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REFERAT  

 

1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2020 

Vedtak: Godkjent 

 

2. Statsbudsjettet 2022 (Merete Orholm, HLF) 

a. Ingen overraskelser, mye status quo for «hørselsområdet»: 

a. Tilskuddet til drift av Briskeby vgs 

b. Utadrettede tjenester, som gir tjenester som kompletterer StatPed 

c. Rehabiliterings-/tilpasningskurs i regi av HLF Briskeby 

b. Arbeids- og sosialdepartementet: 

a. En økning med inntil 25 årsverk i tolketjenesten (34 årsverk i 2021) 

b. Høreapparater: 

1. Høreapparater og tinnitusmaskere. De samlede utgiftene på 

posten var 757 mill. kroner i 2020. Det var en økning på 5 pst. 

fra 2019. Det kom inn 56 925 søknader om stønad til 

høreapparat i 2020. Det var en nedgang på 5,5 pst. fra 2019. For 

tinnitusmaskere kom det inn 2 380 søknader, som var en 

nedgang på 13,5 pst. fra 2019. Utgiftene til reparasjoner var 88 

mill. kroner i 2020, som var en økning på 13,1 pst. fra 2019. 

2. Post 78 Høreapparater. Det er lagt til grunn en volumvekst på 6 

pst. og en prisøkning på 2,8 pst. i 2021. For 2022 er det lagt til 

grunn en volumvekst på 5 pst. Det er lagt til grunn at maksimal 

prisgrense for analoge høreapparater uten propp, analoge 

høreapparater med propp, digitale høreapparater og 

tinnitusmaskere videreføres nominelt fra 2021 til 2022. For 

øvrige stønader er det lagt til grunn en prisøkning på 1,6 pst. 

For 2022 foreslås en bevilgning på 838,2 mill. kroner. 

HLF fremmer krav om tverrdepartemental hørselsplan (arbeidsliv), 

ressurser til tolk og tilpasningskurs, og et kvalitativt godt sortiment av 

høreapparater finansiert i Folketrygden. 

c. Helse- og omsorgsdepartementet: 

a. Helsedirektoratet har, med deres egne ord, i samarbeid med fagmiljøer 

og brukerorganisasjoner, utredet tilbudet til hørselshemmede. 

Utredningen omhandler spesielt aldersbetinget hørselshemning. Tiltak i 

utredningen følges opp i departementet. 

b. 2 mill. kroner til Hørselshjelperordningen/HLFs likemannsarbeid  

HLF fremmer krav om hørselsplan og takker for støtten til 

hørselshjelperordningen.  

d. Universell utforming: 

a. Samferdselssektoren (vei og tog, ikke noe om teksting av dubbete 

filmer og skole) 

Vedtak: Tas til orientering. 
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3. Regjeringserklæringen og hørselsområdet (Merete Orholm, HLF) 

Regjeringserklæringen (https://www.dinhorsel.no/en-seier-for-likestilling.6415949- 

460100.html og https://www.dinhorsel.no/hlf-store-forventninger-til-kjerkol.6416064- 

460100.html) er innrettet primært mot folkehelse, men har med Veikart skole 2030 og 

CRPD. Erklæringen er innrettet mot likestilling og deltakelse. Lik tilgang til tjenester 

står også sentralt, og at fagfolk skal stå i front. Brukermedvirkning fremsnakkes. 

Kommunale tilbud innen rehabilitering fremheves, likeså samhandling mellom 1.- og 

2.-linjen. Distriktmedisinske sentre skal bygges ut, samt regionale og lokale 

helseforetak skal gjennomgås der det skal tydeliggjøres hvilke beslutninger som skal 

avgjøres av helseministeren. 
 

Samlet sett er det mange generelle beskrivelser og tiltak, men ikke mye 

diagnosespesifikt – oppsummert: 

a. Universell utforming, særskilt Veikart skole 

b. Momskompensasjon 

c. Inkorporere CRPD i norsk lov 

d. Likestilling og deltakelse, særskilte ordninger for familier med barn som har 

særskilte behov 

e. Helse: Fellesskapets helse- og omsorgstjeneste skal være tilgjengelig for alle, 

uavhengig av adresse og størrelse på lommeboken. Fagfolk i front, prioritere 

forebygging og lytte til pasientene. 

Regjeringen vil forbedre samhandlingsreformen og utvikle en 

kommunehelsetjeneste som er nær, oppdatert og forberedt på å møte helse- og 

omsorgsbehovet til en befolkning i endring. 

Styrke kommunalt arbeidsrettet rehabiliterings- og habiliteringstilbud, og 

utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabiliteringstilbudet på ulike 

nivåer. 

Sørge for en finansiering som legger til rette for sammenhengende 

pasientforløp, og økt pasientsamarbeid mellom kommunehelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 

Arbeide for å opprette flere distriktmedisinske sentre, helsehus og intermediære 

avdelinger, slik at flere behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene. 

Gi mer penger til sykehusene gjennom økt grunnfinansiering. 

Få ned ventetidene og ta igjen behandlingsetterslepet etter koronapandemien. 

Statlig eierskap av sykehusene og gjennomgang av regionale/lokale  

helseforetak.  

f. Inkluderende arbeidsliv, med f.eks. økt bruk av lønnstilskudd 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 

4. Fra utredning til utvikling på høreapparatområdet (Hdir/HOD) (Merete Orholm, HLF) 

Hdirs tiltaksrapport er ikke synlig med forslag/midler i statsbudsjett 2022, står kun 

omtalt med utredningen omhandler spesielt aldersbetinget hørselshemning og at tiltak 

i utredningen følges opp i departementet. Det står ikke noe om hvilke tiltak som følges 

opp. HOD meldte våren 2021 til HLF at oppfølgingen av tiltaksrapporten i HOD vil ta 

noe tid pga. pandemien. Ny helsestatsråd, Ingvild Kjerkol, var primus motor for 

representantforslaget i Stortinget om nasjonal hørselsplan, som Stortinget stemte ned i 

https://www.dinhorsel.no/en-seier-for-likestilling.6415949-
https://www.dinhorsel.no/hlf-store-forventninger-til-kjerkol.6416064-
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februar/mars 2021 (https://www.dinhorsel.no/nei-til-nasjonal-hoerselsplan.6365288-

460100.html). HLF følger løpende opp for å sikre at ny regjering tar tak i dette. Det 

ligger ellers muligheter politisk i å gjøre helsemyndighetene oppmerksom på hørsel og 

folkehelse, 4 dvs. at uoppdaget/ubehandlet hørselstap, tinnitus o.l., får negative 

konsekvenser for fysisk aktivitet, kognisjon og psykisk helse. 

 

Kort status på tiltaksrapporten/nasjonal hørselsplan og HLFs arbeid for endring av 

politisk ledelse i HOD: 

a. HLF har avholdt flere møter med politisk ledelse i HOD om oppfølgingen av 

Hdirs tiltaksrapport. 

b. Ny regjering, nye muligheter? Bl.a. var det AP og SP stilte representantforslag 

om nasjonal hørselsplan i Stortinget. 

c. HLF gir statsbudsjettinnspill både til Arbeid- og sosialkomitéen og Helse- og 

omsorgskomitéen på Stortinget. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 

5. Kart over audiopedagoger (Anders Wicken Ølander, Norsk Audiopedagogisk 

Forening) 

På foreningens nye hjemmeside, www.audiopedagog.no, er det lagt ut et interaktivt 

kart over audiopedagoger (utviklet på plattformen Padlet), som viser kontakt- og 

tjenesteinformasjon: 

 
Det er mulig for alle å legge inn forslag om nye audiopedagoger, som så foreningens 

administrator vurderer for publisering på kartet. 

 

Kartet viser i dag kontaktinfo og hvilke tjenester som tilbys for de private 

audiopedagoger i Norge som har meldt seg på tilbudet gjennom kommunikasjon med 

«kartgruppen» i Norsk audiopedagogisk forening (NAF). Audiopedagogene må være 

https://www.dinhorsel.no/nei-til-nasjonal-hoerselsplan.6365288-460100.html
https://www.dinhorsel.no/nei-til-nasjonal-hoerselsplan.6365288-460100.html
http://www.audiopedagog.no/
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medlem i NAF og må kunne bevise avtale med Helfo. I det videre arbeidet med kartet 

er intensjonen å få med flere audiopedagoger, samt også ideelle og offentlige 

audiopedagoger/instanser som tilbyr audiopedagogiske tjenester. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

6. Begrepsbruk, mangfold og segmentert kommunikasjon (Henrik Peersen, HLF)  

HLF har satt i gang en gjennomgang og diskusjon av organisasjonens begrepsbruk, i et 

mangfold- og kommunikasjonsperspektiv (se eget saksvedlegg i referatet for en 

presentasjon). En viktig bakgrunn for diskusjonen er at mens verden ellers assosierer 

begrepet hørselshemming med hørselstap, tar HLF opp i seg også andre grupper 

(eksempelvis personer med tinnitus og APD) og legger derfor vesentlig mer inn i 

begrepet. Å bredde ut HLFs videre begrepsforståelse på samfunnsplan er nok lite 

realistisk. Diskusjonen som pågår i organisasjonen høsten 2021 kan eventuelt finne 

frem til et mer egnet samlebegrep. HLF har uansett behov for spisset kommunikasjon, 

hvor organisasjonen snakker direkte til hver enkelt av sine målgrupper. HLF vil derfor 

fremover jobbe aktivt for få frem gode kjernehistorier, utvikle medlemsfordeler og 

kjøre kampanjer som er tilpasset hver enkelt av målgruppene. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 

7. Hvert øre teller-kampanjen – HØT 2021: «Bær høreapparatet ditt med stolthet» (Elise 

Nyborg Eriksen, HLF)  

Hovedfokuset i årets HØT-kampanje (21. september – 17. oktober 2021) var å ta i 

bruk høreapparatet og få et bedre liv. Kampanjen synliggjorde mangfold, bygget ned 

barrierer («Det er smart å ta høreapparatet i bruk!») og viste frem HLFs frivillige. 

Kampanjen brukte en rekke virkemidler: Stands – Sosiale medier (gode og realistiske 

rollemodeller) – Nettsider – Medier (lokalt og nasjonalt) – Din hørsel. Budskapene var 

basert på kunnskap, inkludert to nye undersøkelser, av respektive befolkningen og 

HLFs medlemmer, utført av IPSOS/MMI på oppdrag fra HLF. Nøkkelfunn 

presenteres i et eget saksvedlegg til referatet. Dette inneholder også lenker til to 

kampanjefilmer og smakebiter fra medieoppslag under kampanjen. 

Vedtak: Tas til orientering. 

 

 

 

8. Masterplan ved NTNU Audiologi (Lars Gunnar Rosvoldaunet, NTNU Audiologi)  

Planen om master har vært underveis i ti år. Hovedutfordringen har vært økonomien. 

Nå foreligger det et tilbud om å gå inn som egen studieretning i allerede eksisterende 

mastere i klinisk helsevitenskap. Slik søknad er sendt, og svar ventes i løpet av kort 

tid. Det planlagte forløpet beskrives i eget vedlegg til referatet. Formålet er å gi 

interesserte mulighet for fordypning og mer kunnskap i utredning og rehabilitering i et 

bio-psyko-sosialt perspektiv. Det legges i første omgang opp til femten 

masterstudenter annet hvert år, rekruttert blant studenter (ca. 30 nye audiografer 

utdannes årlig) og yrkesaktive audiografer (ca. 350). 

Vedtak: Tas til orientering. 
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9. Diskusjon om samarbeid mellom NASU og Prosjektgruppe hørsel i Melanor (Steinar 

Birkeland, HLF) 

Det er en del sammenfallende interesser mellom NASU og Prosjektgruppe hørsel i 

Melanor, på særlig fire områder: Påvirkning (særlig opp mot NAV), sponsorering, ad 

hoc-samarbeid, og deling av informasjon og synspunkter. Å møtes kan potensielt 

påvirke industrien/leverandørsiden i ønsket retning. Samtidig er det en del forhold som 

vanskeliggjør opptak i NASU: 

• NASU og NASUs enkelte medlemsorganisasjoner har stor legitimitet knyttet 

til hørselsfaglighet og brukermedvirkning. Melanor representerer kommersielt 

innrettede bransjeinteresser, i dette tilfellet leverandører av høreapparater og 

hørselsteknisk utstyr. Offentlige administrative myndigheter og folkevalgte 

organer forholder seg primært til førstnevnte type aktører som påvirkere. 

• Selv om Prosjektgruppe hørsel i Melanor har felles front, er dens medlemmer 

kommersielle aktører som enkeltvis fremmer konkurrerende produktlinjer og 

proprietære løsninger. 

• Prosjektgruppe hørsel representerer ikke alle leverandørene i hørselssektoren. 

• Det er uklart om det er Melanor eller Prosjektgruppe hørsel som er tiltenkt en 

rolle i NASU – umiddelbart fremstår sistnevnte som mest relevant. 

Vedtak: Saken tas opp igjen på NASUs vårmøte 2022. Til møtet avklarer NASUs 

medlemsorganisasjoner følgende:  

a) Er det grunnlag for opptak av Prosjektgruppe hørsel i Melanor i NASU?  

b) Om ikke: Er det grunnlag for å gi Prosjektgruppe hørsel i Melanor status 

som observatør med talerett på NASUs møter? 

c) Om ikke: Er det grunnlag for å lage en samarbeidsavtale mellom NASU 

og Prosjektgruppe hørsel i Melanor?  

d) Om ikke: Hvordan kan NASU best samarbeide med Prosjektgruppe 

hørsel i Melanor om f.eks. påvirkning, sponsorering, ad hoc-tiltak, og 

deling av informasjon og synspunkter? 

 

 

10. Beramming av NASUs vårmøte 2022 

Vedtak: Tirsdag 26. april 2022 kl. 10-14 i HLFs lokaler med innlagt lunsjpause. 

 

11. Evt. 

-  
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Vedlegg til sak 6 

 

Begrepsbruk, mangfold og segmentert kommunikasjon 

Henrik Peersen, HLF 
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Vedlegg til sak 7 

Hvert øre teller-kampanjen – HØT 2021: «Bær høreapparatet ditt med 

stolthet»  

Elise Nyborg Eriksen, HLF 

 

Lenke til filmen: https://www.youtube.com/watch?v=ZT5tmR7Zw5E  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZT5tmR7Zw5E
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Lenke til filmen: https://www.youtube.com/watch?v=VZ6Mu7ic7Pc  

  

https://www.youtube.com/watch?v=VZ6Mu7ic7Pc
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Vedlegg til sak 8 

Masterplan ved NTNU Audiologi  

Lars Gunnar Rosvoldaunet, NTNU Audiologi 
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