte kommune. Hjemmebesøk ble gjennomført der det var
nødvendig og dropp-in service er opprettet. Samarbeidet og kompetanseheving av
hørselskontakter, helsestasjon, leger, bo og omsorgssenter m.fl. samt med pasienten selv
har vært viktig og nødvendig.
Ved å bringe kvalifisert audiologisk kompetanse ut i kommunene har Setesdal blant annet
fått:
 brukere får raskere hjelp når de trenger det
 lav terskel for hjelp
 nærhet til pasient / bruker
 rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede på lokalt plan styrkes
 rehabiliteringsbehov blir mer synliggjort fordi det er nærhet og mer kjennskap til pasient
 bedre kompetanseheving av helsepersonell i kommunen
 bedre og mer samhandling mellom aktørene på 1. og 2. linje nivå
 pasienten slipper lange turer til Hørselssentralen for å få hjelp
Prosjektet har allerede blitt litt kjent og nå har også andre ønske om å opprette denne
modellen. Modellen vi har prøvd ut har overføringsverdi og kan lett brukes i hvilket som helst
fylke. Vi mener det er fullt mulig at dette kan bli en Nasjonal Standard.
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1. Innledning
Rapporten oppsummerer erfaringer fra prosjektet «Styrket rehabiliteringstilbud til
hørselshemmede» for perioden 01.09.14 – 31.12.17. Prosjektet er et samhandlingsprosjekt
mellom setesdalkommunene ved Lokalmedisinske tjenester Setesdal (LMT Setesdal),
Sørlandet Sykehus HF ved Hørselssentralen i Arendal og NAV Hjelpemiddelsentral AustAgder.

1.1. Bakgrunn for prosjektet
Helse- og omsorgstjenesteloven (2012) pålegger kommunen et overordnet ansvar for helseog omsorgstjenester. Alle funksjonshemmede skal dermed kunne motta nødvendig hjelp og
oppfølging i egen kommune.
På slutten av 1980-tallet ble det i agderfylkene opprettet en ordning med hørselskontakter i
kommunene. Hørselskontakten var kommunalt ansatt og hadde som hovedoppgave å sørge
for at hørselshemmede ble tilbudt hjelp og oppfølging. Hørselskontakten skulle også være et
bindeledd mot Hørselssentralen og Hjelpemiddelsentralen i fylket.
Ordningen ble etter hvert nasjonal, og i dag finnes det en hørselskontakt i de fleste
kommunene i Norge.
De kommunale hørselskontaktene har sjeldent formell kompetanse innen audiologi, og er
avhengig av grundig opplæring og oppfølging av Hørselssentralen og Hjelpemiddelsentralen
i fylket. Det har vært arrangert jevnlige kurs, og hørselskontaktene har hatt tilbud om såkalt
«skulder-ved-skulder»-opplæring ute i kommunene.
Høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler blir stadig mer teknologisk avanserte, og
både høreapparat- og hjelpemiddelsortimentet er stort og omfattende. Dette stiller krav til
innsikt og kompetanse hos den enkelte hørselskontakt, og i mange tilfeller har dette vært
svært krevende.
Hørselshemmede gir tilbakemeldinger om at de ikke får nødvendig oppfølging i kommunen,
og at de i stedet må søke hjelp i 2.linje-tjenesten. Dette fører igjen til vesentlig lengre ventetid
på tjenester som egentlig skulle vært utført på et lavere tjenestenivå.
Statistisk sentralbyrå melder om en sterk vekst i den eldre befolkningen i årene fremover mot
2030, den såkalte «eldrebølgen». I følge Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) - «Din
Hørsel» vil det være en million hørselshemmede i Norge i 2020. Dårligere hørsel er en
naturlig del av aldringsprosessen, og eldrebølgen vil derfor medføre større etterspørsel etter
tjenester fra hørselshemmede både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. Nyere
forskning ved Gro Gade Haanes, doktorgrad 26.08.2016, sier noe om risikofaktorer som
disponerer for ytterligere funksjonsnedsettelse, redusert sosial deltakelse og ulykker ved
nedsatt hørsel og syn hos eldre. Mange av de eldste eldre kan ikke forventes å gjøre alle
egenomsorgsaktiviteter som er nødvendig for å forbedre egen hørsel.
Hørselshemmede har behov for oppfølging i alle livssituasjoner, og på mange ulike arenaer.
Mange hørselshemmede har et omfattende rehabiliteringsbehov. Grad av hørselstap,
livsfase (barnehage, skole, studiesituasjon, arbeidsliv, sykehjem/institusjoner, dagligliv etc.)
og eventuelle tilleggs handikap stiller krav til spesialisert rehabiliteringskompetanse, og er
avgjørende for hvilke hjelpeaktører som skal yte den nødvendige bistanden.
Blant helsepersonell generelt er det liten eller ingen audiologisk kompetanse. Helsepersonell
er dermed ikke så bevisst hvor viktig det er å differensiere oppfølgingen alt etter den
hørselshemmedes behov i forhold til for eksempel diagnose og livsløp/livsfase.
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I 2012 ble samhandlingsreformen innført (Regjeringen.no 30.04.12). Hensikten med
samhandlingsreformen var blant annet at det skulle innføres et mer helhetlig og
sammenhengende pasientforløp til beste for den enkelte pasient. Og det ble signalisert at
innbyggerne skulle få flere spesialiserte helsetjenester lokalt. Dette krever gode
samhandlingsrutiner både mellom 1. og 2. linjetjenesten og innad i de ulike tjenestene.
Samhandlingsreformen krever dermed høy audiologisk kompetanse hos den som skal følge
opp den hørselshemmede i kommunen.
Den samfunnsmessige utviklingen medfører blant annet at vi har behov for en annen
organisering av hjelpetilbudet til hørselshemmede enn tidligere. For å kunne dekke
hørselshemmedes mer spesialiserte behov for oppfølging vil det være av stor betydning i
fremtiden å få spesialisert audiologisk kompetanse ut i kommunene.
Høsten 2014 ble det derfor igangsatt et prosjekt i Setesdal i Aust-Agder hvor hensikten var å
prøve ut en modell for organisering av et styrket hjelpetilbud til hørselshemmede på
kommunalt nivå.

1.2 Målsetning med prosjektet
I prosjektsøknaden har følgende mål vært viktig:
 Fremheve at audiologisk kompetanse er nødvendig for å gi hørselshemmede et helhetlig
og differensiert rehabiliteringstilbud.
 Synliggjøre hørselshemmedes rehabiliteringsbehov
 Kompetanseheving av helsepersonell i kommunene
 Bidra til samhandling og samarbeid mellom 1.linje og hørselsomsorg på 2.linje-nivå
Gjennom etablering av en stilling som interkommunal audiograf i setesdalskommunene har vi
ønsket å bidra til at rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede på lokalt nivå styrkes.
Hørselshemmede får muligheten til nødvendig oppfølging i egen kommune, og de skal få
tilbud om et mer helhetlig tilbud.
Det har også vært viktig for oss å fokusere på at en interkommunal audiograf skal ha et
kompetansehevende ansvar i forhold til annet helsepersonell i kommunen.
Et delt ansettelsesforhold har vært et viktig ledd i å sikre samhandling mellom kommunene
og helseforetaket og dermed sørge for at hjelpetilbudet blir så sømløst som mulig for
sluttbruker. Et delt ansettelsesforhold er også viktig for å sikre at interkommunal audiograf er
en del av et medisinsk audiologisk fagmiljø, og dermed bidra til å sikre at den som innehar
stillingen hele tiden blir holdt faglig oppdatert

1.3 Finansiering
Det har vært viktig at ansettelsesforholdet har vært 50/50 mellom sykehus og kommuner, da
arbeidstiden har vært delt slik. Likevel valgte vi i prosjektperioden å la audiografen være 100
% ansatt ved sykehuset og at kommunene refunderte 50 % lønn. Lønn til interkommunal
audiograf har derfor blitt utbetalt fra spesialisthelsetjenesten som igjen har fått dekket 50 %
fra LMT Setesdal.
Prosjektet har fått midler fra Fylkesmannen: Kr. 200.000 i 2014, kr. 140.000 i 2015, kr.
140.000 i 2016 og kr 400 000 i 2017 som var tildelte skjønnsmidler og omdisponerte midler
fra et annet prosjekt. Setesdal Regionråd støttet også med kr.100.000 i 2015. Resten av
utgiftene har vært fordelt etter malen 40 % fast og 60 % etter innbyggertall i de respektive
kommunene.
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Da mye av tjenesten er spesialisthelsetjeneste tas det takster for alle pasienter som er innom
til konsultasjon på lik linje med pasienter som behandles på Hørselssentralen. På
kommunebesøk tas det også takster når det gjøres konsultasjoner av audiograf. Det tas ikke
takster for arbeid utført på kommunebesøk som er en selvsagt oppgave for kommunen.
Inntektene av dette har gått til spesialisthelsetjenesten.
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2. Organisering
Prosjektet er som tidligere nevnt et samarbeidsprosjekt mellom setesdalskommunene ved
LMT Setesdal, Sørlandet sykehus HF ved Hørselssentralen og NAV Hjelpemiddelsentral
Aust-Agder.
Det er drøyt 7000 innbyggere i setesdalskommunene. Setesdalskommunene har sammen
opprettet LMT Setesdal som har ansvar for organisering av interkommunale medisinske
tjenester til innbyggere i Bykle, Valle, Bygland og Evje og Hornnes.
September 2014 opprettet Hørselssentralen i Arendal og LMT Setesdal stillingen som
Hørselskoordinator. Navnet på stillingen er etter hvert endret til Interkommunal audiograf, da
pasientene blandet hørselskoordinatoren sammen med hørselskontaktene i kommunene.
Interkommunal audiograf har hatt sitt kontor/testrom ved LMT Setesdal i sentrum av Evje og
Hornnes kommune. Det er laget et eget testrom med nødvendig audiologisk utstyr slik at
2.linjes tjenesteoppgaver kan gjennomføres lokalt.

2.1 Prosjektorganisering
Styringsgruppe:
Georg Træland, leder Hørselssentralen v/Sørlandet sykehus HF
Jens Arild Johannesen, Rådmann i Evje og Hornnes kommune
Prosjektgruppe:
Ellen Benum, Leder LMT Setesdal
Dina Risdal, Interkommunal audiograf, SSHF/LMT Setesdal
Grete Skretteberg, Audiopedagog, NAV HMS Aust-Agder
Jorunn Knudsen, Fylkesaudiograf, Hørselssentralen i Arendal SSHF
Prosjektgruppen har som oppfølging hatt møte hver 2/3 måned siden høsten 2014.
Styringsgruppa har hatt ca. ett møte i året.

2.2. Ansvarsfordeling første- og andrelinjetjenesten
Setesdal har gjennom prosjektet fått audiologisk spesialistkompetanse nærmere
innbyggerne i kommunene. Dette er helt i tråd med samhandlingsreformen
(Helsedirektoratet.no).
Diagnostisering, utredning og tilpasning av høreapparat er spesialisthelsetjenesten sitt
ansvar, men fordi setesdalskommunene nå har audiologisk kompetanse kan en del av
høreapparattilpasningene skje lokalt. For eksempel vil pasienter med presbyacusis,
støyskader eller mer moderat hørselstap kunne få tilpasset høreapparat i kommunen og
slippe reiseveien til Arendal eller Kristiansand. All ordinær høreapparatoppfølging vil da også
skje hos den interkommunale audiografen.
Hørselshemmede med mer komplekse problemstillinger skal fortsatt få tilbud om
høreapparattilpasning i 2. linje-tjenesten. I disse tilfellene vil den interkommunale
audiografen kunne koordinere hjelpetilbudet eller bistå prosessen med å utarbeide en
individuell plan.
Ved første gangs utredning og diagnostisering skal det være en (lege) øre-, nesehalsspesialist involvert og siden setesdalskommunene ikke har egen øre-, nesehalsspesialist må nødvendigvis dette foregå på Hørselssentralen.
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Barn med usikker test fra helsestasjonene kan testes av interkommunal audiograf og
eventuelt henvises videre til Hørselssentralen på sykehuset. Det er også mulig å ta retest av
nyfødte i kommunene, det vil si retest av de som ikke får godkjent OAE (otoacustiske
emisjoner) objektiv hørselsscreening, før de drar hjem fra fødeavdelingen.
Setesdalskommunene har egne hørselskontakter og disse har fungert som kontaktpersoner
mellom pasient og interkommunal audiograf. Hørselskontaktene gir fortsatt tilbud om enkel
høreapparatoppfølging som bytte av enkle deler, rengjøring etc., og de har i noen grad hatt
ansvar for hjelpemiddelformidling i egen kommune.
Enkelte av hørselskontaktene melder om at det er mindre etterspørsel etter deres tjenester
etter at audiografen begynte.
Hørselskontaktene har fått utvidet mulighet for «skulder ved skulder» opplæring ved å være
sammen med audiografen ved planlagte og faste kommunebesøk.
Interkommunal audiograf har i noen grad overtatt ansvaret for utredning og oppfølging av
hjelpemidler, og hørselskontaktene i Setesdal har dermed fått mye hjelp i forhold til
hørselstekniske hjelpemidler. Setesdalskommunene hadde ikke klart seg uten
interkommunal audiografs kompetanse i forhold til de mer kompliserte
hjelpemiddelløsningene.
Audiografen arrangerer et par ganger i året fellessamlinger for hørselskontaktene der
hensikten er å gi informasjon om tekniske hjelpemidler og drøfte ulike brukersaker.
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3. Gjennomføring og resultater
3.1 Interkommunal audiografs arbeidsoppgaver
I prosjektperioden har de viktigste arbeidsoppgavene vært følgende:
 Høreapparatoppfølging og service på høreapparatet. Pasientene har blant annet hatt
behov for enkel audiometri, justering av høreapparatet, avtrykk til propper og mer
informasjon om bruk og stell av høreapparatet.
 Interkommunal audiograf har hatt faste reisedager til de ulike kommunene, og sammen
med den lokale hørselskontakten har de besøkt sykehjem og dratt på hjemmebesøk for å
gi tilbud om høreapparatoppfølging.
 Kompetanseheving; Informasjon og opplæring til ulike instanser og brukere. Det har vært
viktig å sørge for informasjon til barn, unge, yrkesaktive, eldre og brukere med mer
sammensatte behov.
 Det er laget en informasjonsbrosjyre som forteller om interkommunal audiograf sin
virksomhet. Brosjyren leveres til alle pasienter som tilhører de aktuelle kommunene.
Brosjyren er også distribuert til aktuelle samarbeidspartnere. Det ligger også informasjon
om tjenesten på hjemmesidene til setesdalskommunene (http://www.eh.kommune.no/lmt-setesdal.403594.no.html).
 Det er blitt gitt informasjon om stillingen til fastlegene i kommunene. Hensikten har vært
at fastlegen skulle kunne henvise til interkommunal audiograf slik at pasientens behov for
oppfølging i større grad kan vurderes og differensieres.
 Samarbeid med helsestasjonene for å øke kompetanse. Som konsekvens har
audiografen fått henvist barn som mistenkes å ha hørselsproblematikk og har blitt
rådspurt i situasjoner hvor helsestasjonen har behov for mer audiologisk kompetanse
 Hørselstekniske hjelpemidler: Hjelpemiddelsortimentet er omfattende og stiller krav til
teknisk kompetanse hos den som skal utrede behov for hjelpemidler. Brukeren har behov
for opplæring i bruk av hjelpemidlene, og det er viktig med oppfølging slik at man sikrer at
hjelpemidlene faktisk dekker brukers behov. Den interkommunale audiografen har mer
teknisk kompetanse og kan lettere finne aktuelle hjelpemidler tilpasset den enkelte
bruker. Audiografen har både jobbet sammen med den lokale hørselskontakten og alene
i forhold til hørselstekniske hjelpemidler. Hun har også gitt supplerende opplæring til
hørselskontaktene og andre samarbeidspartnere om aktuelle hørselshjelpemidler.
 Annen oppfølging av høreapparatbrukere sammen med Hørselskontaktene
 Vurdering av hørselshemmedes rehabiliteringsbehov i samarbeid med henvisende
instanser
 Interkommunal audiograf har hatt jevnlige møter med Hjelpemiddelsentralen i fylket for å
drøfte ulike brukersaker og holdes oppdatert på de ulike hjelpemiddelløsningene.
 Informasjon og veiledning til nyoppdagede med hørselstap (informasjon om andre
tjenester, rettigheter, lovverk etc.)
 Bidra til samarbeid og bedre samhandling mellom 1. linje og hørselsomsorg på 2.linjenivå.

3.2 Pasientdokumentasjon
I starten ble det brukt uforholdsmessig lang tid og mye ressurser på å dokumentere, og på å
innhente nødvendige pasientopplysninger fra pasientjournalsystemet Dips. Dette fordi
interkommunal audiograf ikke hadde systemet tilgjengelig på arbeidsplassen lokalt. I januar
2016 ble det installert «Dips til eksterne tjenester for Sykehuset» som eget prøveprosjekt, og
dette ble interkommunal audiograf med på å prøve ut, og har nå trådløs tilgang til sykehusets
journalsystem. Dette er en stor forbedring og fører til en vesentlig tidsbesparelse.
Audiografen kan med dette betjene flere og yte bedre service for pasientene også på
hjemmebesøk og kommunebesøk.
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3.3 Statistikk
Det sendes jevnlig statistikk fra Hørselssentralen til LMT Setesdal over pasienter som har
konsultasjon hos interkommunal audiograf. Dette kommer med i en årsrapport som sendes
ut fra LMT Setesdal til Helsenettverket og rådmennene i kommunene.
PASIENTKONSULTASJONER I PROSJEKTPERIODEN
Kommune
Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle
Andre kommuner
Andre registreringer
SUM

2015
123
31
23
9
12
50

2016
138
43
36
13
5
79

2017
140
55
50
9
4
81

SUM
401
129
109
31
21
210

248

314

339

901

Prosjektet startet september 2014, men hadde svært få konsultasjoner i oppstartsfasen.
«Andre registreringer» er ikke planlagte konsultasjoner, dropp-in og andre henvendelser.
Til sammenligning: En audiograf i halv stilling ved Hørselssentralen tar ca. 450
konsultasjoner. Med tanke på alt det den interkommunale audiografen gjør i tillegg med å
reise ut til høreapparatbrukere i kommunene og veilede/undervise annet helsepersonell er
kommunene meget fornøyde.

3.4 Gjøre prosjektet/hørsel/audiografen kjent
Interkommunal audiograf har presentert seg i alle fire setesdalkommunene og fortalt om sin
virksomhet. Det ligger også informasjon om stillingen under LMT Setesdal på nettsidene til
de fire kommunene i Setesdal.
Det er laget en brosjyre1 om stillingen, denne blir levert ut til alle aktuelle pasienter ved
utredning på Hørselssentralen. Brosjyren er også distribuert til kommunene.
Det har vært innlegg i Setesdølen (lokal avis), Innlegg i fagbladet Audiografen2 (nr.1/2015)
og innslag på lokalradio. Alle legekontorer, helsestasjon, bo og omsorgssenter og ellers alle
institusjoner har fått informasjon om tilbudet.
I november 2016 hadde ambulerende audiograf / fylkesaudiograf fra Hørselssentralen en
poster3 på konferansen til Nordisk Audiologisk Selskap (NAS) i Trondheim, der hun fikk
fortalt om dette prosjektet. Den samme audiografen deltok også på en «rundebord»
konferanse i regi av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) i 2016 der hun også fikk fortalt
om prosjektet.
Prosjektet ved Jorunn O. Knudsen og Grete Skretteberg har også vært i Arbeidsutvalget til
Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (AU-OSS) på Agder og orientert om prosjektet.
I en del av perioden har det vært annonsert i Setesdølen når Interkommunal audiograf har
vært på kommunebesøk i Bykle, Valle og Bygland. Det har ikke vært annonsert for
vertskommunen Evje og Hornnes, der nærhet til tilbudet har medført ustrukturert dropp-in.

1

Brosjyre om audiografstillingen vedlagt
Innlegg fra fagbladet Audiografen vedlagt
3
Poster på NAS vedlagt
2
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Våren 2017 gjennomførte prosjektet en brukerundersøkelse4 som ble sendt ut fra sykehuset
til alle høreapparatbrukere i Setesdal. Denne avdekket blant annet at ikke alle var klar over
at det det fantes interkommunal audiograf i kommunene, men at de fleste som hadde
benyttet seg av audiografen var fornøyde med at tilbudet var lettere tilgjengelig nå da det var
kommet ut i kommunene.

3.5 Brukerundersøkelse
Våren 2017 ble det, som tidligere nevnt, gjennomført en brukerundersøkelse for
høreapparatbrukere med 11 spørsmål. 190 høreapparatbrukere av 302, som fikk
undersøkelsen tilsendt, svarte på undersøkelsen.
Resultatet av undersøkelsen5 ble lagt frem for Helsenettverket i Setesdal 16.06.17 og
konkluderte med: «Positivt - generelt er brukerne fornøyde med tilbudet og tilbudet bør
opprettholdes videre.»
Siste spørsmål var et kommentarfelt. Noen lurte på kvaliteten på tilbudet og at det var
avgjørende for dem hvor de vil søke hjelp. Vi valgte derfor i november 2017 å sende ut
resultatet av undersøkelsen til hver enkelt av høreapparatbrukerne i Setesdal og samtidig
berolige brukerne med at utstyret er nytt og kvaliteten like bra som ved Hørselssentralen.
Eksempel fra resultatet fra brukerundersøkelsen
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6. Kva tykkjer du om å få oppfølging på Evje,
sammenlikna med å reise til Hørselssentralen i
Arendal?
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4. Har vi nådd målsetningene?





Fremheve at audiologisk kompetanse er nødvendig for å gi hørselshemmede et helhetlig
og differensiert rehabiliteringstilbud.
Synliggjøre hørselshemmedes rehabiliteringsbehov
Kompetanseheving av helsepersonell i kommunene
Bidra til samhandling og samarbeid mellom 1.linje og hørselsomsorg på 2.linje-nivå

«Fremheve at audiologisk kompetanse er nødvendig for å gi hørselshemmede et
helhetlig og differensiert rehabiliteringstilbud»
Audiologisk kompetanse er nødvendig for å kunne gi hørselshemmede et differensiert og
godt rehabiliteringstilbud. Prosjektet har brakt den audiologiske kompetansen nærmere
hørselshemmede innbyggere og helsepersonell i kommunene.
Prosjektet har sørget for økt fokus på funksjonshemmingen på kommunalt nivå, og dermed
sørget for at flere innbyggere får et rehabiliteringstilbud som er tilpasset deres behov,
Tilpasning av høreapparat og andre tekniske hjelpemidler er en viktig del av
rehabiliteringsprosessen. Det er ikke mulig for de kommunale hørselskontaktene å være
oppdatert på nye høreapparater og hjelpemidler, og interkommunal audiograf har derfor
sørget for bedre og riktigere utredning, tilpasning og oppfølging av disse hjelpemidlene.
Innbyggere i kommunene i Setesdal har lang vei til nærmeste hørselssentral. Dette bidrar til
mye fravær for de yrkesaktive når de må reise til Arendal eller Kristiansand for en
konsultasjon. Kortere avstand mellom bruker og audiograf, gjør det lettere og tidsbesparende
å ta kontakt for å få hjelp. Hørselskontaktene i kommunene har begrenset kompetanse på
området og kan vanskelig gjøre en audiografs oppgaver. De kan utfylle audiografen med at
de bedre kjenner brukerens hjemmesituasjon og vet hvilke utfordringer de har i hverdagen.
For de eldste i befolkningen er det vanskelig å komme til kontroller flere ganger med lang
transport og kan bli bortprioritert. Dermed får ikke høreapparatbrukeren det tilbudet den
kunne ha hatt. Hørselsomsorgen er en betydelig del av helsevesenet, og en viktig instans
som er nødvendig for å minimere hørselsnedsettelsens effekter på kommunikasjon, som å
motvirke sosial isolering, førtidspensjonering, kognitiv svikt, demens osv. Koblingen mellom
velfungerende hørselsomsorg og mulighet til sosial omgang har en sterk innflytelse på vår
helse. Helen Keller skal en gang ha sagt: «Da jeg mistet synet, skilte det meg fra tingene. Da
jeg mistet hørselen, skilte det meg fra menneskene».
Å få hørselskompetanse ut i kommunen vil være av stor betydning i fremtiden. Det er flere
som vil leve lengre og vi vet at med høy alder følger det nedsatt hørsel, ikke bare den
naturlige og normale alderdomsnedsettelsen, men også store hørselstap med de tilleggs
plager dette fører med seg. Det er derfor helt nødvendig med audiologisk kompetanse i
kommunale stillinger. Om det skal ansettes audioingeniør, audiopedagog eller audiograf bør
avgjøres ut fra forskjellige kriterier, blant annet lokale forhold, nærhet til Hørselssentral og
størrelse på kommunen. Også samfunnsøkonomisk antar vi at å bringe audiologisk
kompetanse nærmere brukeren er en god løsning, men har ingen dokumentasjon på dette.
Interkommunal audiograf i Setesdal har i hovedsak hatt høreapparatoppfølging av brukere
fra lokalene ved LMT Setesdal i Evje og Hornnes kommune. Det er lang avstand til
Hørselssentralen i Arendal eller Kristiansand, og mange pasienter har derfor hatt stor glede
av at reiseveien har vært vesentlig kortere og av jevnlige kommunebesøk i de andre
setesdalskommunene. Det henvises pasienter / brukere fra: Hørselssentralen, leger,
helsestasjon, bo og omsorgssenter, fra hørselskontakter og pasienten selv kan ta kontakt og
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få hjelp. Det er liten ventetid og lav terskel for å spørre om hjelp. Tilgjengeligheten til
audiografen har gjort at mange høreapparatbrukere har droppet innom til alle mulige tider.
Dette har tidvis gjort det utfordrende for audiografen å gjennomføre timebestilte
konsultasjoner og stjålet tid fra muligheten til hjemmebesøk. Dette har medført at det i
sluttfasen av prosjektet er opprettet egen servicetid / dropp-in tid en gang i uken.

8. Høyreapparatbrukarar stikk stadig innom
Høyrsel utan timeavtale, ville du stukke like ofte
innom Hørselssentralen i Arendal utan
timeavtale?
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Brukerundersøkelsen bekrefter at det er lettere å stikke innom audiografen når tilbudet er lokalt.

Å hjelpe hørselshemmede i nærmiljøet betyr mye for bruken og nytten av høreapparatet. Det
er lett å få hjelp og de får hjelpen når de trenger den. Terskelen er lav for å få hjelp og
høreapparatene blir brukt. Audiografen opplever også at det er enklere for pårørende å være
med på konsultasjonene, og får dermed gitt viktig informasjon til familiemedlemmer om ulike
utfordringer som ofte oppstår ved et hørselstap.
«Synliggjøre hørselshemmedes rehabiliteringsbehov»
Rehabilitering av hørselshemmede er mer enn høreapparat og hjelpemidler. I en
rehabiliteringsprosess er det viktig med generell informasjon og veiledning til både bruker,
pårørende og andre. Interkommunal audiograf har i sin stilling i kommunen jobbet med dette.
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Modellene er utarbeidet av Grete Skretteberg.

Målet til Samhandlingsreformen (HOD 2013) er at «man skal få rett behandling, på rett sted
til rett tid». Det er da nødvendig å se hørselsrehabilitering i et livsløpsperspektiv «fra vugge til
grav». Det er derfor viktig å jobbe videre med å synliggjøre rehabiliteringsbehovet til
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hørselshemmede. Kommunene i Setesdal har i 2017 hatt tilbud om kursing i individuell plan
og koordinatorrollen. Dette er noe både den interkommunale audiografen og
hørselskontaktene vil ha utbytte av å få med seg. Da formålet, ifølge Helsedirektoratets
nettsider, «…, er å:





sikre at pasient og bruker får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud
sikre pasient og brukers medvirkning og innflytelse
styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende
styrke samhandlingen mellom tjenesteyterne på tvers av fag, nivåer og sektorer»

«Kompetanseheving av helsepersonell i kommunene»
Ansatte med audiologisk kompetanse sørger for at brukerne får riktig hjelp raskere.
Opplæring av helsepersonell på sykehjem må gjøres kontinuerlig på grunn av stadig nye
ansatte og stadig nye høreapparater og tekniske hjelpemidler.
Hørselskontaktene i Setesdal har fått mulighet for «skulder ved skulder» opplæring ved å
være sammen audiografen ved planlagte og faste kommunebesøk. I tillegg arrangerer
audiografen fellessamlinger for hørselskontaktene der hensikten er å gi informasjon om
tekniske hjelpemidler og drøfte ulike brukersaker. I tillegg har audiografen gitt informasjon til
helsestasjon og leger.
Hvordan vi skal organisere hørselsomsorgen i landet vårt, og få utnyttet audiografressursen
på best mulig måte er nå en viktig diskusjon. I det audiologiske miljø har det vært sterke
krefter som mener at audiografer skal få refusjonsrett og kunne starte egen virksomhet. Det
kan sikkert være en ide for å få bort ventelister, men da blir det nok mest attraktivt å etablere
seg i større byer og tettsteder. Hver av disse må da selv stå for kompetanseheving og hvor
attraktivt det blir å dra på hjemmebesøk og å lære opp helsepersonell i kommunene kan
diskuteres. Rekruttering til utkant Norge vil være vanskelig fordi fagmiljøet, i Norge, totalt sett
er lite. Derfor er det viktigere å sørge for tilhørighet til det audiologiske miljøet i en klinisk
avdeling, som en hørselssentral, enn å opprette selvstendig næringsdrivende audiografer.
Det er kommuner som ligger langt fra en hørselssentral, som har størst utfordringer og
trenger stedlig audiologisk kompetanse mest. Helse og omsorgsdepartementet gir klare
signaler i statsbudsjettet om at kommunene skal ta et større ansvar for oppfølging av
høreapparatbrukere, forutsetningen for at dette skal lykkes er at kommunene tar ansvar og
bruker penger på det. I dette prosjektet har vi nettopp løst det med en delt stilling mellom
kommuner og Hørselssentral på sykehus.
«Bidra til samhandling og samarbeid mellom 1.linje og hørselsomsorg på 2.linje-nivå»
Ordningen vi til nå har hatt med ambulerende audiograf (fylkesaudiograf) på Agder, som er
ansatt i andrelinje tjenesten, tar bare toppen av behovet for audiologisk hjelp i kommunene.
Det er blitt mer og mer press på Hørselssentralen som har ventelistegaranti og lignende, og
dette gjør at det er uvisst hvor lenge vi kan opprettholde denne ordningen som «spiser» av
tiden til utredning og tilpassing av høreapparater. Derfor har ambulerende audiograf fått
mindre og mindre tid avsatt til å jobbe tett med førstelinje tjenesten.
Det er en stor utfordring å ruste hørselsomsorgen for de krav som fremtiden stiller. Anders
Jønsson (2016) sier i sin rapport: «Säkerställ hörselvårdens tvärvetenskapliga arbetslag» Sikre hørselsomsorgens tverrfaglige team. Det er en forutsetning for å kunne møte de
utfordringene vi står ovenfor. I vårt prosjekt har det vært et nært samarbeid med
setesdalkommunene, Hjelpemiddelsentralen og Hørselssentralen.
Erfaringene våre med interkommunal audiograf med delt ansettelsesforhold i første- og
andrelinje tjenesten er bare positive. Det å kunne få kollegial kontakt og få faglig oppdatering

Versjon 22.02.2018

© LMT Setesdal

Side 15 av 32

Styrket rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i kommunene

i andrelinje samtidig som du har nærkontakt med pasienter og kan undervise annet
helsepersonell i førstelinje er en vinn- vinn situasjon.
Automatisk blir samhandlingen mellom første- og andrelinje tjenesten god på grunn av
kunnskap, innsikt, forståelse for hvordan systemene fungerer når det er en og samme
person som innehar stillingen.
Kombistillinger, der audiografen er ansatt både i kommuner og ved Hørselssentralen er «gull
verdt» og sikrer kommunene at audiografen har oppdatert kompetanse til enhver tid.
Hvordan man prosentvis fordeler stillingene mellom spesialisthelsetjeneste og kommuner må
vurderes fra stilling til stilling, men noe mindre enn 20 % i enten kommunen eller
Hørselssentralen synes urealistisk.
Alle henvisninger og bestilling av time har skjedd via Hørselssentralen ved Sørlandet
sykehus. Dette har vært mest praktisk fordi alle pasientopplysninger finnes lagret i
sykehusets journalsystem Dips, og fordi sykehuset er pålagt dokumentasjonskrav i forhold til
pasientopplysninger.
Finansiering av audiografstilling i kommunene er en utfordring da kommuner primært er
rammefinansiert i motsetning til sykehusene som er innsatsfinansiert. I dette prosjektet har
kommunene i Setesdal betalt en egenandel i tillegg til prosjektmidler fra Fylkesmannen.
Sykehuset har dekket sin halvdel av stillingen via egenandeler fra pasientene og refusjon fra
Helfo. I tillegg har Hørselssentralen også fått inntekter på den kommunale halvdelen av
stillingen av egenandeler og refusjon fra Helfo. Dette siste var ikke et krav, men det syntes
riktig med tanke på at det var mange spesialistoppgaver som ble utført. For at stillingen skal
kunne fortsette videre har kommunene i Setesdal foreløpig valgt å fortsette med samme
egenandel som i prosjektperioden. Dette medfører at sykehuset ansetter audiografen i 75 %
stilling og får egenandeler/refusjoner fra Helfo og kommunene ansetter audiografen i 25 %
stilling og betaler det samme som i prosjektperioden. Audiografen arbeider på samme måte
som i prosjektperioden og fortsetter å utvikle stillingen.
Et motargument mot denne finansieringen har vært at kommunene betaler for noe
høreapparatbrukerne likevel skal få i spesialisthelsetjenesten. Det er et berettiget spørsmål,
men ikke helt riktig, da kommunene får mer ved å få kompetansen ut i kommunene.
Hva har Setesdal fått ekstra ved å ha egen audiograf?
 Setesdalskommunene har fått tilført audiologisk kompetanse som blant annet medfører
en mer helhetlig og differensiert rehabiliteringsprosess
 brukere får raskere hjelp når de trenger det – kortere ventetid enn ved Hørselssentralen
 lav terskel for hjelp
 nærhet til pasient / bruker
 mer og raskere hjelp fra audiografen på kommunalt plan
 rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede på lokalt plan styrkes
 rehabiliteringsbehov blir mer synliggjort fordi det er nærhet og mer kjennskap til pasient
 bedre kompetanseheving av helsepersonell i kommunen
 bedre og mer samhandling mellom aktørene på 1. og 2. linje nivå
 pasienten slipper lange turer til Hørselssentralen for å få hjelp!!
Hørselsteknisk utsyr
Prosjektet har kjøpt inn og installert det meste av utstyr for at audiografen skal fungere
optimalt lokalt, likevel er det en del materiell som Hørselssentralen bidrar med for at ting skal
gli greit. Interkommunal audiograf skal kunne bistå ved screening på Helsestasjonen når det
er mistanke om hørselstap hos barn. I den forbindelse er det viktig med riktig screenings
utstyr til bruk i testingen og dette lånes fra Hørselssentralen. Det må også være mulig å
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hjelpe bruker med høreapparatet der bruker bor. Interkommunal audiograf disponerer derfor
slikt utstyr sammen med ambulerende fylkesaudiograf fra Hørselssentralen.
Det har også i vårt prosjekt vært viktig å opplyse helsevesen og folk generelt om viktigheten
av hørsel og den påvirkning hørsel har på vår helse. Generell informasjon om hørsel,
hørselsproblematikk og forebygging er nesten fraværende i hørselsomsorgen, dette er en
oppgave som en kommunalt ansatt audiograf / interkommunal audiograf lettere kan gjøre
noe med enn en som er ansatt i andrelinje tjenesten og som primært ikke befinner seg i
førstelinjetjenesten og ikke ser hvor «skoen trykker». Det har derfor vært lagt vekt på
informasjon i prosjektperioden. Det blir selvsagt aldri nok, det er derfor viktig å tenke ut nye
måter som kan få informasjon om hørsel ut til folket.
Etter brukerundersøkelsen økte presset noe på audiografen og vi ser nytten av å sende
informasjon direkte til høreapparatbrukerne når det er endringer i tilbudet. Dette gjør at vi i
sluttfasen av prosjektperioden har valgt å sende informasjon til alle høreapparatbrukerne i
Setesdal om både resultatet av brukerundersøkelsen og hvordan tilbudet blir videre etter
prosjektperioden. Dette ville ikke kommunene hatt anledning til å gjøre uten i samarbeid med
sykehuset, da kommunene ikke har oversikt over alle høreapparatbrukere i egen kommune.
Samarbeid med Hørselskontakten i hver kommune når den interkommunale audiografen
ambulerer, er en god løsning, men kanskje ikke en nødvendig løsning for alle kommuner.
Likevel er det her viktig å se på forskjellen mellom store og små kommuner, by eller distrikt
og avstander. I en by / store tettsteder vil det være mer hensiktsmessig at det er en
audiopedagog / audioingeniør / audiograf som er ansatt fremfor en sykepleier eller
ergoterapeut som har hørsel som tilleggsoppgave. I distrikt kan det være vanskelig å få tak i
en audiograf for 10 % stilling for å drive med hørsel, derfor kan interkommunale løsninger
være hensiktsmessige. Men med interkommunale løsninger øker også avstandene for
audiografen som da bruker mer tid på forflytning. I slike tilfeller, som i vårt prosjekt, er det
hensiktsmessig at man har hørselskontakter i hver kommune. Det er spesielt viktig med et
nært samarbeid med hørselskontaktene i de mer kompliserte sakene og da må audiograf
være med.
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5. Avslutning
I Agder fylkene har allerede denne modellen blitt litt kjent og det viser seg at det er flere
kommuner som ønsker å opprette samme ordning. I Lister regionen er arbeidet allerede i
gang for å få til en tilsvarende ordning. De har tatt kontakt og Hørselssentralen har hatt møte
med de interesserte parter. Vi håper det kommer flere til etter hvert som modellen blir bedre
kjent når sluttrapporten er offentliggjort. Vi mener det må være et krav at kommunene har
audiologisk kompetanse tilgjengelig.
Erfaringen fra Setesdal viser at det lønner seg å bruke penger på hørsel, da vi får brukere
som er flinkere til å bruke høreapparatene og er mer fornøyde.
Prosjektet har jobbet ut fra anbefalinger i Samhandlingsreformen. Prosjektgruppa anbefaler
at stillingen opprettholdes og begrunner dette med:
«Skal vi komme et skritt videre må det ansettes fagfolk i kommunene, det vil heve kvaliteten
på tilbudet for de hørselshemmede. Det vil sikre god oppfølging og være forebyggende,
spesielt for eldre, som ofte har sammensatte diagnoser og som kan utvikle andre
sykdommer dersom hørselstapet ikke oppdages og behandles.»
Modellen vi har prøvd ut har overføringsverdi og kan lett brukes i hvilket som helst fylke.
Vi mener det er fullt mulig at dette kan bli en Nasjonal Standard.
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Vedlegg 2

