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DAGSORDEN 

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2022 

2. Statsbudsjettet 2023 (Merete Orholm, HLF) 

3. Forslag om opptak av Prosjektgruppe hørsel i Melanor i NASU (Steinar Birkeland, 

HLF) 

4. Samarbeid rundt barn med både CI og høreapparat (Arne Kirkhorn Rødvik, NTAF) 

5. Statistikk og kvalitetsregister: Høreapparat – CI – Barn (Steinar Birkeland, HLF) 

6. Hørselskonferansen 2023 (Steinar Birkeland, HLF) 

7. Praktisering av Vedlegg 3 (https://lovdata.no/nav/rundskriv/v3-10-07b) (Håvard 

Paulsen, Audiografforbundet) 

8. Beramming av NASUs vårmøte 2023 

9. Evt. 

 

 

 

REFERAT 

1. Godkjenning av referat fra NASUs vårmøte 2022 

Vedtak: Godkjent 

 

 

2. Statsbudsjettet 2023 (Merete Orholm, HLF) 

Arbeid:  

• Høreapparater og tinnitusmaskere: De samlede utgiftene på posten var 804 mill. kr i 

2021 (økning på 6.2% fra 2020). 

• Post 78 høreapparater: For 2023 er det lagt til grunn en volumvekst på 4% og en 

prisøkning på 2.8% (det er 1 % mer enn økningen i 2022). 

• For 2023 foreslås en bevilgning på 915 mill. kr. 

Helse:  

• Ny tilskuddsordning erstatter øremerkede tilskudd til organisasjoner, som 

hørselshjelpeordningen.  

• Totalt 58 øremerkede tilskudd overføres til ny, åpen og søkbar tilskuddsordning. 

• Ikke kjent hvordan kriteriene og fristen blir.  

https://lovdata.no/nav/rundskriv/v3-10-07b
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Kunnskap:  

• Utadrettede tjenester/hørselspedagogene: Status er samme som foregående år. 

• HLF Briskeby og Stiftelsen Signo får tilskudd til kompetansetjenester som supplerer 

tjenester fra Statped. 35 mill. kr fra kap. 230, post 01 skal gå til dette. 

• Briskeby videregående skole: Status er samme som foregående år. Ingen økning siden 

2020 (KPI økte 12,8 % fra januar 2020 til september 2022). 

Justis og beredskap: 

• Etablering av mobilbasert befolkningsvarsling basert på Cell Broadcast-teknologien, 

66 mill. kr. 

Kultur og likestilling: 

• Økning i momskompensasjon. Regjeringen påstår det er nok til full 

momskompensasjon, Frivillighet Norge er uenig 

• Tilskudd til studieforbund økes (antatt prisjustert) 

• Støtten til funksjonshemmedes organisasjoner økes (antatt prisjustert) 

• 300.000 kr til FFO i forbindelse med skyggerapport for CRPD. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

3. Forslag om opptak av Prosjektgruppe hørsel i Melanor i NASU (Steinar Birkeland, 

HLF) 

Oppfølging av sak 2 fra NASUs vårmøte 2022. Etter avklaring i foreningsstyrene slutter 

samtlige av NASUs medlemsorganisasjoner opp om alternativ B, dvs. «…å gi Prosjektgruppe 

hørsel i Melanor status som observatør med talerett». 

Vedtak: Prosjektgruppe hørsel i Melanor tas opp som medlem i NASU som observatør 

med talerett. Denne formuleringen skrives inn i NASUs samarbeidsavtale som tilføyelse, 

datert 17. oktober 2022. 

 

 

4. Samarbeid rundt barn med både CI og høreapparat (Arne Kirkhorn Rødvik, NTAF) 

Oppfølgende diskusjon, av sak 5 fra NASUs vårmøte 2022, i audiografforbundet om 

betydningen av å velge kompatibel teknologi i høreapparat og CI, slik at streaming går 

sømløst. Informasjon om dette går ut til medlemmene i Audiografforbundet. Anbudet per i 

dag tilsier at de fleste barna får Cochlear, slik at det for praktiske formål er slik at et Resound-

høreapparat bør følge CI. Ved senere anbud kan andre CI-produsenter være styrende. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

5. Statistikk og kvalitetsregister: Høreapparat – CI – Barn (Steinar Birkeland, HLF) 

Høreapparat 

Høreapparatstatistikken er et felles produkt i regi av NTAF og Prosjektgruppe hørsel i 

Melanor. Statistikken publiseres på NTAFs hjemmeside (http://www.n-t-a-f.org/HA-

statistikk.htm) og i NTAFs newsletter, i flukt med deling av statistikken til medlemmene i 

Prosjektgruppe hørsel i Melanor. Statistikken omfatter åtte leverandører, mens to står utenfor.  

