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REFERAT
1. Godkjenning av referat fra NASUs høstmøte 2020
Vedtak: Godkjent

2. Forekomst og begrepsbruk på hørselsområdet (Steinar Birkeland og Henrik Peersen,
HLF)
HLF har fått frem notatet Forekomst på hørselsområdet, som NASUs medlemsorganisasjoner
(følger referatet som vedlegg). Notatet danner grunnlaget for et forekomsthus, som gir et
samlebilde:

Tanken er å oppdatere notatet og forekomsthuset etter hvert som kunnskapsgrunnlaget endres
– her vil HLF gjerne ha dialog med det hørselsfaglige miljøet. Arbeidet med notatet har gitt
økt bevissthet om målgruppeinndeling og hva som rommes i begrepet hørselshemmede.
Notatet er et grunnlagsdokument til bruk i HLFs arbeid innen politikk, kommunikasjon og
medlemsmessig. HLF diskuterer nå begrepsbruk, både hva som skal omfattes av begrepet
hørselshemmede, men også utfordringer knyttet til stigma. Inngangen til diskusjonen er en
mangfoldforståelse. Diskusjonen er viktig å ta, men også utfordrende fordi det er et vidt
spekter av brukere og interesser. HLF legger opp til åpen diskusjon om begrepsbruk, og er
også åpen for input fra fagmiljøene når det gjelder kunnskapsgrunnlaget for forekomst.
Vedtak: Tas til orientering.

3. HLFs tinnitusstrategi (Henrik Peersen, HLF)
HLF har kartlagt tinnitusgruppens behov og fått frem et strategidokument (følger referatet
som vedlegg) som peker ut hvordan vi best kan imøtekomme gruppens behov. Utarbeidelsen
av strategien har hatt god nytte av dokumentasjonen fra NASUs arbeidsgruppe på tinnitus.
HLF-strategien beskriver aktuelle satsingsområder på likepersonområdet, veiledning og
påvirkningsmessig. Sistnevnte gjelder ikke minst organiseringen av pasienttilbudet, hvor det
argumenteres for at best praksis nasjonalt er mulig å sikre gjennom å legge til grunn de nye
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europeiske retningslinjene for tinnitusbehandling. Med utgangspunkt i det nye
strategidokument på tinnitus, vil HLF initiere et eksternt utredningsoppdrag for å få frem en
dokumentasjonsrapport på tinnitusbehandling i Norge.
Vedtak: Tas til orientering.

4. Hørselskonferansen 2021 (Henrik Peersen, HLF)
HLF har tatt initiativet til å etablere en nasjonal og årlig konferanse som samler brukere,
fagpersoner og leverandører. Konferansens er navngitt Hørselskonferansen, med
www.hørselskonferansen.no som nettadresse. Første konferanse vil ha morgendagens
hørselsomsorg som tema, og finner sted i Oslo og som strømming 24. november 2021. Ved
siden av innledere, legges det opp til posterpresentasjoner. NASUs medlemsorganisasjoner
oppfordres til å dele informasjon om konferansen gjennom sine kanaler.
Vedtak: Tas til orientering.

5. Oppfølging av tiltaksrapporten på høreapparatområdet (Merete Orholm, HLF)
Helsedirektoratets tiltaksrapport «Utredning av tilbud hørselshemmede»
(https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede) ble
midtveis i 2020 levert til Helse- og omsorgsdepartementet. Pandemien har medført forsinket
fremdrift i behandlingen av rapporten i departementet. Stortinget stemte i vinter ned et
supplerende representantforslag om nasjonal hørselsplan (https://www.stortinget.no/no/Sakerog-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2019-2020/dok8-201920-133s/?all=true),
som er bredere innrettet enn direktoratrapportens tiltaksforslag som først og fremst setter
søkelys på gruppen eldre med hørselstap. Under stortingsdebatten om representantforslaget
begrunnet helseministeren en negativ holdning til dette med henvisning til at departementet
står foran behandling av tiltaksrapporten når pandemisituasjonen tillater det. HLF har politisk
dialog med storting og regjering i saken. Tiltakene som er foreslått av Helsedirektoratet
bruker HLF allerede for det de er verdt i høringer mv. Det samme gjelder anbefalingene i
SINTEF-rapporten «Utredning av finansiering og formidling av høreapparater og ortopediske
hjelpemidler» (https://www.sintef.no/prosjekter/2018/utredning-av-finansiering-ogformidling-av-horeapparater-og-ortopediske-hjelpemidler/), levert til Arbeids- og
sosialdepartementet i 2018. Denne konkluderer med at problemet ikke er finansieringen, men
organiseringen.
Vedtak: Tas til orientering.

6. Videreføring av høreapparatstatistikken (Jørgen Sætre, Hørselsgruppen)
Gjennomgang av en presentasjon av arbeidet med høreapparatstatistikk (følger referatet som
vedlegg) – nøkkelpunkter: NAV v/Oddbjørn Arntsen laget frem til 2019 høreapparatstatistikk
basert på salgstall fra leverandørene. Statistikken synliggjorde modeller og priser på helt
overordnet nivå, og har vært åpent tilgjengelig på nettstedet til Norsk Teknisk Audiologisk
Forening (NTAF) (www.n-t-a-f.org). I 2019 valgte NAV å legge ned statistikkpubliseringen.
Melanor har sett på ulike løsninger for videreføring, og prosjektgruppe hørsel i Melanor
valgte til sist å inngå et samarbeid med NTAF v/Oddbjørn Arntsen, som nå er pensjonist, om
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å videreføre statistikken, med noen unntak på bl.a. priser og reparasjoner. En utfordring med
dette arbeidet er at det er frivillig å delta, og p.t. er det et par mindre leverandører som står
utenfor. Det jobbes aktivt for å få med alle leverandørene og dessuten sikre en god
presentasjonsform på den nye høreapparatstatistikken. Det er åpent for innspill på hva
statistikken skal ta opp i seg; forslag fra møtet følger: Reparasjoner – Oppladbarhet/batterier –
Telespole/strømming – Innenfor/utenfor NAV.
Vedtak: Tas til orientering.

7. Innspill om potensielt samarbeid med NASU (Jan Ivar Ingebrigtsen, Melanor)
Gjennomgang av en presentasjon av Melanor (følger referatet som vedlegg) – nøkkelpunkter:
Melanor er bransjeorganisasjonen som 6 AV 8 leverandører på hørselsområdet er organisert i.
Totalt har Melanor 130 medlemsbedrifter. Administrasjonen består av fire personer, som
suppleres av ressurser på medlemssiden, hvor hørselsgruppen spiller en aktiv rolle som
ekspertgruppe. Det tilkommer nettverksressurser. Standpunktet til Melanor når det gjelder
hørsel er høy kvalitet og bredt og godt sortiment av produkter finansiert over folketrygden.
Innovasjon står også sentralt. Oppdatert kunnskap leveres bl.a. gjennom EuroTrakundersøkelsen (www.ehima.com/surveys). Melanor brukes stadig mer i høringer og annen
dialog med myndighetene. I så måte er Melanor potensielt relevant samarbeidspart for NASU:
Fagmiljøet, brukersiden og industrien har mye å samarbeide om på hørselsområdet.
Vedtak: Presentasjonen tas til orientering. NASUs medlemsorganisasjoner diskuterer
potensielt samarbeid mellom NASU og Melanor opp mot NASUs høstmøte 2021, hvor
dette blir drøftingssak.

8. Hvert øre teller (HØT) 2021 (Elise Nyborg Eriksen, HLF)
Hvert øre teller-kampanjen (HØT) vil i år ha som tema å ta høreapparatet i bruk med stolthet.
Per i dag er bruk av høreapparat lite synlig i offentligheten, noe kampanjen vil endre på.
Kampanjeoppstart: 24. september 2021. NASUs medlemsorganisasjoner oppfordres til å
informere om kampanjen i sine kanaler (HØT 2021-presentasjon følger referatet som
vedlegg).
Vedtak: Tas til orientering.

9. Beramming av NASUs høstmøte 2021
Vedtak: Onsdag 20. oktober 2021 kl. 11-15

10. Evt.: Ingen saker
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Forekomst på hørselsområdet
Steinar Birkeland
Fagsjef hørsel, HLF
18. mars 2021

Innledning
Formålet med dette notatet er få frem best mulige forekomsttall på hørselsområdet, ut fra
tilgjengelig underlagsmateriale. Utgangspunktet er at det ikke finnes en samlet og offentlig
tilgjengelig oversikt over forekomst på de vanlige diagnosene på hørselsområdet. Det er også
forholdsvis uklart hvilke diagnoser som inngår i begrepet hørselshemmet, og hvor mange
høreapparatbrukere som faktisk finnes.
Økt oppmerksomhet på hørsel de senere årene har økt behov for slik kunnskap, både hos
ansvarlige myndigheter, brukere som skal foreta opplyste valg, tjenestetilbyderne i deres
kvalitetsarbeid og allmennheten. HLF har i nyere tid bidratt til å bedre statistikksituasjonen,
gjennom å samarbeide med Folkehelseinstituttet (FHI) for å sikre finansiering av en integrert
tilleggsundersøkelse til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i 2017-2019, nemlig
HUNT4 Hørsel.
På grunnlag av data herfra ble det sommeren 2020 publisert oppdaterte tall på forekomst av
hørselstap i den voksne i befolkningen. Dette notatet starter derfor ut med å legge frem
hvordan HUNT4 Hørsel beregner forekomst av hørselstap hos voksne. Barnepopulasjonen er
ikke omfattet, men det legges frem et opplegg for å beregne forekomst av hørselstap også for
den gruppen. Deretter beregnes antallet høreapparatbrukere ut fra NAV-tall. Påfølgende
presenteres opplegg for forekomstberegning av tinnitus, hyperakusis, Ménières sykdom,
cochlea implantat, auditiv prosesseringsvanske og auditiv nevropati. Med dette på plass følger
til sist beregning av forekomst av hørselshemming, som for voksengruppen tar opp i seg
diagnosene hørselstap, tinnitus, hyperakusis og Ménières sykdom kontrollert for
dobbeltdiagnoser. For barnegruppen innberegnes, foruten hørselstap, auditiv nevropati og
auditiv prosesseringsvanske. Underveis i notatet beskrives beregningsopplegget løpende, slik
at dette er etterprøvbart.
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Hørselstap
Voksne (ensidig og tosidig)
HUNT4 Hørsel gjennomførte i perioden 2017-2019 audiometri av 28.339 voksne personer. På
basis av dette datamaterialet ble forekomst av hørselstap blant voksne (≥20 år) publisert i Ear
& Hearing, 12. juni 2020: «Better hearing in Norway», forfattet av Bo Engdahl (FHI), Bjørn
Heine Strand (FHI) og Lisa Aarhus (STAMI). Artikkelen er tilgjengelig på nettet som følger:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7757742/pdf/aud-42-042.pdf).
HUNT4 Hørsel følger gjeldende internasjonale teknisk-medisinske krav og definisjoner for
måling og gradering av hørselstap (sitat fra side 45 i artikkelen):
«We assessed hearing loss using the better ear HT averaged over frequencies 0.5, 1, 2, and 4 kHz on each ear (BE
PTA4). First, we estimated prevalences for different severities of hearing loss using the criteria for classification by
the Global Burden of Disease (GBD) (Stevens et al. 2013; Wilson et al. 2017) in 15 dB intervals from good hearing
(<20 dB) in the better ear, to total impairment (≥95 dB) in the better ear. Second, we estimated prevalences of
disabling hearing loss based on two different definitions: ≥35 dB as suggested by GBD (Stevens et al. 2013; Wilson
et al. 2017) and >40 dB as recommended by the WHO (World Health Organization 2018).»

I kortform: Hørselen måles ut fra hvordan en person under rentoneaudiometri skårer på fire
utvalgte frekvenser (0,5, 1, 2 og 4 kHz), og graderes på en skala fra god hørsel, definert som
mindre enn 20 dB hørselstap på beste øre, til ingen hørsel (døv), definert som 80 dB eller
større hørselstap på beste øre (se tabell 3 i artikkelen).
Forekomst av hørselstap (>20 dB) blant voksne (≥20 år) er 18,2 %.

Voksne (ensidig)
Her brukes tilsvarende datagrunnlag og beregning som for voksne (≥20 år) med tosidig tap i
HUNT4 Hørsel, altså krav om minimum 20 dB hørselstap, bare at det ses bort fra beste øre
når dette er innen normalområdet (<20 dB).
Forekomst av ensidig hørselstap (>20 dB) blant voksne (≥20 år) er 0,9 %.

Barn (ensidig og tosidig)
Forekomsten av medfødte permanente hørselstap er ifølge FHI om lag 1-2 per tusen
(medianverdi = 1,5 ‰) nyfødte barn (https://www.fhi.no/ml/miljo/stoy/om-horselstap),
omregnet til 62-124 barn per kull med basis i 61.807 antall levendefødte i 2019 (SSB). Så
tilkommer de som utvikler hørselstap i løpet av barnealderen. En anbefaling til HLF, fra en
barneaudiologisk sykehusklinikk, tilsier et grunnlag for å beregne forekomst med basis i et
gjennomsnitt på 140 barn per kull.
Forekomst av hørselstap blant barn er 140 barn per kull.
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Døve (voksne)
Som ledd i beregningen av forekomst av hørselstap for voksne (≥20 år) i HUNT4 Hørsel,
defineres døv som å ha et hørselstap på 80 dB eller mer på beste øre. Dette er en tekniskmedisinsk beregnet forekomst, som derfor ikke tar opp i seg sosiale og språklige faktorer.
Forekomst av døve (≥80 dB hørselstap) blant voksne (≥20 år) er 0,1 %.

Høreapparatbrukere
Helsedirektoratet legger i sin tiltaksrapport «Utredning av tilbud til hørselshemmede»
(https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/utredning-av-tilbud-til-horselshemmede) fra
2020, selvrapporterte tall fra HUNT2 Hørsel og HUNT4 Hørsel på høreapparatbruk til grunn
for å beregne høreapparatbrukere (side 13 og vedlegg 2). På det grunnlaget gis et konservativt
anslag på 230.000 høreapparatbrukere. I tillegg dokumenteres det at bruken av høreapparat
har økt fra 1997 (HUNT2 Hørsel) til 2018 (HUNT4 Hørsel). Bruken av data på selvrapportert
bruk i rapporten, er det naturlig å se i sammenheng med at det ikke føres eller lages statistikk
over høreapparatbrukere. Det finnes imidlertid et par datakilder som tallfester formidling av
høreapparater, og som derfor nedenfor brukes som beregningsgrunnlag. Norsk Teknisk
Audiologisk Forenings hjemmesider opererer med en statistikk over antall høreapparater
dekket av NAV, som for 2018 summerte til 95.601 (http://www.n-t-a-f.org/HAstatistikk.htm). Videre oppgir NAV, på forespørsel fra HLF, at det i 2018 ble innvilget totalt
56.372 personsøknader om høreapparat, og at stort sett alle innvilgede personsøknader
medfører høreapparattilpasning og -tildeling. Differansen mellom antall høreapparater og
innvilgede personsøknader er et uttrykk for at en stor andel brukere får tildelt to
høreapparater. For å beregne antall høreapparatbrukere er det tilstrekkelig å se på innvilgede
personsøknader, og så periodisere disse innen retten til høreapparat som gir anledning til
gjenanskaffelse etter seks år. Legges dette til grunn for avskrivningstidspunkt, sammen med
en forutsetning om stabilt volum i innvilgede personsøknader, gir det anslagsvis 338.232
innvilgede personsøknader om høreapparat i perioden 2018-2023. En del av disse vil dreie seg
om gjenanskaffelser, og en andel brukere vil dø innen periodiseringen. Samtidig trekkes
beregningsgrunnlaget opp av at erfaringstallene fra høreapparatstatistikken tilsier en årlig
vekst i perioden 2018-2023. Denne antakelsen underbygges av FHIs fremskriving av
forekomst av større hørselstap i landets voksende og aldrende befolkning:

Kilde: FHI/Bo Engdahl: HUNT4 Hørsel
Forekomst, Presentasjon, 2020

Forekomst av høreapparatbrukere er 300.000 personer.
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Tinnitus (voksne)
HUNT2 Hørsel (1996-1998) inneholdt en spørreskjemaundersøkelse, om blant annet tinnitus
(øresus), til de 50.277 voksne (≥20 år) som gjennomførte audiometri: «Er du plaget av
øresus?» (Ja/Nei/Vet ikke), med oppfølgende spørsmål til de som svarte «Ja», om hyppighet
(«Hvor ofte har du øresus?» - Månedlig/Ukentlig/Daglig/Nesten alltid), varighet («Hvor lenge
varer vanligvis periodene med øresus?» - Få minutter/10 min-1 time/Mer enn 1 time) og
situasjoner (Når får du vanligvis øresus?» - Etter sterke lyder/Når det er stille/Vet aldri når).
På basis av dataene på øresus gikk FHI ut med forekomst av tinnitus på 15 % i den voksne
befolkningen i Verdens gang 6. november 1996. Dette tallet brukes fremdeles av FHI:
www.fhi.no/ml/miljo/stoy/om-horselstap. Som del av HUNT 4 Hørsel (2017-2019), ble det
utført en lignende undersøkelse blant de 28.339 voksne (≥20 år) som gjennomførte
audiometri. Tinnitusdelen ble innledet med filterspørsmålet «Har du i løpet av de siste 12
måneder hatt øresus?» (Nei/Ja/Vet ikke) før utdypende spørsmål til de som svarte «Ja», om
hyppighet («Hvor ofte har du øresus?» - Alltid/Daglig/Ukentlig/Månedlig eller sjeldnere),
varighet («Hvor lenge varer vanligvis periodene med øresus?» - <5 minutter/5 min-1
time/Mer enn 1 time) og plage («Er du plaget av din øresus» - Nei/Ja/Vet ikke). Tall fra denne
undersøkelsen er foreløpig ikke publisert, men FHI opplyser til HLF at innføringen av
filterspørsmålet før plagespørsmålet ser ut til å påvirke svarene vesentlig. Dermed er det ikke
mulig å sammenligne tallene på plagespørsmålene i de to undersøkelsene, som avviker med
5,5 %-poeng (FHI til HLF: HUNT2 Hørsel: 14,1% og HUNT4 Hørsel: 8,6% - vektet etter
Norges befolkning i 1997 respektive 2018). Samtidig opplyser FHI til HLF, med basis i data
fra HUNT4 Hørsel, at det er en forekomst på 20,4% (vektet for Norges befolkning) blant
voksne (≥20 år) som har hatt øresus de siste 12 måneder med perioder som varer minst fem
minutter. Dette funnet samsvarer med helseundersøkelsen i Tromsø (2015-2016), som hadde
19.039 voksne (≥40 år) deltakere. Her oppga 21% at de hadde hatt øresus de siste 12 måneder
med perioder som varer minst fem minutter
(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0247880). Det er dermed
grunnlag for å si at 20% av voksne (≥20 år) har tinnitus, selv om det er usikkerhet om
fordelingen av tinnitusplager.
Forekomst av tinnitus blant voksne (≥20 år) er 20 %.

Hyperakusis (voksne)
Hyperakusis vil si at lyd oppleves som ubehagelig, som følge av at lydsignal forsterkes feil på
høyere nivåer av nervesystemet. Slik lydoverfølsomhet kan ledsages av følelsesmessige
reaksjoner på lyd (generelt, enkeltlyder eller bestemte lydnivåer), typisk redsel/uro (fonofobi)
eller sinne (misofoni). Hyperakusis rammer personer i alle aldersgrupper, men er mest utbredt
i voksengruppen. Hyperakusis opptrer i ren form eller i forbindelse med andre tilstander,
særlig tinnitus og nedsatt hørsel, men også blant annet muskel/skjelett-lidelser og psykisk
uhelse. Faglitteraturen på området gir ikke noe entydig svar på forekomst, siden det legges
ulike definisjoner og målemetoder til grunn. Dette tilsier at det er hensiktsmessig å legge seg
på en konservativ linje i beregning av forekomst. Det innebærer å se bort fra selvrapportering
til fordel for studier basert på diagnostisk kriterier, og legge seg i nedre del av
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forekomstintervall (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5187659 og
https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/2015-prosjektbeskrivelsearbeidsbok-for-rehabilitanter.pdf).
Forekomst av hyperakusis blant voksne (≥20 år) er 2 %.

Ménières sykdom (voksne)
Diagnosen Ménières sykdom rammer primært personer i voksen alder, og utløses av følgende
fire medisinske kriterier (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norskforening-for-otorhinolaryngologi-hode-og-halskirurgi/veileder-for-ore-nesehalsfaget/otonevrologiskallebasis/menieres-sykdom): 1. Minst to karakteristiske vertigoanfall
av minst 20 minutters varighet. 2. Minst ett karakteristisk audiogram (basstap eller flatt tap).
3. Tinnitus eller trykkfornemmelse i det affiserte øret. 4. Andre årsaker ekskludert. Ut fra
disse kriteriene setter Legeforeningen forekomsten konservativt. For de som oppfyller to eller
tre av de fire medisinske diagnosekriteriene, brukes betegnelsen ménièrelignende tilstander.
For denne vesentlig større gruppen foreligger det ingen omforent beregning av forekomst.
Forekomst av Ménières sykdom blant voksne (≥20 år) er 0,1 %.

Cochlea implantat (CI) (barn og voksne)
HLF foretok i 2018/2019 en kartlegging av nålevende personer som har gjennomført CIoperasjon, hvor det ble tatt høyde for overføring av pasienter mellom de tre operasjonsstedene
Rikshospitalet, St Olav og Haukeland.
Forekomst av personer med CI var ved inngangen til 2019 totalt 2137.

Auditiv prosesseringsvanske (APD) (barn)
APD gir hørselsutfordringer, men tilstanden fanges ikke opp av audiometri da selve
hørselsorganet er intakt. Kilden til problemene med hørsel og kommunikasjon ved APD sitter
i hjernen, som sliter med å bearbeide og forstå lyd. Det faglige APD-fokuset er primært på
barn, men tilstanden kan også være relatert til aldersbetingede endringer i hørselssystemet.
Det legges ulike definisjoner og metoder til grunn for å beregne forekomst. Det er betydelig
usikkerhet omkring forekomst på befolkningsnivå. Barnepopulasjonen er forholdsvis godt
beskrevet, slik at det her er grunnlag for å legge seg i midtre del av forekomstintervall
(https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/hr-2018-he1-215603-narbarn-horer-men-ikke-lytter-sluttrapport.pdf).
Forekomst av auditiv prosesseringsvanske (APD) hos barn er 3 %.
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Auditiv nevropati (barn)
Auditiv nevropati kjennetegnes av svekket eller usynkron signaloverføring mellom det indre
øret og hjernen. Dette gjør det utfordrende å oppfatte og forstå tale. Tilstanden opptrer oftest
parallelt med hørselstap, men finnes også i ren form. Den opptrer i alle aldersgrupper, men det
ses her bort fra voksenpopulasjonen da kun barnepopulasjonen er tilstrekkelig beskrevet. I
faglitteraturen legges det gjennomgående til grunn at rundt ett av ti barn med hørselstap har
auditiv nevropati (https://www.sansetap.no/diagnoser-og-tilstander/diagnoser-horsel/auditivnevropati-an og https://www.hlf.no/globalassets/prosjekter/prosjektdokumenter/sluttrapport-ahore-men-ikke-forsta.pdf).
Forekomst av auditiv nevropati hos barn er 11 barn per kull.

Hørselshemming (barn og voksne)
Hørselshemming beregnes gjennom å summere forekomst av relevante hørselsdiagnoser
kontrollert for dobbeltdiagnoser. Her følger den aktuelle diagnoselisten*, hvor tallfestingen
gjenspeiler kontroll for dobbeltdiagnoser som beskrives løpende i noter:
Hørselstap, voksne (≥20 år):
Tinnitus, voksne (≥20 år):
Hyperakusis, voksne (≥20 år):
Ménières sykdom, voksne (≥20 år):
APD, barn:
Hørselstap, barn:
Auditiv nevropati, barn:

18,2 %
7 %**
2 %***
-****
3%
-*****
-******

Forekomsten av hørselshemming blant voksne (≥20 år) er 27 %.
Forekomsten av hørselshemming blant barn er 3 %.

Noter
* Listen tar opp i seg de mest opplagte hørselsdiagnosene, men er ikke uttømmende. Det er i
tillegg en rekke andre diagnoser eller tilstander som i større eller mindre utstrekning gir
hørselsutfordringer, eksempelvis vertigo, synsnedsettelse, multippel sklerose, Downs syndrom
og kognitiv svekkelse. Når det gjelder aldersinndeling, tas det for voksengruppen
utgangspunkt i HUNT4 Hørsels innslagspunkt på ≥20 år. For barnegruppen foretas ikke en
korresponderende avgrensning, som følge av praktiske behov for å beregne forekomst i ulike
aldersintervaller – typisk 0-18, 0-20 og 0-25 år.
** Klinisk forskning har dokumentert at tinnitus og hørselstap er assosiert, men det er stor
variasjon i funn gjort i ulike studier. Dette som følge av utvalgsvariasjon og ulike måter å
definere hørselstap og/eller tinnitus på. I påvente av forskning som belyser problemstillingen
på befolkningsnivå, er det derfor nødvendig å utvise skjønn ved kontroll av tinnitus for
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hørselstap. Tallet i tabellen legger til grunn at to av tre med tinnitus har hørselstap, det vil si at
13%-poeng er fratrukket den total tinnitusforekomsten på 20%.
*** Dette tallet er satt så konservativt at det for praktiske beregningsformål er tatt høyde for
overlapping av tinnitus og hørselstap. Følgelig telles hyperakusisforekomsten fullt ut med i
beregning av samlet forekomst av hørselshemming blant voksne.
**** Forekomsten på 0,1 % er alt dekket inn gjennom forekomst hørselstap voksne, og telles
derfor ikke med i beregning av samlet forekomst av hørselshemming blant voksne.
***** Forekomsten på 1,5 ‰ gir ikke synlig utslag i beregning av samlet forekomst av
hørselshemming blant barn.
****** Forekomsten på 0,15 ‰ gir ikke synlig utslag i beregning av samlet forekomst av
hørselshemming blant barn.
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BAKGRUNN
Med utgangspunkt i tidligere styrevedtak, er sekretariatet bedt fremlegge forslag til
intensivert satsning på tinnitus. Behovet for en slik satsning er tydeliggjort blant annet
gjennom vårt arbeid med forekomst som viser at 15 % av den voksne befolkningen er
rammet av tinnitus og nær 7 % uten en tilknytning til påvist hørselstap. Ser vi dette opp mot
representasjon i vår egen medlemsmasse, er tinnitus betydelig underrepresentert. På sist
medlemsundersøkelse var hele 94,6 % av respondentene høreapparatbrukere og 28,4 %
hadde tinnitus. Det er med andre ord en svært liten andel av våre medlemmer som ikke har
redusert hørsel som hovedårsak for medlemskap. Det kan av dette sees behov for å
tydeliggjøre tinnitus som en av våre store målgrupper innen hørselshemming.

Ser vi på forekomst og er bevisst at «hørselshemmet» innholder flere ulike målgrupper –
styrkes behovet for en tydeliggjøring av vårt arbeid med tinnitus.
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MÅL
1. Ivaretakelse av formålsparagrafen
– HLFs formålsparagraf fremhever ivaretakelse av hørselshemmede gjennom
blant annet arbeid for livskvalitet, likestilling, holdningsskapende arbeid,
informasjon og forebygging. Tinnitus sees som en naturlig undergruppe av
hørselshemming og HLF har derfor et overordnet ansvar for å ivareta
målgruppen opp mot formålsparagrafen.
2. Medlemspotensialet
– Med høy forekomst i befolkningen, er det et tydelig medlemspotensial i å
møte gruppens behov og sikre at HLF er relevant som medlemsorganisasjon.

BRUKERBEHOVENE
Det er gjennomført en behovskartlegging med interne ressurser i sekretariatet, i tett dialog
med tinnitusutvalget, og innspill fra HLF Briskeby RUT, samt flere enkeltpersoner i vårt
nettverk. Medlemsundersøkelser og tidligere kartlegginger som berører tinnitus er også
brukt som grunnlagsdokument. Brukergruppens behov er grovt strukturert i to hovednivåer:
Overordnet og individuelt/grasrot.
1. Overordnet nivå
Det overordnede nivået handler om behovet for å løfte tinnitusfeltet i sin helhet.
Sentrale stikkord er dokumentasjon og utvikling, behandlingsforløp, fag og politikk.
Det er flere instanser som påpeker viktigheten av å samle de faglige ressursene på
feltet, dokumentere det faktiske behandlingstilbudet og etablere en omforent «best
practice». Parallelt er det sentralt å få hevet kompetansen i behandlingstjenestene
og særlig i førstelinjen der mange brukere rapporterer å ikke få tilstrekkelig hjelp.
Dette fremkommer blant annet i en brukerundersøkelse gjennomført av HLF i 2016
der 67% av respondentene oppgir at de ikke har fått nødvendig hjelp for sin tinnitus
fra helsevesenet. Rundt 70% oppgir at de hverken fikk tilstrekkelig informasjon om
mestring av tinnitus eller tilbud om kurs. Et annet viktig element er å øke
tilgjengeligheten av eksisterende rehabiliteringstilbud der det per dags dato er svært
lange ventelister for de som henvises.
Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg (NASU) er en av instansene der HLF har vært
involvert i fremstøt tidligere, og det har vært nedsatt en nettverksgruppe knyttet til
tinnitus. Så sent som høsten 2017 leverte nettverket tilbakemelding til NASU som
viste behov for faglig konsensus som basis for å fremme politiske krav om
retningslinjer o.l. Nettverket påpekte blant annet behov for at behandlingstilbudet
må kartlegges og ha faglig forankring, at det er behov for å etablere en felles faglig
behandlingsplattform for tinnitus og at dagens takstsystem er lite hensiktsmessig.
I 2019 kom det europeiske retningslinjeforslag innen tinnitus, og NASU konkluderte
da med at disse kan vise vei i felles kvalitetsarbeid og at takstgrunnlaget fortsatt var
en utfordring.
For å løfte tinnitusfeltet i sin helhet er det også sentralt med tydelig politisk
påvirkning. Her er det nødvendig å identifisere de viktigste politiske sakene som bør
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prioriteres for å imøtekomme målgruppens behov. Både implementering av
kvalitetsindikatorer i behandlingsforløp, takstgrunnlag for helsetjenestene og
ventetidsreduksjon er sentrale interessepolitiske områder.
Til sist er det i kartleggingen synliggjort behov for tydeligere kommunikasjon og
profilering knyttet til tinnitus og tinnitusarbeidet. Det er mye viktig arbeid som gjøres
på feltet i HLF, men det kan være utfordrende for målgruppen å kjenne seg ivaretatt
og relevant når vi snakker bredt om hørselshemming. Det er viktig å sikre en tydelig
kommunikasjon overfor denne målgruppen fra HLF, samtidig som vi ivaretar bredden
i HLF-familien.
2. Individuelt-/grasrotnivå
Det individuelle nivået tar utgangspunkt i hva som møter den enkelte som rammes av
tinnitus. Stikkord er tilgjengelig informasjon og veiledning, og berører samtidig vår
organisering av frivilligheten.
Mange søker informasjon på egenhånd, og det er et grunnleggende behov for
tilgjengelig, kvalitetssikret, brukerrettet informasjon på nett, sosiale medier og øvrig
informasjonsmateriell.
Samtidig har mange mennesker behov for mer personlig veiledning eller noen å
snakke med. En tilgjengelig telefon-/chat-tjeneste er tydelig fremhevet som et ønsket
tiltak. Her er to aspekter å ivareta; på den ene siden behovet for faglig veiledning, på
den andre siden samtalepartneren mange ønsker fra en likeperson. Lokale
tinnitusgrupper, kurstilbud og møteplasser er også fremhevet som ønsket, og det er
nettopp her det likepersonsbaserte og frivillige perspektivet hører tydelig hjemme.
HLFs organisering av frivilligheten berøres dermed tydelig på dette
individuelle/grasrotnivået, da det er behov for skolerte likepersoner som er rustet for
vanskelige tinnitussamtaler og en landsdekkende frivillighet som er oppmerksom på
tinnitusrammedes behov.

HVORDAN MØTE BEHOVENE?
En strukturert tilnærming for å identifisere tiltak overfor målgruppen, er å ta utgangspunkt i
de skisserte behovene og vurdere hvordan disse kan imøtekommes gjennom våre ulike
virksomhetsområder. I det videre er det vektlagt nye anbefalte tiltak og aktiviteter.
1. Overordnet nivå
Det har tidligere vært gjort flere initiativ på å nedsette ulike arbeidsgrupper for å samle
fagmiljø rundt tinnitus. HLF har per dags dato et stort faglig nettverk både eksternt og
internt, med blant annet HLF Briskeby RUT, og har allerede nødvendige kontaktflater for å få
fremdrift på tinnitusfeltet. Det oppfattes derfor ikke som sentralt å skulle nedsette nye
formaliserte fora, men heller at HLF setter dagsorden og inviterer aktuelle fagmiljøer med
for å bidra i utvalgte aktiviteter. Økt kontakt med internasjonale miljøer og deltakelse på
konferanser kan derimot være fornuftig som en styrking av våre kontaktflater.
Det er gjennomgående påpekt, fra både fagpersoner og brukere, et behov for å kartlegge
dagens behandlingstilbud. Det er derfor naturlig å først prioritere et
dokumentasjonsprosjekt, fortrinnsvis ledet av et eksternt, uavhengig miljø. Resultatene av
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en slik kartlegging vil benyttes opp mot det europeiske retningslinjeforslaget innen tinnitus
for å identifisere særlig kvalitetssvake områder i dagens behandlingstilbud. Kartleggingen vil
også stå sentralt i det videre faglige og politiske påvirkningsarbeidet for å fremme krav om
tydeligere kvalitetssikrete, likeverdige, pasientforløp.
Basert på behovet for tydeligere kommunikasjon og profilering, synes det nødvendig å heve
vår egen målgruppebevissthet og tydeligere segmentere vår overordnede målgruppe
«hørselshemmede». Dette behovet fremkommer både i vårt kommunikasjonsarbeid, men
også i vårt påvirknings- og informasjonsarbeid sentralt og lokalt. Når vi måler vår innsats opp
mot en paraplybetegnelse, blir det mindre synlig hva vi gjør for våre ulike spesifikke
målgrupper, og det blir vanskeligere å nå frem med gjenkjennbare budskap for aktuelle og
potensielle medlemmer. HLF må gjennom sin kommunikasjon hjelpe gruppen gjennom hele
reisen, fra de opplever de første symptomer på tinnitus til de har fått det beste tilbudet og
redskapene som er mulig for å mestre livet med diagnosen. Det er derfor naturlig at det
pågående arbeidet med utvikling av kommunikasjonsstrategi søker å imøtekomme dette, og
at det gjennom strategien legges føringer for vårt videre kommunikasjonsarbeid også innen
tinnitus.
En tilsvarende segmentert tilnærming gjør seg også gjeldende i vårt påvirkningsarbeid, og
det vil derfor være naturlig å anbefale at man med utgangspunkt i målgruppen tinnitus
fremhever de viktigste interessepolitiske sakene det er nødvendig å prioritere for denne
gruppen. Det er flere saker det allerede jobbes med i dag og som fortsatt vil være viktige å
ivareta, blant annet å sikre finansieringen av tinnitusmaskere, tilpasningskurs og andre
tekniske hjelpemidler i folketrygden, kompetanseheving i den kommunale helsetjenesten og
faste digitale satser(også etter koronapandemien). Utover dette anbefales det at vi parallelt
med det overstående dokumentasjons og utviklingsarbeidet, øker trykket på særlig to
områder; Gjennomgang av takstgrunnlaget for dagens helsetjenester og at det må sikres
kortere ventetider til eksisterende rehabiliteringstilbud gjennom utvidede rammer.
Oppsummert anbefales:
➢ Å etablere et dokumentasjonsprosjekt for å kartlegge dagens behandlingstilbud for
tinnitus, som sammen med det europeiske retningslinjeforslaget vil danne grunnlag for
krav om å etablere tydeligere, kvalitetssikrede, pasientforløp i Norge.
➢ HLF øker sin tilstedeværelse og kontakt med internasjonale fagmiljøer på tinnitus.
➢ Økt segmentering av målgrupper legges til grunn for det videre arbeidet med
kommunikasjonsstrategien
➢ I det interessepolitiske arbeidet for tinnitus, prioriteres innføring av enhetlige
pasientforløp, sikre finansiering i folketrygden, gjennomgang av takstgrunnlaget og økte
rammer/kortere ventetider til rehabilitering.

2. Individuelt-/grasrotnivå
Informasjon
For å sikre tilgjengelig informasjon er det behov for å gjennomgå egne informasjonskanaler
og gjøre nødvendige oppdateringer. Inntil nylig har det ikke vært plassert et tydelig ansvar
for utvikling av brukerrettet informasjon i HLF, men ansvaret har vært delt mellom utvalg og
ulike funksjoner i sekretariatet, samt i stor grad vært ivaretatt gjennom enkeltstående
prosjektinitiativ. Gjennom sammenslåingen av markeds- og kommunikasjonsavdelingen ble
det gjort en endring på dette, og det er nylig tillagt avdelingen et utvikling- og
oppdateringsansvar for brukerrettet informasjon. Nettbaserte informasjonskanaler som
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nettsider og sosiale medier er planlagt gjennomgått i kjølvannet av den kommende
kommunikasjonsstrategien. I tillegg vil det være sentralt å gjennomgå eksisterende trykket
materiell med tanke på oppdatering og fornyelse. I gjennomgangen vil det være sentralt å ta
utgangspunkt i såkalte brukerreiser for å sikre at nødvendig, kvalitetssikret informasjon er
tilgjengelig ut ifra brukerbehovene, og at det gjøres oppdateringer og nyutvikling for å
imøtekomme disse.
Veiledning
I tillegg til brukerrettet informasjon, har mange behov for veiledning for å mestre sin
tinnitus. Erfaringer viser at brukere ofte kommer sent til rehabilitering og at situasjonen
kunne vært vesentlig forbedret for mange dersom veiledning hadde vært tilgjengelig
tidligere. Det foreslås derfor å opprette en hjelpelinje per telefon/chat som skal sikre at
faglig basert veiledning er lett tilgjengelig nasjonalt. Tjenesten kan driftes av HLF Briskeby
RUT og betjenes av audiopedagoger. Dette vil gi brukere god og riktig informasjon tidlig i
prosessen, og for noen vil denne veiledningen være nok til å komme videre med
egenmestring eller søke seg videre til riktig instans. Samtalen det gis tilbud om vil være noe
tidsbegrenset og ment som et lavterskeltilbud.
Dersom brukere har behov for ytterligere veiledning, vil HLF Briskeby RUT også tilby et
digitalt kursopplegg med påfølgende digital konsultasjon. Dette tilbudet forutsetter
medlemskap eller innmelding i HLF, og vil dermed også øke HLF sin relevans som
medlemsorganisasjon for målgruppen. HLF Briskeby RUT har gjennom det siste året fått god
erfaring med digitale tilbud og vil utvikle et lærings- og mestringstilbud basert på
erfaringene. Det vil være en digital læringsplattform som gjør ulike læringselementer (filmer,
foredrag og e-læringsprogram) tilgjengelig for brukere. Disse læringselementer settes
sammen og distribueres som nettbaserte kurs. På denne måten kan vi organisere og
tilrettelegge læringsinnholdet og samtidig administrere brukere i et nettbasert system. Man
kan se for seg løsninger der deltakerne gjennomfører ulike læringselementer i en gitt
rekkefølge der hver gjennomføring registreres og er en forutsetning for å gå videre til neste.
Underveis i gjennomføring må deltakerne besvare spørsmål knyttet til det enkelte
læringselement og på den måten sikre en egenrefleksjon over temaene. Videre kan
deltakerne få en individuell oppfølgingstime med fagperson.
Et slikt digitalt lærings- og mestringstilbud vil gi brukere over hele landet et svært fleksibelt
kurstilbud. Om tilbud ikke er tilstrekkelig for enkelte vil det også fungere som en god
henvisningskanal for å søke rehabiliteringsopphold gjennom NAV eller Helse Sør Øst, og på
den måten også fremme rehabiliteringstilbudet gjennom HLF Briskeby RUT. I tilbudet ligger
det forventning om dokumentasjon, både i antall som tar kontakt og effekten av tilbudet,
slik at resultatene kan videreformidles offentlige myndigheter for arbeid med utvidelser og
offentlig finansiering av tilbudet.
Frivilligheten
I tillegg til faglig veiledning har mange behov for å møte eller snakke med andre med
personlig erfaring, likepersoner. Det er derfor viktig at HLF er tydelig representert med sin
frivillighet over hele landet for å sikre tilgjengelige likepersoner, kurs og møteplasser. HLF
har i dag opp mot 600 skolerte likepersoner totalt og nær 100 personer spesifikt på
tinnitusområdet. Disse får kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling gjennom kursopplegg. HLF
har også fylkeskontakter innen tinnitus som velges på fylkeslagenes årsmøter.
Fylkeskontaktene skal følges opp og ha dialog med HLFs tinnitusutvalg. I tillegg skal
fylkeslaget arbeide administrativt for fylkeskontaktene i henhold til retningslinjer fastsatt av
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sentralstyret. Hvert år settes det av midler for kompetanseheving og erfaringsutveksling for
HLFs fylkeskontakter innen tinnitusområdet. HLF har tidligere utarbeidet studieplan innen
tinnitus: «Å leve med tinnitus», og det blir i «normalår» gjennomført et tyvetalls kurs med
tinnitus som tema rundt om landet.
Til tross for at frivilligheten er tydelig organisert i HLF, rapporteres det opplevde utfordringer
knyttet til arbeidsfordeling, ansvar og dialog i linjen mellom sentralstyret, utvalgene,
fylkeskontaktene og sekretariatet. Dette gjelder ikke kun for tinnitusområdet og det er
derfor en pågående parallell prosess knyttet til organisering av utvalgene. Det gås derfor ikke
her videre inn i vurderinger knyttet til organisasjon- eller utvalgsstruktur, da dette må
adresseres på generelt grunnlag utenom denne spesifikke tinnitus-satsningen.
Det kan allikevel sees fornuftig å tydeliggjøre behovet for tilgjengelige likepersoner, kurs og
møteplasser knyttet til tinnitus. I denne sammenheng er det sentralt at frivilligheten
involveres i den sentrale målgruppesegmenteringen av «hørselshemmede» og at det
formidles tydelige forventninger til fylkene om å ivareta våre målgrupper gjennom tett
samarbeid med fylkeskontaktene i henhold til vedtektene med mål om å sikre tilgjengelige
likepersoner, kurs og møteplasser for tinnitus.
For likepersoner har tinnitusutvalget selv fremhevet et ønske om delt rapportering på
oppdrag, der det skilles mellom hørselstap og tinnitus, for å synliggjøre aktiviteten for
segmenterte målgrupper. Det er også fremlagt ønske om en egen veileder for likepersoner
innen tinnitus. Begge disse ønskene anbefales imøtekommet for å tydeliggjøre målgruppen i
det frivillige veiledningsarbeidet. Samtidig vil det være en god mulighet for å fremme
likepersoner på området gjennom å etablere kontakt mellom den vurderte hjelpelinjen på
HLF Briskeby RUT og tinnitusutvalget.
Sist, men ikke minst, er et ressurssterkt utvalg og tett dialog med HLF sentralt viktig for god
samhandling og ressursutnyttelse overfor målgruppen. Det anbefales derfor at det gjøres en
gjennomgang av hvordan sekretariatet dedikerer ressurser for oppfølging av utvalget med
tanke på både politiske, faglige, organisatoriske og kommunikasjonsmessige behov. I denne
forbindelse vil det være hensiktsmessig å gjennomgå gjeldende retningslinjer for
samarbeidet mellom utvalget og sekretariatet med tanke på ansvars- og oppgavefordeling,
samt rutiner for kommunikasjon.
Oppsummert anbefales:
➢ Brukerrettet informasjon om tinnitus i HLF gjennomgås, og det gjøres oppdateringer og
utvikles nytt materiell for å sikre tilgjengelig, kvalitetssikret informasjon basert på
brukergruppens behov.
➢ Det arbeides for å opprette en åpen hjelpelinje og et digitalt lærings- og mestringstilbud
for HLFs medlemmer levert av HLF Briskeby RUT.
➢ Utvalgenes organisering gjennomgås inn mot Landsmøte 2022 for å sikre ivaretakelse av
HLFs målgrupper fra brukerperspektiv.
➢ Likepersonstilbudet innen tinnitus synliggjøres gjennom delt rapportering, utarbeidelse
av likepersonsveileder og etablert kontakt med den kommende hjelpelinjen på HLF
Briskeby RUT gjennom utvalget.
➢ Gjeldende retningslinjer for samarbeid mellom utvalget og sekretariatet gjennomgås
med tanke på ansvars- og oppgavefordeling, og rutiner for kommunikasjon.
➢ Frivilligheten involveres i den sentralt pågående målgruppesegmenteringen av
«hørselshemmede» og det formidles tydelige forventninger til fylkene om å ivareta våre
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målgrupper gjennom tett samarbeid med fylkeskontaktene i henhold til vedtektene med
mål om å sikre tilgjengelige likepersoner, kurs og møteplasser for tinnitus.

Veien videre
I dette dokumentet er det, med utgangspunkt i identifiserte behov, fremlagt anbefaling om
en rekke nye tiltak for å ivareta tinnutsrammede bedre i henhold til vår formålsparagraf og
for å gjøre HLF mer relevant som medlemsorganisasjon for målgruppen. Det er ikke gjort
kostnadsestimat eller laget fremdriftsplaner på de enkelte tiltak, da tiltakene er av svært ulik
karakter og vi ønsker sentralstyrets tilbakemelding på retningen i satsningen før veien videre
konkretiseres ytterligere. Flere av tiltakene kan ivaretas gjennom sekretariatets løpende
arbeid, andre er anbefalinger som ivaretas gjennom allerede igangsatte prosesser, og noen
vil det være naturlig å søke prosjektmidler til der innvilgelse vil avgjøre oppstart og fremdrift.
Det er i hovedsak to av de anbefalte tiltakene sentralstyret vil involveres i knyttet til
kostnadsramme og innretning før eventuell oppstart. Det ene er dokumentasjonsprosjektet
der det er ønskelig med ekstern utlysning og midler for å dekke kostnadsrammen på
500 000,- Det andre er tiltaket med hjelpelinjen i regi av HLF Briskeby RUT der vi vil komme
tilbake med en detaljert prosjektplan og kostnadsberegninger. Sekretariatet vil fremover
jevnlig rapportere på fremdrift i de foreslåtte tiltak som sentralstyret stiller seg bak i en egen
tiltaksplan.
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Høreapparatstatistikk

Ekspertgruppe
hørsel

Bakgrunn
• NAV ved Oddbjørn Arntsen har utarbeidet og publisert HA-statistikken i
en årrekke.(1998 – 2019 ?)
• Basert på rapportering av salgstall fra leverandørene til NAV
• Statistikken har vært veldig detaljert ned på modellnivå med priser,
men kun på overordnet nasjonalt nivå geografisk
• Presentert i NTAFs Newsletter
• I 2019 valgte NAV å legge ned dette arbeidet med begrunnelse i
arbeidsmengden

Ny løsning
• Melanor har sett på løsninger for å kunne ta opp igjen statistikken
• Avtale med NTAF der Oddbjørn Arntsen som er blitt pensjonist har tatt
på seg oppgaven å videreføre dette
• Ny statsitikk blir litt endret fra tidligere der hovedforskjell er at det ikke
vises priser på produktene
• En ulempe er at dette er frivillig å være med på. Dette innebærer at et
par mindre leverandører har valgt å ikke delta i samarbeidet.
• Forhold som det fremdeles jobbes med
• Presentasjonsform
• Mulig uthenting av statistikk fra NAV (innsynsbasert)
• 100% deltagelse slik at statistikken blir komplett

Melanor – bransjeorganisasjonen for
medtek og lab
Jan Ivar Nygårdsvold Ingebrigtsen
Direktør marked og prosjekt

Melanor
1.1.2019 Lab Norge og Medtek Norge fusjonerer
Medlemmene er leverandører av medisinsk utstyr,
laboratorieutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler
Om lag 130 medlemsbedrifter
Fire ansatte og syv styremedlemmer.

Øverst fra v. Atle Hunstad, Jan Ivar Ingebrigtsen, Henriette
Ellefsen Jovik, Sara Bjølverud og Rebekka Reitan.

Noen områder vi er involvert i

Nye Metoder

Strategi for Digital helse
Balanserte avtalevilkår
Covid-19 erfaringer
Nasjonale anbefalinger for smittevern

Møtestruktur
Medlemsmøter
•
•
•

Felles temaer for hele bransjen
Kompetanseheving
Informasjon

Ekspertgrupper
•
•
•

Definerte problemstillinger, muligheter og utfordringer
Kompetanseheving særområder
Kommunikasjonsgrunnlag

Nettverksmøter
•
•
•
•
•

Følger de ulike markedssegmentene
Informasjon og oppdatering aktuelle utfordringer ulike markedsområder
Kommunikasjonsgrunnlag
Kompetanseheving
Dialog

Generalforsamling
•

Holdes én gang i året og er åpent for alle medlemmer

Kjennetegn ved hørselsomsorgen – leverandørperspektiv
Hva kjennetegner ordningen
En rettighetsbasert ordning som sikrer brukere like muligheter uavhengig av bosted
Audiografene er en sentral drivkraft i ordningen

Hva kjennetegner produktene
Høyteknologiske og høykvalitets produkter
Høy innovasjons- og produktutviklingstakt

Kapasitet på HF-nivå er begrenset
Store muligheter for individuelle tilpasninger
System for finansiering og tildeling er komplekst
Lang "utprøvingstid" på over 6 mnd. som sammen med krav om konsignasjonslager gir
høy kapitalbinding

Utvikling mot større grad av trådløse tilkoblingsmuligheter
Oppladbare løsninger dominerer

Ett nasjonalt anbud
Teknologisk utvikling er rask, anbudsprosedyrene er de samme gamle; teknologien har
utviklet seg "forbi" ordningen, og det mangler tilrettelegging for å raskt inkludere
innovasjoner
Formidlingen følger ikke den teknologiske utviklingen, eksempelvis hindres bruk av
fjernbehandling av ulike tolkninger av GDPR og teknologiske begrensninger.

Hva er ordningens verdibidrag
Bidrar til økning i den produktive andelen av befolkningen
Gjør det mulig å komme ut i og stå i arbeid, og utdanning
Forsinker negativ kognitiv utvikling og motvirker demens

Hva kjennetegner brukerne
Mange er godt orientert om hva som finnes av produkter, men populasjonen består også
av mange eldre (sene til å fange ny utvikling)

De fleste er godt informert om rutiner for utprøving
Integrasjon/tilkoblingsmuligheter øker behovet for brukerstøtte
Brukerorganisasjon (HLF) er sterk

Øker livskvalitet og muligheten for å ha et aktivt og deltagende
liv

Standpunkt - leverandørperspektiv
1.

2.

3.

Opprettholde dagens rettighetsbaserte
system, finansiert over folketrygden.

Opprettholde et bredt og godt sortiment for å
tilfredsstille brukernes individuelle behov.

Økt behandlingskapasitet i
formidlingsapparatet, for å møte etterspørsel
og behov.

Parallelle rammeavtaler; bredt og godt sortiment
for å møte individuelle behov

Mer effektivt system for utprøvingslager som
bedrer utnyttelse av ressursene.
• Fakturering ved tilpasning
• Elektronisk lagerhåndteringssystem (kvalitetssikring,
sporbarhet osv.)

Bedre anvendelse av audiografene som ressurs i
formidlingen
Fremme bruk av telehelse/fjernbehandling
Leverandørene er også kunnskapsleverandører

Gjennom Hvert øre tellerkampanjen har vi som mål
å få til følgende:
▪ Synlighet
▪ Frivillighet
▪ Interessepolitikk

HØT 2021
• Fokus: Bær høreapparatet med stolthet/ ta i bruk høreapparatet
Hva ønsker vi?
• En stolthets- og identitetskampanje som skal synliggjøre mangfoldet av personer
med hørselstap, fra unge til eldre, kvinner og menn, kjente og ukjente.
• Å bruke høreapparat forbindes med stigma. Vi ønsker en endring.
• Forskning viser hvordan ubehandlet hørselstap kan gi store sosiale og
helsemessige konsekvenser. Vi vil formidle at høreapparatet er et viktig
hjelpemiddel.
• Kampanjen skal i tillegg synliggjøre HLFs hørselshjelperordning – som består av
våre frivillige som gratis hjelper andre med utfordringer knyttet til hørselstap og
bruk av høreapparater.

• Kampanjestart sentralt: 21.9
• Kampanjeperiode lokalt: 18.9- 17.10

INNHOLD
• Vi planlegger en hovedfilm med en
høreapparatbruker, gjerne en kjent person. En
person som står frem og åpner opp om sitt hørselstap
og som forteller hvilken forskjell høreapparatet utgjør.
Historien skal berøre, engasjere og opplyse.
• Hovedpersonen skal være frontfigur og historien skal
brukes for å få mediedekning
• Flere kortere filmer og historier fra
høreapparatbrukere i ulike aldre, kjønn, livssituasjon,
interesser m.m. En million nordmenn er
hørselshemmet, vi ønsker å vise mangfoldet.

Mål:
• Øke kjennskapen til HLF og hørselsaken
• Øke kunnskapen om hørselstap og gevinsten ved å
ta i bruk høreapparatet
• Vi ønsker en holdningsendring slik at flere som
trenger det, tar i bruk høreapparatet
• Øke kjennskapen og kunnskapen om tilbudet HLF
gir gjennom våre lokallag og
hørselshjelperordningen
• Kampanjen skal anvendes til å nå aktuelle
interessepolitiske mål
• Vi skal få bred dekning gjennom nasjonale og lokale
medier
• Kampanjen skal vekke begeistring og engasjement
internt og eksternt (HLF lokalt)

Hvordan:
• Stands over hele landet
• Synlighetskampanje i sosiale
medier
• Informasjon på nettsiden
hvertøreteller.no
• Jobbe for å få mediedekning
nasjonalt og lokalt
• Jobbe for å nå frem til aktuelle
politikere
• Nyhetsbrev til HLFs medlemmer
• Dekning av kampanjen i Din Hørsel
• Undersøkelse som belyser temaet