Styrket rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i
kommunen
Samarbeidsprosjekt mellom SSHF og Setesdalskommunene i Aust-Agder
Av Jorunn Knudsen, Dina Risdal og Grete Skretteberg
Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen et overordnet ansvar for helseog omsorgstjenester. I agder-fylkene har de fleste kommunene derfor hatt
kommunale hørselskontakter siden slutten av 1980-tallet. Hørselskontakten skal
sørge for at hørselshemmede har mulighet for å få hjelp og oppfølging i egen
kommune, og hørselskontakten skal i tillegg være et bindeledd mot Hørselssentral og
Hjelpemiddelsentral.
Hørselskontaktene har ikke hatt noen formell kompetanse innen audiologi, og de har
derfor fått grundig opplæring og oppfølging av Hørselssentralen og
Hjelpemiddelsentralen i fylket.
Erfaringen vår med hørselskontakter i kommunene har stort sett vært god. Samtidig
har vi også erfart at dette er en svært sårbar ordning. Hørselskontaktene har ikke
hatt audiologisk kompetanse, og hvordan stillingen organiseres i kommunen har ofte
vært tilfeldig.
I 2012 ble samhandlingsreformen innført. Hensikten med samhandlingsreformen var
blant annet at det skulle innføres et mer helhetlig og sammenhengende pasientforløp
til beste for den enkelte pasient. Dette krever gode samhandlingsrutiner både mellom
tjenestenivåene og innad i de ulike tjenester. Samhandlingsreformen krever også
høy fagkunnskap hos den som skal følge opp pasienten i kommunen, i tillegg til
grunnleggende og kontinuerlig opplæring.
Samhandlingsreformen medfører at det i enda større grad enn tidligere er behov for
audiologisk kompetanse på kommunalt nivå, i tillegg til at det legges til rette for bedre
samhandlingsrutiner mellom 1. og 2. linjetjenesten.
Pilot prosjektet
Kommunene i Setesdalsregionen og Sørlandet sykehus har bevilget prosjektmidler
for å prøve ut en modell med en audiograf som er ansatt både 1. og 2. linjetjenesten.
Et delt ansettelsesforhold er et viktig ledd i å sikre samhandling mellom kommunene
og helseforetaket og dermed sørge for at hjelpetilbudet blir så sømløst som mulig for
sluttbruker.
Det er opprettet en prosjektgruppe bestående av deltakere fra LMT (Lokal
medisinske tjenester) Setesdal, Sørlandet sykehus og NAV Hjelpemiddelsentral
Aust-Agder.
Høsten 2014 ble audiograf Dina Risdal ansatt i stillingen som hørselskoordinator, og
hun jobber 50 % stilling på Hørselssentralen i Arendal, og 50 % stilling på Senter for
lokalmedisinske tjenester Setesdal (LMT) på Evje.
Dina skal være Setesdalskommunenes fagperson innen audiolog. Samtidig er det
svært viktig at stillingen er godt forankret i det audiologiske fagmiljøet på
Hørselssentralen. På denne måten sørger man for at hun vedlikeholder
kompetansen sin og at hun har mulighet for å drøfte ulike problemstillinger med
andre i fagmiljøet.
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Det er 7000 innbyggere i Setesdalskommunene. Setesdalskommunene har sammen
opprettet et senter for lokalmedisinsk tjenester (LMT) som har ansvar for
organisering av medisinske tjenester til innbyggere i Bygland, Bykle, Evje og Hornes
og Valle kommune.
LMT er lokalisert til Evje, og her har Dina arbeidsstedet sitt når hun jobber i Setesdal.
På senteret er det laget et eget testrom med nødvendig audiologisk utstyr slik at hun
kan gjennomføre aktuelle arbeidsoppgaver lokalt.
Hørselskoordinatorens hovedoppgaver i prosjektperioden vil være å sørge for at
rehabiliteringstilbudet til hørselshemmede på lokalt nivå styrkes, og at
samhandlingen mellom aktørene på 1. og 2. linje nivå bedres.
Foreløpig ser vi for oss at hørselskoordinatorens viktigste arbeidsoppgaver er
følgende:









Gjennomføre høreapparatkontroller i Setesdal og omegn
Servicetilbud med timeavtale
Utrede behov for hørselstekniske hjelpemidler
Informasjon og veiledning til nyoppdagede med hørselstap (informasjon om
andre tjenester, rettigheter, lovverk etc)
Ha et nært samarbeid med hørselskontaktene i Setesdal
Vurdering av hørselshemmedes rehabiliteringsbehov i samarbeid med
henvisende instanser
Kompetanseheving / informasjonsarbeid av personell ved sykehjem,
hjemmesykepleien, helsestasjon, PPT, primærleger, bedriftshelsetjenester,
boliger for psykisk utviklingshemmede, flyktningmottak, etc.
Bidra til samhandling mellom 1. linje og hørselsomsorg på 2.linje-nivå

Overføringsverdi.
Samhandlingsreformen legger sterke føringer for hvilke tjenester funksjonshemmede
skal motta i kommunene. Hørselshemmede i alle aldre har et stort behov for
helhetlige og koordinerte tjenester, og vi håper at gjennomføringen av dette
prosjektet vil vise at det er nødvendig med en audiologisk fagperson i kommunen for
å kunne oppfylle kriteriene i Samhandlingsreformen. Dersom en løsning med felles
hørselskoordinator som jobber både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten gir
gode resultater, vil dette pilotprosjektet kunne ha stor overføringsverdi til andre
kommuner i Norge.
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Vedlegg 4

Spørjeundersøking om Høyrselstilbodet i Setesdal.
Bakgrunn:
Setesdalskommunane har i samarbeid med Sørlandet sykehus og NAV
Hjelpemiddelsentral Aust-Agder oppretta ei prosjektstilling som audiograf ved
Lokalmedisinske tjenester (LMT) Setesdal på Evje.
Høyrselstilbodet:
Audiografen skal gi tilbod om oppfylging til alle høyrselshemma i kommunane Bykle, Valle,
Bygland og Evje og Hornnes.
Audiografen ved LMT Setesdal kan gi fylgjande oppfylging:
 Høyreapparatkontrollar på LMT Setesdal på Evje
 Service på høyreapparat
 Audiometri / høyrselstest
 Tilpassing av høyreapparat for pasientar som av helsemessige årsaker ikkje har
mogelegheit for å reise til Arendal, andre må til Arendal ved første gongs tilpassing
 Utgreiing av behov for høyrselstekniske hjelpemiddel (for eksempel lyttehjelpemiddel
til TV, varslingshjelpemiddel, telefon med forsterking etc.)
 Råd og rettleiing om bruk av høyreapparat, hjelpemiddel eller andre utfordringar
knytta til det å ha eit høyrselstap
Audiografen reiser også på kommunebesøk, og kan gi oppfylging til pasientar som ikkje har
høve til å reise til Evje.
Kvar kommune har framleis ein høyrselskontakt som du kan ta kontakt med ved behov for
enkel høyreapparatservice (skifte slange, skifte propp, batteri etc.). Høyrselskontakten kan
også greie ut behov for høyrselstekniske hjelpemiddel.
Føremål med spørjeundersøkinga:
Audiografstillinga ved LMT Setesdal er ein del av eit førebels prosjekt. Vi gjennomfører
denne spørjeundersøkinga for betre å kunne vurdere om setesdalskommunane har behov
for eiga audiografteneste.
Utval:
Spørjeskjemaet blir sendt til alle som har høyreapparat i setesdalskommunane.
Gjennomføring:
Spørjeundersøkinga er skriftleg og anonym. Skjemaet blir sendt frå Hørselssentralen
v/Sørlandet sykehus HF, og svarsending utan namn skal returnerast til LMT Setesdal i
ferdigfrankert konvolutt. Det er friviljug om ein vil delta eller ikkje.
Om utfyllinga:
Set kryss i rutene for kvart spørsmål, og skriv gjerne kommentarar til slutt.
Vi set stor pris på at du (eventuelt ved hjelp av pårørande) vil ta deg tid til å fylle ut
spørjeskjemaet og sende det i vedlagte frankerte konvolutt innan 1.mai 2017.
Sjå neste side for spørjeundersøkinga
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Vedlegg 4

1. Kva for ein kommune bur du i?


Hornnes 
Bykle

Valle



Bygland

2. a. Kjenner du til høyrselstilbodet?
Evje?
Ja
Nei



Nei



Evje og

b. Har du hatt time hos audiografen på





Ja



3. a. Brukar du høyreapparatet ditt?
Ja



Nei



3. b. Viss nei på spørsmål 3.a., kvifor er ikkje høyreapparatet i bruk?

4. Har du hatt kontakt med høyrselskontakten i kommunen?
Ja



Nei



5. Audiografen besøkjer jamleg sjukeheimane i Bykle, Valle og Bygland. Det siste
året har det vore annonsert i «Setesdølen».
a. Har du sett annonsen?
Ja



Nei

b. Har du nytta annonsert tilbod?



Ja



Nei


6. Kva tykkjer du om å få oppfylging på Evje, sammenlikna med å reise til
Hørselssentralen i Arendal?
Betre



Bra



Mindre bra



Ikkje brukt Evje


7. Kvar får du raskast time?
Evje



Arendal



Veit ikkje



8. LMT Setesdal opplever at høyreapparatbrukarar stadig stikk innom Hørsel utan
timeavtale, ville du stukke like ofte innom Hørselssentralen i Arendal utan
timeavtale?
Ja
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9. Kvar vil du helst reise for å få hjelp til høyrsels- og høyreapparatutfordringar?
Evje



Arendal



Kristiansand



Egen kommune


10. Vil du nytte deg like mykje av høyrselstilbodet om du berre får tilbod ved
Hørselssentralen i Arendal?
Ja
11.



Nei



Eventuelle kommentarar:
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