CI  

Nasjonal CI-statistikk er under utvikling av en arbeidsgruppe med representasjon fra 

operasjonsstedene Haukeland, St. Olavs hospital og Rikshospitalet, pluss HLF som er tiltenkt 

rollen å legge ut statistikken på hlf.no. CI-statistikken vil også ta opp i seg data fra det relativt 

nye operasjonsstedet UNN Tromsø. Antatt ferdigstilling og publisering: Årsskiftet 2022/2023. 

  

http://www.n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
http://www.n-t-a-f.org/HA-statistikk.htm
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Barn 

Hørselsregisteret for barn springer ut fra en nasjonal arbeidsgruppe, som nå er gått over i et 

fagråd. Registeret er lagt til Norsk kvalitetsregister ØNH. Registeret piloteres ved tre sykehus 

høsten 2022, og starter formelt opp i januar 2023. Brukermanual er på plass. Innvendinger 

mot innholdet i registeret ble diskutert på møtet. 

Vedtak: Høreapparat og CI: Tas til orientering. Barn: Det kalles inn til Teamsmøte 

høsten 2022 med Hørselsregisteret for barn som tema. 

 

 

6. Hørselskonferansen 2023 (Steinar Birkeland, HLF) 

Hørselskonferansen har HLF som eier med HLF Utvikling som fast hørselsfaglig 

samarbeidspartner. For Hørselskonferansen 2023 er øvrige samarbeidspartnere 

Audiografforbundet, Norsk Audiopedagogisk Forening, SINTEF Digital, Lovisenberg 

Diakonale Sykehus, Universitetet i Oslo, HLF Rehabilitering og Briskeby videregående skole. 

Hørselskonferansen henvender seg til de ulike hørselsfaglige profesjonene i praksisfeltet, 

forskere og personer med hørselsutfordringer. Hørselskonferansen 2023 arrangeres 3. mars, 

som er den internasjonale hørselsdagen. Programmet er i 2023 delt inn i to temaer, som er gitt 

om lag like stor plass: Barn – Yrkesliv. Konferansens nettsted er www.hørselskonferansen.no. 

Vedtak: Tas til orientering 

 

 

7. Praktisering av Vedlegg 3 (https://lovdata.no/nav/rundskriv/v3-10-07b) (Håvard 

Paulsen, Audiografforbundet) 

Vedlegg 3 ble kort presentert. Dette har status som rundskriv og inneholder spesifikasjon av 

gjeldende kvalitetskrav. Praktiseringen av kravene i klinisk praksis varierer. Det er særlig 

utfordrende tidsmessig med etterkontroller og oppfølging generelt, men også å sikre nok tid til 

bl.a. pasientopplæring. Lov- og regelverk er her langt på vei på stell, men helseforetakene 

følger i dag ikke opp brudd på Vedlegg 3. Helsedirektoratets «Utredning av tilbudet til 

hørselshemmede» fra 2020 har et eget tiltakspunkt om oppfølging av lov- og regelverk. 

Vedtak: NASU sender ut en enkel spørreundersøkelse til de regionale og lokale 

helseforetakene om hvordan de praktiserer Vedlegg 3. 

 

 

8. Beramming av NASUs vårmøte 2023 

Onsdag 12. april 2023 kl. 10-14 i HLFs lokaler i Brynsveien 13, Oslo. 

 

 

9. Evt. 

-  

https://stolav.no/seksjon/horselsregisteret/Documents/Informasjon%20og%20skjema%20for%20registeret/Brukermanual.pdf
http://www.hørselskonferansen.no/
https://lovdata.no/nav/rundskriv/v3-10-07b
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede

